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  حوادث  5

 پاک ایزدی، رئیس پلیس راهور:

طرح برخورد با سرعت غیرمجاز
 در سیرجان تشدید شد

تیترها

  حوادث  5

پس انداز و سرمایه اضافی وارد بورس شود
 آخـــر  6

  شــهر  4

در بی نظارتی مسئوالن و سهل انگاری صاحبان استخرهای آب در سیرجان؛

غرق شدگی و مرگ 
در استخرهای آب کشاورزی ادامه دارد

شهبازحسن پور، درباره هیات رئیسه مجلس یازدهم بیان کرد:
وحدت و اجماع 

قبل از جلسه علنی انتخاب هیات رئیسه

رسانه جامعه مدنی اسالمی

در پی انتقاد از کیفیت خدمات مراکز درمانی خیریه؛

نرخ خدمات درمانگاه های خیریه بی حساب  وکتاب است

  حوادث  5

 رئیس جهاد کشاورزی در پی مرگ سه نوجوان: 

پاسخگوی مرگ افراد، 
صاحبان استخر هستند

  خــبر  2

ایران نژاد، فرمانده انتظامی:

پلیس جامعه محور 
باعث کاهش جرائم شده است

  خبــر  2

گروه خبر: وی در پاسخ به این سوال که طی جلساتی که با کاندیدای هیات رئیسه 
مجلس داشته اید کدام گزینه مدنظر شخصی شما است بیان کرد: همان طور که 
می دانید دکتر قالیباف،  دکترمیرسلیم، مهندس نیکزاد و دکتر حاج بابایی کاندیدای 
هیات رئیسه هستند و من با هر کدام از این بزرگواران از نزدیک کار کرده ام. سابقه 
کاری من با دکتر قالیباف بیش از سه دهه است و با حاج بابایی نیز نزدیک به 15 سال 
همکاری داشته ام و با مهندس نیکزاد در وزارت مسکن و شهرسازی چندین سفر 
به استان داشتم و با جناب میرسلیم که از سوی مجموعه موتلفه حمایت می شود... 

  جامعه 3

هفته نامه نسیـم امید

  نسیم امید: موضوعی که این روزها در بین برخی از مردم مطرح است بحث خدمات دهی مراکز درمانی خیریه است که با توجه به هدف آن ها برای ارائه خدمات درمانی برای اقشار کم و درآمد و ضعیف 
جامعه با مراکز خصوصی تفاوت زیادی ندارند. به این صورت که تعرفه هایی که از شهروند دریافت می شود، تقریبا با تعرفه های درمانگاه های خصوصی برابر است. این موضوعی است که عده ای معتقد هستند 

این مراکز از هدف واقعی خود دور شدند و بیش تر به کسب درآمد اهمیت می دهند.

نظر دو کارشناس درباره جمعیت، به مناسبت»روز ملی جمعیت«:

»فرزندآوری«
 باعث نشاط خانواده می شود

گفتگو



2 نسیـم امیدخبـریادداشت

هنگام مرگ چه اتفاقی می افتد؟
و اطرافیان با انسان رابطه مرگ لحظه در فرهنگ: گروه 
اطرافیانشباویقطعمیشود؛نهمحتضرمیتواندمشاهدات
خودرابرایآنانبگویدوآنچهبرویمیگذرد،توضیحدهدو
نهاطرافیانقادرندبهاطالعاتومشاهداتمحتضرپیببرندو
ازچگونگیحالشآگاهییابندوبرخیازواقعیتهادرزمان
حیات،برانسانپوشیدهاستولحظهمرگ،براوآشکارمی

شود.
مشهوداتاهلایمانوکفردرلحظهمرگبهاعمالآنها
بستگیدارد؛اهلایمانوعملصالحازکراماتحقتعالیبهره
مندمیشوندومناظرمطبوعودلپذیررامیبینندولیاهل
کفرونفاقبهاندازهحّظوبهرهخودوآنچهدرداردنیاکسب

نمودهاند،آثارغضبوقهرالهیرامشاهدهمیکنند.
فرشته ملک الموت

مرگ هنگام در ها انسان اسالمی روایات و آیات اساس بر
بعضیچیزهامثلشیطانوفرشتگانبرایشمتمثلمیشود.
محتضردرلحظهایکهملکالموتوجهانناآشنایپساز
مرگمیبیند،درمییابدکهزندگیدنیایشپایانیافتهو
دراینموقع،بسیارنگرانومضطربمیشودوفشارروحی
زیادیبراوواردمیشود.انساننیکوکارفرشتگانقبضروح
رابهشکلخوبوهمراهبابشارت،سالموتحیتمشاهدهمی
کندامااگرکافر،ظالموستمکارباشد،فرشتگانرابیمدهنده

میبیند.
با شیطان مرگ هنگام که است آمده روایات از برخی در
فرزندانویارانخودبربالینانسانحاضرمیشوندتاویرا
وسوسهکنندودردینشبهشکاندازندواورابهکفربکشاند
امااگرمحتضرازمؤمنانحقیقیباشد،شیطاننمیتواندبراو

غالبشودودینوایمانشرابگیرد.
مال ، اوالد و اموال

مالواوالدواعمالفردازدیگراموریکهبرایمحتضربه
علی امام فرمایش در گردد. می مجسم خود مثالیه صورت
شود می خود مال متوجه انسان که هنگامی که است آمده
ومیگوید:)ایمال(!بهخداسوگندمنبر)جمع(توحریصو
)برانفاقتو(بخیلبودم)شبوروزخودرابرایتحصیلوبه
دستآوردنتوصرفکردموچیزیازتوراازخودجدانمی
کردم(،پسچهسودوبهرهایازتوبرایمناست؟مال)در
جواب(میگوید:کفنخودراازمنبرگیر)یعنیاستفادهتواز

مندراینحالفقطکفنیبیشنیست).
خدا گوید:به می و شود می خود فرزندان متوجه سپس
سوگند!منبرایشماپدریمهربانوحامیونگهدراندهشما
بودم،پس)دراینحال(چهنفعوفایدهایازشمابرایمن
هست؟میگویندماتورابهقبروگودالیکهآرامگاهتواست،

میرسانیمودرآنپنهانمیسازیم.
متوجهاعمالخودمیشودومیگوید:بهخداسوگند!من
گران من بر تو و نداشتم رغبت و میل تو )انجام( به نسبت
من برای تو از ای فایده و نفع چه پس بودی، سنگین و
هست؟میگوید:منقرینوهمنشینتوهستمدرقبروروز

رستاخیزت،تازمانیکهمنوتوبرپروردگارتعرضهشویم.

در پی افزایش بیماران کرونا و اعتراض دانشکده 
پزشکی به نمایشگاه عرضه اقالم اساسی؛

قسمت عرضه اقالم اساسی
 نمایشگاه تعطیل شد 

تجارت  معدن  و  صنعت  اداره  گذشته  هفته  خبر:  گروه 
شهرستان اقدام به برگزاری نمایشگاه عرضه اقالم اساسی 
آمار  که  شرایطی  به  توجه  با  که  کرد  بازار  تنظیم  برای 
مبتالیان کرونا در شهرستان روبه افزایش است و برگزاری 
جمعیت  ازدحام  دلیل  به  که  شد  باعث  نمایشگاه  این 
فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود. این موضوع واکنش 
موقری،  دکتر  و  شد  روبه رو  دانشکده  درمان  و  بهداشت 
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در نشست خبری خود بیان 
داشت: ما با برگزاری این نمایشگاه موافق نیستیم و نامه ای 
برای اداره صنعت و معدن و فرمانداری شهرستان ارسال 

کردیم.
سهراببهاءالدینی،سرپرستفرمانداریدرخصوصنمایشگاه
بیانکرد:ایننمایشگاهباهدفاینکهاقالماساسیشهروندان
تعاون طریق از کند عرضه تخفیف درصد 40 الی 30 با را
روستاییدرسراسراستانراهاندازیشد.ویاضافهکرد:بااین
نمایشگاهاقالمبدونواسطهمستقیمدراختیارشهروندانقرار
باتوجه اینسوالکهچرا به بهاءالدینیدرپاسخ میگرفتند.
بهشرایطکروناوحساسیتبهداشتدرماننمایشگاهدایرشد،
باتوجهمخالفتبهداشتدرمانشهرستانقسمتیکه افزود:
تجمع آمدن وجود به باعث و میکرد عرضه را اساسی اقالم
میشدتوسطادارهصمتسیرجانتعطیلشدودرحالحاضر
فقطواحدهایعرضهمیوهفعالهستند.سرپرستفرمانداری
این عرضه برای شهرستان صمت اداره کرد: اضافه سیرجان
یابه اینترنتیو رابررسیمیکندکهبهصورت اقالمطرحی
است شوند.گفتنی عرضه اقالم نشود ایجاد تجمع که شکلی
از جلوگیری برای شده اعمال های محدودیت رفع پی در
شیوعکرونادرشهرستان،متاسفانهشاهدروندصعودیتعداد
و ها رسانه نگرانی که بودیم شهرستان در کرونا به مبتالیان

مسئوالنسالمتشهرستانرادرپیداشتهاست.

که  موضوعی  خبر:  گروه 
برخی  بین  در  روزها  این 
بحث  است  مطرح  مردم  از 
درمانی  مراکز  خدمات دهی 
توجه  با  که  است  خیریه 
ارائه  برای  آن ها  هدف  به 
اقشار  برای  درمانی  خدمات 
جامعه  ضعیف  و  درآمد  و  کم 
تفاوت  خصوصی  مراکز  با 
صورت  این  به  ندارند.  زیادی 
که تعرفه هایی که از شهروند 
تقریبا  می شود،  دریافت 
درمانگاه های  تعرفه های  با 
این  است.  برابر  خصوصی 
عده ای  که  است  موضوعی 
از  مراکز  این  هستند  معتقد 
شدند  دور  خود  واقعی  هدف 
درآمد  کسب  به  بیش تر  و 

اهمیت می دهند.
 نظارتی بر کیفیت و نرخ 

خدمات وجود ندارد
حسینیکیازهمشهریانکه
به دندانپزشکی خدمات برای
کرده مراجعه موقوفه.... درمانگاه
نرخ و کیفیت از انتقاد با است
نسیم به آنها خدمات باالی
امیدگفت:تصورماینبودکهاین
موقوفه و خیریه چون درمانگاه
مناسبتر خدماتش نرخ است
وقتی ولی است جاها سایر از

چنددندانرابدونعصبکشی
پولی ترمیمکردندتعجبکردم
کهازمنگرفتندتفاوتچندانی
بادرمانگاههایدیگرنداشت.وی
واقف نیت باالخره کرد: اضافه
صرفا نه است بوده خیر کار
درآمدزاییبرایبرخیوخواهان
و برکیفیت امر متولیان نظارت

نرخخدماتآنهاشد.
نرخ تعرفه ها در هیات 
مدیره تصمیم گیری می شود 
بنیاد مدیرعامل فانی، احمد
خیریهفاطمیهدراینبارهگفت:
ما درمانگاه اینکه به توجه با
نیستدر نظربخشدولتی زیر
هیئتمدیرهیکسریتعرفهرابه
تصویبمیرسانیمکهنهدولتی
هستندونهمثلبخشخصوصی
بین قیمتی و دارند باال قیمت

ادامه در وی هستند. دو این
چون درمانگاه این کرد: اضافه
هزینه باید و است خودگردان
بدهیم راه همین از را پرسنل
نگهداشته وتالشکردیمسرپا
شودواینمکانهابرایکسب
داد: ادامه فانی نیستند. درآمد
مراکز به که بضاعتی بی افراد
میکنند، مراجعه ما درمانی
و تخفیف با آنها برای خدمات
ارائه رایگان موارد برخی در یا
میشود.اماهمانطورکهگفتمما
نهزیرنظربخشدولتیهستیم
و بدهیم دولتی تعرفههای که
باقیمتبخشخصوصیکار نه
از زیاد هزینههای که میکنیم

افرادبگیریم.
 تعرفه درمانگاه های

 هالل احمر دولتی است

رئیس قهستانی، عرب مجید
جمعیتهاللاحمرسیرجاندر
اینبارهگفت:درحالحاضرما
دودرمانگاهداریمیکیدرمانگاه
و است فعال که است ثامن
به زینب حضرت درمانگاه
آن عمر از ها سال اینکه دلیل
میگذشتوباکمکخیریندر
حالبازسازیاست.ویدرادامه
افزود:تعرفههایدرمانگاههایما
توانبخشی مرکز و است دولتی
علوم دانشکده و احمر هالل
و میکنند تعیین پزشکی
درمانگاهمابهصورتخودگردان
مالی مشکل با گاها و هستند
روبهرومیشوندکهماازطریق
هزینههای از برخی جمعیت
جاریآنهاراپرداختمیکنیم.
بیان ادامه در قهستانی عرب

در که افرادی تمامی داشت:
درمانگاهزیرمجموعههاللاحمر
کارمیکنندبهصورتپورسانت
مزایایآنهاپرداختمیشودو
باتوجهبهشرایطفعلیوافزایش
و است کم استقبال درمانگاهها
درجمعیتباتوجهبههزینههای
آن هدف بیشتر دندانپزشکی
دندانپزشکی تعرفههای بحث

است.
احمر هالل جمعیت رئیس
این به توجه با  کرد: اضافه
در که پرسنلی و پزشکان که
مزایای هستند فعال درمانگاه
پورسانتی صورت به را خود
افرادی و میکنند دریافت
مالی شرایط و میکنند مراجعه
درمانگاه به را ندارند خوبی
خدمات نرخ و میکنیم معرفی
دریافت کمتر فرد آن برای
تعرفههای داد: ادامه وی شود.
و نشدهاند اعالم هنوز امسال
قبل سال تعرفههای طبق ما
خدماتدهیانجاممیشودوما
هرچهدرآمدازآنهاکسبشود
خدمات و درمانگاه خود هزینه
که همانطور اما میکنیم آن
اعالمکردمایندرمانگاههاحتی
تامین را خود جاری هزینههای

نمیکنند.
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در پی انتقاد از کیفیت خدمات مراکز درمانی خیریه؛

نرخ خدمات درمانگاه های خیریه بی حساب  وکتاب است

گروه خبر: فرمانده انتظامي سیرجان گفت: زندان 
یک دانشگاه و ظرفیتي بزرگ براي اصالح مجرمان 

در برگشت به جامعه است . 
فرماندهانتظاميشهرستانسیرجاندردیداربارئیس
باید گفت: سیرجان شهرستان زندان اداره مسئوالن و

بابرنامهریزيمنسجمدرکنارهم،مکملیکدیگردر
اجرايرسیدگيبهامورزندانیانوماموریتهايمحوله
باشیم.ایراننژاددرادامهبیانداشت:نیرويانتظاميدر
کنارانجاماقداماتپیشگیريانتظاميبهدنبالپیشگیري
آسیبهای از سازي آگاه و آموزش ارائه و اجتماعي
اجتماعيوجرائمبهشهروندانهستیمتابلکهافرادکمتر
بهخاطرناآگاهيازعواقبجرائم،روانهزندانشوند.وي
افزود:دیدگاهجامعهمحوريپلیسدرجامعهتاحدودياز
رشدجرائمجلوگیريکردهاستوازروندافزایشزندانیان
کاستهاست.اینمقامانتظاميتشریحکرد:ادارهزندانو
نیرويانتظاميمکملیکدیگردرمقابلهباجرائمهستند..
درادامهایندیداررئیسادارهزندانشهرستانسیرجانبا

اشارهبهاینکهنیرويانتظاميوزنداندوعنصرمهممقابله
زندان اداره داشت: بیان هستند جامعه در ناهنجاري با
همکاريبانیرويانتظاميراازوظایفاصليخودمیداند

ودراینراستاهیچکوتاهينمیکند.

فرمانده انتظامی سیرجان در دیدار 
با مسئوالن زندان بیان کرد:

پلیس جامعه محور 
باعث کاهش جرائم شده است



3 جـامعـه  نسیـم امید

گروه جامعه: یکی از مشکالتی که امروزه جوانان برای ازدواج با آن 
از  بسیاری  ازدواج است  برای  مناسب  فرد  پیدا کردن  روبرو هستند 
آشنایی های اولیه دختر و پسر بر اساس احساسات و مسائل ظاهری 
است در حالی که برای خوشبختی در ازدواج مسائل مهم تری چون 

تحصیالت، دین داری و داشتن مهارت وجود دارد.
صدیقهرهنما،مدیرموسسههمسریابیایدهآلدربارهاهمیتکار
موسسهگفت:بهخاطرمدتزمانیکهدردفتررسمیازدواجمشغول
بهکاربودموباافرادیروبرومیشدمکهدرزمینهازدواجبهیکمشاور
ویاریدهندهنیازدارندوهمچنینبهخاطرعالقهایکهبهاینکار
بهخاطر اما رادارند ازدواج افرادیکهشرایط به ازکمک داشتمو
یکسریمسائلجزئینمیتوانندموفقبهاینکارشوندلذتمیبرم
کهبتوانممسیریرابرایاینافرادمشخصکنمتابتوانندراحتتر
افزود:درموسسه اینمرکز ازدواجکنند.ویدرخصوصنحوهکار
فقطبهعنوانمعرفهستموبعدازاینکهافرادرابههممعرفیکردم
وشرایطشانرااعالمکردنددرمرحلهبعدیخانوادههایدوطرفباید
تحقیقاتالزمراانجامدهندواکتفابهمعرفیمانکنندزیرادرهر
ازدواجبایدتحقیقاتوشناختکافیصورتگیردودرامرمهمیمثل
ازدواجشتابنکنندوباحوصلهوصبراقدامنمایندکهبعداپشیمان

نشوند.
رهنماادامهداد:البتهدرجاهاییسنازدواجپاییناستخانوادهایبه
منمراجعهکردندکهدختر13سالهخودراآوردهبودندوبهاعتقادمن
برایحلشدناینموضوعبایدخانوادههاتوقعخودراپایینبیاورند
ودنبالکسینباشندکهحتماشرایطخاصیداشتهباشد،تاجواب
مثبتدهندبلکهبایددوجوانکهبههمعالقهدارندومناسبهم
هستندراعقدکنندوباهمزندگیرابسازندهمقدراینزندگیرابهتر
میدانندوهمتالشدونفرسریعترجوابمیدهد.ازطرفیخانوادهها
زمینهآشناییفرزندانشانراازطریقمهمانیرفتنیامهمانیدادنبا
خانوادههاییکههمفرهنگخودشونهستندایجادکنندکهاینبهتر
ازآشناشدندختروپسردرخیابانهستچراکهازدواجهایخیابانی
چندانپایدارنیستند.ویگفت:برایمشکالتازدواجکهگفتنمثال
مابسیاردخترهایخوبیداریمکهباتحصیالتعالیهودردانشگاههای
خوبهماستقاللمالیدارندوهمشغلدارندوقتیخواستگاریکه
براشونمیآیدوالدینخیلیتوقعباالییازطرفمقابلدارندهمین
توقعزیادیباعثمشکالتجوانهامیشودومنهمیشهبهدخترها
میگویمیکجوانوقتیکه5تاامتیازخوبداشتبقیهکارهارابه
خداواگذارکنید.مدیرموسسههمسریابیافزود:مراسموتشریفات
توسطخانوادهکمترشود.خانوادههافرزندانخودراکهمتمایلهستند
ازدواجکنندنگویندزودهست.چطورمیشودکهچندسالیعقدباشند
تاشرایطمستقلشدنپیداکننداینطوریباهمتالشمیکنندبرای
مستقلشدنووالدینهمخیالشانراحتکهفرزندشانوقتشرابا

کیسپریمیکندوگناههمنمیکنند.

گفتگو

به  که  هستیم  شاهد  امروزه  سالمت: 
و...  فرهنگی  اجتماعی،  مشکالت  علت 
کرده  پیدا  افزایش  جامعه  در  ازدواج  سن 
و برخی خانواده ها فرزند آوری را به تأخیر 
تأخیر  متخصصان،  اعتقاد  به  می اندازند.  
در فرزند آوری، تقریباً به مهم ترین مشکل 
باروری تبدیل شده و درصد نازایی بسیار 
افزایش یافته و به نظر می رسد که زوجین، 
خیلی از جدی بودن تأثیر سن در باروری 

آگاهی ندارند. 
زنان متخصص پور، نادری فاطمه دکتر
بیانکرد: امید بهنسیم باره این زایماندر و
بین خانمها شدن دار بچه دوره مناسبترین
20تا30سالوبهترینایندورهبین20تا

ازدواج اینکهسن بابیان 24سالگیاست.وی
بهباالی27سالدرکشورمارسیدهوبرخی
ازخانمهاممکناستامکانآمادگیبارداریرا
بخواهیم افزود:درصورتکلی باشند، نداشته
درموردبارداریصحبتکنیمسنیاستکه
خانوادهازنظرروحی،اجتماعیواقتصادیبه
ثباتیرسیدهباشدواگرمابخواهیماینموارد
راکناربگذاریموبخواهیمفقطدورهسنافراد
30 تا 20 بین دوره بهترین کنیم بررسی را
سالگیاست.نادریپورادامهداد:دراوایلسن
30سالگیشانسباردارینسبتبه20سالگی
کمترمیشودوخطرسقطوتولدفرزندمبتال
سندرمداون)مونگولیسم(بیشترمیشود.اما35
سالگیبهباالخطرناباروریبیشتروازطرفی

خطرناهنجاریهایژنتیکینگرانکنندهاست
واینمواردباعثهزینهفراوانبرایخانوادهها

میشود.
ویبابیاناینکهاینآمارهابهصورتتقریبی
است،ادامهداد:احتمالسقطجنیندرزنان40
سالهسهبرابرزنان20سالهاستوهمچنین
برای جنین به مربوط بیماریهای بر عالوه
مثل مشکالتی باال سن در بارداری هم، مادر
فشارخونباال،دیابتباالومشکالتمربوطبه
زایماناحتمالزایمانزودرسیامردهزاییزیاد

میشود.
که خانمهایی داد: ادامه زنان متخصص این
باید باالبچهدارنشوندما تاسن بههردلیلی
احتمال کهشما کنیم اعالم آنها به صادقانه

باردارشدنتاننسبتبهچندسالقبلکاهش
پیداکردهاستواگرباردارشوندخطراتبیشتر
میشودوبهمراقبتپزشکیبیشترینیازدارد
به طبیعی روش به بارداری سال باالی45 و
نوعیغیرممکناستکهبایدازکمکباروری
دارد. را خود عوارضخاص که کنند استفاده
دکترنادریپوربااشارهبهروشهایجلوگیری
ازبارداریگفت:داروهاییکهاستفادهمیشود
عوارضخاصخودرادارندوانتخابروشهابا
اشتراکزوجینباشدواینقرصهامیتواننددر
برخیافرادمستعدبیماریهایقلبیوعروقی
مثللختهشدنخون،آمبولیو...افزایشبدهد
همچنینتومورهایخوشخیمکبد،فشارخون

وبرخیسرطانهامیشوند.

دکتر فاطمه نادری پور، متخصص زنان در خصوص اهمیت سن  باروری؛

فرزندآوری زنان باالی 30 سال مخاطره آمیز است

شنبه 27 اردیبهشت 1399، شماره 229 ، سال ششم
صدیقه رهنما، مسئول موسسه همسریابی شکوفه های ایده آل:

ازدواج های خیابانی چندان پایدار نیستند اخیر  سال  چند  در  جامعه:  گروه 
اقتصادی  اجتماعی،  مسایل  دلیل  به 
برخی  رفتار  و  فرهنگ  در  تغییر  و 
خانواده ها و آمار از کاهش نرخ جمعیت 
)زیر   98 سال  در  بخصوص  کشور  در 
این  که  می کند  درصد(حکایت  یک 
آینده  در  مشکالتی  باعث  موضوع 
مثل پیر شدن جمعیت، افزایش تعداد 
افراد پیر و میان سال، کم شدن نیروی 
خانواده ها  برای  دیگر  مشکالتی  و  کار 
می شود. با توجه به 30 اردیبهشت»روز 
کارشناس  دو  نظر  جمعیت«  ملی 
مختلف در خصوص اهمیت فرزندآوری 

را جویا شدیم.

برای  را  نشاط  فرزندآوری   
والدین به ارمغان می آورد

روانشناس محمودآبادی، فاطمه
مناسب تعداد کرد: بیان باره این در
مادر و پدر زندگی سبک به فرزندان
فرزندان تعداد انتخاب و دارد بستگی
از قبال والدین است والدین برعهده
به باید فرزندآوری برای تصمیمگیری
جمله از کنند توجه مختلفی عوامل
بهمسائلمالیوبهخصوصنیازهای
عاطفیواجتماعیفرزندانفکرکنند.

ویبابیاناینکهخانوادههاازمعایب
ومزایایتکفرزندیوچندفرزندی
مطلعشوندوتصمیمنهاییرابگیرند،

افزود:بهطورکلیتکفرزندیمشکل
شرایط به توجه با اما نمیشود تلقی
است بهتر فرزندان روانی و اجتماعی
کهبچههابرایخودهمبازیودوستی
بزرگشوندو باهم باشندکه داشته

احساستنهایینکنند.

اینروانشناسبااشارهبهمزایایچند
فرزندیگفت:ازجملهامیدبهزندگی،
اعتمادبهنفس،استقالل)اتکابهخود(
وتابآوریدرمقابلمشکالتدربین
است بیشتر تعدادشان که فرزندانی
در افراد این و میشود دیده بیشتر
جامعهموفقترعملمیکنندوبیشتر
اهلریسکهستندوباآرامشبیشتر
کارهای به دست کمتری اضطراب و
جدیدوخالقانهمیزنندچنینافرادی
کهدرخانوادهایباچندفرزندپرورش
با بیشتری نفس به اعتماد با یافتهاند
دیگرانارتباطبرقرارمیکنندواهداف

خودرابیشازپیشمیبرند.
محمودآبادیافزود:والدیندربرقراری
ارتباطموثربینفرزنداننقشموثری
ایفامیکنندبهویژهزمانیکهبهتوانایی
هریکازفرزندانتوجهخاصداشته
باشندوآنانراباهممقایسهنکردهو
دریکرقابتمخربقرارندهند.فاطمه
سوی از افزود: پایان در محمودآبادی
دیگرتوجهافراطیبهیکفرزنداناورا
شخصیوابستهمیکندودرسنیکه
بایدبهاستقاللبرسدوتجاربجدیدی

درزندگیبهدستآوردباموانعایجاد
که میشد روبهرو والدین توسط شده
بلوغوبزرگترشدندر بارسیدنبه
اجتماعنمیتواندازپسمشکالتبرآید
ودرحلمشکالتدچارناکامیمیشود
کهاینناکامیهاخشم،پرخاشگریو
پی در را منفی خودپنداره نهایت در

دارد.
 فرزندان، سرمایه مادی و 

معنوی والدین هستند
پسندی، پور عباس االسالم حجت
دانشگاه مدرس و مذهبی کارشناس
دراینبارهگفت:توصیهبهفرزندآوری
نگاه از زندگی در آن برکات تبیین و
یافتههای و ایران فرهنگ اسالم،
دانشتجربی،بهنوعیاشارهبهبخش
زندگی کیفیت جنبههای از مهمی
فرزندان وجود دارد. خانواده در افراد
مختلف ساحتهای بر خانواده در
اسالمی روایات میگذارد، اثر زندگی
میدهد نشان ایرانی زندگی سبک و
تواناِی بازوی اقتدارو کهفرزند،عامل
والدیندرشرایطسختزندگیاست.
امامرضا)علیهالسالم(فرمود:»...تَْوفِیِر

اْلُُمورِ...؛ َحَواِدِث َو ْهِر الدَّ لَِنَوائِبِ الَْولَِد
)ازبرکاتازدواج(اندوختنفرزندبرای
و روزگار سختیهای با( )رویارویی

پیامدهایزمانهاست«.
ویدرادامهافزود:وجودفرزنداندر
خانوادهآثاروفوایدجسمانیوروحی

,روانشناختیفراوانیبرایوالدینبه
دنبالدارد.نتایجتحقیقاتپژوهشگران
می نشان یانگ« »بریگهام دانشگاه
فرزند،موجبکاهش دهدکهداشتن
به تمایل افزایش والدین، خون فشار
قدرت از بیشتر استفاده یادگیری،
امکان نفس، به اعتماد افزایش تعقل،
در بیشتر دقت زیباییها، درک بهتر
کارهایجزییوافزایششادیوالدین
میگردد.افزونبراین،یکیازعوامل
ایجادآرامشوافزایششورونشاطدر
خانواده کانون به فرزند ورود زندگی،
دینی، تعابیر در دلیل این به است.
شمار به والدین چشم نور فرزندان،

آمدهاند.
کرد: اضافه مذهبی کارشناس این
و اهمیت که مواردی از دیگر یکی
امنیت میدهد، نشان را فرزند ارزش
زایِیفرزنداندرکانونخانوادهوسطح
تأمین در فرزندآوری و است جامعه
نقش جامعه، و خانه امنیتی نیروی

چشمگیریدارد.
متون در اینکه بیان پسندی پور 
وسیله عنوان به فرزند از اسالمی،
آمرزشپدرومادریادشدهاست،گفت:
فرزندان،سرمایهمعنوِیوالدیندردنیا
وآخرتبهشمارمیآیند؛بهگونهایکه
وجودآنهاباعثجلبآمرزشونزول

رحمتالهیمیشود.

نظر دو کارشناس درباره جمعیت، به مناسبت»روز ملی جمعیت«:

»فرزندآوری« باعث نشاط خانواده می شود

 فاطمه محمودآبادی، روانشناس:
نفس،  به  اعتماد  زندگی،  به  امید   
مقابل  در  تاب آوری  و  استقالل 
که  فرزندانی  بین  در  مشکالت 
بیشتر  است  بیشتر  تعدادشان 
دیده می شود و این افراد در جامعه 

موفق تر عمل می کنند.

عباس پور پسندی، کارشناس مذهبی: 
مادی  و  معنوی  سرمایه  فرزندان، 
شمار  به  آخرت  و  دنیا  در  والدین 
به گونه ای که وجود آن ها  می آیند، 
باعث جلب آمرزش و نزول رحمت 

الهی می شود.



  شعر

سکوت رگبار
* سعید بستی 

ازدیدمنرگبارازدیدتوفرار
آرامشبعدازرگباربهتراستتااززندگیدرحالفرار

زندگیراآموختیمعاقبتخودرانشناختیم
باهرپرندهایپریدیماماپرندهبازرانشناختیم

سفربسیارکردیمبالوطیان
امالوطیترازخودندیدیمدرمیان

ازپشتسرگفتندبهماناسزا
ازروبرودادندجامهایپرازریا

بستندهمهکمرهمت
کهافتادهایراگیرندازدستظلمت

ظلمتهماندستیبودکهروزاولداددستمردی
کهیکدفعهدرکوچهبنبستشدچهرهینامردی

کهخودشداسیرمردی،نامردیشدمردی
باگرگانچوننشستیممیشبودیمشبانه

نقشهیحملهبهجانمانداشتنداماچوپانداشتیم
همیتنهاگرگگشتیمگرگانهمهسگگلهیچوپانگشتند

تنهادربیابانگرگیهستممغرور
منتظرهمانسگهایحیرون

عاقبتهمهخودشدنداسیر
اسیرهمانجامهایخالیپرازریا

تشنهوتنهادربیابان
* دیوان کوچه باغ

******************
*رمضان تروال) تخلص: رازدار( 

زبانسردوغصهبودسردتردل
آشوبباشددلمزینگذر

کههرچهبگفتمزاسراردل
بشدلحنمنسردوبیگانهتر

درآنلحظهدیدمرخازیارخود
خجلازبیانسخنهایخود

دلمسختشدچوآهنگداخت
صدایتالشطپشهایاودرسرمهیشتافت

نشایدکهکاریکنمپرخطا
کهجبراننباشدبراینبینوا

بهدلگفتمایدلکهاویارتوست
خطاکردهاماوفادارتوست

دعاییبکنازبرایشبهسویخدا
اجابتنمایدخداخالقیارما

بهآنلحظهدلجاندیگرگرفت
خطارازاوبازنادیدهگرفت

بگفتاخدایانگهدارشو
عزیزم،عزیزاستتواویارشو

بههرجاکهعمرمگذارددوپا
خدایاتوجانمرافرشپایشنما

نگهدارعمرمتوباشایخدا
کهاوجانمنباشدونفسمنایخدا

*فعال معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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روزها  این  فرد:  حیدری  سجاد 
برخی  ورود  برای  دولت  طرح  با 
استقبال  بورس  به  شرکت ها 
کرده  پیدا  افزایش  بازار  این  از 
نرخ  کاهش  با  طرفی  از  و  است  
بسیاری  بانکی،  سپرده های   سو 
از  را  خود  سرمایه های  مردم  از 
سرمایه   و  آورده  بیرون  بانک ها 
بازار بورس کردند و  خود را روانه 
بازار  تا  شد  باعث  موضوع  همین 
سال  معامالت  ابتدای  در  بورس 
این  در  شود.  مواجه  رونق  با   99
با  و  کسانی  چه  چگونه،  که  باره 
با  شوند  بورس  وارد  شرایطی  چه 
حسین فتحی زاده، دکتری اقتصاد 
و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
انجام  گفت وگویی  اقتصاد  گروه 

داده ایم.

کمی از فضای بورس برای ما 
بگویید، برای افرادی که اطالعاتی 

در مورد  بورس ندارند؟ 
شرکتها که است سازمانی بورس
به میکنند عرضه را خود سهام
ابتدا بورس سازمان  که صورت این
وضعیتمالیآنشرکتهارابررسی
میکندوآنهاییکهشرایطمناسب
رادارنداجازهعرضهسهامخودراپیدا
میکنندوشرکتهااصوالتمامسهم

خودراعرضهنمیکنند.
شرایط  به  توجه  با  
به  اقدام  زیادی  افراد  موجود 
 ، کردند  بورس  در  سرمایه گذاری 
پیشنهاداتی  و   راهکارهایی  چه 

برای آنان دارید؟ 
نظر در باید افراد که موضوعی
که است مهارت و آموزش بگیرند
الزم مهارت و آموزش بدون نباید
اقدامبهاینکارکنندچونشایددر
کوتاهمدتسودببرندامابرایاینکه
دارند نیاز باشند ماندگار بازار در

آموزشهایالزمرابینند.
است  نیاز  آموزش هایی  چه  

افراد ببینند؟
که است بنیادی آموزش اول
شرکت یک ذاتی ارزش به بتوانند
با اینشرکت آیاسهام ببرندکه پی
دوم مورد نه؟ یا میارزد قیمت این
ورود آن در که است تکنیکال بحث
با که میدهند تشخیص را خروج و
قیمت ها کندل و الگوها از استفاده
وزمانراتشخیصمیدهدوسومین
موردروانشناسیبازاراستکهنیازبه

آموزشوشامهقویدارد.
آموزش  بدون  که  افرادی  
بورس  وارد  را  خود  سرمایه 
ضرر  اینکه  احتمال  می کنند  

زیادی کنند، وجود دارد؟ 
کردم بیان که همانطور ببینید
اولین بورس در  معاملهگری  برای
،که سود تا است سرمایه حفظ قدم
میکنند فکر سود به همه متاسفانه
ودومینموردایناستکهبایدحد
ضرررامشخصکندبهاینصورتکه
اگرمن A ریالسرمایهگذاریکردم

N ریالآناحتمالضرراست.
صحبت هایتان  در  شما   
تمام  شرکت ها  که  کردید  بیان 
عرضه  بورس  در  را   خود  سهام 
با توجه ریسک باال  نمی کنند، اما 
شاهد  بورس،  سرمایه گذاری  در 
تمام  افراد  برخی  که  هستیم  این 
سرمایه مالی خود را در این عرصه 
از  خیلی  اعتقاد  به  که  می گذارند 

افراد اشتباه است؟
ورود بورس به که افرادی بله،
خود دارایی ترکیب باید میکنند
رعایتکنندبهطورمثال50درصد
درصد 20 مسکن، بحث در سرمایه
موارد سایر درصد 30 و ارز و طال
کهشاملدربحثکشاورزیبورسو
افراد میشود توصیه میشود. خودرو

پساندازوسرمایهاضافیخودراوارد
بورسکنند.فردپسازاینکهترکیب
داراییرارعایتکردحاالبایدترکیب
سهمرارعایتکندوازصنایعمختلف
خریدکندکهبیشترپیشنهادمیشود

بین4تا8سهمخریداریکنند.
 آقای دکتر موضوعی که  این 
روزها مورد بحث است خیلی ها از 
ایران صحبت  بورس  بودن  حبابی 
را  موضوع  این  شما  آیا  می کنند، 

قبول دارید؟
مثل است حباب صنایع برخی در
دچار که کشور کوچک شرکتهای
تورم ابر به کمکم و شدهاند تورم

تبدیلمیشوند.
دولتی  شرکت های  ورود  آیا   

در بورس کمک کننده است؟
کسری با دولت که شرایطی در 
طریق از و است روبهرو بودجه
مالیات کسب بورس در معامالت
میتواندکمککندوازطرفیدولت
دولتی شرکتهای سهام واگذاری به

دربورسبهبازارعمقمیبخشد.
به  وارد شدن  اعتقاد شما  به   
آیا  برای دولت خوب است  بورس 
برای افرادی که به این عرصه ورود 

می کنند سودآوری دارد یا نه؟
استقبالمردمازبازاربورسالبتهبا
خوبی درآمد میتواند مهارت کسب
برایآنهاداشتهباشدوازسویدیگر
ازخلق بانکها نزد باکاهشسپرده
در میشود تورم باعث که نقدینگی

کشوربکاهد.
خود  سرمایه  افراد  از  خیلی  
را در بانک پس انداز می کنند و به 
این  به  بورس  باالی  ریسک  دلیل 

سمت رغبت ندارند؟
کمتری تبعات بورس بازار ببینید
داردوباعثانگیزهسرمایهگذاریواز
بنگاهداریبانکهاجلوگیریمیکند
به زیادی افراد که میشود باعث و

معاملهگریدراینبازاربپردازندوبه
به بورس بازار در فردی مثال عنوان
صورتماهانهبتواند10درصدسود
با میشود  برابر که  آورد دست به
روزینیمدرصد،وحالپولخود
درصد 213 سال در نکند خارج را
سودمرکببهدستآوردهاست.هر
چندمنچنینپیشنهادینمیدهم،
زیرابایداینفردسیوسودکندتااز
ریزشهایاحتمالیمصونباقیبماند.
برای برطرف کردن مشکالت 
راهکاری  چه  کشور  اقتصادی 

می توان در نظر گرفت؟
نمایندگانمجلسدرقانونبودجه
کسری کنند سعی و کنند دقت
و بکاهند زمان طی در را بودجه
دوماینکهباتوجهبهاصل44قانون
جهت را مقدماتی و شرایط اساسی
تصویبقوانینایجادکنندکهاقتصاد
بهسمتاقتصادبازارتغییرشکلدهد.

دولت  زاده  فتحی  آقای  
آزاد  برای  را  عدالت  سهام  بحث 
مطرح  بورس  در  عرضه  و  کردن 
فروش  دنبال  افراد  برخی  و  کرد 
باره  این  در  نظر شما  آن هستند 

چیست؟
آموزشالزم و افرادیکهمهارت 
بورس  را در معاملهگری بحث در
شدن، آزاد از پس میتوانند دارند
خودبهمدیریتسهمخودبپردازند،
درغیراینصورتتوسطصندوقهای

استانیمدیریتشودبهترمیباشد.
چه  در   EFT صندوق های  
انجام  کاری  چه  و  است  موردی 

می دهند؟
سه قالب در دارد تصمیم دولت
آنها از ،یکی یکم دارا که صندوق
میباشد،پکیجیازچندسهممیباشد
راازطریقپذیرهنویسیعرضهنماید.
اینکارازطریق3صندوقکهشامل
،صندوقاولسهامبانکیوبیمهای

و پاالیش های شرکت دوم صندوق
صنایع سوم  صندوق و پتروشیمی
آینده ماههای در ومعدنیکه فلزی

عرضهمیشوند.
 ورود به بورس به چه صورت 

انجام می شود؟
ابتداافراددرسامانهسجامنامنویسی

آنها همراه به پیامک میکنند،یک
ارسالمیگردد،سپسوبرایاحراز
مراجعه پیشخوان دفاتر به هویت
میکنندوپسازانجامکارهایآنها
کد  کارگزاری واحد دفاتر طریق از

آنالینمعامالتیدریافتمیکنند.

گفت وگو با حسین فتحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه پیرامون ورود به بورس: 

پس انداز و سرمایه اضافی افراد وارد بورس شود
 بورس نیاز به مهارت و آموزش دارد

شنبه 27 اردیبهشت 1399، شماره 229 ، سال ششم

افرادی که به بورس ورود می کنند باید ترکیب 
دارایی خود را رعایت کنند به طور مثال 50 درصد 
سرمایه در بحث مسکن و مستغالت، 20 درصد طال 
و ارز و 30 درصد سایر موارد که شامل کشاورزی، 

بورس و خودرو و ... می شود. 



کشف 385 لیتر مشروبات الکلی 
 385 کشف  از  شهرستان  دادستان  حوادث:  گروه 
دو  در سیرجان طی  الکلی دست ساز  لیتر مشروبات 
هفته  در  انتظامی  نیروهای  ماموران  جداگانه  عملیات 

گذشته خبرداد.
قاضیمحسننیکورزبااعالماینخبرگفت:صاحباناین
کارگاههابهتولیدعمدهمشروباتالکلیدستسازوتوزیعآن
درسطحشهرمشغولبودندکهتوسطمامورانپلیسشناسایی

ودستگیرشدند.
ویدرادامهافزود:ماموراننیرویانتظامیدربخشگلستان
لیترمشروباتدستساز الکلی305 کارگاهمشروبات ازیک
همچنین کردند. دستگیر رابطه این در را نفر یک  و کشف
85 مقدار دیگر عملیاتی در شریعتی 12 کالنتری ماموران
نفر یک و کشف مسکونی منزل یک از الکلی مشروبات لیتر
قاطع برخورد دادسرا گفت: نیکورز قاضی کردند. دستگیر را
وشدیدیباتولیدکنندگانمشروباتالکلیخواهدداشتواین

متهمانبهاشدمجازاتمحکوممیشوند.
فشرده عملیات از پایان در سیرجان شهرستان دادستان
اطالعاتیوزحماتپلیسامنیتعمومیسیرجاندراینرابطه
تشکرواذعانکرد:قطعاکشفاینکارگاهواینحجمعمدهاز
مشروبدرجلوگیریازبروزنزاعهایگروهی،تصادفاتوبعضا

حتیقتلتاثیرگذارخواهدبود.

سرقت خودرو در بردسیر 
کشف در سیرجان

توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
سارق  یک  دستگیری  و  سرقتی  خودرو  دستگاه  یک 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگمحمدرضاایراننژاداظهارداشت:مامورانپاسگاه
انتظامیگلستاندرحینانجامماموریتوگشتزنیدرسطح
بهیک بندرعباس حوزهاستحفاظیدرمحوراصلیسیرجان
انتظامی مقام این شدند. مظنون پارس پژو سواری خودرو
افزود:ماموراندرادامهبااستعالمازمرکزفرماندهیوکنترل
شهرستان از سرقت سابقه دارای خودرو این که دریافتند
بردسیراستکهدراقدامیغافلگیرانهخودرورامتوقفومتهم
انتظامی فرمانده دادند. انتقال انتظامی مقر به و دستگیر را
شهرستانسیرجانتصریحکرد:متهمپسازاعترافبهجرم
خودوتشکیلپروندهبرایسیرمراحلقانونیتحویلمراجع
قضاییوازآنطریقروانهزندانشد.سرهنگایراننژاددر
با تا ازشهرونداندرخواستمیشود نشانکرد: پایانخاطر
ایمنیوهشدار بهتجهیزات نقلیهخود تجهیزکردنوسایل
دهندهسارقانرادررسیدنبهاهدافشومخودناکامگذارند.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

سالی  چند  حوادث:  گروه 
و  هوا  شدن  گرم  با  که  است 
استفاده نوجوانان از استخرهای 
کشاورزی برای شنا باعث غرق  
شدن و مرگ آن ها می شود و 
این تکرار غرق شدگی و مرگ 
دارد  ادامه  کودکان  عمدتا 
پیشگیری  برای  حلی  راه  و 
شود.  نمی  اندیشیده  آن  از 
کشاورزی   آب  استخرهای 
رفت  هدر  از  جلوگیری  برای 
آبیاری قطره ای  استفاده  و  آب 
ایجاد  غیره  و  پسته  باغ های 
نظارت  عدم  علت  به  که  شده 
انگاری  سهل  مسئوالن، 
توجهی  کم  و  استخر  صاحبان 
کودکان  مرگ  باعث  کودکان  
معصوم می شوند. هفته گذشته 
ایزد  اهل روستای  نوجوان  سه 
این  از  یکی  در  سیرجان  آباد 
جان  و  شدند  غرق  استخرها 

باختند. 
اورژانس115 مرکز مسئول
داده رخ اتفاق درباره سیرجان
در گفت:  آباد ایزد روستای در

شدن غرق درباره گزارشی پی
آباد، ایزد روستای در نوجوان سه
و نشانی آتش امدادی نیروهای
همراه به سازمان این غواصان
انتظامی پلیس و اورژانس115
با و شدند اعزام حادثه محل به
10تا12 نوجوان سه پیکرهای
سالهدراستخرآبیکیازباغهای
روبرو آباد ایزد روستای کشاورزی
ادامه در حیدرپور ا... نبی شدند.
خطرهای درباره بارها افزود:
استخرهایکشاورزیهشدارداده
شدهوخانوادههاووالدینبایداین

هشدارهاراجدیبگیرند.
 صاحبان استخر موظف به 

حصار کشی با فنس هستند
اکبرمحمودآبادی،رئیسجهاد
باره دراین شهرستان کشاورزی
گفت:استخرهایپلیمریباتوجه
بهلغزندگیکهدارنداگرفردیهم
برود آنها داخل هست شناگر که
امکاناینکهنتواندبیرونبیایدزیاد
است.ویبابیاناینکهباتوجهبه
ایناتفاقهاسابقهداردافزود:مادر
و آموزشی کالسهای سال طول

همچنینازطرفرسانههااعالم
استخرها صاحبان که کردیم
موظفبهحصارکشیبافنسو
همچنین و کنند دیوارکشی یا

تابلوهایمخصوصنصبکنند.
ما کرد: اضافه ادامه در وی
کشاورزی چاه 1100 به نزدیک
و آب افت دلیل به که داریم
از استفاده کیفی و کمی شرایط
سیستمتحتفشاراستخرهابرای
و است شده ساخته آب ذخیره
شده داده آموزش آنها همه به
واعالمکردیمکهبرابرقانوناگر
شرایطامنیتیآنجارارعایتنکنند
برعهده اتفاق گونه هر مسئولیت

خودکشاورزاست.

 پیگیر حل  این مشکل 
هستیم

سرپرست بهاءالدینی، سهراب
فرمانداریویژهشهرستاندراین

اینکه به توجه با کرد: بیان باره
گونه این موارد گذشته سال در
اتفاق این وقوع از پس داشتیم
هفته در و کردیم درخواست
جارییکجلسهدرخصوصاین
بابیان وی کنیم. برگزار مشکل
مناسب حفاظ استخر این اینکه
واستانداردینداشتهاست،افزود:
ماپیگیراینموضوعهستیمواز
امورآب، ارگانهایمرتبطمثل
انتظامی نیرو و کشاورزی جهاد
این جلسهای طی که خواستیم
موضوعرابررسیوبرایرفعآن

برنامهریزیکنند.

در بی نظارتی مسئوالن و سهل انگاری صاحبان استخرهای آب در سیرجان؛

غرق شدگی و مرگ در استخرهای آب کشاورزی ادامه دارد
  رئیس جهاد کشاورزی: پاسخگوی مرگ افراد، صاحبان استخر هستند

نکات ایمنی برای سرویس کولرهای آبی رعایت شود

پزشکی  های  فوریت  و  اورژانس  مرکز  رئیس  خبر:  گروه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اشاره به افزایش گرمای هوا و 
نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی گفت: بهتر است همشهریان 
عزیز، راه اندازی، سرویس و اقدامات مربوط به کولرهای آبی را 
به متخصصان مربوطه و تعمیرکاران مجاز بسپارند اما در صورتی 
که خودشان به انجام آن مبادرت می کنند، حتما نکات ایمنی را 

رعایت کنند.
نبیالهحیدرپوربهبروزحوادثازجملهبرقگرفتگیدرهنگام
سرویسوراهاندازیکولرهایآبیاشارهکردوافزود:بهتراستقبل
ازهربارسرویس،کولربافازمترلمسشودتاازبدونبرقبودنبدنه
آنمطمئنشوند.دقتشودکههیچگاهدرابتدایکار،بدنهکولررا
بادستلمسنکنند.بازتاکیدبربهرهگیریازمتخصصاناینحوزه
داریماماازآنجاکهاقداماتمربوطبهکولرها،معموالباخطربرق
گرفتگیباالییهمراهاست،بهتراستکسیبهتنهاییبرایانجام
کارهایمربوطبهکولراقدامنکند.حتیاگراینکاررابهسرویسکار
ویابرقکارسپردهاید،بهتراستتایکنفربزرگسالویراهمراهی

کندتادرصورتبروزحادثه،اقداماتکمکیالزمصورتگیرد.
ویباتاکیدبراینکهبسیاریازموارددیدهشدهکهافرادبهعلت
بیتجربگیقطعکردنبرقرافراموشمیکنندودچاربرقگرفتگی
میشوند،ادامهداد:هنگامانجامکاربرقمنزلراقطعکردهیااگر
برقکولرجداگانهقطعمیشودبااستفادهازفازمترازقطعبرقکولر
مطمئنشوند؛درپشتبامهایکهایزوگامهستندازدمپاییاستفاده
کنند؛هرگزپایبرهنهرویایزوگامنروندچونباتوجهبهعایقروی
ایزوگاموآب،خاصیترساناییایجادکردهوخطرناکاست.هنگام
شستوشودقتکردهکهآبرویسایراجرایکولرنریزد.حیدرپور
اظهارکرد:اگرمحلنصبکولردرارتفاع،لبهپنجرهیابالکنقراردارد
ازراههایایمنبراینصبوسرویسکولرآبیاقدامکنندوازمحکم

بودنمحلقرارگرفتنوتکاننخوردنکولرمطمئنشوند.

گوناگون
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و  عمومی  دادستان  حوادث:  گروه 
انقالب شهرستان از کشف یک قبضه 
یک  در  فشنگ  چهار  و  کمری  کلت 
توسط  شهرستان  در  مسکونی  واحد 
در  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس 

هفته گذشته خبرداد.

خبر این تشریح در ورز نیک محسن 
اقدامات یکسری طی داشت: اظهار
اطالعات پلیس ماموران توسط اطالعاتی
واحد یک در بازرسی در شهرستان
مسکونی،یکقبضهکلتکمریبههمراه
و خانهکشف ازصاحب فشنگ مقادیری
در افزود: ادامه در وی است. شده ضبط
مراجعه در و دستگیر نفر یک رابطه این
داده تشکیل پرونده متهم برای قضایی
شد.دادستانعمومیوانقالبشهرستان
اضافهکرد:مشارکتشهرونداننقشمهمی
صورت در و دارد جرایم از پیشگیری در
مشاهدههرگونهمواردمشکوکمیتوانند
مراتبرادراسرعوقتازطریقتلفن110

بهپلیساطالعدهند.

گروه خبر: رئیس راهنمایی و رانندگی 
حق  عدم  گفت:  سیرجان  شهرستان 
علت های  صدر  در  درصد   35 با  تقدم 
سیرجان  شهرستان  شهری  تصادفات 

گزارش شده است.
بهگزارشسیرجانخبر،رئیسراهنمایی
ورانندگیشهرستانسیرجانگفت:براساس
علت بیشترین تصادفات، تحلیل و تجزیه
به سیرجان شهرستان در شهری تصادف
سهعلتبودهاست.امینپاکایزدیگفت:
عدمحقتقدمبا35درصددرصدرعلتهای
تصادفاتشهریشهرستانسیرجانگزارش
شدهاست.ویدومینعلتتصادفاتناشی
بهجلو بودهدرعدمتوجه ازآنچشمگیر
و کرد عنوان طولی فاصله رعایت عدم و

گفت:سرعتغیرمجازسومینعلتتصادفات
درونشهریشهرستانرارقممیزند.پاک
ایزادیاذعانکرد:ورودوپارککامیونها
وخودروهایسنگیندرمعابرشهریممنوع
استودرصورتمشاهدهمامورینراهنمایی
خودروی قانون اعمال ضمن رانندگی و
سنگینمتخلفیکبرگاخطاریهبهکامیون
رانندگی و راهنمایی میشود. داده مذکور
شهرستانسیرجاناظهارکرد:طرحبرخورد
ازجملهسرعتغیر تخلفاتحادثهساز با
حال در درشهرستان بیشتر باشدت مجاز
اجرااستودربلوارهایسطحشهرعالوهبر
دوربینهایثابتچندینتیمبادوربینسیار
خودروهای سرعت مسیر مختلف نقاط در

عبوریراکنترلمیکنند.

قاضی نیک ورز، دادستان سیرجان خبر داد:

کشف کلت کمری در یک منزل مسکونی 
طرح برخورد با سرعت غیرمجاز

 در سیرجان تشدید شد
استمداد یک همشهری:

کمک به مادر سرپرست خانوار با سه فرزند 
نسیمامید:یکیازهمشهریانباحضوردردفترنشریهنسیمامید،
خواستارکمکخیرانوافرادنیکوکاربهمادرسرپرستخانواریشدکه
دارای3فرزنداستوهمسرشچندسالپیشفوتکردهاست.وی
دراینبارهبهخبرنگارنسیمامیدگفت:یکخانمبا3فرزنددرمنزل
استیجارینزدیکمنزلمازندگیمیکنندوعالوهبرهزینههایسه
فرزندشبایدماهانه700هزارتوماناجارهبهایخانهوپولآب،برق
وگازبدهد.باتوجهبهاینکهدرمحلهفقیرنشینشهرزندگیمیکند،
همسایههاتواناییمالیزیادیبرایکمکبهآنندارندوبرخیمواقع
درحدتوانخودبهآنکمکمیکنندکهباتوجهبههزینههایزندگی
اینزنچشمگیرنیست.اینهمشهریافزود:اینخانمباتوجهبه
اینکهکارهممیکندامانمیتواندازپسمخارجزندگیخودبیایید.
ازمامیخواهمکهاینمطلبرادرهفتهنامهچاپکنیدتاافرادخیر،
موسساتویامسئوالنشهرستانازوضعیتزندگیاینخانمبازدید
وبهاوکمککنند.افرادیکهقصدکمکدارندباشمارهتلفنهای

09364906149–09136504667تماسحاصلکنند.

 نمونه هشدار نسیم امید به مسئوالن در خصوص خطر استخرهای آب

آگهی فقدان سند مالکیت: آقای جعفر صادقی گوغری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 6 ششدانگ پالک 3689 
فرعی از 2313  اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای جعفر صادقی گوغری ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر 
کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از 
سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 

تاریخ انتشار: 27/ 2 /1399 
 محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



معرفی نرم افزار آموزش همگاني پلیس
معاونت اعالم به بنا
اپلیکیشن ناجا، اجتماعي
همگاني )آموزش موبایلي
سازي آگاه هدف با پلیس(
وپیشگیریازجرایم،آسیب
پدیدههای و اجتماعي هاي
هاي ماموریت با مرتبط
مباحث ازجمله پلیسي
کرونا، ویروس به مربوط

نصب و دانلود قابلیت و شده بارگذاري بازار" در"کافه و تهیه
بررويگوشيهايتلفنهمراهرادارد.خانوادههاوعموماقشار
جامعهمیتوانندایننرمافزارسودمندراازطریقگفتهشدهنصبو

ازمطالبوموضوعاتآموزشیآنبهرهمندشوند.

وعده های تکراری
 اجرای طرح خیابان بدر شمالی

درباره  امید«  »نسیم  نامه  هفته  گزارش  چاپ  پی  در  خبر:  گروه 
رئیس  بازدید  و  شمالی  بدر  خیابان  طرح  اجرای  عدم  و  مشکالت 
شهری  منظر  و  سیما  مدیرعامل  و  شهر  شورای  عمران  کمیسیون 
شهرداری از این محل در سال گذشته قرار بر این شد که سریعا یک 
پل در ورودی خیابان از طرف ابن سینا برای عبور و مرورگذاشته شود 
تا زمانی که مشکل تملک آن حل شود، اما با گذشته یک سال هنوز 

هیچگونه اقدامی نشده است.
محمدعسکری،رئیسکمیسیونعمرانشورایشهردربارهوعده
دادهشدهمبنیبراحداثیکپلدرورودیخیابانبدرشمالیاز
طرفخیابانابنسینابیانکرد:باتوجهبهاینکهپیمانکارجدولکشی
خیابانمیرزارضامشخصشدهوکارخودرابهزودیآغازمیکندو
همزمانباآن،برایبازشدنخیابانبدردرچندنقطهایکهوجود
دارداقداممیشود.ویدرادامهبیانکرد:مجوزهایالزمازادارات
مختلفگرفتهشدهاستوفقطادارهبرقهنوزمجوزبرایجابجایی
تیرهایبرقمیسرنکردهاستوپسازمجوزازادارهبرقبرایحل
اینمشکلاقداممیشود.گفتنیاستاهالیبیشازیکسالفقط
بهدنبالنصبیکپلفارغازاجرایطرحاینخیاباندرورودیاین
خیابانازطرفخیابانابنسیناهستندوعلیرغمقولووعدهداده
شدهبخصوصازطرفرئیسکمیسیونعمرانشوراظرفیکسال
کوچکتریناقدامیصورتنگرفتهاستتابماندطرحهایمهمدیگر.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09139450096
مدیر مسئول: 09133470728
روابط عمومی: 09162756265

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع(

 تلفن: 42207250 - 42201609
فکس:42233672

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

نسیم سالم

09162756265 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

گروه خبر: کمتر از چند روز دیگر 
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
اولین  و  می شود  شروع  اسالمی 
اقدام پس از سوگند خوردن اعضا 
با هیات رئیسه سنی، انتخاب هیات 
خبرگزاری  است.  اصلی  رئیسه 
از جلسات  و شنیده ها  های کشور 
و گفتگو های پشت پرده و بی امان 
باره  این  در  اصولگرا  نمایندگان 
کردیم  سعی  لذا  دهند.  می  خبر 
این زمینه جویا  را در  نماینده  نظر 

شویم.
به یازدهم مجلس رئیسه هیات انتخاب خصوص در پور حسن شهباز
اینلحظهتصمیمقطعیدرخصوص تا بیانکرد امید« خبرنگار»نسیم
انتخابهیاترئیسهگرفتهنشدهوتالشبرایناستکهماتاقبلازجلسه
علنیانتخاباتهیاترئیسه،بهوحدتواجماعبرسیم.ویدرپاسخبهاین
سوالکهطیجلساتیکهباکاندیدایهیاترئیسهمجلسداشتهایدکدام
بیانکرد:همانطورکهمیدانیددکتر گزینهمدنظرشخصیشمااست
قالیباف،میرسلیم،مهندسنیکزادودکترحاجباباییکاندیدایهیاترئیسه
هستندومنباهرکدامازاینبزرگوارانازنزدیککارکردهام.سابقهکاری
منبادکترقالیبافبیشازسهدههاستوباحاجبابایینیزنزدیکبه15
سالهمکاریداشتهاموبامهندسنیکزاددروزارتمسکنوشهرسازی
مجموعه ازسوی که میرسلیم جناب با و داشتم استان به سفر چندین

موتلفهحمایتمیشود.
قابل مجلس نظارتی جایگاه و کارایی من برای کرد: اضافه پور حسن
اهمیتاستوپیبینیمیشودکهباتوجهبهجلساتمختلفکهبیشاز
150نمایندهدرآنهاحضورداشتهاندبهیکوجدتواجماعبرایهیات

رئیسهبرسیم.
البرزنشینانوفراکسیون ادامهداد:درمجلسجدیددوفراکسیون وی
جنوبدردستورکارقرارگرفتهاستکهفارغازدیدگاههایسیاسیاست
کهازفراکسیونجنوباستانکرمان،سیستانبلوچستان،بندرعباس،یزد
و...هستندوتالشبرایناستکهبودجهدرتهراننماندوپتانسیلهاو

موقعیتهایاستانهایدیگرموردتوجهقرارگیرد.
دنبال به مجلس در آقایان بیشتر متاسفانه افزود: ادامه در پور حسن
کاندیدا نفر تا10 5 هرکمیسیون برای ما نوعی به مسئولیتهستند،
داریمکهزیبندهمجلسنیستوبرایانتخابهیاترئیسهچونبهدنبال
مسئولیتنیستمراحتترمیتوانمتصمیمگیریکنیمودرجلساتیکهبا

کاندیدایهیاترئیسهبرگزارشدهحضورپیداکردم.

ستون آخــر

ویژه

راه اندازی بزرگ ترین مدار خردایش سنگ شکن خاورمیانه
روابط عمومی گل گهر: مدیرعاملشرکتمعدنیوصنعتیگل
گهرسیرجانازراهاندازیبزرگترینمدارخردایشسنگشکن
خاورمیانهدراینشرکتخبرداد.جمشیدمالرحمانبااشارهبه
نامگذاریامسالازسویمقاممعظمرهبریبهنامجهشتولید،
گفت:واحدخردایششماره2گلگهرسیرجانبهعنوانبزرگترین

مدارخردایشسنگشکنخاورمیانهامسالدرمرحلهپیشراهاندازیوشروعتستبابار
قراردارد.ویافزود:درزماناحداثاینپروژهبرایبیشاز300نفراشتغالوپیشبینی
میشوددرصورتفراهمشدنبسترهایمناسبدرزمانبهرهبرداریازکارخانهبرای120

نفردیگربهصورتمستقیموغیرمستقیماشتغالزاییشود.

افتتاح 7 واحد مسکونی روستایی کمیته امداد 
بسیج:طیمراسمیدرهفتهگذشته7واحدمسکونی

اسطور، خسروانی، روستاهای در امداد کمیته روستایی
دارستان،سیفالهی،محمدآبادباحضورجمعیازمسئوالن
شهرستانافتتاحشد.فرماندهسپاهشهرستانسیرجاندر
حاشیهاینمراسماظهارداشت:یکیازماموریتهایبسیج
سازندگیسپاهپاسدارانانقالباسالمیدرراستایمحرومیتزداییوساختمسکن
براینیازمنداناست.سرهنگدستوریاظهارکرد:سازمانبسیجسازندگیسپاه
پاسدارانانقالباسالمیدرراستایسازندگیومحرومیتزداییساختپروژههای

زودبازدهوعامالمنفعهرادردستورکارخودقراردادهاست.

اولویت نخست مجلس یازدهم مسائل اقتصادی است
جوان:محمدباقرقالیباف،منتخبمجلسیازدهمگفت:
اولویتنخستمجلسیازدهممسائلاقتصادیکشوراست
اشتغالو رامدنظرداریم: اقتصاددوعاملمهم ومادر
معیشت.ممکناستبحثمعیشتراباپولنقدبهصورت
مقطعیحلکنیمکهالبتهنشاندادیمدرهمانهمعاجز
هستیم.اگرمیخواهیممعیشتواشتغالرابایکدیگرحل
کنیمکهچنینهدفیراهمداریم،مسیرشازرهگذرتوجهبیشتربهاقتصاددانش
بنیاناست.اقتصاددانشبنیاناقتصادیمردمپایهاست؛نیازبهپولندارد،مغزو

نیرویانسانیمیخواهد.

توزیع 1500 بسته معیشتی به همت جامعه ورزش 
توزیع امروزمراسم باشبهایقدر فارس:همزمان
یکهزار500بستهمعیشتیدرسالنورزشیامامعلی
این ورزش جامعه توسط سیرجان نیازمندان برای )ع(
شهرستاندرراستایرزمایشمواساتوکمکهایمومنانه
انجامشد.ناصرگلمحمدیرئیسادارهورزشوجوانان

شهرستانسیرجاناظهارداشت:جامعهورزشسیرجانوجوانانورزشکارباروحیه
ایثاروهمدلیموفقشدنددرپویشهمتجوانانهوکمکمومنانهیکهزارو500
بستهمعیشتیبهمبلغ4میلیاردو500میلیونریالتهیهوبینجامعهنیازمندو

خانوادههایآسیبدیدهازکروناتوزیعکنند.

سرهنگ مهدی سلیمی، 
فرمانده پلیس راه 
شهرستان سیرجان

 به مناسبت
 هفته هالل احمر 
با رییس  جمعیت

 هالل احمر شهرستان 
دیدار  و گفت و گو کرد.

حسن پور، نماینده درباره هیات رئیسه مجلس یازدهم بیان کرد:

وحدت و اجماع قبل از جلسه علنی انتخاب هیات رئیسه


