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رسانه جامعه مدنی اسالمی

سپهری، رئیس دادگستری سیرجان در گرامیداشت شهدای هفت تیر:

وظیفه ما برقراری حق و عدالت است
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محیاپور، مدیر آموزش وپرورش سیرجان:

شهریه مدارس دولتی و هیئت امنایی 
تغییر نکرده است
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نیک ورز، دادستان سیرجان:

پیشگیری از خسارت 15 هزار میلیاردی 
به حساب های مالی شهروندان سیرجانی

  حوادث  5

رقمی  سه  سیرجان  در  کرونا  مبتالیان  آمار  اینکه  به  توجه  با  امید:  نسیم 
شده است و روز به روز تعداد آن ها افزایش پیدا می کند، نشان از این دارد که 
اقدامات پیشگیری چندان موفق نبوده است و این موضع باعث شده که شهر 
ما در وضعیت قرمز)پر خطر( قرار بگیرد و این روند پیش برود با شرایط بحرانی 
روبه رو می شویم. سهراب بهاءالدینی، رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در 
شهرستان در گفتگو با نسیم امید، بیان کرد: با توجه به اینکه آمار شهرستان 

سیرجان به 650 نفر رسیده است و ...  

هفته نامه نسیـم امید

 گروه خبر: همزمان با  هفته قوه قضائیه قضات و مجموعه قضایی سیرجان مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان را  در هفته گذشته برگزار کردند. یدا... سپهری، 
رئیس دادگستری شهرستان  در حاشیه در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای 7 تیر، با درود به ارواح طیبه شهیدان و امام شهیدان حضرت امام خمینی)ره( و 

گرامیداشت هفته قوه قضائیه این هفته را به تمامی قضات و کارکنان دادگستری شهرستان و سایر آحاد مردم تبریک  عرض کرد...

مطالبه »خط ویژه سبز« برای دوچرخه سواری 
گفتگو با سرپرستان برخی از گروه های دوچرخه سواری، پیرامون مشکالت آن ها:

  جامعه  3

پورامینایی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی: 

کم و کیف خدمات دندانپزشکی 
در کرونا

  شهـر  4
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لزوم جدی تر ستاد مقابله با کرونا در سیرجان؛

سیرجان در وضعیت
 خیلی پرخطر قرار گرفت

گروه خبر: با توجه به اینکه آمار مبتالیان کرونا در سیرجان 
سه رقمی شده است و روز به روز تعداد آن ها افزایش پیدا 
چندان  پیشگیری  اقدامات  که  دارد  این  از  نشان  می کند، 
ما در  باعث شده که شهر  این موضع  و  نبوده است  موفق 
وضعیت قرمز)پر خطر( قرار بگیرد و این روند پیش برود با 

شرایط بحرانی روبه رو می شویم.
سهراب بهاءالدینی، رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در 
شهرستان در گفتگو با نسیم امید، بیان کرد: با توجه به اینکه آمار 
شهرستان سیرجان به 650 نفر رسیده است و طبق دستورالعمل 
وزارت بهداشت وضعیت قرمز ) خیلی پرخطر ( قرار دارد که در دو 
هفته اخیر متوسط میزان بستری روزانه آن به ازای هر صد هزار نفر 
جمعیت سه نفر باشد. وی ادامه داد: ستاد  ملی کرونا به واحدهای 
صنفی با رعایت پروتکل بهداشتی اجازه فعالیت داده است و اما با 
توجه به شرایط سیرجان اگر دانشکده علوم پزشکی درخواستی در 
بحث محدودیت ها بدهد تا جایی که در حوزه اختیار ما باشد با 

هماهنگی استان ایجاد می کنیم.
رئیس ستاد پیشگیری  و مقابله با کرونا در سیرجان با بیان اینکه 
ما تابع سیاست های کلی ستاد ملی کرونا هستیم افزود: هر شنبه 
از طریق ویدئو کنفرانس ما به ستاد کرونای استان جلسه داریم و 

موضوعات در آن مطرح و در نهایت تصمیم گیری می شود.
 بهاءالدینی در ادامه بیان کرد: تاکنون درخواستی از دانشکده 
علوم پزشکی پیرامون محدودیت ها در شهرستان به ما ارائه نشده 
است اما در جلسه شنبه با حضور دوستان دانشکده علوم پزشکی 
با مرکز استان، موضوع مطرح و پیگیری می کنیم. وی  سیرجان 
در ادامه گفت: با توجه به اینکه این بیماری درحال حاضر از بین 
نمی رود و به گفته وزارت بهداشت باید با آن زندگی کنیم می طلبد 
که شهروندان مواردی که اعالم می شود رعایت کنند و استفاده از 
ماسک، رعایت فاصله اجتماعی می توانند در حذف این چرخه کمک 

کنند.
 محمدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی نیز در این رابطه گفت: 
از  محدودیت ها  گذاری  فاصله  بحث  در  موارد  و  مسائل  یکسری 
همان ابتدا اعالم شده است و باید شهروندان این موضوع را رعایت 
کنند. وی ادامه داد: متاسفانه موضوعی که در سیرجان وجود دارد 
شرایط برای خیلی از افراد عادی شده و رعایت نمی کنند. محمدی 
با اشاره به اینکه نزدیک به 50 نفر در بیمارستان بستری داریم، 
افزود: در بحث محدودیت ها در استان تصمیم گیری می شود و از 
ما نظرخواهی می کنند و مواردی که وجود داشته باشد را اعالم 

می کنیم.
علوم  دانشگاه  سخنگوی  شفیعی،  مهدی  دکتر  است  گفتنی   
پزشکی کرمان در نشست خبری هفته گذشته خود با بیان اینکه 
احتمال اینکه موج دوم این بیماری را در تابستان جاری در استان 
کرمان تجربه کنیم، گفت: وضعیت مناطق مختلف استان کرمان 
بر اساس نرم افزار ماسک در حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 
قرمز)خیلی پرخطر(، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم نارنجی، حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت قرمز، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

رفسنجان نارنجی است.

مدیر عامل گل گهر مطرح کرد:

90 هزار قطعه بومی شده در گل گهر
گروه خبر: مالرحمان خاطرنشان کرد: شرکت گل گهر در  دو 
برنامه جداگانه برای سال ۱404 و 2030 برنامه افزایش ظرفیت 

محصوالت و زیرساخت ها را دارد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گل گهر، با توجه 
قطعه  کد  هزار   ۱۲0 گل گهر  منطقه  در  شده  ارائه  گزارش  به 
 ۷5( قطعه  هزار   ۹0 تاکنون  که  دارد  وجود  بومی سازی  برای 
قطعه،  هزار  و سال گذشته یک  است  بومی سازی شده  درصد( 
بومی سازی شد.  به گفته مالردمان، میزان پیشرفت طرح انتقال 
اول ۹5 درصد، قطعه  نیز در قطعه  آب خلیج فارس به گل گهر 
دوم ۸۸ درصد و قطعه سوم ۸5 درصد است. بنا به این گزارش، 
سومین  عنوان  به  گل گهر  و  ایمیدرو  مدیریت  کنترل  کارگروه 
صنایع  و  معدنی  بزرگ  شرکت های  مدیریت  کنترل  کارگروه 

معدنی در ایمیدرو برگزار شد.
لزوم استفاده

 از ظرفیت های تحقیقاتی دانشگاه آزاد
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  دیدار  در  محمدی  یکم  ناخدا 
و  آموزشی  ظرفیت های  از  استفاده  لزوم  بر  وی،  با  سیرجان 

تحقیقاتی دانشگاه آزاد سیرجان تاکید کرد.
فرمانده  محمدی  ناخدایکم  ارتش،  عمومی  روابط  گزارش  به 
تبیین  به  دیدار  این  در  ارتش  دریایی  نیروی  پشتیبانی  و  آماد 
نقش مهم آموزش و پژوهش پرداخت و با تاکید بر این که باید 
ارتش  دریایی  نیروی  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تعامل  و  ارتباط 
یابد، گفت:  افزایش  در راستای بهبود عملکرد در تمام حوزه ها 
رشته مهندسی صنایع با گرایش زنجیره تأمین که در دانشگاه 
نیازهای  از  یکی  تدریس می شود،  واحد سیرجان،  اسالمی  آزاد 
ارتش  دریایی  نیروی  پشتیبانی  و  لجستیک  در حوزه  کاربردی 

است. 
آزاد  دانشگاه  با  همکاری ها  زمینه های  سایر  در خصوص  وی 
اسالمی برای تسهیالت ویژه به دانشجویان نخبه گفت: در این 
با  باالتر  می توانند  و  ارشد  دانشجویان مقطع کارشناسی  طرح 
نیروهای  تحقیقاتی  سازمان های  یا  نخبگان  بنیاد  به  مراجعه 
مسلح، طرح تحقیقاتی متناسب با رشته و گرایش تحصیلی خود 
نیازمان پروژه های خاصی  با توجه به  نیز  را دریافت کنند و ما 
آن  انجام  با  که  می کنیم  تعریف  نخبه  دانشجویان  این  برای  را 
است  الزم  و  شوند  برخوردار  ایی  ویژه  تسهیالت  از  می توانند 
تحقیقاتی  و  آموزشی  ظرفیت های  از  ارتش،  دریایی  نیروی 

دانشگاه آزاد سیرجان بیشتر استفاده کند.
 علی یعقوبی پور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان نیز در 
با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه  آزاد  این دیدار 
اسالمی گفت: دانشگاه  آزاد اسالمی واحد سیرجان نخستین و 
بزرگ ترین مرکز آموزش عالی شهرستان سیرجان است و ارتباط 
تنگاتنگی با مجموعه نیروی دریایی ارتش دارد و می توانیم در 
و  ملی  همایش های  برگزاری  و  پژوهش  و  آموزش  زمینه های 

منطقه ای ارتباط مستمری داشته باشیم. 
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فصل  آغاز  به  توجه  با  خبر:  گروه 
ثبت نام مدارس و گالیه برخی والدین 
با وجود ویروس کرونا  اینکه  بر  مبنی 
مدارس مثل گذشته برگزار نمی شوند 
و احتمال اینکه دوباره به شکل مجازی 
برگزار شوند اما مدارس شهریه خود را 
نه تنها کاهش نداده اند بلکه نسبت به 

گذشته افزایش هم داشته است.
پرورش  و  آموزش  مدیر  محیاپور،  اکبر 
امید، گفت:  با نسیم  شهرستان در گفتگو 
و  دولتی  مدارس  شهریه  حاضر  حال  در 
هیئت امنایی تغییر چندانی نکرده و افزایش 
در  غیرانتفاعی  مدارس  اما  است.  نداشته 

بحث شهریه افزایش داشته اند.
 وی در ادامه افزود: موضوعی که در بحث 
افزایش شهریه وجود این است که مدارس 
غیرانتفاعی باید با دبیران قرارداد ببندند و از 
طرفی برخی اجاره مکان مدرسه را بپردازند. 

به  مدارس  شهریه  کرد:  اضافه  محیاپور 
این شکل نیست که به صورت خودسرانه 
افزایش پیدا کنند یکسری الگوها مثل سال 
تاسیس و... شهریه آنها بررسی و اعالم می 

شود. 
وی اضافه کرد: آموزش و پرورش شهریه 
هر مدرسه را مشخص کرده است و مدارس 
موظفند که آن را روی دیوار محل نصب، 

نصب کنند.

کارگران  از  جمعی  خبر:  گروه 
در  حضور  با  چهارگنبد  مس  معدن 
فرمانداری خواستار وصول مطالبات 

معوقه خود در هفته گذشته شدند. 
منظور  همین  به  که  ای  جلسه  در 
تشکیل  فرمانداری  اجتماعات  سالن  در 
مس  معدن  کارگران  از  تعدادی  شد؛ 
چهارگنبد با حضور سرپرست فرمانداری، 

و  مدیره  هیات  رییس  کار،  اداره  رییس 
مدیرعامل معدن مس چهارگنبد مشکالت 
وصول  درخواست  و  کرده  بازگو  را  خود 
مطالبات معوقه خود را مطرح کردند. علی 
به  معدن؛  مدیره  هیات  رییس  سالجقه، 
شد  متعهد  و  داد  پاسخ  کارگران  سواالت 
مطالبات کارگران را پیگیری نماید. بهاالدینی 
در بخشی از سخنان خود با اشاره به لزوم 
کارگران  گفت:  کارگری  جامعه  از  حمایت 
هستند  کشور  در  تولید  رونق  اصلی  ارکان 

آنان  برای  معیشتی  امکانات  باید حداقل  و 
کار  محیط  در  باالتر  وری  بهره  منظور  به 
فراهم گردد. ضمن این که چرخ معدن نیز 
مجاری  از  موردی  هرگونه  و  بچرخد  باید 
قانونی پیگیری شود. گفتنی است در پایان 
توسط  انجام شده  پیگیری  با  و  این جلسه 
معوقه  مطالبات  فرمانداری،  سرپرست 
کارگران معدن مس چهارگنبد تا اردیبهشت 
الحساب تسویه و مقرر  ماه به صورت علی 
شد سایر درخواست های آن ها نیز توسط 

مسئوالن معدن پیگیری شود.

محیاپور، مدیر آموزش وپرورش سیرجان:

شهریه مدارس دولتی و هیئت امنایی تغییر نکرده است
در پی اعتراض کارگران مس چهارگنبد با پیگیری سرپرست فرمانداری انجام شد؛

مطالبات کارگران مس چهارگنبد تا اردیبهشت تسویه شد

با  هفته  گروه خبر: همزمان 
مجموعه  و  قضات  قضائیه  قوه 
مراسم  سیرجان  قضایی 
مزار  عطرافشانی  و  غبارروبی 
گذشته  هفته  در  را   شهیدان 

برگزار کردند. 
یدا... سپهری، رئیس دادگستری 
این  در  حاشیه  در  شهرستان  
و  یاد  گرامیداشت  ضمن  آیین 
خاطره ی شهدای ۷ تیر، با درود 
امام  و  شهیدان  طیبه  ارواح  به 

شهیدان حضرت امام خمینی)ره( 
قضائیه  قوه  هفته  گرامیداشت  و 
و  قضات  تمامی  به  را  هفته  این 
شهرستان  دادگستری  کارکنان 
و سایر آحاد مردم تبریک  عرض 
یاد  داشتن  نگه  زنده  وگفت:  کرد 
از شهادت  و خاطره شهداء کمتر 
عمل  ما  وظیفه  امروز  و  نیست 
حق  برقراری  در  خود  وظایف  به 
شهداء  آرمان  از  دفاع  و  عدالت  و 
امنیت،  افزود:  ادامه  در  وی  است. 
امروز  آسایش  و  آرامش  اقتدار، 

های  رشادت  نتیجه  را  جامعه 
از  پاسداری  و   است  شهیدان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی به 
عنوان یکی از دستاوردهای انقالب 
وظیفه ای  شهدا  ایثارگری های  و 
این  حفظ  باید  که  است  همگانی 
ارزش ها به نسل های آینده منتقل 

شود 
خاطره  و  یاد  مراسم  این  در 
شهید دکتر بهشتی و شهید مهدی 
نصیری الری از شهدای هفتم تیر 
شهدای  تن   ۷۲ و  سیرجان  در 

به   ۱۳60 سال  در  تیرکه   هفتم 
دست منافقان کور دل به شهادت 

رسیدند گرامی داشته شد و گلزار 
شهداء عطرافشانی و گلباران شد.

رئیس دادگستری در گرامیداشت شهدای هفت تیر:

وظیفه ما برقراری حق و عدالت است

به  توجه  با  روزها  این  خبر:  گروه 
شهروندان  از  خیلی  قیمت ها  شرایط 
افزایش  خصوص  در  هایی  گالیه 

نظارت  که  دارند  خانگی  لوازم  قیمت 
بر آن ها کم است و قیمت ها افزایش 
چشمگیری نسبت به چند ماه گذشته 

دارند.
اتحادیه  مسئول  راشدی،  محمود   
مبلمان  و  خانگی  لوازم  فروشندگان  
بحث  در  کرد:  بیان  باره  این  در  سیرجان 
قاچاق  صورت  به  که  کاالهایی  ها  قیمت 
وارد می شوند حساب وکتاب درستی ندارند 

اما کاالهای ایرانی از لحاظ قیمت مشخص 
دیگر  کاالهای  از  خیلی  قیمت  نسبت  و 

مناسب هستند. 
وارد  عید  شب  تا  افزود:  ادامه  در  وی 
نیمایی  ارز  با  مصرفی  کاالهای  کنندگان 
از  اما  کردند،  می  وارد  کاال  تومان   ۹۲00
شب عید به یکباره ارز نیمایی قطع شد و 
با ارز آزاد انجام شد که باعث  این واردات 
افزایش قیمت لوازم خانگی شد. وی ادامه 

داد: دوباره با تصمیم جدید ارز نیمایی یک 
میلیارد و دویست ارز  برای این موضوع در 
نظر گرفته شده است اما با توجه به افزایش 
قیمت دالر این ارز قیمت۱۷  تا ۱۸ هزار 
ها  قیمت  در  چندانی  تاثیر  است،  تومان 
بازار  بر  ها  نظارت  در خصوص  وی  ندارد. 
بیان کرد: هر دو هفته یکبار از طریق اداره 
بر  می گیرد  صورت  پایشی  استان  صمت 

قیمت ها کنترل می شوند.  

گرانی
 در بازار لوازم خانگی

 یکه تازی می کند

روابط  گزارش  به  رسانی:  اطالع 
عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین، رئیس و اعضای مجمع 
همراه  به  کرمان  استان  نمایندگان 
مدیرعامل  پوریانی  اکبر  علی  آقایان 
رئیس  موحد  یدا...  گهرزمین،  شرکت 
کل دادگستری استان، دادخدا ساالری 
دادستان کرمان، احمد گروهی مدیرکل 
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
و  اداری  معاون  دالوریان  حسین  و 
آسایشگاه  از  گهرزمین  پشتیبانی 
جانبازان این شرکت که به نام بچه های 
حاج قاسم نامگذاری شده است بازدید 

و با جانبازان قطع نخاعی دیدار کردند.
علی اکبر پوریانی، مدیرعامل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین در ابتدای این دیدار ضمن 
از  تشکر  و  قضائیه  قوه  هفته  گرامیداشت 
را  استان عنوان کرد: خدا  مقامات قضایی 
شاکریم که در جمع بچه های حاج قاسم 
این  مکتب  بتوانیم  است  امید  و  هستیم 
شهید بزرگوار را نهادینه کنیم. وی از مجمع 
که  همانطور  خواست:  استان  نمایندگان 
سردار سلیمانی به استان کرمان و ایثارگران 
این استان عنایت و توجه ویژه ای داشتند 

این مجمع پیگیری های الزم  ضروریست 
با  قاسم  به تشکیل مکتب حاج  را نسبت 
محوریت استان کرمان انجام دهد و در تبلیغ 

سیره و منش ایشان تالش نماید.
های  بچه  مجموعه  به  اشاره  با  پوریانی 
حاج قاسم، افزود: این آسایشگاه با همت و 
تالش همگی ساخته شده است و درصدد 
آن هستیم که این مجموعه را توسعه دهیم 
برای  موتوردار  ویلچر  عدد   ۱0 تاکنون  و 
جانبازان این مجموعه خریداری شده است. 
گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  مدیرعامل 
دارای  کرمان  استان  واقع  در  داد:  ادامه 
پتانسیل های خوبی هست و ما می توانیم با 
یک وحدت ملی شاهد تحوالت بسیار خوبی 

در سطح استان باشیم. 
شهباز حسن پور، رئیس مجمع نمایندگان 
و  یاد  گرامیداشت  ضمن  ادامه  در  استان 
خاطره شهید سپهبد سلیمانی و همچنین 
تحسین  قابل  اقدام  این  از  تشکر  و  تقدیر 
اگر  گفت:  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
تمام استان دیدگاه و روحیه آقای پوریانی را 
داشتند خیلی از مشکالت حل و فصل می 
شد. حسن پور در ادامه اظهار داشت: اگر 
می خواهیم مشکالت خانواده معزز شهداء و 

ایثارگران و مردم انقالبی حل شود باید از 
ظرفیت های استان به خوبی استفاده شود.

محمدرضا پورابراهیمی دیگر عضو مجمع 
نمایندگان استان خاطر نشان کرد: ساخت 
سنگ  شرکت  توسط  جانبازان  آسایشگاه 
آهن گهرزمین بسیار پسندیده است و ان 
این  مشکل  که  هستیم  تالش  در  ا...  شاء 

عزیزان حل و فصل شود.
یداهلل موحد، رئیس کل دادگستری استان 
اینکه دستگاه قضا حامی  با بیان  در ادامه 
خانواده معزز شهدا و ایثارگران است عنوان 
حمایت  و  همه  همت  با  امیدواریم  کرد: 

دستگاه قضا، این مشکالت حل شود.
احمد گروهی مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان نیز ضمن گرامیداشت هفته 
قوه قضائیه افزود: رفتار ایثارگران که خود 
جمهوری  مقدس  نظام  تقدیم  خالصانه  را 
ترویج  راستای  در  کردند  ایران  اسالمی 
فرهنگ ایثارگری است. وی خاطرنشان کرد: 
امیدواریم با تالش و کوشش، معضل بیکاری 

خانواده های این عزیزان حل شود.
گفتنی است در ادامه این جلسه چند تن 
و  مسائل  مقدس  دفاع  دوران  جانبازان  از 

مشکالت خود را مطرح کردند.

بازدید مجمع نمایندگان استان از آسایشگاه بچه های حاج قاسم سلیمانی 



جـامعـه  نسیـم امید

نابسامانی بصری و ترافیکی دو خیابان 
17شهریور و ابن سینا 

صالحه حسینی: رئیس راهنمایی 
در  سیرجان  شهرستان  رانندگی  و 
لزوم  بر  پیش   هفته  خبری  نشست 
خیابان ۱۷  وسط  بتنی  رفوژ  حذف 
شهریور تاکید کردند که با تایید آن 
در نظر داشته باشیم شهر سیرجان 
از لحاظ جمعیتی شهری متوسط رو 
به باالست اما در ساعاتی از شبانه روز 
است  برخوردار  زیاد  ترافیکی  بار  از 

اگرچه هنوز مسئله ترافیک سیرجان زیاد حاد و شدید نشده اما اگر 
این  دور  نه چندان  آینده ای  در  مطمئنا  نشود  اندیشیده  تدابیر الزم 

مشکل به معضل تبدیل خواهد شد .
احساسی  و  فیزیکی، روحی  ترافیک شهری در جنبه های مختلف 
باال،  استرس  باعث  ترافیک  و  دارد  منفی  اثرات  افراد  زندگی 
تحریک پذیری و ناراحتی روحی و فشارخون باال می شود و عالوه بر آن 

آلودگی هوا و آلودگی صنعتی را نیز به دنبال دارد.
یکی از خیابان هایی شهر سیرجان که ساعاتی از شبانه روز را ترافیک 
نسبتا سنگینی دارد خیابان ۱۷ شهریور و ابن سینا حدفاصل سه راهی 
آن تا میدان انقالب است. این دو خیابان از خیابان های اصلی شهر و 
مرکز تجاری شهر نیز می باشد . متاسفانه این دو خیابان از نابسامانی 
بصری و ترافیکی برخوردارند خیابان باریک، وجود سازه بتنی وسط 
خیابان، عدم وجود پارکینگ عمومی این آشفتگی را چند برابر کرده 

است.
 این خیابان مدتی یک طرفه بود که باعث روان تر شدن بار ترافیکی 
خیابان شده بود که البته یک طرفه کردن خیابان ها هم باز مشکالتی 
را به همراه دارد و اکنون در طرح های ترافیکی رد شده است. اما بعد 
مشاوران ترافیکی  به این نتیجه رسیدند که دوباره خیابان دو طرفه 
شود ولی این بار با سازه بتنی وسط خیابان که این سازه نازیبا قسمتی 
از وسط خیابان را اشغال کرده و باز مشکالتی را به وجود آورده که 
می شد از سازه های زیبای غیر بتن با تزئینات خاص فضای شهری 
استفاده کرد که فضای کمتری از خیابان را هم اشغال کند و زیبایی 

خیابان را هم به همراه داشته باشد.
سیرجان  خیابان های  از  بسیاری  و  خیابان  این  مشکالت  از  یکی 
عدم وجود پارکینگ عمومی است که می توان با استفاده از پارکینگ 
طبقاتی این مشکل را برطرف کرد. یکی دیگر از مشکالت این خیابان 
به هم ریختگی  که  است  خیابان  طرف  دو  در  تاکسی  ایستگاه  دو 
زیادی به هم راه داشته و ساماندهی یا جابه جایی این دو ایستگاه از 
واجبات است. البته ناگفته نماند برای کنترل ترافیک یک شهر و برای 
جلوگیری از این معضل به غیراز زیرساخت های فرهنگی از قبیل انسان 
نیز  فیزیکی  به زیرساخت های  ترافیک، دوچرخه سواری  محور کردن 
نیاز هست مانند؛ ناوگان حمل ونقل عمومی و پیاده روهای مناسب از 
زیرساخت هایی هستند که بدون آن ها نمی توان توقع داشت ترافیک 
کنترل شود. آشفتگی پیاده روها که با اشغال بیشتر سطح پیاده روها و 
سد معبر با وسایل مغازه دارها مشکل زیادی برای عابران پیاده به وجود 
آورده است. لذا انتظار می رود با حذف این جداول بتنی و جایگزینی با 
ملزومات فایبرگالس و پالستیکی هم ترافیک این دو خیابان کمتر شود 

و هم زیبایی بهتری به این دو معبر اصلی مرکز شهر داده شود.
                                                            *دکتری برنامه ریزی شهری

یادداشت شنبه 7 تیر 1399، شماره 234 ، سال ششم

فرد:  حیدری  سجاد   
راحتی  به  کرونا  ویروس 
دهان،  ترشحات  طریق  از 
چشم و بینی منتقل می شود. 
کرونا  دوره  در  دندانپزشکی 
جزء یکی از مشاغل پرخطر 
است و برای رفتن به دندانپزشکی باید نکات 
و  دراین باره  کرد.  رعایت  بیشتر  را  بهداشتی 
رفتن  برای  شهروندان  برخی  که  نگرانی های 
جالل  دکتر  با  دارند  دندانپزشکی  مطب  به 
پورامینایی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی 
انجام  گفت وگویی  شهربابک  و  سیرجان 

داده ایم.

برای  به شیوع کرونا و خطرات  با توجه   
مراجعان به دندانپزشکی آیا در صورت نیاز به 

مطب دندانپزشکی برویم یا نه؟
وضعیت  در  کرونا  بیماری  اینکه  به  توجه  با 
که  کنند  قبول  همه  باید  دارد  قرار  همه گیری 
درمان های  نیست.  گذشته  مثل  دیگر  شرایط 
غیرضروری را باید حتی االمکان به تعویق بیندازیم 
و تا زمان کم شدن خطر و قطع زنجیره انتقال 
کرونا صبر کنیم. فکر درمان های زیبایی و سفید 
نکته  کنیم.  بیرون  از سرمان  را  دندان ها  کردن 
حائز اهمیت این است که در این ایام افراد فرصت 
را  دندان  و  دهان  بهداشت  که  دارند  بیشتری 
رعایت کنند با این کار می توانند سرعت پیشرفت 
پوسیدگی دندان و بیماری های لثه را کند کنند. 
با  را  دندان)ایمپلنت(  کاشت  که  شده  توصیه 
مشورت دندان پزشکان به تعویق بیندازید چرا که 

درمانی چند محله و زمان بر است. 

برای  شما  توضیحات  این  با  دکتر  آقای   
افرادی برای زیبایی می روند اما افرادی که درد 

دارند باید چکار کنند؟ 
فقط در صورت نیاز اورژانسی مثل دندان درد، 
با  که  مشکالتی  و  حاد  و  شدید  آبسه های 
را  آن  می توان  خانگی  درد  تسکینی  روش های 

برطرف کرد.

چه  اورژانسی  موارد  در  نیاز  صورت  در   
نکاتی را باید رعایت کنیم؟

وزارت  سامانه  طریق  از  مجازی  تست  باید   
از  بدهیم و بعد   salamat.gov.ir  بهداشت

آنکه تست خودارزیابی دادیم و تاییدیه گرفتیم، 
عالئم  نداشتن  و  سالمت  تایید  صورت  در 
سرماخوردگی، سرفه خشک، درد قفسه سینه، 
اینکه در دو هفته  و   ... و  بدن درد  نفس،  تنگی 
گذشته در قرنطینه خانگی نبوده باشند و تماس 
صورت  این  در  نداشته  مشکوک  مبتال  افراد  با 
می توان تا حدی اطمینان داشت که عامل انتقال 

ویروس به دیگران نخواهیم داشت.

به  اجبار  برحسب  که  افرادی    
دندانپزشکی می روند چه نکاتی را قبل از ورود 

به دندانپزشکی انجام دهند؟
محلول الکلی ۱0 درصد به همراه داشته باشیم، 
دستکش پوشیده، دستکش اضافه، ماسک زده و 
ماسک اضافی، چند عدد دستمال کاغذی و یک 
اضافی  وسایل  و  باشید  داشته  همراه  خودکار 
وسایل  حداقل  از  شود  سعی  و  نبرید  همراه 

استفاده شود.

مطب  در  حضور  برای  نکات  سری  یک   
چه  آن ها  شود،  رعایت  باید  دندان پزشکی 

مواردی هستند؟
 پیشگیری از کرونا در دندانپزشکی دو شرط 
انجام  را  الزم  مراقبت های  مراجعان  یکی  دارد؛ 
پروتکل های  کلینیک  یا  مطب  دوم  و  دهند 
بهداشتی را رعایت کند. در خصوص مورد اول 
و  دستکش  ابتدا  دندانپزشکی  به  ورود  هنگام 
بیندازند،  دار  درب  سطل  درون  را  ماسکتان 
ثانیه بشویید و  دست های خود را به مدت ۲0 
با محلول ضدعفونی کنید، در طول مدت حضور 
در مطب یا کلینیک دستتان را به صورت خود 
نزنید، از خودکار شخصی برای پر کردن پرونده 
کارت بانکی  به  نیاز  صورت  در  کنید،  استفاده 
کشیدن، کارت را خودتان بکشید و بقیه عملیات 
را پذیرش انجام دهد، بافاصله از دیگران بنشینید 
امکان  صورت  در  بخواهید  دندان پزشک  از  و  
مراحل درمان را کوتاه و تک جلسه ای انجام دهد. 

 آقای دکتر نکاتی که بعد از دندانپزشکی 
باید رعایت شود، چه مواردی هستند؟

مراجعان قبل از خروج از کلینیک دست های 
با  یا  و  بشویند  صابون  و  آب  با  دوباره  را  خود 
دستکش  و  ماسک  کنند،  ضدعفونی  محلول 
اضافی تان را بپوشند و به خانه برگردند و ممکن 

پس  بروید  داروخانه  به  دارو  تهیه  برای  است 
فاصله را با دیگران حفظ کنید. بعد از ورود به 
خانه بدون دست زدن به چیزی و بدون لمس 
درب و دیوار و یا نشستن در جایی مستقیما به 
دست شویی بروید و دست خود را به طور کامل 
بشویید و درب دستشویی را از قبل باز بگذارید 
که مجبور به لمس و گرفتن دستگیره نباشید 
و یا با دستمال کاغذی و دستگیره را بچرخانید 
و دستمال را در سطل درب دار بیندازید و بعد 
با آب  از شستن تمیز دستتان صورتتان را هم 
همراه،  تلفن  مثل  وسایلی  و  بشویید  صابون  و 
با  را  کارت بانکی  سوئیچ،  کیف،  دسته کلید، 
درصد   ۷0 الکلی  محلول  به  آغشته  دستمال 
ضدعفونی کنند، داروهای خریداری شده را هم 
در  را  لباس ها  حتی  بشویند.  صابون  و  آب   با 
حیاط یا راهرو ورودی درآورند و در مکانی دور از 
لباس های منزل آویزان کنند. کلیه دستگیره ها و 
سطوحی که با آن ها تا این مرحله تماس داشتید 

با محلول الکلی ضدعفونی کنید. 

  بیش تر صحبت با مراجعان بود، از طرفی 
مستقیم  برخورد  دلیل  به   دندان پزشکان 
انجام  اقداماتی  چه  باید  مختلف  مراجعان  با 

دهند؟
رعایت  باید  اصوال  دندانپزشکی  درمان های 
پروتکل های بهداشتی جدی و علمی ارائه شود 
دندان پزشک،  به  بیمار  از   آلودگی  انتقال  از  تا 
دندان پزشک به بیمار یا بیمار به بیمار جلوگیری 
شود. در شرایط اپیدمی کووید ۱۹ مراقبت ها و 
رعایت پروتکل های در مطب باید دوچندان شود 

سطح ۲ هشدار و سطح ۳ هشدار ارتقا یابد.
 سطح 2 هشدار به چه مواردی می پردازد؟

انتظار مطب  اتاق  به  مربوط  سطح ۲ هشدار 
داخلی  سطوح  تمام  یعنی  هست  کلینیک  یا 
میز  انتظار،  کف  دستگیرها،  و  صندلی ها  مثل 
استفاده  با  تلفن  کارت خوان،  دستگاه  پذیرش، 
مناسب  و  استاندارد  ضدعفونی  محلول های  از 
می توان  کف  ضدعفونی  برای  شوند.  ضدعفونی 
از هیپوکلریت یا نسبت ۱ به ۱0 استفاده کرد 
و باید اتاق انتظار باید تهویه مناسب داشته باشد 
یعنی پنجره رو به فضای آزاد داشته باشد و درب 
ورودی باز بماند که مراجعین بدون تماس با زنگ 

و دستگیره درب رفت وآمد کنند.
اسپلیت  و  کولرگازی  از  است  بهتر  همچنین 
استفاده نشود چون باعث چرخش سریع هوا و 
پخش آلودگی احتمالی در فضا می شود. بعالوه 
در  آلودگی  و  دارد  چرخش  مداربسته  در  هوا 
مطب  پرسنل  و  می کند  گردش  مطب  هوای 
و  باشند  داشته  دستکش  و  استاندارد  ماسک 
فاصله حداقل  و  تعویض کنند  برای هر مریض 
رعایت شود. همان طور  مراجعین  با  متری   ۱/5
شود  لغو  غیرضروری  نوبت دهی  کردم  بیان  که 
انجام  تکمیل  نیمه  و  اورژانسی  کارهای  فقط  و 
آن ها  از  و  شود  گرفته  تماس  بیماران  با  شود 
خواسته شود در صورت داشتن عالئم بیماری و 
یا در صورت داشتن بیماری زمینه ای مثل آسم، 
دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، ضعف سیستم 
به  نوبت دهی  نکنند.  مراجعه  مطب  به  ایمنی 
نحوی انجام شود که بیمار در سالن انتظار معطل 

نشود و ازدحام ایجاد نشود و یا در صورت شلوغی 
مطب یا کلینیک ماسک بین بیماران توزیع شود. 
پرونده توسط منشی به اتاق مطب آورده شود.  
و  پوشانده  مصرف  یکبار  نایلون  با  کارت خوان 

مرتب نایلون عوض شود. 

 سطح 3 هشدار مربوط به چیست؟
سطح ۳ هشدار مربوط به مراقبت های داخلی 
بایستی  و  می شود  انجام  آن  درمان  که  مطب 
تمام سطوح صندلی و یونیت دندانپزشکی برای 
همه ضدعفونی شود، برای هر بیمار حتی االمکان 
شود،  استفاده  یک بارمصرف  وسایل  حداکثر  از 
پوشش نایلونی یک بارمصرف برای دستگیره چراغ 
ساکشن  و  آب وهوا  اسپری  کیور،  الیت  یونیت، 
دندان  تراش  دستگاه های  تمام  شود،  استفاده 
وسایل قابل استریل، با اتوکالوکالس B استریل 
شوند. با توجه به پخش شدن آئروسل ها)ذرات 
مایع معلق در هوا( تهویه مطب به خوبی انجام 
منفی  فشار  توی  هواکش  از  استفاده  با  و  شود 

ایجاد شود. 
استفاده از دستگاه وکتوم برای حفاظت پرسنل 
توصیه می شود. همچنین پرسنل مطب باید از 
ماسک استاندارد و عینک محافظ و شیلد استفاده 
مصرف  یکبار  کاله  و  لباس  همچنین  و  کنند 
یک  در  بیمار  کار  شود  سعی  و  شود  استفاده 
جلسه )در صورت امکان( تمام شود.  همانطور که 
بیان شد، سعی شود که درمان های غیرضروری 
موارد  فقط  و  شود  موکول  مناسب  زمان  به 

اورژانسی پذیرش شوند.
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گفتگو با دکتر پورامینایی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی پیرامون نحوه مراجعه به مطب های دندانپزشکی: 

کم و کیف خدمات دندانپزشکی در کرونا

به  اورژانسی  مراجعه  در 
الکلی  محلول  دندانپزشکی 
زده،  ماسک  درصد،   10
دستکش  پوشیده،  دستکش 
چند  اضافی،  ماسک  اضافه، 
یک  و  دستمال کاغذی  عدد 
خودکار همراه داشته باشید 
همراه  اضافی  وسایل  و 
نبرید و سعی شود از حداقل 

وسایل استفاده شود.

24 سال سابقه کار 



 شعر

رمضان تروال: 
عرض دارم عده ای را من سالم

     من بدانم از گذشته حرمت این یک کالم
راز و رمزی در درونش خفته است

        سین سالمت، الم لذت، آن الف آرامش است
می رسیم بر حرف آخر درکالم رازدار

                    حرف آخر، میم باشد میم 
در آخر خواهش است

میم آن حرف از محبت می زند     آن محبت که خدا دارد به ما
ما ندیدیم قدر آن را چون بود آن پربها    

                       از پی کج فهمی ما لیک اینک وانهاده آن به ما
تا چه اندازه کالم عشق را، نذر هم ما می کنیم

                                    از خدای مهربان این رمز را خواهش می کنیم
اینک اما هر کسی سنگی به میزان زیاد

                              در دمادم لحظه ای برسینه ی خود می زند
نان واتش را زنا فهمی به هم آمیخته هم زمان فریاد از عدل و 

عدالت می زند
این حقیر چاکر از روی وفایی با صفا داد خود را سوی حق هی 

میزند بی انتها
                        * کارمند معاونت دانشکده علوم پزشکی سیرجان
                                                                                          تخلص: راز دار 

ره بی بازگشت 
سعید بستی: صلح و صالح بینشان 
یک نشانه بود، صلح با یک)الف( صالح 

شد، صالح با یک ) الف( اصالح شد 
غافل از اینکه ما با چه نشانه ای خواهیم 

انسان شد 
نانی  تکه  عزیزان  دست  از  بگیریم 
تا  تا سیر و بزرگ شویم و بپیماییم ره 

مقصدی بی پایان 
مبدا و مقصد بهانه بود به کجا چنین شتابانه بود، مبدا که خانه 

بود، مقصد برگشت به خانه بود
کجایند آن مردمان قدیمی مردمان بی ریا و صمیمی 

چه شد ما شدیم اینچنین که آنها بودند آنچنین
یا به هوا و هوس های  چه کردیم که شاید دلی را شکستیم 

زندگی دل بستیم
تکرار  عزیزان، خواستیم  ایام  دوران  ندیدیم مثل  رفتیم  هرچه 

کنیم راه بی بازگشت عزیزان 
عاقبت در راه خود خسته شدیم از دست این مردمان 

آن  از  نبود  اثر  هیچ  ولی  بود  قدیم  همان خورشید   خورشید 
مردمان قدیم 

می رسد روزی که پایان عمر ماست اما زندگی این آفتاب آسمان 
پابرجاست، بسی برگ های درختان بر زمین ریخت اما درختان 

استوار 
هر که آمد هرکه رفت زندگی تکرار این ایام هاست 

پس بکوب نقشی قشنگ که بهار و پاییز کنند جای هم عوض...
بزرگی به تعداد لقمه هایی که در زندگی خوردیم نیست، به 

کبیری یک درویش است که از لقمه خود می گذرد
                                                        * دیوان کوچه باغ
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دوچرخه سواری  فرد:  حیدری  سجاد 
عالوه بر ورزش سالم، مفرح و مفید بلکه 
پاک  از وسایل حمل ونقل  یکی  به عنوان 
شناخته شده  پیشرفته  کشورهای  در 
این  از  می کنند  سعی  دولت ها  و  است 
هزینه های  کاهش  برای  مناسب  وسیله 
آلودگی های  و  تصادفات  میزان  سوخت، 
زیست محیطی بهره گیرند. درچند سال 
متعددی  گروه های  سیرجان  در  گذشته 
دوچرخه سواری  فرهنگ سازی  برای 
این  گفته  به  و  کردند  فعالیت  به  شروع 
زیادی  در حال حاضر جمع خیلی  افراد 
اما  دارد.  وجود  شهرستان  در  رکاب زن 
در  مرور  و  عبور  برای  دوچرخه سواران 
هستند  مواجه  مشکالتی  با  شهر  سطح 
می کند  تهدید  را  آن ها  جان  خطراتی  و 
تا اینکه هفته گذشته خبری منتشر شد 
در  گروه ها  سرپرستان  که  این  بر  مبنی 
یک مطالبه گری خواهان خط سبز ویژه 
شهر  مرکزی  معابر  در  دوچرخه سواری 

شدند.
دوچرخه سواری

 نیاز به فرهنگ سازی دارد
گروه  سرپرست  ربیعی،  حاج  مهدی 
دراین باره  سحرخیزان  دوچرخه سواری 
بحث  در  دوچرخه سواری  کرد:  بیان 
کاهش ترافیک و کم کردن استرس کمک  
زیادی می کند و اگر این فرهنگ در بین 
مردم رواج پیدا کند، یک سری هزینه ها از 
روی دوش دولت و مردم برداشته می شود. 
وی در ادامه افزود: برای دوچرخه سواری 
وجود  مشکالت  یکسری  شهر  سطح  در 
دارد،  فرهنگ سازی  به  نیاز  که  دارد 
رسانه ها می توانند در رواج دوچرخه سواری 
کنند.  شایانی  کمک  آن  فرهنگ  و 
دوچرخه سواری  گروه  سرپرست 
اضافه کرد: در جلسه ای که  سحرخیزان 
و  گروه ها  همه  مدیر  با  پیش  هفته  دو 
هیات دوچرخه سواری برگزار شد، پیرامون 
فدراسیون دوچرخه سواری  از  که  نامه ای 
برای خط سبز دوچرخه سواری در شهرها 
درنهایت  که  شد  صحبت ها  سری  یک 
با اعالم چند  نتیجه رسیدیم که  این  به 
مسیر طی یک مطالبه گری از مسئوالن 
که  افرادی  تا  شویم  موضع  این  خواهان 
قصد دوچرخه سواری دارند بتوانند در یک 

مسیر مشخص بدون هیچ مزاحمتی رکاب 
بزنند. حاج ربیعی در پایان بیان داشت: 
در  دوچرخه سواران  گری  مطالبه  موارد 
شهرستان  دوچرخه سواری  هیات  جلسه 
دوچرخه سواری  ویژه  خط  سه  پیشنهاد 
عالوه بر درون شهر، از میدان کشتی تا 
حسین آباد، اتصال خط ویژه از بلوار والیت 
تا قائم، از میدان پلیس راه تا امام زاده احمد 

بود و همچنین مواردی مثل نصب عالئم 
راهنمایی در مسیر، ایجاد امنیت توسط 
از  مجازی  آموزش  و  انتظامی  نیروی 
جانب شرکت صنعتی و معدنی گل گهر 

پیشنهاد شد.
دوچرخه سواران

 به یک مسیر امن  نیاز دارند
رئیس  نایب  کاظمی،  مریم 
شهرستان  بانوان  دوچرخه سواری 
برای  گفت:  خصوص  این  در  سیرجان 
به  نیاز  شهر  سطح  در  دوچرخه سواری 
به  توجه  با  اما  است  سبز  خط  یکسری 
مشکالتی که در زمینه شهرسازی وجود 
وجود  حاضر  حال  در  موضع  این  دارد 
که  جلساتی  طی  دلیل  همین  به  ندارد 
و  دوچرخه سواری  مختلف  گروه های  با 
اعضای هیات دوچرخه سواری شهرستان 
داشتیم و به نوعی همه افراد به دنبال خط 

بودند،  دوچرخه سواری  مخصوص  سبز 
درنهایت به این نتیجه رسیدیم که طی 
و  فرماندار  از  اصولی  گری  مطالبه  یک 
مسئوالن درخواست یک خط ویژه کنیم. 
وی ادامه داد: برای این طرح ما 5 بند را 
مشخص کردیم که سه مسیر پیشنهادی 
از طرف گروه های دوچرخه سواری در آن 
این متن  قید شده است و دو مسیر در 
اختیار  در  که  است  خالی  گری  مطالبه 
مسئوالن قرار داده  شده که اگر مسیری 

را در نظر دارند، پیشنهاد بدهند. 
نایب رئیس دوچرخه سواری بانوان ادامه 
داد: این مطالبه گری به این شکل است 
دوستان  و  راه اندازی شده  آن  سایت  که 
عالقه مند وارد سایت می شوند و با ثبت 

گری  مطالبه  این  در  خود  نام  و  امضا 
شرکت می کنند و ما از طریق فرمانداری 
ویژه و شرکت های صنعتی و معدنی مثل؛ 
گل گهر، گهرزمین، توسعه آهن، جهان 
این  آماده سازی  درخواست   ... و  فوالد 

مسیر را می کنیم.
فعلی  مشکالت  به  ادامه  در  کاظمی   
گفت:  و  کرد  اشاره  دوچرخه سواران 
گذشته طرح سه شنبه های  های  درسال 
ابتدا  در  و  شد  راه اندازی  خودرو  بدون 
و  بود  برتر  شهر سیرجان جزو ۱0 شهر 
فعالیت خوبی  گروه های دوچرخه سواری 
یک  به  نیاز  طرح  این  برای  اما  داشتند 
خط سبز است تا فردی چه برای تفریح 
اقدام  حرفه ای  دوچرخه سواری  برای  چه 
می کند یک مسیر امن و مشخص داشته 

باشد.  
مسیر خط سبز داخل شهر 

مناسب تر است
انجمن  سرپرست  رفعتی،  مجید 
سمنگان  آسمان  دوچرخه سواری 
سال   4 تا   ۳ نزدیک  گفت:  دراین باره 

اما  بوده ایم  سبز  پیگیری خط  که  است 
تاکنون اجرایی نشده است و با توجه به 
جلسه ای که داشتیم این موضوع مطرح 

شد و قرار براین شد که از طرف هیات 
یک  تا  شود  پیگیری  دوچرخه سواری 
به  داد:  ادامه  . وی  مسیر مشخص شود 
اعتقاد من اگر مسیر خط سبز در سطح 
تاکنون  و  است  مناسب تر  باشد،  شهر 
که  است  شده  پیشنهاد  مسیر  چند 
قائم مطرح بود که هم مسیر  بلوار  ابتدا 
در  کافی  نور  طرفی  از  و  کامیون هاست 
بیان  با  رفعتی  ندارد.  وجود  منطقه  آن 
چندانی  توقع  دوچرخه سواران  اینکه 
ندارند، گفت: با توجه با خطراتی که برای 
دوچرخه سواران در خیابان ها وجود دارد 
مشخص کردن یک مسیر سبز به آن ها 

کمک خوبی می کند. 
بیان  مسئوالن  از  گالیه  با  وی 
از  زیادی  حمایت  مسئوالن  داشت: 
نداده اند  انجام  تاکنون  دوچرخه سواری 
و فقط برای همایش ها از گروه ها دعوت 
می دانند  همه  که  همانطور  و  می کنند 
شهروندان  میان  در  دوچرخه سواری  اگر 
به عنوان یک فرهنگ رواج پیدا کند کمک 
زیادی در بحث ترافیک و کاهش خیلی 

هزینه ها برای محیط زیست می کند.
خط ویژه سبز یکی از ضرورت ها 

دوچرخه سواری است 
گروه  سرپرست  علوی،  سادات  مهدیه 
علوی  اتلون،  تری  دوچرخه سواری 
امید،  با نسیم  نیز در گفتگو  یوگا جوان 
سبز  ویژه  خط  کرد:  بیان  درخصوص 
دوچرخه سواری  برای  ضرورت ها  از  یکی 
در شهر است چون با ایجاد این خط سبز 

به  دوچرخه سواران  مشکالت  از  خیلی 
خصوص بانوان حل می شود. وی در ادامه 
بیان کرد: نزدیک به دو سال از راه اندازی 
گروه ما می گذرد و همه افراد گروه، خانم 
بارها ماشین ها  اما در این مدت  هستند 
جلوی ما ایستادن، فحاشی کردن، سنگ 

پرتاب کردند. 
وی ادامه داد: اگر این مسیر در سطح 
فرهنگ سازی  باعث  شود  ایجاد  شهر 
آن  داخل  ماشین ها  یا  موتور  و  می شود 
عالقمند  که  افرادی  و  نمی کنند  ورود 
رکاب  می توانند  راحتی  به  هستند 
کرد:  اضافه  علوی  سادات  مهدیه  بزنند، 
ترافیک  کمک  بر  عالوه  دوچرخه سواری 
به  ورزش  این  قبیل  این  از  مسائلی  و 
سالم سازی افراد در جامعه کمک می کند.
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گفتگو با سرپرستان برخی از گروه های دوچرخه سواری، پیرامون مشکالت آن ها:

مطالبه »خط ویژه سبز« برای دوچرخه سواری 

حاج ربیعی: دوچرخه سواری 
در بحث کاهش ترافیک و کم 
کردن استرس کمک  زیادی 

می کند و اگر این فرهنگ در بین 
مردم رواج پیدا کند، یک سری 
هزینه ها از روی دوش دولت و 

مردم برداشته می شود.

کاظمی: این مطالبه گری به 
این شکل است که سایت آن 
راه اندازی شده و دوستان 

عالقه مند وارد سایت می شوند و 
با ثبت امضا و نام خود در این 

مطالبه گری شرکت می کنند.

مهدیه سادات علوی: خط ویژه 
سبز یکی از ضرورت ها برای 
دوچرخه سواری در شهر است 

چون با ایجاد این خط سبز خیلی 
از مشکالت دوچرخه سواران 

به خصوص بانوان حل می شود.

رفعتی:
مسئوالن حمایت زیادی از 

فرهنگ دوچرخه سواری تاکنون 
انجام نداده اند و فقط برای 
همایش ها از گروه ها دعوت 
می کنند و همان طور که همه 
می دانند اگر دوچرخه سواری 
در میان شهروندان به عنوان 

یک فرهنگ رواج پیدا کند 
کمک زیادی در بحث ترافیک 

و کاهش خیلی هزینه ها برای 
محیط زیست می کند.



توقیف اتوبوس حامل موتور خودروی قاچاق 
یک  کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
موتور خودروی قاچاق به ارزش 5۱0 میلیون تومان در هفته 

گذشته خبر داد.
 محمدرضا ایران نژاد درباره این خبر، گفت: در راستای مبارزه 
با قاچاق کاال ماموران پلیس مبارزه با کالی قاچاق  شهرستان 
هنگام کنترل محورهای مواصالتی به یک دستگاه اتوبوس ولوو 
مشکوک و آن را برای بررسی متوقف می کند. این مقام انتظامی 
افزود: ماموران در بازرسی از این اتوبوس یک موتور و گیربکس 
خودروی پورشه که فاقد مجوز گمرکی بود، کشف کردند. فرمانده 
انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش 
این محموله را 5۱0 میلیون تومان برآورد کردند، بیان داشت: در 

این خصوص یک متهم دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.

مهار حریق انبار ضایعات مخابرات
گروه حوادث: حریق انبار رو باز در بلوار سردار جنگل 
با حضور به موقع آتش نشانان  در هفته گذشته اطفا شد.

در  سیرجان،  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بر مشاهده آتش سوزی  با سامانه ۱۲5 مبنی  تلفنی  پی تماس 
آتش  فرماندهی  مخابرات، ستاد  باز  رو  انبار  در  گیاهی  پوشش 
نشانی سیرجان بالفاصله آتش نشانان ایستگاه شماره دو را به 
محل اعزام کرد. به گفته حسین مریدی فرمانده اعزامی در این 
عملیات، آتش نشانان هنگام رسیدن به محل، با استفاده از لوله 
های آبدهی به مهار شعله های آتش پرداختند و با سرد کردن 

قسمت های دیگر از بروز شعله وری مجدد جلوگیری کردند.
آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
سیرجان با بیان اینکه در انبارهای روباز و ضایعات رعایت نکات 
ایمنی در جهت جلوگیری از حوادث آتش سوزی الزامی است، 
توصیه کرد: در انبارهای ضایعات باید تفکیک انجام شود ) جدا 
یکدیگر صورت  از   ) ، شیشه  فلز   ، پالستیک   ، کارتون  نمودن 
گیرد و رعایت فاصله بین ردیف ها برای جلوگیری از گسترش 
حریق انجام شود، وجود خاموش کننده مناسب آتش نشانی در 
تردد  قابلیت  و  استاندارد  ورودی  است، درب  الزامی  انبار  محل 
خودروی آتش نشانی، پاکسازی و جمع آوری علف های هرز از 
سطح انبار انجام گیرد و از انباشته کردن ضایعات به صورت کلی 

و در سطح وسیع خودداری شود.

تحویل یك بهله دلیجه به محیط زیست   
مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان از تحویل یک 
بهله پرنده شکاري دلیجه توسط ماموران آتشنشاني به 

اداره محیط زیست سیرجان خبر داد .
به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشانی سیرجان؛ آتشپاد 
سوم مهدی فیروزآبادی با اعالم این خبر گفت: در هفته گذشته 
مامورین آتش نشاني، یک بهله پرنده دلیجه را به اداره محیط 
زیست تحویل دادند .فیروزآبادی در پایان ضمن تشکر از اقدامات 
مثبت و موثر دوستداران محیط زیست در رها سازی پرندگان 
و  حفظ  برای  کرد:  تقاضا  شهروندان  از  منطقه  بومی  شکاری 
حراست از محیط زیست بومی منطقه سیرجان با اقدامات الزم 

در رها سازی اینگونه پرندگان نقش بسزایی داشته باشیم.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

دادستان  خبری  نشست  خبر:  گروه 
اصحاب  با  سیرجان  انقالب  و  عمومی 
قضاییه  قوه  هفته  مناسبت  به  رسانه 
شد  برگزار  دادسرا  در  گذشته  هفته 
در  مطرح شده  موضوعات  مهم ترین  و 
که  باندی  دستگیری  اداری،  فساد  آن 
قصد نفوذ در سیستم بانکی سیرجان 
را داشتند، سرنوشت قاتل کارمند بانک 

قوامین و... بود.
کاهش 80 درصدی کامیون ها 

از سطح شهر
اینکه  بیان  با  ورز  نیک  محسن  قاضی 
یکسری از مسائلی که در واقع شهروندان را 
آزار می داد حجم سنگین ورود کامیون ها به 
با  داخل شهر بود، گفت: که با طرحی که 
همکاری پلیس راهور اجرا شد ورود حدود 
۸0 درصد کامیون ها از سطح شهر کم شدند 
دور  و  نمایشی  حرکات  با  که  رانندگانی  و 
آزار شهروندان  و  ترافیک  ایجاد  دور کردن 
می شدند در دستور کار قرار گرفت و پالک 

آن ها ثبت و برخورد الزم می شود.
وی ادامه داد: از زمانی که حجت االسالم 
رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه شدند بحث 
کردند  پیدا  ورود  سازش  و  صلح  فرهنگ 
دادرسی  مراجعان  کار  در  تسریع  برای  و 
الکترونیک سال گذشته در سیرجان  های 
و  دادخواست ها  ثبت  که  شدند  راه اندازی 
شکایت در آن مکان ها انجام می شود. نیک 
ورز در خصوص فساد اداری نیز بیان کرد: 
در سال گذشته چند پرونده در بحث مفاسد 
اداری بود که با توجه به حقوق شهروندی 
اقدام و اشخاص دخیل در  و حقوقی عامه 

پرونده مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند. 
برخورد با فساد 

سرلوحه دادسرا قرار گرفت
اینکه  بابیان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
در سال جهش تولید قرار داریم برخورد با 

فساد اداری و رانت خواری سرلوحه اقدامات 
بازرسی  گزارش  با  افزود:  دادیم،  قرار  خود 
شهرداری  در  تخلفات  خصوص  در  استان 
نجف شهر، دستگاه قضا به پرونده ورود پیدا 
کرد و برخی از عوامل شهرداری و شورای 
شهر نجف شهر دستگیر و بازداشت شدند 
بسیار  اسناد  گرفتند،  قرار  تحقیق  مورد  و 
خوبی به دست آمد به لحاظ جمع تخلفات 
و مفاسد صورت گرفته این پرونده در حال 

ادامه است. 
وی اضافه کرد: اواخر تحقیقات این پرونده 
است و ان شاا... با قاطعیت و فوریت پرونده 
منجر به تصمیم نهایی در دادسرا شهرستان 
اطالع  را  آن  جزئیات  به  زودی  و  می شود 
پرونده  همچنین  کرد.  خواهیم  رسانی 
سال  چند  در  سیرجان  شهرداری  تخلفات 
گذشته  بود که منجر به صدور رای دادگاه 
تجدید نظر استان شد، اما به لحاظ وضعیت 
پرونده از ابتدا در کرمان  مورد رسیدگی قرار 
گرفت و در حال حاضر ۳ تن از متهمان و 
محکومان پرونده در حال اجرای محکومیت 

در زندان سیرجان هستند.
به  اشاره  با  ورز  نیک  محسن  قاضی 
وجود  به  متجاهر  معتادان  که  مشکالتی 
با  اعتیاد  ترک  کمپ  افزود:  می آورند، 
در   ... و  بهزیستی  فرمانداری،  همکاری 
آماده  حال  در  و  گرفت  قرار  کار  دستور 
بسیاری  کمپ  ایجاد  با  چون  است  سازی 
اشاره  با  وی  می شود.  برطرف  مشکالت  از 
به بحث کرونا و اقدامات دادسرا افزود: جزء 
زندانی  اعزام  که  بودیم  شهرستان ها  اولین 
نداشته ایم و بیشتر تحقیقات از طریق ویدئو 

و کنفرانس انجام شد.
دستگیری باندی که قصد ورود به 

سیستم بانکی داشت
 دادستان افزود: اواخر سال گذشته پرونده 
قضایی در شهرستان سیرجان تشکیل شد 

را  بانکی  به سیستم  نفوذ  افرادی قصد  که 
امام  گمنام  سربازان  همت  به  که  داشتند 
زمان )عج( در سیرجان دستگیر شدند. در 
این رابطه ۱5 نفر از متهمان که از سراسر 
کشور بودن دستگیر شدند و مجموع حجم 
گرفت  قرار  پیشگیری  مورد  که  خسارتی 
نزدیک ۱5 هزار میلیارد تومان بوده است. 
از متخصصان  افراد دستگیر شده  افزود:  او 
عملیات فنی و مرتبط به it و با شناسایی 
حساب هایی با موجودی های سنگین در 
سیرجان قصد برداشت از آن ها را داشتند 
این  و  شدند  دستگیری  خوشبختانه  که 
پرونده در دادگاه انقالب سیرجان در حال 

پیگیری است.
دستگیری همسر مقتول

 در مرز پاکستان
آخرین  خصوص  در  سیرجان  دادستان 
قوامین  بانک  کارمند  قتل  پرونده  وضعیت 
بانک  سیرجان گفت: سال گذشته کارمند 
قوامین توسط همسرش به قتل رسید و یک 
نفر در مرحله اولیه این قتل شناسایی شد اما 
متاسفانه عامل اصلی قتل به همراه همسر 
مقتول موفق به فرار غیرقانونی به پاکستان 
می شوند با پیگیری های صورت گرفته روز 

گذشته همسر مقتول در مرز ایران-پاکستان 
و در سیستان و بلوچستان دستگیر شد و در 

حال انتقال به سیرجان است. 
رفع تصرف از ۱45 هکتار 

اراضی ملی
قاضی نیک ورز با اشاره به حفظ حقوق 
عامه و تصرفات ملی و دولتی گفت: ۱45 
سودجویان  دست  از  ملی  راضی  از  هکتار 
 6۳ کاربری  تغییر  بحث  در  و  شد  خارج 
به  ادامه  در  وی  شد.  تصرف  رفع  هکتار 
وضعیت استخرهای کشاورزی که هر ساله 
آنها غرق می شوند،  در  و کودکان  جوانان 
در  استخر  باالی  حجم  به  توجه  با  گفت: 
سیرجان که خیلی از آنها محصور نیستند 
ما ورود کردیم و از طریق جهاد کشاورزی 
یکسری ضوابط تعریف می شود که پس از 

تکمیل آن اقدام می شود. 
بیان داشت:  پایان  دادستان سیرجان در 
موضوعی که امروزه در رسانه ها و بین مردم 
مورد استقبال است برخورد با تخلفات است 
و در این راستا شهروندان می توانند تخلفات 
را در سامانه سجام و ارسال پستی و یا به 
صورت حضوری به دادسرا شهرستان اعالم 

کنند.

نبض نامنظم نشانگر بیماری قلب است 

گروه سالمت: آیا می دانید؟! ریتم سریع قلب ممکن است نشانه 
ای از ایست ناگهانی قلب باشد.  ایست ناگهانی قلبی غیرمنتظره و در 
هر سنی اتفاق می افتد.  ایست ناگهانی قلبی روزانه صدها نفر را به کام 
مرگ می کشاند. در هنگام ایست ناگهانی قلب هیچگونه ضربان نبض 

وجود ندارد. قاتل درجه یک انسان مرگ قلبی ناگهانی...
نبض  ضربان  است.  قلب  بیماری  نشانگر  نامنظم  نبض  ضربان 
قلب  قلب شماست، سرعت ضربان  نبض، ضربان  چیست؟ ضربان 

شماست، ریتم قلب شماست...
یکی از ساده ترین راه های حس ضربان نبض از طریق مچ دست، 
درست زیر شصت دست است. شما می توانید ضربان نبض خود را از 
قسمت های دیگر بدن مانند آرنج، کشاله ران و یا پشت زانو احساس 
کنید. ضربان طبیعی نبض بین 60 تا ۱00 بار در دقیقه می باشد اما 
دالیل نرمالی دیگری مبنی بر کند و یا تند بودن ضربان نبض شما 
وجود دارد. این عوامل به سن، دارو، مصرف قهوه، کشیدن سیگار، 

میزان تناسب فیزیکی، بیماری هایی، استرس و نگرانی بستگی دارد.
چرا و چه موقع بایستی ضربان نبض خود را چک کنید؟ بسیار 
مهم است که از ضربان نبض خود مطلع باشید، چرا که می تواند 
غیرطبیعی بودن ریتم و یا سرعت ضربان قلب را نشان دهد. بهتر 
است سعی کنید در طول روز و در مواقع مختلف ضربان نبض خود را 
چک کنید. )قبل و بعد از انجام فعالیت های مختلف( سرعت ضربان 
نبض با توجه به نوع فعالیت روزانه تغییر می کند و این کامال طبیعی 
است. بهترین زمان اندازه گیری ریتم طبیعی ضربان نبض هنگام 

برخاستن از خواب و قبل از خوابیدن است. 
۱- سعی کنید قبل از ارزیابی ضربان نبض پنج دقیقه استراحت 
کامل داشته باشید. به خاطر داشته باشید که استفاده از هر گونه 
محرک)مانند: نوشیدن قهوه،کشیدن سیگار و ...( قبل از انجام تست 
ارزیابی  است جهت  بهتر  گذارد.  تاثیر می  نبض  ارزیابی ضربان  بر 

ضربان نبض، ساعت خود را دست دیگرتان ببندید.
۲- دست راست و یا چپ خود را روی سطح صاف قرار داده و آرنج 

را کمی خم کنید. 
۳- انگشت سبابه و انگشت وسط را روی مچ دست به امتداد شصت 
خود قرار دهید. انگشتان بایستی بین استخوان مچ و زردپی)تاندون( 
متصل به شصت دستتان قرار بگیرد. ممکن است برای پیدا کردن 
ضربان نبض کمی انگشتان خود را حرکت دهید. برای حس ضربان 

نبض، انگشتان را محکم بر روی مچ خود نگهدارید.
4- تعداد ضربان نبض خود را به مدت ۳0 ثانیه بشمارید و در ۲ 
ضرب نمایید تا تعداد ضربان قلب در هر دقیقه را بدست آورید. اگر 

ریتم قلب شما نامنظم است به مدت یک دقیقه بشمارید. 

خـبر

شنبه 7 تیر 1399، شماره 234 ، سال ششم

در گزارش کامل نشست خبری دادستان سیرجان مطرح شد:

پیشگیری از خسارت 15 هزار میلیاردی به حساب های مالی شهروندان سیرجانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششدانگ زمین محصور دارای پالک یک فرعی از 3649 اصلی  به مساحت 1483/20 مترمربع 
واقع در خسروانی بخش 36 کرمان مورد تقاضای خانم منصور پور زرندی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال 
تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 99/3/31 مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 
99/4/30 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 1 قانون 
الحاقی حداکثر ظرف مدت 20 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 99/4/7   - محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی  تغییرات شرکت
عمران سپهر  رادین  فوالدین  نوآوران  تغییرات شرکت  آگهی 
ملی  شناسه  و   4716 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14008610490
الف-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/01/19 مورخ 

ملی  شماره  نژاد  صاعدی  سمیه  خانم   : مدیران  سمت  تعیین 
مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  سمت  به   3070168329
آقای محمد صادقی گوغری شماره ملی    3090795371 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی ملک شاهی شماره 
ملی 2980016233 به سمت عضو هیئت مدیره آقای هادی 
هیئت  عضو  سمت  به   3131556854 ملی  شماره  خوارزمی 
از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  مدیره ب-کلیه 
قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسالمی و سایر نامه های اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )882794(

 آگهی  تغییرات شرکت
عمران سپهر  رادین  فوالدین  نوآوران  تغییرات شرکت  آگهی 
ملی  شناسه  و   4716 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
14008610490 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
الف-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/01/19 مورخ 

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
 3070168329 ملی  شماره  نژاد  صاعدی  سمیه  گردیدند: 
علی   3  3090795371 ملی  شماره  گوغری  صادقی  محمد 
خوارزمی  هادی   2980016233 ملی  شماره  شاهی  ملک 
شماره ملی 3131556854 ب- آقای علی عباسلو شماره ملی 
3071275374 به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید اندایش 
شماره ملی 3071256752 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کرمان  استان 

سیرجان )882797(

آگهی  تغییرات شرکت
عمران سپهر  رادین  فوالدین  نوآوران  تغییرات شرکت  آگهی 
ملی  شناسه  و   4716 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008610490
ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  1399/01/19 مورخ  العاده 
سیرجان،  شهر  مرکزی،  بخش  سیرجان،  آدرس  به  سیرجان 
)فضای  کوچه  اعتصامی،  پروین  خیابان  شریعتی،  کوی  محله 
سبز(، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی7815783646 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )882806(

شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
دستگیری  و  تریاک  کیلوگرم   226 کشف  از 
3 قاچاقچی طی دو عملیات پلیسی در هفته 

گذشته خبر داد.
اعالم  با  نژاد   ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
این خبر گفت: در راستای مبارزه بی امان با 
سوداگران مرگ و مواد افیونی، ماموران پلیس 

و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  شهرستان  این 
توسط  موادمخدر  محموله  حمل  از  پلیسی 
ماموران  افزود:  وی  شدند.  مطلع  قاچاقچیان 
به یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک 
و آن را متوقف کردند. در این عملیات، ۱6۲ 
کیلوگرم تریاک کشف و یک نفر متهم دستگیر 
شد. سرهنگ ایران نژاد بیان داشت: ماموران 

پلیس امنیت عمومی شهرستان در بازرسی از 
همچنین موفق به کشف 64 کیلوگرم تریاک و 
دستگیری ۲ نفر متهم و توقیف یک دستگاه 
خودرو شدند.وی در پایان خاطر نشان ساخت: 
کیلوگرم  عملیات۲۲6   دو  این  مجموع  در 
با  که  دستگیر  متهم  و ۳  شد  کشف  تریاک 

تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شدند.

کشف
 226 کیلوگرم 

تریاک در

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 2 فرعی از 6038 اصلی  به مساحت 233/49 مترمربع واقع 
در نصرت آباد بخش 37 کرمان مورد تقاضای خانم سکینه محمودآبادی 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 روز یکشنبه 
99/4/29 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 99/4/7   - محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 1 فرعی از 6038 اصلی  به مساحت 380/35 مترمربع واقع 
در نصرت آباد بخش 37 کرمان مورد تقاضای خانم محبوبه محمودآبادی 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 روز یکشنبه 
99/4/29 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 99/4/7   - محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



دستگاه قضا در مسیر تحول
بهشتی  دکتر  شهید  عباسپور:  مهدی 
و عدالت خواه  روشنفکر  از چهره های خاص 
در  قضایی  دستگاه  ایجاد  در  سعی  انقالب 
رویکرد  چند  هر  کرد  علوی  حکومت  تراز 
جهان  در  قضایی  و  نظارتی  دستگاه های 
احقاق  و  عدالت  برقراری  و  فساد  با  مبارزه 
با  در کشور  امر  این  اما  است  عموم  حقوق 

تعالیم الهی و اسالمی باهمت و جدیت بیشتری در حال شکل گیری بود، 
این روند به صورت نسبی دوره های مختلف ادامه داشت، تا اینکه همراه 
با شروع گام دوم رهبر انقالب مسئولیت قوه قضاییه را به حجه االسالم 
از ایشان ایجاد تغییر وتحول  رئیسی سپرد و بر اساس توقعات مردمی 
در دستگاه قضا برای رفاه حال مردم و برقراری عدالت به معنای واقعی 
را خواستار شدند. در دوره مسئولیت جدید وی گسترش اقدامات مثبت 
از بررسی پرونده های قدیمی، موضوع کرامت  همراه باصالبت و متانت، 
انسانی  و عدالتخواهی، برخورد با متهمان سرشناس و مفسدان اقتصادی و 
احتکار کنندگان و... یک دلگرمی و امیدواری در بین مردم بر اساس آمارها 
ایجاد کرد هر چند که این اقدامات بسیار مهم است اما به گفته خود رئیس 
دستگاه قضا کافی و رضایت بخش نبوده و فساد و تبعیض به هیچ عنوان 

زیبنده انقالب اسالمی نیست.
متاسفانه عدم همراهی و همگرایی قوا در کشور و نشناختن درست 
اثربخشی  قوانین  که  است  شده  سبب  مختلف  دوره های  در  آسیب ها 
این  که  ندارند  اجرایی  نیز هست ضمانت  قوانینی  اگر  و  نشود  تصویب 
موضوعات باعث مشکالتی برای کشور شده است همراه با این ناهماهنگی 
ها، بی عدالتی و تبعیض و عدم توجه به قوانین در کشور به خصوص در 
دستگاه های اجرایی نیز باعث گله مندی و گاها نارضایتی مردم را در پی 
دارد که می طلبد رویکردها و نگاه مسئوالن کشور تغییر کند و نگاه انقالبی 

و جهادی که مورد تاکید رهبر انقالب بوده حکمفرا شود. 
در  نباید هنوز  زندگی می کنند  در شرایط سخت  مردم  همانطور که 
کشور قوانینی باشد که افراد بتوانند با تبصره و توجیهات نسبتا قانونی با 
عضویت در چندین شرکت و... حقوق های نجومی دریافت کنند این خالف 
اینکه مورد  از  اخالق و آزادگی است، به فرموده حضرت امام )ره( قبل 

خشم ملت قرار بگیرید خودتان را اصالح کنید.
 اگر در کشور در بخش آسیب شناسی و پیشگیری اقدام شود قطعا 
مشکالت کشور کمتر و در نتیجه پرونده کمتری برای قضات تشکیل 
می شود. بی توجهی به بحث آسیب ها از جمله تاخیر در ازدواج به دالیل 
مختلف، تک فرزندی،  فقر، گرانی، بیکاری، تبعیض، حقوق نجومی و ... 
که باید مسئوالن با قوانین صحیح و قابل اجرا برای رفع آن ها چاره ای 
بیندیشند که تصمیمات درستی صورت نگرفته و هر کدام تبدیل به یک 

معضل اجتماعی شده است.
برخوردهای اخیر دستگاه قضا نشان از عزم و اراده قاطع برای اصالح 
امور که واقع ادامه روند تحول در دستگاه است را دارد و همان طور که 
رئیس دستگاه قضایی در خصوص صیانت از حقوق مردم و خط قرمزها  
اعالم نمودند که هیچ خط قرمزی نداشته و برای دفاع از حقوق مردم هیچ 
رحم نخواهیم کرد و در واقع اصل این است که دستگاه های در امر مبارزه 
با فساد  باید خودشان از سالمت کاملی برخوردار باشند الزمه آن قضات 

سلیم النفس و شجاع و سفارش ناپذیر است.         
                                                             *فعال فرهنگی اجتماعی
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78۱85۱46
توزیع: 09۱39450096
مدیر مسئول: 09۱33470728
روابط عمومی: 09۱62756265
چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات

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

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

تلفن: 42207250 - 4220۱609
فکس:42233672

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

09۱62756265 

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

الهی قمشه ای: جدا شدن روح از بدن هنگام مرگ قطعی ، در کسری از ثانیه 
انجام می شود . این لحظه چنان سریع اتفاق می افتد که حتی کسی که چشمانش 
لحظه مرگ باز است فرصت بستن آن را پیدا نمی کند . یکی از شیرین ترین 
تجربیات انسان دقیقا لحظه جدا شدن روح از جسم می باشد . یه حس سبک 

شدن و معلق بودن .
بعد از مرگ اولین اتفاقی که می افتد این است که روح ما که بخشی از آن هاله 
ذهن است و در واقع آرشیو اطالعات زندگی دنیوی اوست شروع به مرور زندگی 
از بدو تولد تا لحظه مرگ می کند و تصاویر به صورت یک فیلم برای روح بازخوانی 
می شود . شاید گمان کنیم که این اتفاق بسیار زمان بر است . زمان  در واقع 
قرارداد ما انسان هاست . این ما هستیم که هر دقیقه را 60 ثانیه قرارداد می کنیم 

اما زمان درواقع فراتر این تعاریف است . 
با مرور زندگی ، روح اولین چیزی که نظرش به آن جلب می شود،  وابستگی های 
انسان در طول زندگی می باشد . برخی از این وابستگی ها در زمان حیات حتی 
فراموش شده بود ولی در این مرحله دوباره خودنمایی می کند .میزان وابستگی 

دنیوی برای هرکس متغیر است .
روح از بین خاطراتش وابستگی های خود را جدا می کند . این وابستگی ها هم 
مثبت است هم منفی . مثال وابستگی به مال دنیا یک وابستگی منفی و وابستگی 
مادر به فرزندش هم نوعی دلبستگی و وابستگی مثبت محسوب می شود ولی به 

هرحال وابستگی ست . 
این وابستگی ها کششی به سمت پایین برای روح ایجاد می کند که او را از 
رفتن به سمت هادی یا راهنما جهت خروج از مرحله دنیا بازمی دارد . یعنی روح 
بعد از مرگ تحت تاثیر دو کشش قرار می گیرد . یکی نیروی وابستگی از پایین 
و دیگری نیروی بشارت دهنده به سمت مرحله بعد . اگر نیروی وابستگی ها غلبه 
داشته باشد باعث می شود روح تمایل پیدا کند که دوباره وارد جسم گردد . چون 
توان دل کندن از وابستگی را ندارد و دوست دارد دوباره آن را تجربه کند . به 
همین جهت روح به سمت جسم رفته و تالش می کند جسم مرده را متقاعد کند 
که دوباره روح را بپذیرد . فشاری که به "روح" وارد می شود جهت متقاعد کردن 
جسم خود در واقع همان فشار قبر است . این فشار به هیچ وجه به جسم وارد 
نمی شود . چون جسم دچار مرگ شده و دردی را احساس نمی کند . پس فشار 
قبر در واقع فشار وابستگی هاست و هیچ ربطی ندارد که شخص قبر دارد یا ندارد . 
این فشار هیچ ربطی به شب زمینی ندارد و می تواند از لحظه مرگ شروع گردد . 
یکی از دالیل تلقین دادن به فرد فوت شده در واقع این است که به باور مرگ 
برسد و سعی در برگشت نداشته باشد . بعد از مدتی روح متقاعد می شود که 

تالش او بیهوده است و فشار قبر از بین می رود .
وابستگی ها باعث می شود که روح ، شاید سال ها نتواند از این مرحله بگذرد. بحث 
روح های سرگردان و سنگین بودن قبرستان ها به دلیل همین وابستگی هاست . 
گاهی تا سال ها فرد فوت شده نمی تواند وابستگی به قبر خود و جسمی که دیگر 

اثری از آن نیست را رها کند . 

 معرفت

ویژه

توزیع کاالهای اساسی در تعاونی ها و مراکز عرضه کاال توزیع
نسیم امید: جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سیرجان با 
این ستاد هفته  اعضای  و  ویژه  فرمانداری  حضور سرپرست 
گذشته برگزار شد. در این جلسه تنظیم قیمت مرغ و الستیک 
این  در  فرمانداری  سرپرست  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
خصوص گفت: مرغ مورد نیاز شهروندان باید با قیمت تنظیم 

شده تامین و در دسترس آن ها قرار گیرد.  همچنین در این جلسه مقرر شد به منظور 
رفع نیاز شهرستان کلیه کاالهای اساسی در تعاونی ها و مراکز عرضه کاال توزیع شود.

 افتتاح نخستین پایگاه اطفاء حریق منابع طبیعی 
خبرنگاران جوان: مهران میرشاهی، رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان گفت: متاسفانه از 
ابتدای خرداد ماه امسال تاکنون ده فقره آتش سوزی در 
مراتع شهرستان سیرجان رخ داده و بیش از 40 هکتار از 
منابع طبیعی این شهرستان از بین رفت. او با بیان اینکه 

افتتاح نخستین پایگاه اطفا حریق در چهارگنبد اقدامی شاخص، کارساز و موثر در 
راستای حفاظت و توسعه عرصه های منابع طبیعی است، افزود: با وجود این پایگاه 
هماهنگی و ساماندهی نیرو های مردمی و سازمان های مردم نهاد در عملیات های 
اطفا حریق مراتع منطقه چهارگنبد بهتر و بیشتر می شود و خسارت های ناشی از 

آتش سوزی ها به حداقل خواهد رسید.

مقایسه نرخ های پرواز 
سیرجان- تهران و شهرهای 

مشابه

فشار قبر در واقع فشار وابستگی هاست

برخورد با بیمارانی که قرنطینه خانگی را رعایت نکنند
و  عمومی  دادستان  ورز،  نیک  محسن  قاضی  وبدا: 

انقالب سیرجان گفت: بیماران کرونا درصورتی که شرایط 
علیه  تهدید  اتهام  به  نکنند،  رعایت  را  خانگی  قرنطینه 
بهداشت عمومی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. وی با 
تاکید بر وضعیت قرمز شهرستان سیرجان در ارزیابی اعالم 
شده از سوی دانشکده علوم پزشکی، افزود: بیماران سرپایی کرونا که بایستی پس 
از اعالم نتیجه مثبت نمونه آزمایشگاهی به مدت حداقل ۱4 روز در قرنطینه خانگی 
بمانند، مرتبا توسط کارشناسان مرکز بهداشت پیگیری می شوند و در صورتی که 
شرایط قرنطینه را رعایت نکرده یا در جامعه حضور یابند، به اتهام تهدید علیه 

بهداشت عمومی، با آنان برخورد و مجازات خواهند شد.

آغاز آموزشگاه های هنری با رعایت پروتکل بهداشتی 
نسیم امید: مجید پورمحسنی، رئیس اداره ارشاد شهرستان 
در گفتگو با نسیم امید، بیان کرد: با توجه به باز شدن صنوف 
مختلف برای کارهای هنری یکسری پروتکل بهداشتی اعالم 
شده است و در حال حاضر آموزشگاه های هنری با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش کار 
خود را آغاز کردند. وی  در ادامه افزود: در حال حاضر در ابالغیه جدید با رعایت یک 
سری پروتکل ها سینما از شنبه کار خود را آغاز می کند. اما برای برگزاری همایش ها، 

جشنواره های مختلف و فعالیت های تئاتری دستورالعملی ابالغ نشده است. 


