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تیترها

  حوادث  5

مردمرعایتنکنند،محدودیتهارااعمالمیکنیم
  آخـر  6

  خبــر  2

موضوعی که باید از آن درس عبرت گرفت؛

قصاص جوان همشهری 
پایان بخش نزاع معمولی

جدال زودهنگام انتخاباتی 1400

رسانه جامعه مدنی اسالمی

میرشاهی،رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریسیرجان:

۴۰ هکتار از منابع طبیعی سیرجان در آتش سوخت

  خبـر  2

شاهدادی،پژوهشگراجتماعیدربارهکرونا:

زنگها
برایکهبهصدادرآمدهاند

  خبــر  2

شهسواری،فعالمحیطزیست:

مافرزندانناخلف
زمینهستیم

  شهـر  4

نسیم امید:  درحالی که حدود یکسال دیگر انتخابات ریاست جمهوری 
دوره سیزدهم برگزار می شود بحث و جدال های انتخاباتی و انتقادهای 
کردن  بایکوت  موجب  عمال  و  است  گرفته  باال  روحانی  دولت  تخریبی 
شاه  که  اصالحات  و  روحانی  منتقدان  است.  شده  او  حامیان  و  دولت 
کلید حمالتشالن به دولت مقوله معیشت مردم است و مجلس یازدهم 
را با کاهش مشارکت مردم، ردصالحیت حدود 90 نفر نماینده مجلس 
و نامزدهای اصالحات به دست آورده اند حدود یک ماه است شروع به 
برطرف  قالیباف  محمدباقر  ریاست  با  آن ها  برنامه  و  شعار  کارکرده اند. 

کردن مشکالت معیشتی مردم بوده است...  

هفته نامه نسیـم امید

 نسیم امید: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سیرجان از مهار دو مورد آتش سوزی در منطقه گدار خانه سرخ و چهارگنبد از توابع بخش بلورد شهرستان در هفته گذشته 
خبر داد.میرشاهی، در این رابطه گفت: متاسفانه آتش سوزی به سیزده هکتار از مراتع گدار خانه سرخ  و سه هکتار از مراتع تکیه چهارگنبد خسارت وارد کرد.  او با بیان اینکه 

هم اکنون نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی جهت احتیاط بیشتر و جلوگیری از شعله ورشدن مجدد در منطقه حضور دارند...

ثروت های بادآورده تغییرکاربری
گزارشیازتغییرکاربریهایغیرمجازدرشهرستانسیرجان؛

  شهـر  4

عسکری،رئیسکمیسیونعمرانشورایشهر:

مشکالتعمرانیشهر
دریکدورهبرطرفنمیشوند

  شهـر  4



2 نسیـم امیدخبـریادداشت

ماهیست  چند  شاهدادی:  زهرا 
به کوچکی یک  با مساله ای  جهان 
ویروس و به بزرگی شیوع جهانی اش 

روبرو شده است.
ابتدا ترس و اضطراب همه جا دیده 
می شد پیر و جوان .کوچک و بزرگ 
که  می کردند  صحبت  هراسی  از 

آفریننده آن ویروس کرونا بود.
تصور  ببند  را  چشمانت  لحظه ای 
شده.  بیمار  عزیزت  یا  خودت  کن 

معلوم نیست چه پیش آید باز لباس عافیت برتن کنی یا فرصت حیات با 
یک بیماری ساده اما سخت به پایان برسد.

خوابیدن روی تخت بیمارستان بدون اینکه عیادتی درکار باشد.
حتی امکان دارد کار به کمک از دستگاه های کمک تنفسی بکشد 
که تو را همچون فرد بی حرکتی کند که تکان دادن دست هم برایش 

سخت است.
امید و روحیه خوب است اما نیم نگاهی به حقیقت هم ناجیست.

روزی حداقل دو هزار نفر بیمار می شوند روزی بیشتر از50 نفرمی 
میرند اما عده ای چه تفاسیر بی منطقی دارند همه باید کرونا را بگیرند؟! 
در فصل گرما و تابستان بگیری بهتر از پاییزه!! تا خدا نخاد برگی از 

درخت نمی افته!! الکی بزرگش می کنند!! آمارا دروغه!!
بهت آور است این رفتار اجتماعی که تاوان آن را نه فرد بلکه جامعه ای 
متشکل از افراد می دهد افرادی از آشنایان و غریبه هر فردی که در 
معرض ویروس قرار بگیرد فرقی نمی کند مرد است یا زن. پیر است یا 

جوان. رنگ و نژادش چیست .
این داستان عصر ماست عصری که پزشکی اش را به رخ می کشید 
گاهی که تاریخ درس می دادم به دانش آموزان می گفتم تاریخ گاهی 
به من تلنگر میزند شاید آن چشم مصنوعی تمدن جیرفت نشانه ی این 

باشد روزی علم آدم ها حتی بیشتر از ما بوده است نمی توان ادعا کرد.
زد کشورهای   به هم  را  معادالت  و همه  آمد  ویروس که  این  حال 

صنعتی و درحال توسعه را درگیر کرد ابرقدرت و اِشغالی را.
می اندیشم به کشورهای شرق آسیا آنان با جمعیت میلیاردی جلوی 
پخش ویروس را گرفتند اما بقیه کشورها که ساده انگاری و انکار کردند 

خودشان را در باتالقی  درآمدن از آن جان ها خواهد گرفت.
اینجا در سرزمین ما در شهر ما ابتدا هراسی اجتماع را در برگرفت 
را  اطرافیانم  امکان مرگ خود و  بیرون رفتن   افراد گفتند   چنان که 
و  دستکش  و  ماسک  دنبال  شدیم  خانه نشین  همه  پس  می برد  باال 
موادضدعفونی کننده حتی ماسک دوختنی خانگی را جایگزین کردیم 
روزهایی که آمارها پایین بود بعد ازآن به یک باره آدم های خانه نشین ماه 
قبل رفتار اجتماعی شان به کلی تغییرکرد و ساده انگاری و انکار شروع 
شد حاال که روزانه ده ها نفر درگیر می شوند ماسک ها در داروخانه ها 
افراد شاید  .همین  یادشان رفته  افراد گویی  .اما  آماده فروش هستند 
خودخواه رفتن روستاها را برای تفریح و جبران روزهای قرنطینه انتخاب 

کردند و اکنون آمارها می گوید روستاها مرکز شیوع کرونا شده اند ...
همشهریان عزیز ما باید سبک زندگی مان را تغییر دهیم و فعال قواعد 

را رعایت کنیم تا در معرض بیماری و عوارضش قرار نگیریم.
امیدوارم بپذیریم و رعایت کنیم نگذاریم برای روزی که حتما جلوی 
چشممان عزیزمان را از دست بدهیم تا باور کنیم کرونا شوخی نیست 
بلکه حقیقت تلخ روزگار ماست.                      *پژوهشگری اجتماعی

با حضور مهندس  گروه خبر: جلسه شورای خیرین سیرجان 
استان؛  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  مالی  اداری،  معاونت  برزگری 
زاده  علیرضا  مهندس  مدرسه ساز؛  خیر  لو،  عباس  حسین 
مدیرعامل محترم بنیاد دانشگاهی، دکتر بلوردی از اعضاءمحترم 
مجمع خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای استان، پیش بین مسئول 
دفتر نماینده، صادقی رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای پسران 
مدارس  نوسازی  مسئول  شیبانی،  مهندس  و  کرانی  شهید 
شهرستان سیرجان هفته گذشته در سالن کنفرانس آموزشکده 

فنی و حرفه ای دختران کوثر برگزار شد .

صدیقه بارانی در این جلسه ضمن معرفی مرکز و شعار سال 
جهش تولید و با توجه به شیوع کرونا در خصوص تولید ملزومات 
و  طراحی  دانشجویان  توسط  ماسک  تولید  جمله   از  بهداشتی 

دوخت سخنانی در این زمینه بیان کردند.
حسین عباسلو، خیر بزرگوار مدرسه ساز در شهرستان توضیحاتی 
در خصوص ساخت و سازو فعالیت های انجام شده و مدارسی که 
پروژه  که  مقرر شد  و  کرد  بیان  است،  وی ساخته شده  توسط 
عمرانی ساختمان اداری و آموزشی این آموزشکده واقع در جاده 
سیرجان - بافت جنب دانشگاه صنعتی سیرجان که مدت ها با 
40درصد پیشرفت فیزیکی نیمه کاره رها شده بود با جدیت کار 
را آغاز کرده تا آن را تکمیل کند . الزم به ذکر است که هزینه 
پیش بینی شده برای اتمام پروژه مذکور بالغ بر 40 میلیارد ریال 
می باشد که در حال حاضر این خیر محترم 20 میلیارد ریال در 
و  اداری  پروژه ساختمان  اتمام  تا  مقرر شد  و  است  گرفته  نظر 

آموزشی آن را تکمیل کند. 

آتش سوزی در حاشیه بلوار زندی نیا
گروه حوادث: حریق گسترده پوشش های گیاهی و درختان 
در حاشیه بلوار زندی نیا با تالش آتش نشانان مهار و خاموش 

شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری سیرجان، 
در پی تماس تلفنی با سامانه 125 ، ستاد فرماندهی آتش نشانی 
سیرجان ساعت  آتش نشانان ایستگاه شماره دو را به محل اعزام کرد.

آتش نشانان هنگام حضور در محل حادثه ، عدم مسیر مناسب جهت 
رسیدن به محدوده ی حریق، با استفاده از 10 لوله آبدهی به صورت 
متوالی به مهار شعله های آتش پرداختند و با سرد کردن قسمت های 
دیگر از بروز شعله وری مجدد جلوگیری کردند. پرسنل شرکت کننده 
در این عملیات حامد موذنی ، فرهاد ناظری ، محسن مداح الحسینی 
، حمید آباده ، ایمان نادری ، فرهاد آذربنیاد و از آتش نشانان داوطلب 
آقایان علی جبلی، جواد ایمان یار نیز در این ماموریت حضور داشتند.
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گروه خبر: وضعیت شهرستان سیرجان 
به لحاظ شیوع بیماری کرونا خوب نیست 
پیدا  صعودی  سیر  اخیر  هفته  چند  در  و 
وضعیت  اینکه  به  توجه  با  و   است  کرده 
مدیریت  ستاد  سوی  از  سیرجان  اخیر 
کرونای شهرستان، قرمز اعالم شده است 
تمامی  تالش  همکاری  با  که  است  نیاز 
و  سازمان ها  بانک ها،  ادارات،  صنوف، 

همشهریان از وضعیت قرمز خارج شویم.

کمیته  دبیر  باسفهرجانی،  مهدی 
کرونا  بیماری  با  مقابله  و  پیشگیری 
اعالم خبر فوق  با  دانشکده علوم پزشکی 
بندی  سطح  کرونا  شیوع  اوایل  گفت: 
ملی  ستاد  توسط  شهرها  خطر  وضعیت 
کرونا و وزارت بهداشت و برحسب میزان 
قرمز  و  زرد  سفید،  به  شهرها  آلودگی 
دستورالعمل  طبق  اما  می شد  مشخص 
وزارت  و  کرونا  ملی  ستاد  ابالغی  اخیر 
بهداشت به دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
مشخص  معیارهای  برحسب  و  پزشکی 
آن  وضعیت  شهرستان  ستاد  خود  شده، 
بیماری کرونا  ارزیابی خطر  شهرستان در 
توجه  با  که  می کند  اعالم  و  مشخص  را 
رئیس  توسط  سیرجان  اخیر،  وضعیت  به 
ستاد کرونای شهرستان وضعیت آن قرمز 
اعالم شد که امیدواریم به لطف خدا و با 
ادارات،  صنوف،  تمامی  تالش  همکاری 
وضعیت  از  عزیز  همشهریان  و  سازمان ها 

قرمز خارج شویم. 
وی اضافه کرد: در ابتدا با تالش و تدابیر 

کادر  و  مسئوالن 
دانشکده  درمان 
و  پزشکی  علوم 
و  مردم  همکاری 
سیرجان  سازمان ها، 
خوبی  وضعیت  در 
ولی  داشت  قرار 
از  پس  متاسفانه 

افزایش  پیک  محدودیت ها  برداشتن 
قرمز  وضعیت  به  و  یافت  افزایش  بیماری 
درمانی  کادر  فداکاری   با  که  شد  منجر 
پرستاران  پزشکان،  از  اعم  بهداشتی  و 
که  درمان  و  بهداشت  پرسنل  تمامی  و 
ایثارگرانه در خدمت رسانی به مردم تالش 
اتخاذ  تدابیر  و  خداوند  لطف  به  کردند، 
زیاد  یافته  بهبود  مورد  مسئوالن،  شده 
بوده و درمان به خوبی انجام گرفته است و 
تدابیر الزم جهت افزایش ظرفیت بستری 
انتظار  مردم  از  و   گرفته  صورت  بیماران 
این  در  بهداشتی  اصول  رعایت  با  می رود 
امر، یاور ما باشند و مشارکت اجتماعی و 

عمومی داشته باشند.
دبیر مبازره با کرونا ادامه داد: شهروندان 
حفظ  فردی،  بهداشت  اصول  رعایت  با 
ماسک  زدن  فیزیکی،  و  اجتماعی  فاصله 
برای خود و بیماران و مراقبین بیمار، افراد 
مزمن  های  بیماری  که  افرادی  سالمند، 
دارند و کسانی که در جامعه و محیط های 
جلوگیری  نیز  و  دارند  تردد  اجتماعی 
عدم  و  مسافرت ها  نرفتن  و  تجمع ها  از 
می توانند  ها  دورهمی  و  مراسم  برگزاری 
ضمن عدم توجه به شایعات و با همکاری و 
توجه به توصیه های بهداشتی، همراه ما در 

ریشه کن کردن این بیماری باشند.

پروژه ساخت 
ساختمان اداری آموزشکده فنی کوثر

منابع  اداره  رئیس  خبر:  گروه 
سیرجان  شهرستان  طبیعی 
آتش سوزی  مورد  دو  مهار  از 
و  سرخ  خانه  گدار  منطقه  در 
چهارگنبد از توابع بخش بلورد 
گذشته  هفته  در  شهرستان 

خبر داد.
گفت:  رابطه  این  در  میرشاهی، 
سیزده  به  آتش سوزی  متاسفانه 
هکتار از مراتع گدار خانه سرخ  و 

سه هکتار از مراتع تکیه چهارگنبد 
بیان  با  او  کرد.   وارد  خسارت 
یگان  نیروهای  اکنون  هم  اینکه 
جهت  طبیعی  منابع  حفاظت 
از  جلوگیری  و  بیشتر  احتیاط 
منطقه  در  مجدد  ورشدن  شعله 
حضور دارند، افزود: یگان حفاظت 
منابع طبیعی با کمک بخشداران 
هالل احمر،  فرمانداری،  مناطق، 
انتظامی و همیاران منابع  نیروی 

حریق  اطفاء  به  موفق  طبیعی 
شدند. رییس اداره منابع طبیعی 
سهل انگاری  سیرجان  شهرستان 
گردشگران  کردن  روشن  آتش  و 
تأکید  و  دانست  حادثه  علت  را 
امسال  خردادماه  ابتدای  از  کرد: 
در  آتش سوزی  فقره  ده  تاکنون  
رخ  سیرجان  شهرستان  مراتع 
داده و قریب به 40 هکتار از منابع 

طبیعی خاکستر شد.

میرشاهی،رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریسیرجان:
۴0 هکتار از منابع طبیعی سیرجان در آتش سوخت

زنگ ها برای که به صدا درآمده اند

دبیرکمیتهمقابلهباکرونا
عنوانکرد:

مشارکت همه 
برای مقابله

 با افزایش کرونا

سرپرست فرمانداری سیرجان گفت: 
اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  عدم 
خطر  زنگ  بهداشتی  پروتکل های  و 
شیوع کرونا در این شهرستان را به صدا 

درآورده است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه 
بهاالدینی  سهراب  سیرجان،  شهرستان 
جلسه  هفدهمین  در  فرمانداری  سرپرست 

کرونا  ویروس  مدیریت  شهرستانی  ستاد 
گفت: متاسفانه وضعیت شهرستان سیرجان 
اساس  وبر  کرونا  ویروس  شیوع  لحاظ  به 
کم  زرد)  از  بهداشت   وزارت  دستورالعمل 
کرده  پیدا  تغییر  )پرخطر(  قرمز  به  خطر( 
است. رئیس ستاد مدیریت کرونا شهرستان 
سیرجان تصریح کرد: ورود ارباب رجوع بدون 
ماسک و دستکش به ادارات ممنوع است و 

کارکنان ادارات ملزم به استفاده از ماسک و 
دستکش در محل کار هستند، ضمن آن  که 
به منظور جلوگیری از تجمع افراد  روشنایی 
و  شورا  ،میدان  قائم  و  چمران  پیست های 
سایر  پارک ها و بوستان ها  تا اطالع ثانوی 

خاموش خواهند بود.
اگر  شک  بدون  کرد:  عنوان  بهاءالدینی 
داشته  ادامه  شکل  همین  به  روال  بخواهد 

باشد و مردم رعایت نکنند، ناگزیر خواهیم 
در  را  محدودیت ها  بخش هایی  در  بود 
فهیم  مردم  از  کنیم،  اعمال  شهرستان 
رعایت  با  داریم  درخواست  شهرستان  
و  درمانی،فردی  بهداشتی  پروتکل های 
اجتماعی در خانه بمانند و در جهت کنترل 
ویروس کرونا و حفظ سالمتی خود و دیگران 

با ما همکاری داشته باشند.

سرپرستفرمانداریویژه:

مردم رعایت نکنند، محدودیت ها را اعمال می کنیم



جـامعـه  نسیـم امید

انتخاب رشته پایه نهم 
مهمترین انتخاب نوجوان است

گروه خبر: اولین قسمت از مجموعه گفتگوهای بررسی مشکالت و 
چالش های ارتباط خانواده ها با نوجوانان با عنوان هدایت تحصیلی و 
طراحی مسیر زندگی آن ها با حضور دکتر حسین صادقی از صفحه 

اینستاگرام موسسه پخش شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه، حسین صادقی دکترای 
مشاوره خانواده با اشاره به اینکه انتخاب رشته پایه نهم مهم ترین انتخاب یک 
نوجوان به شمار می رود گفت: متاسفانه بیشتر نوجوانان به علت عدم آگاهی 
کافی از مالک های انتخاب صحیح بیش از 40 درصد انتخاب غلط در انتخاب 
رشته تحصیلی خود دارند. صادقی گفت: هفت دسته استعداد مختلف برای 
افراد می توان در نظر گرفت. استعداد بین فردی، استعداد موسیقی و َشم 
هنری، استعداد درون فردی، استعداد فنی، استعداد طبیعت گرایانه که هر 
یک از افراد با توجه به استعدادی که در وجود خود کشف می کنند می توانند 

به سراغ یک رشته تحصیلی بروند. 
صادقی افزود: یک مالک دیگر هست با عنوان انتخاب بدون دقت و بررسی 
الزم که یک آسیب تحصیلی را رقم می زند. متاسفانه خانواده ها انتخاب رشته 
پایه نهم را به دقیقه ۹0 موکول می کنند و توقع دارند در این لحظه مشاور 
کار آنها را انجام داده و برای آنها انتخاب رشته کند در حالیکه نوجوان باید 
در نهایت خودش به نتیجه نهایی برسد. این مشاور خانواده با اشاره به دروس 
هر یک از رشته های تجربی، ریاضی و ادبیات گفت: ۸5 درصد دروس رشته 
ریاضی تحلیلی هستند و افرادی که کار با ابزار و دروس تحلیلی را عالقمند 
هستند باید به سراغ این رشته بروند. حدود ۷5 درصد رشته دروس رشته 
تجربی نیز تحلیلی هستند در حالی که اکثر رشته های دانشگاهی رشته 
تجربی کار با آدم ها را دنبال می کند. شاخه علوم انسانی نیز معموالً تمامی 
دروس آن حفظی بوده و در دانشگاه کار با افراد را دنبال می کند. در حوزه 
فنی و حرفه ای نیز سه مهارت وجود دارد. مهارت فنی، مهارت حرفه ای و 
مهارت هنری که هر شخص با توجه به استعداد و ذوقی که در این سه حوزه 

دارد می تواند به سراغ رشته های فنی و حرفه ای برود. 
صادقی استعدادهای شغلی را در ۶ دسته قرار داده و گفت: شخصیت های 
فنی یا واقع گرا، افراد این حوزه شغلی عالقه مند به کار با ابزار هستند. بسیار 
اقتصادی خوبی دارند. دسته دوم شخصیت های  پیگیر هستند و مدیریت 
علمی و کنجکاو هستند که اهل مطالعه بوده، سوال میپرسند، منتقد هستند، 
خوددار بوده و ذهن ایده پردازی دارند. دسته سوم شخصیت های هنری 
هستند، استعداد هنری دارند، معموالً خیلی منظم نیستند، اهمال کار هستند 
اما بسیار خالق و احساساتی می باشند. دسته چهارم شخصیت های اجتماعی 
و عالقمند به ارتباطات اجتماعی، مهربان، عاطفی و اهل کمک و دسته پنجم 
شخصیت های متهور هستند، اهل ریسک و هیجان، با اعتماد به نفس و 
اهل مدیریت و چالش می باشند، مدیریت اقتصادی خوبی ندارند، با افراد 
ارتباط برقرار می کنند به قصد تسلط بر دیگران و دسته آخر هم شخصیت 
های منظم یا قراردادی هستند که بسیار منظم و با برنامه، حساس و ریسک 

گریز می باشند.

خبر شنبه 31 خرداد 1399، شماره 233 ، سال ششم

گروه جامعه: تغییر کاربری زمین های کشاورزی 
چند  در  که  است  معضالتی  از  یکی  روستایی  و 
پیدا  درج  عمومی  افکار  به  آن  اخبار  اخیر  سال 
کرده است. برخی افراد سودجو با خرید زمین های 
با  آن ها  کاربری  تغییر  و  اندک  قیمت  به  زراعی 
اعمال نفوذ و فروش به قیمت چند برابری، تیشه 
به ریشه کشاورزی می زنند و یک شبه به پول های 
را  جامعه  اقتصاد  و  می کنند  پیدا  دست  کالن 
شهرستان  پیکره  می کنند.  تالطم  دستخوش 
که  زراعی  اراضی  گستردگی  سبب  به  سیرجان 
آب  از  آن  مناطق  برخی  طرفی  از  و  دارد  وجود 
بیش تر  که  هستند  بهره مند  خوش  هوایی  و 

سودجویان ترغیب به این کار می شوند. 
  نظارت مسئوالن ذیربط

 بر تغییرکاربری ها کمرنگ است
در سال های اخیر تغییر کاربری اراضی زراعی 
نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته و رسیدگی 
از  آن ها  مطالبه  بیشتر،  نظارت  و  مساله  این  به 
مسئوالن است. علی یکی از شهروندان سیرجانی 
دراین باره می گوید: سال های اخیر بعضی افراد با 
خرید زمین های زراعی و حاشیه شهر به خصوص 
باغات در محالت مختلف این شهر نسبت به تغییر 
کاربری آنها و ساخت وساز اقدام کرده اند که این 
امر باعث بزرگی بی رویه شهر، نابودی فضای سبز 
داد:  ادامه  وی  است.  شده  بادآورده  ثروت های  و 
این اتفاق باعث این شده است که قیمت زمین 
و مسکن در روستاهای اطراف به یک باره افزایش 
پیدا کند و برخی افراد صاحب نفوذ به ثروت های 
بادآورده برسند. وی در ادامه با انتقاد از مسئوالن 
زمین های  و  باغات  کاربری  تغییر  افزود:  ذیربط 
افراد  توسط  شهری  حوزه  و  روستاها  کشاورزی 
با  برخورد  و  مسئوالن  بیشتر  نظارت  سودجو، 

متخلفان را می طلبد.
   جهاد کشاورزی 

در تغییرکاربری ها جدی نیست
درباره  همشهریان  از  دیگر  یکی  حسین 
می دهد:  توضیح  باغات  و  اراضی  خریدوفروش 
روستاهای  در  را  زمین های خود  مردم  از  بعضی 
به  اقدام  آن ها  و  فروخته اند  آب وهوا  خوش 
نظارت  از  همچنین  او  کرده اند  ویال  ساخت وساز 
با  برخورد  در  اجرایی  دستگاه های  کمرنگ 
تغییرکاربری  ها می گوید: نظارت جهاد کشاورزی 
تا  صورت  این  در  و  نیست  جدی  رابطه  این  در 
چند سال آینده دیگر خبری از روستاها به شکل 
قبل وجود ندارد. وی ادامه داد: هرچه روستاها به 

شهر نزدیک تر باشند اینگونه موارد بیش تر است و 
روزبه روز به همین دلیل قیمت زمین و خانه در 
آن ها افزایش پیدا کرده است و مردم محروم را به 

خاک سیاه نشانده اند. 
  دهیاران و شوراها 

موارد تخلف را گزارش دهند
عمومی  دادستان  ورز،  نیک  محسن  قاضی 
نسیم  با  گفتگو  در  سیرجان  شهرستان  انقالب 
اراضی  حفظ  کاربری  قانون  طبق  گفت:  امید، 
هرگونه  غیرمجاز  کاربری  نظیر  باغ ها  و  زراعی 
کمیسیون  از  مجوز  بدون  باغی  و  زراعی  اراضی 
به جهادکشاورزی ممنوع است و خاطی  مربوط 
و  است  مجازات  و  کیفری  تعقیب  مستوجب 
مشمول قلع وقمع بنا ساخته شده یا تغییر کاربری 
صورت گرفته است. وی ادامه داد: اگر هر کدام از 
دستگاه های خدمات رسان مثل آب، برق، گاز و 
تلفن بدون مجوز تغییر کاربری که مرجع صدور 
آن جهاد کشاورزی است این گونه خدمات را ارائه 

دهند خودشان در تعقیب کیفری قرار می گیرند. 
دادستان در ادامه بیان داشت: طبق تبصره 2 ماده 
10 این قانون ماموران جهاد کشاورزی به محض 
مشاهده تغییر کاربری این اختیار را دارند که با 
حضور نماینده دادسرا نسبت به قلع و قمع اقدام 
و  تعقیب  و  مرجع  چون  کرد:  اضافه  وی  کنند. 
تقویم اراضی مورد تغییر کاربری بر عهده جهاد 
کشاورزی است به محض گزارش جهاد کشاورزی 

نسبت به پرونده کیفری اقدام می کنیم. 
شفاهی  گزارش  طبق  اینکه  بیان  با  ورز  نیک 
که از جهاد کشاورزی گرفتیم، افزود: شهرستان 
سیرجان در حوزه برخورد با تغییر کاربری اراضی 
ورز  نیک  دارد.  باالیی  رتبه  استان  در  کشاورزی 

و شوراهای  دهیاران  از  کدام  هر  افزود:  ادامه  در 
ما  به  را مشاهده کردند  از تخلف  روستا موردی 
شود  می  پیگیری  موضوع  بالفاصله  کنند  اعالم 
قضایی  مراجع  پاسخگوی  باید  خودشان  وگرنه 
باشند. وی با بیان اینکه حوزه شهرستان گسترده 
دارد، تاکید کرد: خواهشی که از شهروندان داریم 
که در راستای حفظ  حقوق بیت المال و حفظ 
اراضی زراعی و باغی تخلفی را مشاهده می کنند به 
دستگاه قضا و جهادکشاورزی اعالم کنند تا مورد 

پیگیری قرار گیرد.
 برخورد با تغییر کاربری

 همکاری همگان را می طلبد
اکبر محمودآبادی، رئیس اداره جهاد کشاورزی 
در  مرکز   ۷ ما  کرد:  بیان  باره  این  در  سیرجان 

کارشناس  یک  مرکز  هر  که  داریم  شهرستان 
اراضی دارد که اگر در محدوده کاری خودش با 
موردی روبه رو شود که تغییر کاربری داده است 
آن را به امور اراضی ما اعالم می کند و در دستور 
کار قرار می گیرد. وی در ادامه افزود: ما ۹ آیتم 
برای زمین های کشاورزی شامل: آثار کشت، سند 
تحقیقات  خاک،  نوع  هوایی،  عکس های  زمین، 
محلی و چند مورد دیگر داریم که کارشناسان ما 

طبق بررسی این موارد را به ما اطالع می دهند. 
کشاورزی  جهاد  ابتدا  داد:  ادامه  محمودآبادی 
استعالم از ادارات دولتی می گیرد که آیا این زمین 
در مجموعه منابع طبیعی، اداره راه، طرح هادی 
روستایی و ... هست یا نیست اگر زیرمجموعه آن ها 
باشد ما دیگر برای آن اقدام نمی کنیم اما اگر در 
مجموعه جهاد کشاورزی باشد و بدون مجوز این 
کار انجام داده است به دستور دادستان اقدام به 

قلع  قمع آن گرفته می شود. 
توجه  با  اینکه  بیان  با  جهادکشاورزی  رئیس 
نیاز  روستاها  پراکندگی  و  شهرستان  وسعت  به 
همکاری  ما  با  موضوع   این  در  مردم  که  است 
پرونده  افزود: در سال گذشته 14۸ مورد  کنند، 
تشکیل شد که ۶0 مورد با مساحت ۶۸ هکتار رفع 
تصرف شد و 24 مورد به دادگستری ارسال شد 
و 2۶ مورد دیگر منتظر نتیجه استعالم اداره های 
در سال جاری  اینکه  بیان  با  وی  است.  مربوطه 
مورد  یک  و  کردیم  تخریب  هکتار   ۹/5 تاکنون 
دستور قلع وقمع آن از دادستان گرفته شده است، 
گفت: برخورد با این موضوع عزم جدی و همکاری 
همگانی می طلبد و شهروندان می توانند موردی 
که روبه رو می شوند را به سامانه 131 اعالم کنند 
و به دلیل اینکه سامانه به مرکز کرمان و تهران 
اعالم می کنند و دستور از مرکز به برای بررسی و 
برخورد اداره می شود. رئیس جهادکشاورزی افزود:  
در شهرستان 1400 روستا و آبادی وجود دارد که 
با توجه به این که ما در استان رتبه اول برخورد 
را در این زمینه داشتیم باز مشاهده می شود که 
است  زیاد  کاربری غیرمجاز در شهرستان  تغییر 
این قضیه همکاری همه متولیان را نیاز دارد و باید 
فرمانداری، شوراها و دهیاران که ناظر مستقیم تر 
دارد. محمودآبادی در  نیاز  را  بر موضوع هستند 
خصوص انتقادهایی که از کم کاری جهادکشاورزی 
می شود گفت: ما گزارش تلفنی را که به سامانه 
131 اعالم می شود را باید بررسی و نتیجه آن را به 
کرمان و تهران ارسال کنیم و به این صورت نیست 

که کم کاری انجام شود.  
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ثروت های بادآورده تغییرکاربری

اخیر  سال های  شهروندان: 
زمین های  خرید  با  افراد  بعضی 
زراعی و حاشیه شهر به خصوص 
روستاهای  و  محالت  در  باغات 
مختلف این شهر نسبت به تغییر 
کاربری آن ها و ساخت وساز اقدام 
بزرگی  باعث  امر  این  که  کرده اند 
بی رویه شهر، نابودی فضای سبز 
و ثروت های بادآورده شده است. 

هر  دادستان:  ورز،  نیک  قاضی 
شوراهای  و  دهیاران  از  کدام 
تخلف  از  موردی  روستا 
کردند  مشاهده  را  تغییرکاربری 
بالفاصله  کنند  اعالم  ما  به 
وگرنه  می شود  پیگیری  موضوع 
مراجع  پاسخگوی  باید  خودشان 

قضایی باشند.  

اداره  رئیس  محمودآبادی،  اکبر 
جهاد کشاورزی: ما گزارش تغییر 
سامانه  به  که  را  تلفنی  کاربری 
بررسی  باید  می شود  اعالم   131
و نتیجه آن را به کرمان و تهران 
صورت  این  به  و  کنیم  ارسال 

نیست که کم کاری انجام شود.  



 یادداشت

ما فرزندان ناخلف زمین هستیم 
توجه  با  شهسواری:  یلدا 
پوشش  و  زمین  اهمیت  به 
نقش  و  آن  جانوری  و  گیاهی 
بشر  حیات  در  اساسی اش 
گالیه ای  دانستم  الزم  برخود 

برای دفاع از زمین بنویسم. 
ما  عاشقانه  که  مادری 
ما  و  می گیرد  آغوش  در  را 
ناخلف  فرزندان  ناجوانمردانه 

زمین هستیم. گردش می رویم آتش روشن می کنیم برای هر کاری 
به خانه  را رها کرده و  انگاری آتش  با غرور و سهل  و متاسفانه 

برمی گردیم. 
روحیه  ما  که  زیستی  محیط  می ورزد  عشق  ما  به  که  زمینی 
می دهد و باعث حیات ماست با دستان خودمان نابودش می کنیم. 
همه در قبال محیط زیست و زمین مسئول هستیم زیرا اگر طبیعت 

بمیرد همه خواهند مرد.
 اخیرا در شهرمان چند نقطه گدار ) آبقلی( که روی بخش پاریز 
آتش سوختند  در   ) آویز  زنجیر   ( چهارگنبد  و  می شود  حساب 
پوشش گیاهی فراوان بعد باران در تابستان خشک می شود و با 
کوچکترین جرقه ای وسعت زیادی را می بلعد و دالیل عمده آن 
چوپانان، گردشگران در پایین دست و کوهنوردان و شکارچیان که 
آسیب چند سویه به زمین می زنند در باالدست می باشند  دالیل 
جانوران  و  گیاهان  به  خسارت  منبع  بیشترین  همیشه  انسانی 
بوده است و در ۸ مورد آتش سوزی حدود 20 هکتار از مراتع و 
جنگل های شهر سوخت  لذا از همشهریان عزیز خواهش می کنم 
از خاموش کردن آتش در هر نقطه به طور کامل اطمینان حاصل 

کنند.
میرشاهی،  مهندس  حضور  با  ویژه ای  جلسه  راستا  این  در   
یاوران  انجمن  مدیر  و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
طبیعت جناب مهدی حاج ربیعی، مدیر انجمن رفتگران طبیعت 
سیرجان سرکار خانم کاظمی و هیات موتور سواری سیرجان ) 
من شخصا  و  داشتن  بسزابی  سهم  اخیر  کردن  خاموش  در  که 
سپاسگزار زحمات شون هستم ( سه شنبه هفته پیش تشکیل شد 

و تصمیمات مهم و ارزشمندی اتخاذ شد.
مقرر شد هر انجمن محلی ) ngo ( ده نفر را جهت آموزش 
اطفای حریق و دریافت کارت همیار طبیعت معرفی کنند  تا بعد 
از آموزش اعضا به یک منطقه از شهر که مستعد گردشگری و 
احتمال حریق وجود دارد اعزام شوند و به افراد بومی چوپانان و 
بهره برداران آموزش دهند و در عزیمت به روستاها، دهیارها و افراد 
شورا را مالقات و ملزم به نصب بنرهای آموزشی با عنوان خطرات 
آتش سوزی کنند و همین طور نقشه مناطق بحرانی شناسایی و در 
اختیار انجمن ها و تعدادی آتش کوب، بیل و دمنده و کپسول با 
کمک انجمن ها و خیرین خریداری و در اختیار دهیاری و شوراها 

قرار گیرد تا در صورت لزوم اقدام فوری انجام شود.
 با سپاس ویژه از جناب مهدی حاج ربیعی مدیر انجمن یاوران 
ما  گذاشتن  اختیار  در  جامع  و  دقیق  اطالعات  بابت  طبیعت 

گذاشتند.
                               *مدیر انجمن زمین عاشق و فعال محیط زیست

 نسیـم امیدشـهر۴

پای  اگر  روزها  این  شهر:  گروه 
سیرجانی  شهروندان  صحبت 
که  انتقادی  بیش ترین  بگیری  قرار 
مجموعه های  از  عمرانی  بحث  در 
دارند  شهر  شورای  و  شهرداری 
و  آسفالت  نحوه  و  معابر  مشکالت 
کوچه هاست.  و  خیابان ها  لکه گیری 
صحبت از نبود اولویت بندی نوسازی 
نبود  معابر،  چاله وچوله های  جداول، 
شده  مهندسی  و  مناسب  شیب 
و  سطحی  آب های  شدن  جمع  و 
با  است.  قبیل  این  از  مشکالتی 
توجه به کارهایی که در بحث عمران 
شهری انجام شده اما باز یک سری 
در  دارد.  وجود  نواقص  و  مشکالت 
با مهندس محمدعسکری،  این باره 
عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون 
گفت وگویی  شهر  شورای  عمران 

انجام داده ایم.

به  توجه  با  مهندس  آقای   
مشکالت عمرانی که در سطح شهر 
رئیس  عنوان  به  شما  دارد  وجود 
کمیسیون عمران شورا چه پاسخی 

دارید؟
همانطور که واقفید انتقاد صرفا عمرانی 
نیست و در حال حاضر در حوزه فرهنگی، 
خدماتی و ... نیز انتقاد وجود دارد اما این 
موضوع را قبول دارم که مشکالت عمرانی 

سطح شهر بیشتر به چشم می آیند. 
 اما بیشتر انتقادهای که می شود 

در بحث های عمران شهری است.
بله. ما هم انتقادهای سازنده را قبول 
داریم اما بیشتر مشکل شهروندان مطرح 
می کنند بحث آسفالت معابر است که با 
یا هر  یا کم کاری  بودجه  نبود  به  توجه 
تلنبار  تاکنون  گذشته  از  دیگری  مورد 
شده است و ما نباید توقع داشته باشیم 
که یک شبه و یا یک دوره شورا همه این 

موارد برطرف شود. 
موضوعی  عسکری  آقای   
بودجه  درصد   60 است  مطرح  که 
عمرانی  مشکالت  خرج  شهرداری 
بودجه  به  توجه  با  اما  می شود  
خیلی  می شود  انجام  که  کارهایی 

کمتر است؟

وجود  که  اشتباهی  بودجه  بحث  در 
دارد این است که همه فکر می کنند که 
بودجه امسال به طور مثال 4۶0 میلیارد 
در  حاضر  حال  در  شده  مصوب  تومان 
حساب شهرداری وجود دارد اما باید این 
در  که  بودجه ای  که  بگیریم  نظر  در  را 
پیشنهاد  به صورت  نظر گرفته می شود 
شهرداری است و این بودجه در صورتی 
که کامل جذب شود باید در زمینه های 
مختلف مثل؛ حقوق و مزایای کارمندان، 
شود.  هزینه  و...  ماشین آالت  تعمیرات 
نظر  در  را  تورم  و  قیمت ها  همچنین 
به همه مشکالت در  با توجه  و  بگیرید 
این دوره در بحث آسفالت بیش ترین کار 

انجام شده است.
 اما هنوز خیلی از معابرشهری 

مشکل دارند؟
ببینید وقتی بحث عمرانی است بحث 
مدت  این  در  و  نیست  تنها  آسفالت 
آب های  هدایت  مثل  زیادی  کارهای 
از  خیلی  آسفالت  و  زیرسازی  سطحی، 
تعویض  و  پیاده روها  سنگ فرش  معابر، 
جداول نیز انجام شده است و به عقیده 
من در این دوره بیشترین کار در موارد 
معضل  طرفی  از  است.  شده  انجام  باال 
دیگری وجود دارد بحث فاضالب شهری 
است که در شورای چهارم استارت آن 
طرف  از  دالیلی  به  بنا  و  است  خورده 
شرکت کاریز کار آن عقب افتاده که در 
جلساتی در کمیته حفاری در فرمانداری 
برگزار شد مقرر شد خیابانی که آسفالت 
ادارات حق  می شود فاضالب شهری و 
نداشته  آینده  سال  تا 5  را  آن  حفاری 

باشند. 
و  کوچه  شرایط  این  با  خب   
آسفالت  و  ترمیم  اکثر  خیابان ها 
آن ها عقب می افتد چون باید پروژه 

فاضالب انجام شود؟
برخی  مثال  نیست  شکل  این  به  نه 
خیابان ها که در فازهای بعدی فاضالب 
شهری قرار دارند 5 تا ۶ سال در برنامه 
شهرداری  و  نمی گیرند  قرار  فاضالب  

می تواند برای آسفالت آن ها اقدام کند. 
حاضر  حال  در  آقای عسکری   
خیابان های در مرکز شهر مثل میرزا 
رضا از کوچک ترین خدمات شهری 

محروم هستند و اقدامی برای آن ها 
صورت نگرفته است؟

خیابان میرزا رضا پس از ۶ الی ۷ بار 
آگهی مناقصه برای انتخاب پیمانکار تازه 
مشکل  و  است  بسته  قرارداد  پیمانکار 
سیستم برق رسانی آن بوده که اداره برق 
ندارد  بودجه  جابجایی  برای  کرد  اعالم 
عمران  گروه  در  جلسه  چند  از  پس  و 
تصمیم براین شد که شهرداری این کار 
را با مصوبه شورا انجام بدهد. همچنین 
برای بلوار شاهد رفوژ وسط آن پیمانکار 
مشخص شده تا برای روشنایی آن اقدام 
شود و در الین غربی کندرو ایجاد شود 
که باز مشکل تاسیسات اداره برق است 

که باید برای جابجایی آن اقدام کند. 

از کارشناسان معتقدند  خیلی   
به  زیرسازی  و  ریزی  آسفالت  که 

صورت استاندارد انجام نمی شود؟
عمران  سازمان  طریق  از  شهرداری 
پخش آسفالت را انجام می دهد که نسبت 
می دهد  انجام  پیمانکار  که  کاری  به 
باکیفیت است و در حال حاضر ما ۷ هزار 
وجود  که  مشکلی  اما  داریم  ذخیره  تن 
داشت حمل آسفالت بود که چندین بار 

آگهی زده شده برای آنکه پیمانکار گرفته 
شود تا کامیون برای این موضع داشته 

باشیم.
پنجم  شورای  عسکری  آقای   
هدفش تکمیل پروژه های نیمه تمام 
شهری بود اما تا به این لحظه هیچ 

پروژه ای به نتیجه نرسیده است. 
تکمیل  پنجم  شورای  در  هدف 
پایانه  و  بود  تمام  نیمه  پروژه های 
استارت  سال  چندین  که  مسافربری 
قبل 30 درصد  دوره  تا  بود  آن خورده 
حال  در  که  داشت  فیزیکی  پیشرفت 
شده  آماده  درصد   ۹5 باالی  حاضر 
است و فقط منتظر هستند که غرفه ها 
واگذار شوند که افتتاح شود. ایجاد محل 
آن  زیرسازی  که  داشتیم  را  جمعه بازار 
و  شهر  شورای  و  است  انجام  حال  در 
کمیسیون امالک در خصوص باغ ایرانی 
رایزنی  حال  در  گهرزمین  شرکت  با 
سرمایه گذار  و  شود  بررسی  که  هستند 

کار خود را آغاز کند.
که  شهری  عمران  برنامه های   

پیش رو دارید چی هست؟
برنامه هایی که در بحث معابر شهری 
داریم آسفالت خیابان ابو فاضل شمالی 
میدان  از  ابوریحان  خیابان  جنوبی،  و 
حمزه  بلوار  نورد،  گیتی  تا  ابوریحان 
را  شیراز  جاده  ورودی  و  سیدالشهدا 
و  آب  شرکت  که  داریم  کار  دستور  در 
فاضالب و اداره برق کارشان انجام بدهند 
و طبق تصمیم گرفته شده مشکل آن 
در  برطرف می شود.  همچنین  قسمت 
بحث پارک محله ای کارهایی انجام شده 
دارند  اعتقاد  شهروندان  برخی  و  است 
که در برخی محالت فضای سبز وجود 
شهرداری  که  است  این  واقعیت  ندارد 
مالکیت ندارد که فضای سبز ایجاد کند 
و برای رفع مشکالت فضای سبز انتهای 
خیابان میرزارضا تصمیم گیری شده که 
انجام  آن  سنگ فرش  و  جدول گذاری 

شود. 
نقاط  مشکالت  بحث  در   
راهور  شهرکارشناسان  پرترافیک 
اختیار  در  طرح ها  می کنند  اعالم 

شورا و شهرداری گذاشته شده است 
انجام  را  الزم  اقدامات  باید  آن ها  و 

دهند؟
مشخص  ترافیکی  کور  نقطه   5 بله 
تقاطع  امام  و  مادر  میدان  در  که  شد 
دوستان  و  شود  ایجاد  غیرهمسطح 
اعالم  کار  این  انجام  برای  شهرداری 
مشاور  دوره  این  در  اما  کردند  آمادگی 
تقاطع  ایجاد  برای  شهرداری   جدید 
درصد   ۷0 که  کرد  اعالم  امام  میدان 
فضای سبز از بین می رود که اعضا با این 
این  بر  تصمیم  و  بودند  مخالف  موضوع 
شد که برای این موضوع از سوی شورا 
مشاور جدید گرفته شود تا بررسی نهایی 
انجام شود.  برای تقاطع میدان امام علی 
)ع( باید بررسی ها انجام شود که مشکل 
آن  جوانب  تمام  و  باشد  نداشته  تملک 
سنجیده شود و پس از انجام این مراحل 

طرح به شورا ارسال شود. 
تفصیلی  طرح  عسکری  آقای   

جدید به کجا رسید؟
در طرح جامع و تفصیلی که 10 سال 
یکبار انجام می شود و مشاور طرح چند 
توضیحات  یکسری  شورا  جلسه  در  بار 
و  ایرادات  یکسری  و  داد  باره  این  در 
اقدام  برای رفع آن ها  تا  پیشنهادها شد 
است  این  مشاور  از  ما  گالیه  اما  شود 
که هنوز طرح واضح ارائه نداده است تا 

تصمیم گیری می شود. 
خصوص  در  ما  پیشنهادهای 
آباد،  مکی  فیروزآباد،  از  قسمت هایی 
دهیادگار و چند مورد دیگر که یکسری 
این  که  بود  شده  انجام  ساخت وسازها 
در  که  شوند  دیده  طرح  در  قسمت ها 
آن ها  کاربری  تغییر  تفصیلی  طرح 
 100 ماده  کمیسیون  در  و  شود  انجام 
شهرداری جریمه ها را بپردازند. همچنین 
بود  دانشگاهی  جهاد  زمین های  بحث 
برای حل  بودند و  از قبل تفکیک شده 
طرح  در  که  بودیم  پیگیر  آن ها  مشکل 
این  البته  و  بگیرند  قرار  شهری  جامع 
را اضافه کنم که خودم نه عضو تعاونی 
هستم و نه در آن قسمت زمین دارم اما 
دوستان شورا با این طرح موافق بودند و 
تصمیم گیری نهایی در کمیسیون ماده 5 

و شورای عالی مسکن شهرسازی است. 

شنبه 31 خرداد 1399، شماره 233 ، سال ششم

گفتوگوبامحمدعسکری،رئیسکمیسیونعمرانشورایشهر:

مشکالت عمرانی شهر در یک دوره برطرف نمی شوند

اشتباهی  بودجه  بحث  در 
که  است  این  دارد  وجود  که 
بودجه  که  می کنند  فکر  همه 
 460 مثال  به طور  امسال 
شده  مصوب  تومان  میلیارد 
حساب  در  حاضر  حال  در 
اما  دارد  وجود  شهرداری 
بگیریم  نظر  در  را  این  باید 
نظر  در  که  بودجه ای  که 
صورت  به  می شود  گرفته 
و  است  شهرداری  پیشنهاد 
که  صورتی  در  بودجه  این 
در  باید  شود  جذب  کامل 
زمینه های مختلف مثل؛ حقوق 
و مزایای کارمندان، تعمیرات 

ماشین آالت و... هزینه شود.



کشف اسلحه غیرمجاز
از  شهرستان  انقالب  عمومی  دادستان  حوادث:  گروه 
هفته  در  شکاری  اسلحه  یک  کشف  و  نفر  دو  دستگیری 

گذشته خبر داد. 
محسن نیک ورز، با اعالم این خبر بیان داشت: با تماس ماموران 
حفاظت محیط زیست به نیروی انتظامی پیرامون تیراندازی دو نفر 
در منطقه خیرآباد بالفاصله ماموران پاسگاه خیرآباد در محل حاضر 

می شوند. 
یک سالح  و  دستگیر  نفر  دو  رابطه  این  در  افزود:  ادامه  در  وی 

غیرمجاز کشف و ضبط شد. 

کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق 
فرمانده انتظامی استان از کشف لوازم آرایشی و بهداشتی 
قاچاق به ارزش 6 میلیارد ریال از یک باب مغازه در شهرستان 

سیرجان خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران 
پلیس آگاهی سیرجان در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعي 
و مبارزه با قاچاق کاال از دپوی کاالی قاچاق در یک باب مغازه مطلع 
شدند. وی در ادامه افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و 
با حضور در محل از این مغازه 2 هزار و 235 قلم انواع لوازم آرایشی و 

بهداشتی قاچاق کشف کردند.
 فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری و معرفی صاحب این 
اجناس به مقامات قضائی، گفت: کارشناسان ارزش ریالی این اقالم 
را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند که قطعا ضرر و زیان ورود و توزیع 
غیرمجاز آن ها با توجه به احتمال شیوع ویروس کرونا بسیار گسترده 

تر از زیان های اقتصادی آن ها خواهد بود.

کشف 3 دستگاه موتورسیکلت مسروقه 
سه  کشف  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 

دستگاه موتورسیکلت مسروقه در هفته گذشته خبر داد.
داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
حوزه  در  زنی  گشت  حین  در  شهرستان  انتظامی  نیروی  ماموران 
استحفاظی خود به یک موتورسیکلت بالصاحب و دو موتورسیکلت 
در حین حرکت مشکوک و با استعالم از مرکز آن ها رو توقیف کردند. 
وی در ادامه افزود:  در این رابطه دو نفر دستگیر و تحویل مراجع 
قضایی شد و تحویل موتورسیکلت ها به مالباختگان در دست اقدام 
است. وی  در پایان گفت: از شهروندان درخواست می شود در صورت 

مشاهده هرگونه موارد مشکوک با پلیس 110 تماس بگیرند.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

خبری  گذشته  هفته  حوادث:  گروه 
همشهریان  از  یکی  اعدام  بر  مبنی 
کرمان  زندان  در  سیرجانی)حیدری( 
سال  چند  که  موضوعی  شد.  منتشر 
نزاع روی یک مساله ساده  اثر  پیش بر 
آن  در  و  داد  رخ  روستاها  از  یکی  در 
درگیری در اثر ضربه چاقو یک نفر جان 
خودش را از دست داد و ضارب به جرم 

قتل روانه زندان شد.
اتفاق  این  از  که  اقوام  از  یکی  گفته  به   
چراندن  سر  بر  درگیری  این  بود،  خبر  با 
رخ  ضارب  کشاورزی  زمین  در  گوسفندان 
موضوع  این  لفظی  درگیری  از  پس  و  داد 
و  شد  فیزیکی  درگیری  به  منجر  کوچک 
پس از آن افراد از مزارع به روستا رفتند و در 
جلوی خانه آن فرد درگیر شدند که به دلیل 

استفاده از سالح سرد که در نهایت منجر به 
مرگ فردی شد که به گفته شاهدان قصد 
داشته  را  آن ها  میانجی گری  و  کردن  جدا 
است. اکنون پس از چند سال حکم قصاص 
موردی  روی  نزاع  یک  علت  به  شد  اجرا 

بی ارزش در یک روستا.
همچنین به گفته یکی از همشهریان دیگر 
روستاهای  از  یکی  در  گذشته  سال  دو  در 
که  وی  داد.  رخ  اتفاقی  چنین  چهارگنبد 
کرد:  بیان  شود  برده  آن  از  نامی  نخواست 
هم  با  درختان  آبیاری  سر  بر  فرد  دو  این 
بحث می کنند و این بگو مگو کالمی باعث 
می شود یکی از آن ها عصبانی شود و مقتول 
که فرد مسنی بوده است را هل بدهد که آن 
فرد به زمین می خورد و در اثر اصابت سرش 
با سنگ بیهوش می شود که تا زمانی که به 

بیمارستان می رسد فوت می کند. وی 
ادامه داد: به گفته نزدیکانش آن فرد 
این  و  قلبی هم داشته است  بیماری 
که آن فرد قصاص شد یا نه را خبری 
ندارم  اما اتفاقی که رخ داد بر سر یک 

موضوع بی اهمیت بوده است.
اخیر  سال  چند  در  که  موضوعی 
در  اتفاق   این  مشابه  مورد  چندین 
چیزی  است.  شده  منتشر  رسانه ها 
بیش تر  اتفاقات  این  اکثر  در  که 

بودن  پائین  و  صبوری  عدم  است،  نمایان 
انفجاری  عصبانیت های  افراد،  تحمل  سطح 
افراد  به  نسبت  توهین آمیز  رفتار  شدید،  و 
آگاهی  و  دیگران  کردن  عصبانی  و  جامعه 
درگیری  عواقب  به  نسبت  نداشتن  توجه  و 
سالح  حمل  گاها  و  خشونت آمیز  رفتار  و 

به  منجر  نزاع های  در  موثر  عوامل  از  سرد، 
قتل است. تحمل، تاب آوری و دوری از محل 
پیشگیری  در  موثری  عامل  عنوان  به  نزاع 
سبب  که  است  درگیری های   و  نزاع ها  از 
کاهش آسیب های اجتماعی و درنهایت رشد 

شاخص های امنیتی می شود .

دستگیری 31 سارق و کشف 21 فقره سرقت 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری 
31 سارق و کشف 21 فقره سرقت در سطح شهرستان در 

هفته گذشته خبرداد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در گفتگو با نسیم امید، با اعالم 
این خبر گفت: مأموران انتظامی با هماهنگی مقامات قضایی و 
انجام اقدامات پلیسی موفق به دستگیری تعداد 31نفر سارق و 
ادامه  در  وی  گذشته شده اند.  هفته  در  فقره سرقت  کشف 21 
اظهار کرد: به منظور اجرای تدابیر فرماندهی انتظامی مبنی بر 
کشف سرقت های به وقوع پیوسته، مراتب در دستور کار پلیس 
مأموران  و  گرفت  قرار  سیرجان  انتظامی  یگان های  و  آگاهی 
به  موفق  پلیسی  اقدامات  انجام  و  قضایی  مقامات  هماهنگی  با 

دستگیری تعداد متهمان شده اند.
سرقت  بحث  در  کرد:  اضافه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قطعات  نفر،  یک  برق  کابل های  سرقت  نفر،  یک  موتورسیکلت 
خودرو  یک نفر، سرقت منزل چهارنفر، محتویات خودرو دو نفر 
و 12 نفر در سایر سرقت ها دستگیرشده اند. سرهنگ ایران نژاد 
تحویل  قضایی  مقام  هماهنگی  با  مکشوفه  اموال  اینکه  بیان  با 
شده  دستگیر  متهم   31 کرد:  تصریح  است،  شده  مالباختگان 
پس از اعتراف به بزه انتسابی برای تعیین تکلیف تحویل مقامات 
قضایی شدند. وی در پایان تاکید کرد: از همشهریان تقاضامندیم 
به  سریع  را  مراتب  مشکوک  موارد  هرگونه  مشاهده  صورت  در 

پلیس110 اطالع دهند.

سنگ توالت هم می تواند ناقل کرونا باشد
نظر  به  مدفوعی_دهانی  انتقال  مسیر  گرفتن  نظر  در  با 
در  فاضالب  لوله کشی  انتقال، سیستم های  مسیر  یک  می رسد 
یحیی  دکتر  ایسنا،  گزارش  به  است.  آپارتمانی  ساختمان های 
خسروی با بیان اینکه در هر همه گیری مسیرهای انتقال عامل 
عفونی، مهم هستند، گفت: بر اساس اسناد بین المللی در رابطه با 
همه گیری کووید-1۹، دو مسیر انتقال اصلی در نظر گرفته می 
شود.  اولین مسیر انتقال از طریق قطرات و دراپلت های تنفسی 
)قطرات/ذرات منتشر شده هنگام عطسه، سرفه یا صحبت کردن( 
است. دومین مسیر انتقال از طریق تماس با سطوح آلوده زنده 
یا غیر زنده )دست به دست، دست به سطوح و...( است و مسیر 
سوم نیز که اخیرا توجه بیشتری از جامعه علمی را به خود جلب 

می کند مسیر مدفوعی_دهانی است. 
مدفوع  از  نمونه ای  در  کرونا  ویروس  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
انتقال  مسیر  گرفتن  نظر  در  با  افزود:  است،  شده  شناسایی 
مدفوعی_دهانی به نظر می رسد یک مسیر انتقال، سیستم های 
لوله کشی فاضالب در ساختمان های آپارتمانی است. مشخص 
شده که سنگ توالت در زمانی که سیفون آب کشیده می شود، 
بنابراین  و  شده  بیماری  ناقل  قطرات  ایجاد  مسبب  تواند  می 
انتقال  راه های  از  نمی توان  را  مدفوعی-دهانی  انتقال  مسیرهای 

حذف کرد.

خـبر

شنبه 31 خرداد 1399، شماره 233 ، سال ششم

که  نرسیده  پایان  به  خردادماه  هنوز  حوادث:  گروه 
در  ناموسی  قتل های  از  شده  رسانه ای  مورد  سومین 
کاربران  و  افکار عمومی  واکنش گسترده ی  با  ماه  این 

شبکه های اجتماعی روبرو شد. 
در اوایل خردادماه، دختر 14 ساله ی تالشی، رومینا اشرفی، 
در روستای سفیدسنگان لمیر، به دست پدرش به قتل رسید. 
قتل او زمانی رخ داد که رومینا پس از پنج روز فرار با بهمن 
با  و  بازداشت  آستارا  پلیس  سوی  از  خواستگارش،  خاوری، 
دستور قاضی دادگاه به پدرش تحویل داده شده بود. پس از 
آن، 25 خردادماه، در آبادان، فاطمه برحِی 1۹ ساله توسط 
حبیب برحی، پسرعمویش که همسر او نیز بود، به قتل رسید 
و در دوشنبه هفته گذشته، ریحانه عامرِی 22 ساله، در کرمان، 
نیز پدرش کشته شد. موضوعی که در همه این اتفاقات وجود 
دارد مشکالت خانوادگی و نبود مهارت ارتباطی در بین اعضای 

خانواده است.
مسعود محمودآبادی، روانشناس در خصوص اتفاقات اخیر 
بیان کرد: بحث آموزش است ما باید به جایی برسیم که همان 
در  و وقت می گذاریم  آموزش می بینیم  رانندگی  برای  گونه 
بحث خانواده هم نیز آموزش ببینیم. وی در ادامه افزود: ما 
باید مهارت فرزند پروری، مهارت های ارتباطی، رفع تعارض و 

... را ببینیم.
معنای  به  خانواده  تشکیل  اینکه  بیان  با  محمودآبادی 
جفت گیری و تولید مثل نیست افزود: ما باید بدانیم که فرزند 

ما دارای تفکرات و حق زندگی دارد و ما نمی توانیم باارزش ها و 
تفکرات خود آن را کنترل کنیم. 

موضوعی که باید خانواده ها در نظر بگیرند این است که دهه 
۸0 و ۹0 دارای ارزش های متفاوت هستند و دنیای آن ها با 
پدر و مادر دهه 40 و50 متفاوت است. این روانشناس ادامه 
داد: ابتدا باید پدر یا مادر با تفکر ببینید که آیا شرایط پدر و 
مادر شدن را دارد و خانواده ها باید بدانند و آموزش ببینند 
که فرزندشان به سن بلوغ برسد یکسری رفتارها و غرایز مثل 
گرایش به جنس مخالف را دارد و باید با آگاهی و با آن رفتار 

کنند. 
وی ادامه داد: در خیلی از خانواده ها این مشکالت وجود دارد 
اما والدین حاضر نیستند به مشاور مراجعه کنند و یا حداقل 
کتاب های روانشناسی که در زمینه فرزند پروری و دوران بلوغ 
فرزندان است را مطالعه کنند که در انتها با زور و تفکر اشتباه 

خود پیش می روند که نتیجه آن می شود اتفاقاتی که در چند 
ماه اخیر با آن روبه رو بودیم البته این موضوع را اضاف کنیم 
برعکس عمل  برخی خانواده ها  داریم  ما مشکل دیگری  که 
می کنند و این قدر فرزند را رها می کنند که به نوعی از آن 
طرف بوم می افتد و فرزند دست نیازها و غرایزش می افتد که 
آن نیز اشتباه است و باید خانواده با آگاهی فرزند خود را در 
مسیر درست هدایت کنند. وی در پایان اضافه کرد: با توجه 
به مشکالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاب آوری در بین 
افراد کم شده است و نیاز است که آموزش های الزم دراین باره 

دیده شود. 
گفتنی است با این تفاسیر هنوز راه طوالنی در پیش است 
که شاید تسریع در تصویب در اجرای شدن قوانین نظیر قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان و با حمایت از امنیت زنان در 

برابر خشونت مهم ترین قدم محسوب می شود.

درپیسهقتلناموسیدریکماهگذشتهتوسطروانشناسمطرحشد:
آموزشمهارتفرزندپروریدرخانوادهها

موضوعیکهبایدازآندرسعبرتگرفت؛

قصاص جوان همشهری، پایان بخش نزاع معمولی

آگهی فقدان سند مالکیت
وکیل خانم زهرا نظری مکی آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ پالک 
0 فرعی از 374 اصلی واقع در بخش 36 کرمان به نام خانم زهرا نظری مکی آبادی  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: 31/ 3 /1399 محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اکبر اسالم کیش وکیل خانم صغری نجف آبادی پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 149سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 191 فرعی از 
4572 اصلی واقع در بخش 36 کرمان به نام خانم صغری نجف آبادی پور  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:

 31/ 3 /1399- محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششدانگ یک باب منزل دارای پالک 4946 اصلی  به مساحت 551/58 مترمربع 
واقع در سیرجان بخش 36 کرمان مورد تقاضای خانم شمسی نژاد کرمی نیاز به تحدید حدود دارد 
اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 99/3/25 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن 
از ساعت 8 صبح روزچهار شنبه 99/4/25 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین 
( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر 
و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی برحدود و 
حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ 
انتشار: شنبه 99/3/31   - محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششدانگ یکباب منزل  دارای پالک 557 فرعی از 5070 اصلی به مساحت 268/75 
مترمربع واقع در نجف شهر بخش 36 کرمان مورد تقاضای محسن جعفر پور فیروز آبادی نیاز به تحدید 
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 
99/3/13 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات 
تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز یک شنبه 99/4/22 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
مالک )مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
برحدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز 
پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ 

انتشار: شنبه 99/3/31   - محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششدانگ یکباب خانه  دارای پالک 506 اصلی به مساحت 250/38 مترمربع واقع 
در آباده بخش 36 کرمان مورد تقاضای ورثه اکبر امجدی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 99/3/17 ورثه مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از 
ساعت 8 صبح روز دوشنبه 99/4/23 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین ( 
امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی برحدود و حقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. 
بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 

99/3/31   - محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای وحید نوری وکیل ملیحه عظیم نژاد با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 134 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 8 فرعی از 87 اصلی واقع 
در بخش 36 کرمان به نام خانم ملیحه عظیم نژاد 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: 31/ 3 /1399 - محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/ آقای ساجد گلستانی وکیل ورثه امیر گلستانی زیدآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از 
دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 4914 
اصلی واقع در بخش 36 کرمان به نام آقای امیر گلستانی زیدآبادی 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 . ضمنا ششدانگ در 
رهن بانک سپه می باشد. تاریخ انتشار: 31/ 3 /1399 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان سیرجان



جدالزودهنگامانتخاباتی1400
نسیم امید: درحالی که حدود یکسال دیگر انتخابات ریاست جمهوری 
دوره سیزدهم برگزار می شود بحث و جدال های انتخاباتی و انتقادهای 
بایکوت کردن  و عمال موجب  است  باال گرفته  تخریبی دولت روحانی 

دولت و حامیان او شده است.
دولت  به  حمالتشالن  کلید  شاه  که  اصالحات  و  روحانی  منتقدان 
مقوله معیشت مردم است و مجلس یازدهم را با کاهش مشارکت مردم، 
ردصالحیت حدود ۹0 نفر نماینده مجلس و نامزدهای اصالحات به دست 
آورده اند حدود یک ماه است شروع به کارکرده اند. شعار و برنامه آن ها با 
ریاست محمدباقر قالیباف برطرف کردن مشکالت معیشتی مردم بوده 
است و تاکنون که دود سفیدی از دودکش مجلس بلند نشده است و 
جاللی، نماینده رفسنجان خودمان طرح قرائت روزانه قرآن را پیشنهاد 
کرده است که موضوع عبادی شخصی است و طرح آن توسط فضائل 

ملت جای تامل دارد؟
اکنون در مقابل دولت روحانی دو جبهه عمده گشوده شده است. یکی 
جبهه قالیباف، نامزد غیرمقبول افکار عمومی در چند انتخابات ریاست 
جمهوری و دیگر جبهه احمدی نژاد و حامیان او است که در انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم علیرغم توصیه رهبری نظام برعدم نامزدی در 
با رد  نام کرد و  انتخابات ثبت  انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در 

صالحیت کنار رفت. 
دکتر روحانی که وارث یک دولت بی انضباط مالی، ورشکسته و درافتاده 
با جهان خارج بود و از همان ابتدا با کارشکنی جناح مقابل روبه رو بوده 
است. مواضع مخالفان درخصوص برجام و انتقادهای بی حساب وکتاب و 
سرانجام به بن بست کشاندن برجام با رئیس جمهور شدن ترامپ بخشی 
از اقدامات آن ها است که نگذاشتند نتیجه برجام برای مردم معلوم شود 
و اکنون که برجام به صورت یکطرفه از طرف آمریکا ملغی شده است 
مردم متوجه مزایا و محسنات برجام در اداره کشور و زندگی خود شده اند 

و مخالفان هنوز دارند به انحای دیگر دولت روحانی را تخریب می کنند.
همانطور که مالحظه شد بحث ها و جدال های انتخاباتی بین دولت از 
یکسو و مخالفان دولت و اصالحات از سوی دیگر همچنان ادامه دارد 
و  مشکالت  به  اشاره  با  مخالفان  بیشتر  می رسد  نظر  به  که  اینگونه  و 
ضعف های عمده مدیریت کشور خواستار حذف اصالح طلبان از صحنه 
مدیریت کشور هستند و حسین اهلل کرم، رئیس انصار حزب اهلل نیز در 
این باره پیشنهاد داده بود که هیچ اصالح طلبی برای انتخابات ریاست 

جمهوری 1400 تایید نشود.  
 قابل ذکر است اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نیز با 
اتحاد کامل و کنار رفتن قالیباف و ماندن حجت االسالم رئیسی به عنوان 
تنها نامزد اصلی اصولگرایان درصدد حذف روحانی در اولین دوره انتخابات 
ریاست جمهور بودند که علیرغم بسیج همه امکانات خود و ردصالحیت 
احمدی نژاد موفق نشدند ریاست جمهوری را به دست آورند. زیرا مردم 
از پختگی و بلوغ سیاسی الزم برخوردار شده اند و تشخیص می دهند که 
باعث و بانی برخی مشکالت کشور چه کسان و جناح هایی هستند و 
مردم اکنون منتظر معجزه و اجرایی کردن شعارها و برنامه های اقتصادی 

اصولگرایان در مجلس یازدهم به ریاست قالیباف هستند. 
گفتنی است از محمود احمدی نژاد،حجت االسالم رئیسی و محمدباقر 
قالیباف به عنوان نامزدهای اصولگرایان و دکترجهانگیری، عارف، ظریف 
و حجت االاسالم سید حسن خمینی به عنوان نامزدهای اصالحات در 

انتخابات 1400 یاد می شود.  
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نام  و  کند  تزکیه  را  خود  که  کسی  می شود  رستگار  مسلما  فرهنگ:  گروه 
پروردگارش را به یاد آورد و نماز بخواند. )اعلی،14و15(

1- نماز موجب رشد اخالق حسنه و رسیدن به اخالق ا... است.
2- نماز عامل بازدارنده از زشتی ها و ناپاکی ها است.

3- نماز روح خداشناسی و ارتباط با حریم عشق خدا را می آموزد و در پرتو چنین 
ارتباطی، نهال های اخالق عالی انسانی جوانه می زند و شکوفا شده و به ثمر می رسد.

و  نشیب  در  را  آدمی  ایستادگی  و  مقاومت  که  است  سازنده ای  عامل  نماز   -4
فرازهای زندگی حفظ می نماید.

5- نماز یک نهر روان و یک چشمه کوثر است، همه آتش های گذشته را خاموش 
می کند و هم نمی گذارد انسان بعد گرفتار آتش شود.

۶- نماز هیچ وقت نمی گذارد کسی آلوده بماند.
تا آخرین  از نظر معنوی و اخالقی و تربیتی  ۷- نماز سمبل عبادت است که 

لحظات زندگی آدمی به آن نیاز دارد.
۸- نماز یکی از فوایدش کبر زدایی است.

۹- نماز مانع تمام بدی های اخالقی و زشتی های فردی و مانع همه نارسایی های 
اجتماعی است.

10- افعال و اذکار نماز بیانگر تواضع است.
11- رکوع نماز حالت تواضع عبد در مقابل خداوند است.

12- نماز خودبینی و تکبر را در هم می شکند.
13- آفت نماز ریا است.

14- به وسیله نماز می توان کنترل غریزه نمود و دامن را از بی عفتی و گناه حفظ 
کرد.

15- نماز با حضور قلب پاک کننده گناهان است.
1۶- نماز به عنوان عامل بازدارند از طغیان حرص و آز و بی طاقتی ذکر شده است.

1۷- نماز در پرتو نظم و انضباطی که دارد موجب تشکیل کالس انسان سازی 
می شود.

1۸- نماز درس خشوع و فروتنی است.
1۹- نمازهای پنجگانه حسناتی است که سیئات را می برد.

20- نماز هیچ وقت نمی گذارد کسی آلوده بماند.
21- نماز کانون و وسیله پرورش اخالص و فضایل است.

22- نماز هم جلوی بدی ها را می گیرد و هم آن بدی های گذشته را از بین می برد.
23- نماز پرورش اخالق است.

او را تطهیر  از رذایل اخالقی محفوظ و  24- نماز وسیله ای است که انسان را 
می کند.

25- نماز به آدمی نیرویی برای تحمل غم ها و مصائب می بخشد، انسان را امیدوار 
می سازد و قدرت ایستادگی، مقاومت در برابر حوادث بزرگی را به او می دهد.

2۶- نماز به نمازگزار می گوید حقوق دیگران را نگیر.
2۷- در پرتو نماز است که انسان اخالقی خوب و شایسته به دست می آورد.

 معرفت

ویژه

 کمک 20 میلیارد تومان گهرزمین به دانشکده پزشکی 
ماین نیوز: جلسه ای با حضور علی اکبر پوریانی مدیرعامل، مهندس 
غالمحسین رحیمیان قائم مقام و مدیر مجتمع، حسین دالوریان 
معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین، دکتر غالمعباس محمدی 
رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان و دکتر غالمرضا جهانشاهی 
معاون این دانشگاه برگزار شد. در این جلسه، مدیرعامل گهرزمین 

از کمک 20 میلیارد تومانی این شرکت با تصویب هیئت مدیره برای ساخت و توسعه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان خبر داد و افزود: بین دانشکده علوم پزشکی سیرجان و شرکت سنگ 
آهن گهرزمین تفاهم نامه ای به منظور کمک به ساخت پردیس دانشگاهی دانشکده علوم 

پزشکی سیرجان منعقد شده است. 

خورشیدگرفتگی اول تیرماه در ایران
  ملت نیوز: روز یکشنبه یک تیر کسوفی به وقوع خواهد 
پیوست که دانشمندان آن را تماشایی ترین خورشیدگرفتگی 
»کسوف«  یا  خورشیدگرفتگی  خوانده اند.  اخیر  دهه  یک 
زمانی رخ می دهد که زمین، ماه و خورشید دقیقا در یک 
راستا قرار بگیرند و سایۀ ماه بر روی زمین بیفتد. این کسوف 

در سراسر ایران نیز قابل مشاهده است، هرچند میزان آن در تمامی نقاط کشور 
یکسان نخواهد بود و به طور متوسط 4۸ درصد خورشید گرفته خواهد شد. در ایران 
این خورشید گرفتگی از ساعت حدود ۹ صبح شروع خواهد شد و حوالی ساعت 

یازده و نیم به پایان می رسد.

مقایسه نرخ های پرواز سیرجان- تهران و شهرهای مشابه
 ) دوبرابری نرخ بلیط مسیر سیرجان تهران(

نمازپرورشاخالقاست

 ابالغ الیحه حقوقی معلوالن به بهزیستی
بهزیستی  اداره  رئیس  مهتاب حسینی،  امید:  نسیم 

اداره  به  که  معلوالن  الیحه حقوقی  به  اشاره  با  باره  دراین 
ها ابالغ شده است گفت: در این الیحه به همه خدماتی که 
افراد معلول باید توسط ارگان های دولتی داده شود پرداخته 
است مثال یکی از موضوعاتی که در دستور کار اداره بهزیستی 
سیرجان است بحث مناسب سازی ارگان ها و معابر برای حضور معلوالن است دیگری 
بحث بیمه و استفاده رایگان یا با تخفیف از یک سری خدمات شهری است. وی افزود: 
در شهرستان حدود 20 هزار معلول داریم اما در سطح شهر به دلیل اینکه مناسب 
سازی برای معلوالن وجود ندارد، این افراد دیده نمی شوند و این موضوع باعث نادیده 

گرفتن آنها می شود.

اصالح شرط سنی وام ازدواج
ایسنا: رئیس جمهوری در پی درخواست وزیر ورزش و جوانان 
جهت اصالح ضوابط سنی برای اعطای وام ازدواج، به معاون 
اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
دستور رسیدگی و اصالح قانون را داد که سن افراد متقاضی 
وام ازدواج صرفاً 1۸ تا 40 سال باشد. چندی وزیر ورزش و 
جوانان نامه ای برای رییس جمهور ارسال کرد مبنی بر این 
که؛ بررسی های به عمل آمده در خصوص افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته 
کمک شایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید 

و فروش وام، ازدواج اجباری، طالق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیالت 
مذکور و... شده است. 


