هفته نامه نسیـم امید

رسانه جامعه مدنی اسالمی

در پی روند صعودی مبتالیان به کرونا؛

وضعیت کرونا در سیرجان نگران کننده است

نسیم امید :طبق آمار هفته گذشته بیش از  100نفر فرد مبتال به کرونا در سیرجان شناسایی شدند که نشان از افزایش ناگهانی کرونا دارد .در این میان اسامی  31نفر و  44نفر در دو روز پیاپی
هشدار جدی به مردم است که بدون توجه به هشدارهای مسئوالن بهداشتی نکات بهداشتی را رعایت نمیکنند .یکی از شایعترین الگوهای اخیر ابتال به کرونا حضور در اماکن تجمعی همچون ادارات،
پاساژهای تجاری و شرکت در گردهماییها بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی است...

جامـعه 3
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گزارشی از مشکالت لکهگیری آسفالت برخی معابر توسط شهرداری در نبود نظارت شورای شهر؛

در پی طرح برخی اسامی برای پست فرمانداری سیرجان؛

ماستمالی معابر شهری

آزمونی دیگر
برای انتصاب فرماندار ویژه

گروه خبر :چند روزی است که در رسانهها ،شبکه مجازی و برخی محافل نام های
مختلفی برای فرمانداری ویژه سیرجان مطرح میشود .فرمانداری ویژه بیش از یک سال
است که پس از محمد مکی آبادی تاکنون با دو سرپرست مدیریت شده است ابتدا طی
حکمی از سوی دکتر فدایی ،استاندار محمد محمودآبادی به عنوان سرپرست فرمانداری
معرفی شد اما پس از  6الی هفت ماه که همه منتظر حکم فرماندار بودند استاندار طی
حکمی دیگر سرپرستی فرمانداری را به سهراب بهاالدینی ،معاون سیاسی وقت واگذار
کرد تا انتخاباتی بدون اما و اگر داشته باشد...

آخـر 6

قیمت بلیط هواپیما سیرجان تهران دو برابر مشابه است
خبــر 2

مرگ یک همشهری
در اثر انفجار پیکنیک گاز
عکس :سجاد حیدری فرد

شهر 4

سرهنگ پاک ایزدی ،فرمانده پلیس راهور سیرجان:

رفوژ خیابان 17شهریور
باید برداشته شود
جامعـه 3

حوادث 5
میرشاهی ،رئیس اداره آب و فاضالب:

افزایش  18درصدی
مصرف آب آشامیدنی در اسفندماه
خبــر 2

نیک ورز ،دادستان :

توقیفخودروهای
حرکاتنمایشیومخاطرهآمیز
حوادث 5
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خبر
قیمتبلیطهواپیماسیرجانتهران
دو برابر مشابه است
گروه خبر :نرخهای نامتعارف برای پرواز سیرجان -تهران و
بالعکس ،گالیه بسیاری از مسافران را در پی داشته و خواستار
ورود مسئوالن به این موضوع شدند.
به گزارش روابط عمومی نشریه نسیم امید طی پیامهایی در
خصوص باال بودن قیمت بلیط هواپیما در مسیر سیرجان-تهران
بعضی از همشهریان بیان کردند :با توجه به شرایط کاری برخی
مواقع مجبور هستیم به دلیل کمبود وقت با هواپیما به تهران برویم
اما قیمت بلیط هواپیما از سیرجان به تهران و برعکس خیلی زیاد
است و برای هر رفتوبرگشت نزدیک به یک میلیون تومان باید هزینه
کنیم .درصورتیکه قیمت بلیط از شهرهای دیگر به تهران نسبت به
سیرجان کمتر است .یکی از معترضان دراینباره به نسیم امید گفت:
برای تهیه بلیط از سایت اقدام کردم برای مسیر سیرجان به تهران
 508هزارتومان بود در صورتی که همان تایم از کرمان به تهران 270
هزارتومان است .وی اضافه کرد :شرکت هواپیمایی نباید با توجه به
مهمانهای گل گهر که با هزینه شرکت سفر کاری میروند شهروندان
عادی را مقایسه کنند .مسئوالن این موضوع را هم در نظر بگیرند
فردی که بیماری خاصی دارد و مجبور است گاهی برای مراجعه به
پزشک با هواپیما سفر کند که با توجه به شرایط اقتصادی باید بیشتر
پول خود را صرف هزینه بلیط رفتوبرگشت هواپیما کند.گفتنی است
در خصوص نرخ باالی بلیط هواپیما مسیر سیرجان -تهران تاکنون در
رسانههای شهرستان گزارش و خبر درجشده است ولی نتیجهای از
پیگیری توسط مسئوالن مربوطه مشاهده نشده است.

 ۱۳طرح توسعهای در منطقه گلگهر
افتتاح میشود

گروه خبر :مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در
نشست بررسی روند اجرای طرحهای توسعهای گلگهر با حضور
استاندار کرمان ،نمایندگان مردم سیرجان ،بردسیر و بافت در
مجلس شورای اسالمی و برخی از معاونین شرکت گلگهر ،گفت:
 13طرح در منطقه گل گهر افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،مهندس
مال رحمان ،مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر اظهار داشت:
وصول مطالبات معوقمانده گلگهر از شرکتهای دیگر ،بهبود وضعیت
مالی شرکت ،پرداخت یک هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان پول برای اجرای
طرح انتقال آب از خلیجفارس به سیرجان در سال  ۹۸و افزایش سرمایه
شرکت به  ۱۰هزار میلیارد تومان در سال جدید ،بخشی از اقدامات
توسعهای شرکت گلگهر بوده است .وی با حمایت از نگاه استاندار کرمان
در زمینه توسعه استان ،افزود :گلگهر آمادگی دارد در طرحهای مرتبط
دارای توجیه اقتصادی ،سرمایهگذاری کند.
شهباز حسنپور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی نیز در این نشست با اشاره به وجود شرکتهای متعدد معدنی و
صنعتی در سیرجان گفت :پتانسیل این را داریم که هر ماه یک کلنگزنی
و افتتاح یک پروژه را داشته باشیم .نقش مدیران خالق در اینجا مشخص
میشود و بنده از هر مدیری که جسارت به خرج دهد و پای کار بیاید
حمایت میکنم .برای هرگونه کمک اعم از مجوز و زیرساخت آمادهام و
برای تحقق شعار «سیرجان بهشتی برای کارآفرینان» از هیچ تالشی
دست برنخواهم داشت.

خبـر
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میرشاهی ،رئیس اداره آب و فاضالب عنوان کرد:

افزایش  18درصدی مصرف آب آشامیدنی در اسفندماه

گروه خبر :رئیس اداره آب و
فاضالب شهرستان سیرجان
از افزایش  18درصدی مصرف
آب آشامیدنی در اسفندماه
خبر داد.
مجید میرشاهی در گفتگو با
نسیم امید بیان کرد :مصرف
آب آشامیدنی در شهرستان
سیرجان در اسفند  98حدود
 18درصد افزایش داشته است
که نیاز به مصرف بهینه توسط
شهروندان دارد .وی افزود :دلیل

اینکه در این دوماه نسبت به
مدت مشابه سال قبل تغییر
زیادی نداشتهایم این است که
خیلی از شبکههای آبرسانی در
یکسال گذشته بازسازی شدهاند
و شبکههای آبرسانی یک عمر
مفید دارند و تالش ما در شرکت
آب و فاضالب این است که در
طرحهای مختلف بازسازی
شبکه آب را انجام بدهیم.
مهندس میرشاهی با بیان اینکه
در تابستان امسال در سطح

شهر پیشبینی کردیم که در
صورت رعایت مصرف با مشکل
آب روبرو نشویم ،افزود :با توجه
به اینکه اداره آب روستایی با
فاضالب شهری ادغام شده است
و اگر شهروندان بهینه مصرف
کنند با مشکل کمبود آب روبرو
نمیشویم .وی در ادامه افزود:
خواهشی که از شهروندان داریم
این است که مثل سالهای
گذشته در مصرف بهینه آب
آشامیدنی تالش کنند.

شورا برعملکرد شهرداری نظارت ندارد؛

نوسازی جداول باکیفیت برخی معابر شهری با کدام توجیه

گروه خبر :تخریب و جایگزینی
جداول برخی خیابانهای شهر که
هنوز از کیفیت خوبی برخوردارند
با جداول نو توسط شهرداری
قابل تامل و مورد اعتراض برخی
شهروندان است.
به گزارش خبرنگار نسیم امید،
طی مدت فعالیت شهرداری رضا
سروش نیا و شورای شهردوره پنجم
شهروندان شاهد تخریب و جایگزینی
جداول برخی خیابانهای مرکزی شهر
که از کیفیت مناسبی برخوردارند با
جداول نو هستند که مورد اعتراض
برخی شهروندان قرار دارد .برخی
شهروندان به خبرنگار این نشریه بیان
کردند باوجود اینکه اوضاع اقتصادی

خوب نیست و مردم پول عوارض را
به سختی به شهرداری میپردازند
توقع دارند شورای شهر با مصوبات و
نظارت این عوارض را در پروژههای
ارزشمندی از قبیل احداث پارکینگ،
نگهداری فضاهای سبز شهری ،تفکیک
زبالهها تخصیص دهد ولی متاسفانه
شهروندان شاهدند که شهرداری
برخی خیابانهای مرکزی شهر را که
از جداول باکیفیتی برخوردارند تخریب
و به جای آنها جداول نو میگذارند و
فقط به فکر پیمانکاران هستند و برخی
شهروندان خواستار نظارت و ورود
جدیتر شورای شهر به این موضع
شدند.
گفتنی است هم اکنون جداول

خیابان های اطراف فرمانداری و بلوار
فاطمیه در حال نوسازی است که
از کیفیت مناسبی برخوردارند و در
کنار آن برخی معابر مرکزی شهر از

قبیل خیابان میرزارضا و بدر جنوبی از
هرگونه خدمات شهری محروم هستند
و بغل گوش شهرداری و شورای شهر
قرار دارند و توجهی به آنها نمیشود.

نسیـم امید
سلمانی ،رئیس اداره برق سیرجان:

از وسایل پرمصرف
در ساعتهای پیک بار استفاده نشود

گروه خبر :شرکت توزیع نیرو برق از تاریخ  ۱۵خرداد
تا  ۱۵شهریور که زمان پیک مصرف برق تابستانی است
برای کاهش مصرف برق طرحهای تشویقی برای صنایع و
کشاورزان در نظر گرفته است.
سلمانی ،رئیس اداره برق سیرجان دراینباره بیان کرد :با توجه
به فصل تابستان به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی مصرف
برق افزایش پیدا میکند و برای اینکه در این مدت دچار بحران و
خاموشی نشویم مطابق هرسال طرح برنامه هایی داریم.
وی در ادامه افزود :مهمترین کاری که انجام میدهیم این
است که اطالعرسانی کنیم و مثل سالهای گذشته با همکاری
مشترکین خانگی و صنعتی و کشاورزی بتوانیم تابستان بدون
خاموشی داشته باشیم.
سلمانی اضافه کرد :اداره برق از تاریخ  15خرداد تا 15
شهریور که پیک مصرف است به مدت  4ساعت بخش کشاورزی
و صنعت با ما همکاری کنند و موتور پمپها را خاموش کنند
پاداش دریافت میکنند.
رئیس اداره برق بابیان اینکه  350میلیون تومان در سال
گذشته تخفیف برای مشترکین داشتهایم ،گفت :در سال جاری
با توجه به تفاهمنامهای که در بخش کشاورزی و صنعت در نظر
گرفتهایم تالش داریم مثل سال گذشته عملکرد خوبی داشته
باشیم .وی در خصوص مصرفهای خانگی افزود :برای مصارف
خانگی العرسانی کنیم که از ساعت  13تا  17که پیک مصرف
است از وسایل پرمصرف مثل لباسشویی ،اتو و وسایلی که مصرف
زیاد دارند استفاده نکنند و تالش کنند کولرآبی را روی دور کند
قرار بدهند.
سلمانی اضافه کرد :منظور از بهینه مصرف کردن به معنی
مصرف نکردن نیست بلکه به نحوه صحیح استفاده است که تا
حدامکان از وسایل غیرضروری در ساعتهای پیک بار استفاده
نشود تا دچار افت ولتاژ و یا خاموشی در تابستان نباشیم.
رئیس اداره برق در ادامه اظهار کرد :قبل از شیوع ویروس کرونا
شرکت توزیع نیرو برق جنوب استان کرمان طرحی را آغاز کرد
که تا سال ۱۴۰۴مراجعه حضوری ارباب رجوعان به اداره برق
به حداقل برسد که تا کنون در اجرای این طرح موفقیت خوبی
حاص شده است.

جـامعـه

نسیـم امید
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سرپرست فرمانداری در جلسه اضطراری ستاد کرونا:

در پی روند صعودی مبتالیان به کرونا؛

دکترفرهاد فتحی زاده :طبق آمار هفته
گذشته بیش از  100نفر فرد مبتال به
کرونا در سیرجان شناسایی شدند که
نشان از افزایش ناگهانی کرونا دارد .در
این میان اسامی  31نفر و  44نفر در دو
روز پیاپی هشدار جدی به مردم است
که بدون توجه به هشدارهای مسئوالن
بهداشتی نکات بهداشتی را رعایت
نمیکنند.
یکی از شایعترین الگوهای اخیر ابتال به
کرونا حضور در اماکن تجمعی همچون
ادارات ،پاساژهای تجاری و شرکت در
گردهماییها بدون رعایت پروتکلهای
بهداشتی است ،مراسمهایی همچون
میهمانی ،عزا و عروسی از جملهی این
موارد است .طبق شنیده ها تعدادی در
یکی از شهرستانهای استان به علت حضور
در مراسم مهمانی و رعایت نکردن فاصله
فیزیکی ،به کرونا مبتال شدهاند و سپس در
جامعه گسترش دادهاند .لذا به نظر میرسد
اکنون شرکت در تجمعات ،حضور در اماکن
عمومی و همچنین رعایت نکردن فاصله

وضعیت کرونا در سیرجان نگران کننده است

فیزیکی و ماسک نزدن از مهمترین دالیل
گسترش شیوع کرونا است.
در این میان موارد زیر توسط
مسئوالن بیشتر مدنظر قرار بگیرد:
نظارت و بازرسی از بیمارستانها،
پمپ بنزینها ،معادن ،مراکز تولید ماسک
و دستکش ،تولید موادغذایی ،آرایشی
بهداشتی و شویندهها و نظارت بر رعایت
دستورالعملهای بهداشتی (پروتکل مبارزه با
کرونا) در اصناف و...

ضدعفونی منازل مبتالیان به کرونا،
قرنطینه اجباری افراد در تماس و نظارت بر
رعایت دستورالعملهای بهداشتی (پروتکل
مبارزه با کرونا) در اماکن عمومی و مراکز
توزیع موادغذایی و گندزدایی اماکن شهری
و روستایی و نظارت بر آرامستانها و...
-3اعزام تیمهای سالمت به منازل بیماران
کرونایی جهت قطع زنجیره انتقال ،نظارت بر
نقاهتگاههای بیماران ،تهیه و تحویل محیط
کشت به مراکز نمونهگیری و ارسال به

آزمایشگاهها ،ورود و ثبت اطالعات بیماران و
پیگیری وضعیت بیماران توسط کارشناسان
سالمت...
شهروندان نیز موارد زیر را مدنظر
داشته باشند:
از مهمانیهای غیرضروری ،استعمال
قلیان در سفرهخانه و منزل ،استفاده از
توالت عمومی ،مصرف غذاهای بیرون بر
رستوران ،قنادی و کافه ،دست و روبوسی،
ورزشی پارک شهرها
استفاده از لوازم بازی و
ِ

وضعیت کرونا در حال قرمز شدن است

و شهربازی ،استفاده مکرر از دستگاههای
عابربانک ،استفاده از تاکسی و سواریهای
غیرشخصی ،خرید حیوانات زنده و خانگی،
استفاده از گوشیهای تلفن مشترک در
ادارات ،مدارس و اماکن عمومی(تلفن را در
حالت بلندگو قرار داده و صحبت کنید) ،خام
خواری (خوردنیهای حرارت ندیده) ،لمس
ضریح و درب بُقاع متبرکه و مساجدُ ،مهر
و سجادهی مشترک در نمازخانه یا مسجد
خودداری شود.
مصرف داروهای گیاهی یا شیمیایی
تقویتکنندهی سیستم ایمنی ،شستشوی
دستها بخصوص افراد شاغل در بیرون
منزل ،شرب مدام مایعات ،غرغره ی آب و
نمک ،در صورت امکان محدود یا تعطیل
کردن انواع ارتباطات غیرضروری اجتماعی،
ِ
جلسات اداری ،کالسهای کمک آموزشی،
سینما ،تئاتر ،دورهمی و سفر نیز توصیه
میشود.یادمان باشد ،کرونای نوظهور درمان
ندارد و شهروندان چارهای جز رعایت فاصله
اجتماعی ،استفاده از ماسک و رعایت نکات
بهداشتی فردی ندارند.

در نشست خبری فرمانده پلیس راهور سیرجان بیان شد:

رفوژ خیابان  17شهریور باید برداشته شود

گروه خبر :نشست خبری
فرمانده پلیس راهور شهرستان
سیرجان با اصحاب رسانه پیرامون
اجرای طرح در بحث ترافیک
چهارشنبه هفته گذشته در دفتر
این فرماندهی برگزار شد.
به گزارش نسیم امید ،سرهنگ
امین پاک ایزدی دراینباره بیان
داشت :با توجه به دستور فرمانده
انتظامی استان طرح تشدید برخورد
با تخلفات رانندگی باهدف انضباط
بخشی در معابر شهری انجام شود.
وی در ادامه افزود :این طرح در
شهرهای کرمان ،رفسنجان و سیرجان
از  20خرداد آغاز شده است و تا پایان
تابستان ادامه دارد و در این طرح با
خودروهایی که اقدام به پارک دوبل،

انسداد راه ،حریم میادین ،سد معبر
توقف در گذرگاهها عابر پیاده و انجام
تخلفاتی مثل مارپیچ ،الیی کشیدن و
 ...برخورد میشود.
رئیس پلیس راهور شهرستان
اضافه کرد :با توجه به اینکه این
طرح در سیرجان برگزار میشود
افزود با هماهنگی استان سه تیم
از شهرستانهای همجوار برای
انجام این طرح از شنبه به ما ملحق
میشوند تا بتوانیم با توجه به بررسی و
مشکالتی که برخی رانندگان متخلف
در نقاط شلوغ شهر مثل :چمران و
بلوار سیدجمال به وجود میآورند
باعث سلب آرامش از شهروندان
میشوند ورود کنیم .وی اضافه کرد:
با هماهنگی دادستان شهرستان

آگهی رأی هیات
در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و
عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر ورثه مرحوم
احمد نورمندی پور(بیژن شماره ملی  3060148414و محمد مهدی شماره ملی
 3071213131و امیر شماره ملی  3070165257و زهرا شماره ملی 3071737955
و مسلم شماره ملی  3071865600و حسن شماره ملی  3070773931و فاطمه شماره
ملی  3070772706همگی نورمندی پور فرزندان و خانم کبری اسمعیل پور سعادت
آبادی شماره ملی  3071701454همسر متوفی برابر گواهی انحصار وراثت 997/89
مورخ  ) 89/11/16با نمایندگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان درخواست صدور
سند ششدانگ یکباب خانه مسکونی پالک  528فرعی از  1914اصلی به مساحت
 327/95مترمربع واقع در هماشهر سیرجان بخش  38کرمان را نموده است که پس از
رسیدگی رای شماره  9960مورخ  99 /3/11هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه
اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند ملک واگذاری نامبرده صادر نموده بدینوسیله
به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به
تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا ًبه اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از
تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم
و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه نمایید چنانچه ظرف مدت  20روز
از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم
دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید سند مالکیت بنام متقاضی صادر و تسلیم
می گردد .تاریخ انتشار :شنبه 1399/3/24

برای توقیف خودروهای شیشه
دودی و خودروهایی که پالک آنها
در جای مناسب خود نصب نشده و
خودروهایی که تغییر وضعیت دادهاند
و یا آلودگی صوتی به وجود میآورند
اعمال قانون شود.
سرهنگ پاک ایزدی با هشدار
به خودروهای متخلف بیان داشت:
همچنین با هماهنگی دادستان
شهرستان خودروهای متخلفی که
در هر ساعت از شبانهروز با الیی
کشیدن ،آلودگی صوتی و  ...باعث
مزاحمت برای شهروندان شوند خودرو
آنها به مدت سه ماه توقیف میشود.
سرهنگ پاک ایزدی ادامه داد :در این
رابطه بنرهایی طراحی کردیم که در
بلوار چمران ،سیدجمال و شهرک

برق نصب میشوند .وی در خصوص
کامیونهای سطح شهر نیز بیان
داشت :طبق قولی که چندماه قبل
برای جمعآوری کامیونها از سطح
شهر دادهام تاکنون  80درصد این
طرح اجرایی شده است .و خواهشی که
از مسئوالن دارم برای ایجاد پارکینگ
در بیرون از محدوده شهری اقدام
کنند .او با بیان اینکه بیشتر نقاط
سیرجان پر از نواقص ترافیکی است،
گفت :برای حل شدن این موضوع نیاز
است که مسئوالن در بحث زیرسازی
اقدام کنند و رانندگان با رعایت قوانین
از خیلی از مشکالت جلوگیری شود.
وی در خصوص دوربرگردان نزدیک به
چهارراه اشکذری بیان داشت :با توجه
به اینکه خیابانهای اطراف آن یک

آگهی رأی هیات
در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید
و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر ورثه
مرحوم علی خلیفه(شهباز خلیفه شماره ملی  3130627431پدر و نسرین خلیفه
شماره ملی  3060398143و سوگند خلیفه شماره  3060991626و حسین
خلیفه شماره ملی  3060654360فرزندان و زینب قاسمی نژاد راینی شماره
ملی  3070233449همسر متوفی برابر شماره بایگانی  950235شورای حل
اختالف شماره  15سیرجان) بانمایندگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان
درخواست صدور سند ششدانگ یکباب خانه مسکونی پالک  30فرعی از 1210
اصلی به مساحت  302/31مترمربع واقع در بلورد سیرجان بخش  39کرمان را
نموده است که پس از رسیدگی رای شماره  9963مورخ  99 /3/11هیات حل
اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند ملک
واگذاری نامبرده صادر نموده بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت20
روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است،
اعتراض خود را کتبا ً به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف
مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی
مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه نمایید .چنانچه ظرف مدت  20روز
از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی
تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید سند مالکیت بنام متقاضی
صادر و تسلیم می گردد .تاریخ انتشار :شنبه 1399/3/24

یادداشت

طرفه هستند پیشنهاد ما این است که
بسته شود.
رئیس پلیس راهور شهرستان در
پاسخ به خبرنگار نسیم امید ،پیرامون
ورودیهای خطرناک کمربندی شاهد
و مشکالت رفوژ وسط خیابان 17
شهریور بیان داشت :برای خیابان
 17شهریور مصوب کردیم که رفوژ
برداشته شود چون با کوچکترین
اتفاق باعث ایجاد ترافیک میشود و
در خصوص ورودیهای که از فرعی

به کمربندی شاهد وارد میشوند ما
این نقاط را شناسایی کردیم و باید
شهرداری برای حل آن اقدام کند و
این کارها برعهده شهرداری است .وی
در پاسخ به این سوال که آیا یکطرفه
کردن خیابان های سیرجان موفق
آمیز بوده است ،گفت :این موضوع
بحث کارشناسی است و قطعیت هیچ
طرحی به صورت صددرصد نیست اما
 50تا  60درصد موفقیتآمیز بوده
است.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عوض اباذری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1643فرعی از  2112اصلی واقع
در بخش  36کرمان به نام آقای عوض اباذری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین
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  10روز 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:
 - 1399/ 3 /24محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

گروه خبر :با توجه به روند رو به افزایش وضعیت شیوع
ویروس کرونا در سیرجان؛ جلسه اضطراری ستاد کرونا
شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری ،امام جمعه و
اعضای این ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،در روزهای  20و  21خرداد
بیش از  70نفر از شهروندان به ویروس کرونا مبتال شدند و همین
امر دلیلی برای برگزاری جلسه اضطراری ستاد کرونا شد.
حسینی ،امام جمعه در این جلسه گفت :بیماری کرونا مدتها
با ما خواهد بود و مردم بایستی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و
فاصلهگذاری اجتماعی در کاهش انتقال این ویروس اقدام نمایند.
وی در ادامه افزود :جا دارد از کادر پزشکی شهرستان به خاطر
زحماتشان تقدیر کنیم .در خصوص برگزاری نماز جمعه پایان هفته
جاری منتظر دستور کشوری هستیم و در صورت ابالغ ،این آیین
باشکوه مذهبی برگزار خواهد شد و در صورت مخالفت ،مطابق با
ابالغ کشوری عمل خواهیم کرد.
بهاالدینی ،سرپرست فرمانداری نیز با اعالم هشدار به شهروندان
گفت :متاسفانه آمار مبتالیان در سیرجان روند صعودی دارد و در
آستانه نزدیک شدن به وضعیت قرمز هستیم .شهروندان سیرجانی
ملزم به رعایت موازین بهداشتی هستند.
وی در ادامه افزود :به منظور کاهش آمار مبتالیان و کنترل
وضعیت تا اطالع ثانوی شهروندان از حضور در تجمعات،
رفتوآمدهای غیرضروری ،دیدوبازدیدهای غیرضروری خودداری
نمایند .همچنین از برگزاری هرگونه مراسم عزا ،حضور در
قبرستانها ،برگزاری مراسم عروسی در باغها و منازل شخصی به
شدت پرهیز شود ،در صورت مشاهده با افراد خاطی برخورد خواهد
شد.
بهاالدینی تاکید کرد :از مراجعه غیرضروری به ادارات و بانکها
خودداری کنید و جهت انجام کارهای ضروری هم از ماسک و
دستکش استفاده نمایید.
سرپرست فرمانداری برخورد قاطع با عوامل بر هم زننده
پروتکلهای بهداشتی را ضروری دانست و گفت :در شان مردم
سیرجان نیست که با خاموشی برق پارکها و تفرجگاههای
شهرستان از تجمعات جلوگیری شود .لذا شهروندان گرامی از
حضور در پارکها و اماکن تفریحی به شدت خودداری کنند.
وضعیت کرونا در سیرجان در آستانه قرمز شدن است و با همراهی
مردم و مسئوالن است که میتوانیم اوضاع را بهبود بخشیم.
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شنبه  24خرداد  ،1399شماره  ، 232سال ششم

محکمهآخر

سعید بستی
من آن شیرخام خورده از سینه مادر که
از یک هزاران هزاران سهم شادی غم شد
نصیبم
من آن کودکی دلربا ولی در دل خود
بودم تنها ،که گاهی شاد بودم و گاهی بودم
در اغما
از آن روز که هر کس که دل بست به هر
کس ،ندانم که بست دل به من بست دل
همان روز که بختم بشد با بخت یاری همنشین ،دلبستم به آن یار
دلنشین
چه قصه ها و غصه ها گفته شد چه روزها به سرنوشتمان نوشته شد
سرنوشت را نتوان داد کسی نوشت ،که او و خودمان روی کاغذ
زندگی هر چه خواستیم سرگذشتمان را نوشت
چه دلنشین یاری ولی افسوس دل من نبود همدم یاری
چه شب ها و روزها را دادم از دست که افسوس خورم از آن یار
برفت نزد ا ...پیوست
دلبست ،همی دانم که دادمش از دست
زندگی را باختیم به جامی که رد دادیم چه جام هایی را از دست
دادیم که هوشیار باشیم
ولی غافل که در هوشیاری همه چیز را از دست دادیم
از آن روز گویم خدایا اگر مستم کنند مست می شوم با همه کس
دوست می شوم گویی همه دوستبدارند مرا
تنها اگر مست کنم از همه کس آگاه شوم از خود و باطن آنها بیزار
شوم
خدایا تو اگر مستم کنی از همه کس جدا شوم دل از خود و جهانت
* دیوان کوچه باغ
می کشم پابست تو می شوم

اخالق در نوجوانان

مهدی فتحی زاده :چگونگی رشد
اخالقی ،ارزشی و دینی در نوجوانان از
موضوعات مهم است که روانشناسان
بزرگی دربارهی آن به تحقیق و
نظریهپردازی پرداختهاند.کیفیت تعامل
اجتماعی با دیگران و پیام های اخالقی
که در این ارتباطها به نوجوانان و جوانان
داده میشود بسیار قویتر از آموزشهای
مستقیم اخالقی است که معلم و استاد در کالس درس ارائه میدهند.
برای اینکه معلمان و والدین سهم مثبتی در رشد اخالقی و دینی
نوجوانان داشته باشند .باید روابط محترمانهای را با آنان ایجاد کنند
نوجوانان و جوانان نیاز به راهنمایی دارند .این راهنمایی باید در جریان
یک ارتباط محترمانه به آنان ارائه شود چرا که رشد اخالقی و دینی نه
فقط ناشی از توانایی های فکری بلکه همچنین حاصل چگونگی روابط
با والدین و مربیان و معلمان و همساالن و نوع ارزشهای اجتماعی
فرهنگی و عواطفی است .که در این ارتباطها با نوجوانان جوانان
مبادله میشود ترکیب پویای ویژگیهای انگیزشی شناختی  ،عاطفی ،
اجتماعی و فرهنگی باعث میشود وی پذیرای رفتار اخالقی باشد یعنی
هم به ارزش های اخالقی اولویت بدهد و هم به خداوند و جاودانگی
خیر و فضیلت و ارزش انسانی خود و دیگران ایمان داشته باشد.

شـهر

نسیـم امید

گزارشی از مشکالت لکهگیری آسفالت برخی معابر توسط شهرداری در نبود نظارت شورای شهر؛
گروه شهر :مسئله لکهگیری آسفالت
چاله و چولههای خیابانها و بازسازی آنها
یکی از مشکالتی است که شهروندان
سیرجانی همواره با آن روبهرو هستند .این
چالهها زیانهای زیادی به خودروها وارد
میکند و موجب نارضایتی شهروندان و
کم اعصابی آنها شده است به همین دلیل
شهرداری برای حل مشکل این چالهها
اقدام به لکهگیری آسفالت میکنند که این
لکهگیری بهخوبی انجام نمیشود و چند
روز بعد دوباره به حالت اول برمیگردد.
همانطور که مشخص است اینگونه
مشکالت به زیبایی شهر لطمه میزند و
تردد عابران پیاده و خودروها را هنگام
بارندگی و جاری شدن آب مختل میکند.
برخی چالهها را اهالی با بتن پر کردند
پورخسروانی یکی از اهالی خیابان بدر در
این باره گفت :شهرداری چند کوچه شرقی
این خیابان را آسفالت کرده است اما فکری
به حال تخلیه آب کوچه ها که وارد خیابان
میشوند نکرده است و چندین سال است
که آب در این نقطه جمعآوری میشود و به
لجنزار تبدیل شده است .وی اضافه کرد :ابتدا به
بهداشت برای حل این موضوع مراجعه کردیم
و بارها فیلم به کانالهای خبری برای رفع آن
فرستادیم اما نتیجهای نداشت .این همشهری
ادامه داد :شهرداری فقط یکبار اقدام به پرکردن
چالهها کرد اما به دلیل اینکه فکر خروجی
برای آبی که از کوچهها وارد میشود نکرده و
دوباره مثل سابق شده است .پورخسروانی اضافه
کرد :اگر دقت کنید برخی چالههای خیابان را
اهالی با بتن پر کردند اما فایدهای ندارد و ما
نمیخواهیم به کسی اتهام بزنیم اما اینهمه
عوارض که از مردم گرفته میشود و این
بودجهها کجاها هزینه میشود.
در لکهگیری معابر از قیر و آسفالت
نامناسب استفاده میشود
صفی پور یکی از شهروندان درباره وضعیت
نامناسب آسفالت این خیابان اظهار داشت:
آسفالت این خیابان دارای دستانداز شده و
عالوه بر زشتی باعث خراب شدن جلوبندی و
کمکهای خودروهای شهروندان شده است.
وی اضافه کرد :یکبار این قسمتها را لکهگیری
کردند اما بعد از مدتی کوتاه دوباره به همان
شکل اول در آمده است و شهرداری به جای

ماستمالی معابر شهری

نحوه لکه گیری چند ماه قبل خیابان بدر جنوبی

لکهگیری اصولی خیابان ،فقط قسمتهای
مشکلدار را ماستمالی میکند ،مگر میشود با
وصله و پینه نادرست مشکل چالههای خیابانها
را حل کنند .وی اضافه کرد :برای همین
لکهگیری از قیر و آسفالت استاندارد استفاده
نمیکنند و دوباره به همان شکل اول در
میآید .او ادامه داد :شورا که بازدید نمیکنند
و شهردار هم به فکر بهبود کیفیت آسفالت همه
مناطق شهر باشد و حداقل در قبال دریافت
عوارض از مردم به وضعیت لکهگیری مناسب
آسفالت خیابانها و کوچهها رسیدگی کند.
شورای شهر نظارتی ندارد
شول یکی از اهالی خیابان ابوریحان در این
باره میگوید :داخل این خیابان آسفالت آن به
مرور کنده شده و یک چاله ایجاد شد پس از
چند هفته شهرداری اقدام به لکهگیری آن کرد
ولی هنوز یک هفته از لکهگیری نگذشته شما
یک نگاهی به آن بیندازید دوباره در حال خراب
شدن است .وی ادامه داد :شهرداری فقط کمی
قیر ریخته است که چاله پر شود البته قیرها
شبیه گازوئیل است اما میبایست اساسی آن
را درست کند تا دوباره خراب نشود .وی ادامه
داد :این نحوه لکهگیری باعث اعصاب خوردی
میشود و شورای شهر نیز نظارتی ندارد.
نیروهای زیاد آموزش ندیده
برای یک متر لکهگیری
یکی دیگر از شهروندان دراینباره بیان کرد:
سال گذشته خیابانهای مختلفی را برای
فاضالب شهری حفاری کردند که یکی از آنها
خیابان غفاری بود پس از چندین ماه که برای
کندهکاری و ترمیم این خیابان اهالی و کسبه

نحوه لکه گیری دو هفته قبل تقاطع خیابان مالک اشتر با بلوار فاطمیه

دردسر کشیدند بماند اما چند ماه بعد در کنار
منهول ها فروکش کرد چند روز دوباره آمدند
درست کردند .وی ادامه داد :اما دوباره آن
قسمتهای که لکهگیری کردند دچار مشکل
هست و برخی قسمتهای آن دوباره ترک
برداشته است .وی ادامه داد :به نظر میرسد
شهروندان :این قسمتها را
لکهگیری کردند اما بعد از مدتی
کوتاه دوباره به همان شکل اول
در آمده است و شهرداری به
جای لکهگیری اصولی خیابان،
فقط قسمتهای مشکلدار را
ماستمالی میکند ،مگر میشود
با وصله و پینه نادرست مشکل
چالههای خیابانها را حل کنند.
وی اضافه کرد :برای همین
لکهگیری از قیر و آسفالت
استاندارد استفاده نمیکنند و
دوباره به همان شکل اول در
میآید .او ادامه داد :شورا که
بازدید نمیکنند و شهردار هم
به فکر بهبود کیفیت آسفالت همه
مناطق شهر باشد.

لکهگیری بهصورت سرسری انجام میشود
و فقط در یک ساعت با تعداد زیادی نیروی

انسانی آموزش ندیده و بیکیفیت اقدام به
لکهگیری ضربتی میکنند ،دوباره به مثل قبل
میشود .چرا یکبار درستوحسابی این کار را
انجام نمیدهد.
لکهگیری به صورت استاندارد انجام
نمیشود
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در این
باره گفت :در بحث آسفالت و لکهگیری چند
شرایط دارد که باید به آن دقت شود ،رطوبت
هوا ،دمای هوا ،دمای قیر بحث مصالح که به
کار برده میشود .محمدعسکری در ادامه
افزود :متاسفانه در لکهگیری اینگونه موارد
رعایت نمیشود و با توجه به بارندگی و یا
مصالح قبل و زیرسازی قبل که قرار است
بهسازی شود بهدرستی انجام نمیشود و ایجاد
مشکل نمیکند .وی ادامه داد :ما همیشه به
شهرداری این موضوع را اعالم کردیم حتی
ما مصوب کردیم غلتک خریداری کنند و
تا به امروز خریداری نشده است و این هفته
بازدیدی که با شهرداری داشتیم یکی از مسائل
که پیگیر آن در کمیسیون هستیم بحث
لکهگیری خیابانهای میرزارضا 17،شهریور،
آیت اله سعیدی که عالوه بر خیابانهای
اصلی کوچههای این ها مشکل دارد .مهندس
عسکری اضافه کرد :لکهگیری توسط
شهرداریهای مناطق یک و دو انجام میشود
که برای لکهگیری مصالح را به صورت استاندارد
و با رعایت ضوابط انجام نمیدهند.
لکهگیری معابر به
شهرداری مناطق واگذار شده است
معاون عمرانی شهرداری با بیان اینکه

لکهگیری را برعهده شهرداری مناطق
گذاشتهایم گفت :ماشینآالت و غلتک در
اختیار آنها قرار داده شده است و با توجه به
منطقه بندی شهری شهرداری مناطق بر این
موضوع نظارت دارند .رامین یگانه اضافه کرد:
بحث بعدی در مورد لکهگیری حفاری آسفالت
توسط شرکتها مثل فاضالب است که خود
شرکت فاضالب لکهگیری انجام میدهند ما
فقط نظارت میکنیم اما اگر توسط آب و برق و
گاز حفاری شود شهرداری انجام میدهد.
مهندس یگانه در خصوص نظارت بر روی
تیم های عملیاتی لکهگیری شهرداری گفت:
این نظارت برعهده شهرداری مناطق است که
خودشان مهندسین عمران هستند و خودشان
ورود میکنند و اگر حفاریها زیاد باشد ما
در معاونت فنی نیروهای برای کمک به آنها
میدهیم .معاون فنی شهرداری ادامه داد :اگر
آسفالت خیابان خوب باشد کانتر میزنند و
اطراف آن برداشته میشود و قیرریزی میشود
اما برخی خیابانها آسفالت آنها خراب هستند
خاکبرداری و زیرسازی انجام میشود که ما
اکثر این خیابانها را برای آسفالت در دستور
کار خود قرار دادهایم .یگانه ادامه داد :حجم
زیاد کارها لکهگیری به مناطق واگذار شده
است اما باز نامهای به مناطق ارسال میکنیم
که بر این روند بیشتر نظارت شود .معاون
عمرانی شهرداری افزود :یک سری مشکالت
که لکهگیری شرکت فاضالب دارد مثل خیابان
غفاری که مورد تایید شهرداری نیست و قرار
بر این شده که پیمانکار را عوض کنند تا این
مشکالت را برطرف کند.

نسیـم امید

حوادث و گوناگون

خـبر
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری سیرجان بیان کرد:

نکاتایمنی
در گودبرداری و خاکبرداری

گروه خبر :به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان  ،آتشپاد سوم مهدی
فیروزآبادی مدیرعامل سازمان با بیان این مهم که رعایت نکات
ایمنی هنگام گودبرداری و خاکبرداری ساختمانها ضروری است،
بیان کرد :مهندسانناظر و مجری باید قبل از هرگونه کاری در
جهت ساختمانسازی اطالعات کافی در مورد شناسایی خاک
منطقه و محل داشته باشند .اگر منطقه ،محل خاکریزهای دستی
و ضایعات بوده ،عملیات خاکبرداری باید تدریجی و با مهار کردن
کامل دیوارهای جانبی گودال انجام شود.
قبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه ضروری است
انشعابات تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در آن با کسب مجوز
از مراجع ذیربط و با نظارت کارشناسان فنی مربوطه قطع گردد.
قبل از انجام تخریب در ساختگاه پروژه ،بایستی چاههای
فاضالب موجود در آن را شناسایی و آنها را با مواد مناسب پر
نمود .چنانچه عمق ای چاهها بیش از عمق گودبرداری ساختگاه
باشد الزم است این چاهها با مالت سیمانی پر شود.
هشدارهای کافی در خصوص خطرات ناشی از تخریب به
ساکنین ساختمانهای مجاور داده شود و در صورت امان مکان
دیگری برای سکونت ساکنین ساختمانهای مجاور پیشبینی و
آنجا را تخلیه نمایند.
در مناطقی که ساختمانهای قدیمی تخریب و به جای
ن ناظر
آنها قرار است ساختمان جدید ساخته شود ،مهندسا 
و مجری باید مقاومت و ایستایی ساختمانهای همجوار را نیز
بررسی نمایند و چنانچه احتمال داده شود که در اثر گودبرداری
ساختمان مجاور دچار حادثه میشود باید اقدامات ایمنی کامل
انجام دهند.
در مواردی که عملیات گودبرداری در مجاورت ،خطوط
راهآهن یا مرکز تاسیسات دارای ارتعاش انجام میشود ،باید
اقدامات الزم برای جلوگیری از لغزش یا دیوارهها صورت گیرد.
در موارد زیر باید دیوارهای محل گودبرداری به طور دقیق
مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی که خطر ریزش به
وجودآمده است ،مهارها و وسایل ایمنی الزم از قبیل شمع ،سپر
و ...نصب یا مهارهای موجود تقویت شود.

انفجار
حوادث:
گروه
پیکنیک گاز در هفته گذشته
در یکی از روستاهای شهرستان
موجب مرگ خانم  45ساله و
سوختگی شدید پسر  19ساله
او شد.
به گزارش روابط عمومی
مرکز فوریتهای اورژانس
 115شهرستان ،هفته گذشته
به مرکز اورژانس پیامی مبنی
بر سوختگی در اثر انفجار
گاز پیکنیک به آدرس
امیرآباد اعالم شد و فورا
نزدیکترین واحد به محل
اعزام و در خیابان اصلی

شنبه  24خرداد  ،1399شماره  ، 232سال ششم

مرگ همشهری در اثر انفجار پیکنیک گاز
امیرآباد مصدومین در خودروی
شخصی بودند بالفاصله پس
از رویت مصدومین توسط
پرسنل اورژانس به آمبوالنس
منتقل شدند و اکسیژن تراپی
از همان لحظه ابتدایی انجام
شد مصدومین خانم  ۴۵ساله
و آقای  ۱۹ساله بودند اقدامات
اولیه شرح حال بیمار ،کنترل
عالئم حیاتی و سطح اکسیژن
و ضربان مصدومین انجام
گرفت خانم دارای سوختگی
گسترده حدود  ۷۰درصد و
آقا حدود  ۳۰درصد سوختگی
داشتند .مصدومین را پس از

انجام اقدامات مناسب و الزم
و پایش حین انتقال به صورت
کام ً
ال هوشیار و آگاهانه با سطح
هوشیاری  ۱۵به بیمارستان
منتقل کردیم.گفتنی است پس
از انتقال به بیمارستان خانم 45
ساله در اثر سوختگی زیاد جان
خود را از دست داد.
به گفته کارشناسان موضوعی
را که شهروندان باید در نظر
بگیرند این است که در مجاورت
سیلندرهای گاز (پیک نیک)
یک عدد خاموش کننده دستی
قرار دهند و به این نکته توجه
داشته باشند که مراجعه به

مراکز غیرمجاز شارژ و پرکردن
بیشازحد پیکنیک بسیار
خطرناک و فاجعهآمیز است.
همچنین پیکنیک در مجاورت
مواد و وسایل قابل اشتعال
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دستگیریسارقاحشام
روشن نشود و چنانچه سیلندر
گاز یا پیکنیک دچار حریق
شد از انتقال و پرت کردن آن
خودداری شود.

گروه حوادث :فرمانده انتظامي سیرجان از كشف  21کیلوگرم
هرویین از  2قاچاقچی در اين شهرستان خبر داد.

توقیفخودروهایحرکاتنمایشیومخاطرهآمیز

گروه حوادث :دادستان شهرستان به اخاللگران
نظم عمومی که باعث رعب و وحشت شهروندان
و بعضا موجب حوادث ناگوار ترافیکی میشوند
هشدار داد.
محسن نیک ورز ،دادستان عمومی و انقالب شهرستان
دراینباره بیان داشت :یکی از پدیدههای ناپسند که عالوه
بر زیر سؤال رفتن وجهه فرهنگ عمومی شهرستان،
موجب رعب و وحشت شهروندان و بعضا حوادث ناگوار

دستگیری سارق
کندوهای زنبورعسل

گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان
سیرجان از دستگیری سارق کندوهای زنبورعسل
در شهرستان در هفته گذشته خبرداد.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر
بیان داشت :در پی وقوع چند فقره سرقت کندوهای
زنبورعسل در شهرستان ،موضوع بهصورت ویژه در
دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود :در این راستا ،مأموران پلیس پس
از چند روز گشت زنی و کارشبانه روزی ،فردی در این
رابطه دستگیر کردند و متهم ابتدا منکر این موضوع

خودرو در سیستم و توقیف آن ،راننده خاطی مورد
تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
شد اما با توجه به صحبتهای ضدونقیض و ادله نیروی
انتظامی اعتراف کرد.
ایراننژاد اضافه کرد :پس از بررسی از منزل متهم
یک کندو عسل کشف شد و این فرد به دو فقره سرقت
و سرقت کردن  11کندوی عسل اعتراف کرد .این
مقام انتظامی ادامه داد :پس از تشکیل پرونده متهم به
مراجع قضایی تحویل داده شد.

توصیههای پلیس سیرجان برای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت
گروه حوادث :سرقت موتورسیکلت
ازجمله شایعترین موارد سرقت به شمار
میرود که رعایت نکاتی ساده از سوی
مالکات موجب پیشگیری از بروز آن
میشود.
هشدارهایی برای پیشگیری از سرقت

موتورسیکلت:
*موتورسیکلت خود را به لوازم ایمنی
مانند سوییچ مخفی ،قفلهای دو شاخه چرخ
 ،قفل و زنجیر ضدبرش و دیگر قفلهای
ایمنی مجهز کنید.
* ساخت کلید یدکی برای موتورسیکلت

گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان از دستگيري سارق
احشام و کشف  40راس گوسفند سرقتی در این شهرستان در
هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد با اعالم این خبر بیان داشت :در پي
وقوع سرقت احشام در روستاهای شهرستان ،شناسايي و دستگيري
سارق يا سارقان به صورت ويژه در دستور کار ماموران انتظامي قرار
گرفت .اين مقام انتظامي در ادامه افزود :سرانجام با تالش شبانه
روزي مأموران پلیس آگاهی در اين رابطه یک متهم شناسایي و
در عمليات غافلگيرانه دستگير شد .وی ادامه داد :این متهم در
بازجوییهای تکمیلی پليس به سرقت  40راس گوسفند به ارزش
یک میلیارد و200میلیون ریال از روستاهای شهرستان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامي شهرستان با بیان معرفی سارق به مراجع قضائی
از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس درخصوص
پیشگیری از سرقت ،در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک
مراتب را در اسرع وقت از طريق تلفن  110به پليس اطالع دهند.

كشف 21کیلوگرم هروئین از دو قاچاقچی

نیک ورز ،دادستان سیرجان خبر داد:

ترافیکی میشود ،موضوع دور دور کردن و انجام حرکات
نمایشی و مخاطرهآمیز با خودرو توسط تعداد انگشت
شماری از جوانان احتماال بیمار اجتماعی است.
وی در ادامه اضافه کرد :به همین منظور با همکاری
پلیس راهور و واحدهای انتظامی ،مقرر شد کلیه
خودروهایی که رانندگان آنها اقدام به انجام حرکات
نمایشی و مخاطرهآمیز میکنند و موجب سلب آرامش
عمومی شهروندان میشوند ،شناسایی و عالوه بر ثبت

حوادث

را به افراد ناشناس و متفرقه نسپارید.
*موتور را در مکان امن و مناسب پارک
کنید.
*از پارک موتور در اماکن تاریک و خلوت
تا آنجا که مقدور است پرهیز کنید.
* موتورسیکلت را حتی برای لحظهای

کوتاه بدون برداشتن سوییچ و در حالت
روشن ،ترک نکنید.
*هیچگاه به بهانه طول نکشیدن کارتان،
موتور را روشن نگذارید.
*تا آنجا که ممکن است موتور را در مکانی
که در معرض دیدتان است پارک کنید.

سرهنگ محمدرضا ایراننژاد با اعالم این خبر اظهار داشت:
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر حين كنترل خودروهای عبوري
محور سیرجان -شیراز به يك دستگاه خودروی تیبا مشكوك و آن
را متوقف کردند .وي در ادامه بیان داشت :ماموران در بازرسی از این
خودرو  21کیلو و  350گرم موادمخدر صنعتی از نوع هروئین کشف
کردند .سرهنگ ایراننژاد با بيان این که متهمان پس از تشکيل
پرونده به منظور سير مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند
از شهروندان خواست :در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در
حوزه حمل و توزیع مواد افیونی مراتب را از طریق مرکز فوریت های
پلیسی 110به مأموران اطالع دهند.

كشف 129کیلوگرم تریاک

گروه حوادث :فرمانده انتظامی سیرجان از كشف  129کیلوگرم
تریاک و دستگیری  4قاچاقچی طی دو عملیات پلیسی خبر داد.

سرهنگ محمدرضا ایراننژاد گفت :در راستای مبارزه بیامان
با سوداگران مرگ و مواد افیونی ،مأموران پلیس این شهرستان
با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی از دپو مواد مخدر توسط
قاچاقچیان مطلع شدند .وی ضمن اشاره به تشکیل تیمهای
عملیاتی از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر ،در تشریح عملیات
اول افزود :ماموران ،در بازرسی از یک منزل مسکونی  119کیلوگرم
تریاک کشف و یک نفر متهم دستگیر شد.سرهنگ ایراننژاد در
ادامه در خصوص عملیات دوم بیان داشت :ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر شهرستان در محور سیرجان -شیراز به یک دستگاه
خودروی سواری پژو  405مشکوک و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد :در این عملیات،
 10کیلوگرم تریاک کشف و  3نفر متهم دستگیر شدند .وی در
پایان خاطر نشان ساخت :در مجموع این دو عملیات  129کیلوگرم
تریاک کشف شد و  4متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مقام
قضائی معرفی شدند.
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انتقادهــا ،پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

09162756265

در پی طرح برخی اسامی برای پست فرمانداری سیرجان؛

آزمونی دیگر برای انتصاب فرماندار ویژه

گروه خبر :چند روزی است که در رسانهها ،شبکه مجازی و برخی
محافل نام های مختلفی برای فرمانداری ویژه سیرجان مطرح میشود.
فرمانداری ویژه بیش از یک سال است که پس از محمد مکی آبادی
تاکنون با دو سرپرست مدیریت شده است ابتدا طی حکمی از سوی
دکتر فدایی ،استاندار محمد محمودآبادی به عنوان سرپرست فرمانداری
معرفی شد اما پس از  6الی هفت ماه که همه منتظر حکم فرماندار
بودند استاندار طی حکمی دیگر سرپرستی فرمانداری را به سهراب
بهاالدینی ،معاون سیاسی وقت واگذار کرد تا انتخاباتی بدون اما و اگر
داشته باشد.
شهباز حسن پور ،نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی جمعه
هفته گذشته ،در نشست خبری که از طریق الیو اینستاگرامی برگزار
شد در صحبت های خود با بیان این که با استاندار کرمان مشکلی نداریم
درباره وضعیت فرمانداری سیرجان گفت« :استاندار کرمان اخیرا از بنده
در خصوص فرماندار سیرجان نظر خواست که من پنج نفر از شخصیت
های خوب سیرجانی را معرفی کردهام.
وی اظهار کرد :مسئوالن شهرستان سیرجان از خدمات و عملکرد
بهاالدینی سرپرست فرمانداری و معاونین فرمانداری رضایت داشتند و
در خصوص فرماندار آینده انتخاب فرماندار سیرجان تصمیم با استاندار
و معاونین وی هست و هرکسی که معرفی شد بنده در خدمت فرماندار
آینده خواهم بود».
این موضوع شائبهی دخالت های خارج از وظایف نماینده به استاندار
در عزل و نصب مدیران ارشد شهرستان از جمله فرمانداران را در طول
دوره نمایندگی برخی نمایندگان مجلس به دنبال داشت.
موضوعی که مطرح است استانداران بعنوان نماینده عالی دولت،
مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها،
مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه
عمومی دولت استفاده میکنند نهادهای انقالب اسالمی  ،نیروهای
انتظامی ،شوراهای اسالمی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر
دولتی را عهده دار خواهند بود.
در انتخاب فرماندار سیرجان به دلیل موقعیت اقتصادی و سیاسی این
شهر و دخالت های خارج از قانون برخی افراد مسئول ،همواره در آن
حواشی زیادی به وجود میآید که عالوه بر سیاست زدگی شهرستان
باعث صدمات جبران ناپذیری بر روند رشد و توسعه شهرستان میشود.
این بار در یکی الی دو هفته اخیر صحبت از گزینه های احتمالی
فرمانداری سیرجان در محافل خصوصی به وجود آمده است که نیاز به
تامل بیشتری دارد.
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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)
تلفن42201609 - 42207250 :
فکس42233672:
نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

معرفت

گستره توزیع :استان کرمان
صندوق پستی 78185146 :
لیتوگرافی و چاپ :مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع09139450096 :
مدیر مسئول09133470728 :
روابط عمومی09162756265 :

nasim_omid_sirjan

در روی زمین ،مغرورانه راه نرو

@nasim_omid_sirjan

مدافعان سالمت
در
درمانگاه ولی عصر
سیرجان
(مرکز غربال گری کرونا)
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عکس :نسیم امید

افزایش صادرات از گمرک سیرجان
صداوسیما :مهدی محتشم ،رئیس گمرک منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان گفت :صادرات از گمرک منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
از آن ،از نظر ارزش  133درصد افزایش داشته است .صادرات
از گمرک سیرجان پارسال با وزن  27هزار تن و ارزش 180
میلیون ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ،از نظر وزنی  ۱۱۶درصد و از نظر
ارزش  133در صد افزایش داشته است .بیشترمحصوالت صادراتی را شامل :پسته و مغز
پسته ،آهن اسفجی ،کنسانتره کرومیت ،انواع کامپاند ،قند خرد شده ،داروهای دامی،
انواع خشکبار اعالم کرد و افزود :این محصوالت به کشورهای  :چین ،ترکیه،
روسیه ،ایتالیا ،هند ،عراق ،امارات متحده عربی صادر شدند .

اختصاص بودجه چهارمیلیاردی برای آثار تاریخی
نسیمامید:نژادبیگلری،معاونعمرانیفرمانداریدرجلسهشورای
شهرکهباحضورمدیرکلمیراثفرهنگیاستانپیرامونمشکالت
بازارتشکیلشد،گفت:فرمانداریدرکنارکارهایعمرانیبهمسائل
میراث فرهنگی نگاه ویژه ای دارد و با توجه به راهاندازی موزه گلیم
در کنار آن ما نیاز به یک پکیج گردشگری داریم .وی در ادامه افزود:
در بحث آثار تاریخی مبلغ  4میلیاردتومان بودجه اختصاص یافته است .معاون عمرانی در
ادامه بیان داشت :با توجه به این که این طرح ها نیاز به مطالعات دارند 200 ،میلیون تومان
برای کارهای مطالعاتی نیز تخصیص یافته است و در این راه باید هر چه سریع تر به وضعیت
بازار رسیدگی شود.

افزایش ۵درصدی حداقل مزد کارگران
اقتصادآنالین :آیت اسدی ،نماینده کارگران در شورای
عالی کار با بیان اینکه در نشست دیشب شورای عالی کار
حداقل دستمزد کارگران  ۵درصد و حق مسکن کارگران ۲۰۰
هزار تومان اضافه شد،گفت :اجرای این مصوبه از اول تیر ۹۹
خواهد بود .وی افزود :حق مسکن جداست و به حقوق پایه
اضافه نمیشود ،بلکه حقوق پایه کارگران از  21درصد به 26
درصد اضافه شد.وی گفت :از نرخ پایه سنواتی کارگران که در مصوبه قبلی گفته بود،
باید کارگر حداقل یک سال سابقه داشته باشد ،از این نرخ پایه سنواتی  75هزار تومان
کاسته شد و روی حداقل مزد کارگران قرار گرفت.

ساالنه۱۸هزار متر گلیم در سیرجان تولید میشود
جهانی خبر :فریدون فعالی ،مدیرکل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اینکه
ساالنه  ۱۸هزار متر گلیم در سیرجان تولید میشود ،گفت:
با ایجاد زنجیره ارزش افزوده گلیم میتوانیم از صادرات این
محصول از طریق استانهای دیگر جلوگیری کنیم .وی
افزود:با توجه به داشتهها و توانمندی های استان در حوزه صنایع دستی باید تالش
کنیم معرفی درستی از این آثار داشته باشیم.او اظهار کرد 70 :هزار هنرمند صنایع
دستی در کرمان فعالیت دارند که برای  ۱۵هزار نفر مجوز و پروانه تولید صادر شده
است و امکان برای خدمات رسانی بیشتر فراهم است.

ویژه

گروه فرهنگ :تدبر درآیات قرآن ،به ما میآموزد كه اگر بخواهیم رفتاری
خداپسندانه و سلوكی مورد رضای پروردگار و پیامبر خدا و اولیای دین داشته
باشیم ،باید برای هر اندیشه و عمل خویش« ،حجت قرآنی» داشته باشیم و بتوانیم
امضای قرآن را پای هر عمل خویش قرار دهیم و برای این سؤال كه «آیا كتاب
خدا ،رفتار ما را تایید میكند؟» پاسخ مثبت داشته باشیم.
حضرت لقمان ،یكی از چهرههای دوستداشتنی قرآن و مورد ستایش خداوند
است .لقمان را با صفت «حكیم» یاد میكنند و این ریشه در این آیه دارد كه
ان الْحِ ْك َم َة  »...لقمان12/؛ ما به لقمان حكمت عطا
میفرمایدَ « :ولَق َْد آتَی َنا ل ُ ْق َم َ
كردیم.
سعدی در گلستان میگوید« :لقمان را گفتند :ادب از كه آموختی؟ گفت :از
بیادبان ،كه هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد ،از فعل آن پرهیز كردم».
در روایات ،پندهای بسیاری از لقمان نقل شده كه یكی بهتر از دیگری است.
قرآن كریم هم از نصایح و حکمتها و پندهای لقمان حكیم نمونههایی را آورده
است كه هر یك از آنها برای «خودسازی» و تهذیب نفس و الگو گیری اخالقی
مفید و ضروری است.
روزی به او گفتند :تو كه گوسفندچران بودی ،حكمت را از كجا به دست آوردی؟
گفت :از راه امانتداری ،راستگویی و سكوت از گفتن آنچه به دردم نمیخورد.
به نقل خدای كریم در قرآن ،حضرت لقمان فرزند خویش را نصیحت و موعظه
میكرد .پندهای او از یك سو دعوت به توحید و عبادت و توحید در اطاعت بود،
از سویی فراخوانی به ایمان و اعتقاد به جزای الهی و محاسبه دقیق پروردگار به
اعمال انسان و توجه دادن به حساب روز قیامت بود ،از طرفی دعوت به ارتباط با
خداوند در قالب «نماز» و احیای ارزشها به صورت امر به معروف و نهی از منكر
بود ،از طرفی هم به صبر و ثبات و استقامت در این راه مقدس دعوت میكرد و
از توصیههای او ،آراسته شدن به كماالت اخالقی همچون :تواضع ،نداشتن غرور،
اعتدال در زندگی ،ادب در گفتار و رعایت وقار در سخن و آهنگ كالم بود .اینها
نكاتی است كه همه ما به آنها نیازمندیم و بیشتر اشكاالت اخالقی و رفتاری ما از
ط وتفریط و خروج از حدومرز «اعتدال» است و غفلت از محاسبه الهی و روز
افرا 
جزا .مخاطب مواعظ حكیمانه لقمان ،پسرش بود.
با خطاب «یا ب ُ َنی» كه در آیات الهی آمده ،او را مورد عطوفت و
مهرورزی قرار میداد و نصایح مشفقانهاش را به او میفرمود .اما در واقع،
مخاطب اصلی او ،همه دلهای خاشع و پندآموز و گوشهایی است كه
شنوای «حکمتهای لقمانی» اند:
«پسرم! برای خداوند ،شریك قرار مده ،كه شرك ،ظلمی بزرگ است ....
پسرم! اگر عمل انسان (چه نیك و چه بد) به اندازه دانه خردل و ارزنی
باشد ،در دل سنگی ،یا در آسمانها ،یا در زمین ،خداوند آن را میآورد (و
پاداش یا كیفر میدهد) .پسرم! نماز را برپا دار،
امربهمعروف و نهی از منكر كن ،و بر آنچه در این راه به تو میرسد،
صبور و مقاوم باش كه این نشانه عزم استوار است.
پسرم! صورتت را از روی بیاعتنایی و تكبر ،از مردم برنگردان،
در روی زمین ،مغرورانه و متكبرانه راه نرو ،خداوند هیچ متكبر مغروری
را دوست ندارد».
در راه رفتنت ،میانهرو و معتدل باش ،از صدایت بكاه (و داد و فریاد
مزن) ،همانا زشتترین صداها ،صدای االغهاست ».لقمان13/ـ.19

