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تیترها

  حوادث  5

گازرسانی به ۳۲ روستای سیرجان 
  حوادث  5

  خـبر  2

جهانشاهی،  معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان:

سرقت لوازم خودرو
 پرشمارترين جرم است

در پی فوت یکی از همشهریان در اورژانس بیمارستان امام رضا)ع(؛

نارضایتی شهروندان از اورژانس بیمارستان ها

در جلسه شورای شهر مطرح شد؛

تکریم ارباب رجوع شهرداری
 مد نظر قرار گیرد

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  جامعه  4

فرهادی، روان شناس:

تعرض به کودک 
معموال از سوی آشنایان است 

  شـهر  3

 موسوی، رئیس انتقال خون:

کاهش ۳0  درصدی منابع خونی
 به دلیل کرونا

  خبر  2

نسیم امید:   اورژانس بیمارستان ها اولین مکانی است که بیماران برای درمان 
بیماری خود به آنجا مراجعه می کنند به خصوص مصدومان و بیمارانی که وضعیتی 
غیرقابل تحمل دارند و باید هرچه سریع تر به آنان رسیدگی شود. اما متاسفانه اغلب 
نارضایتی های بیماران هم متوجه این قسمت است که رسیدگی انجام نمی شود. 
وحیدی، یکی از همشهریان در گفت وگو با نسیم امید، در این باره بیان کرد: خودرو 
پدرم هفته گذشته در محور کرمان سیرجان واژگون شد و اورژانس 115 مصدوم را 

به اورژانس بیمارستان امام رضا)ع( منتقل می کند...

هفته نامه نسیـم امید

  خبر  2

موقری، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی:

 مراقبت های بهداشتی
 از بیمارکرونایی در خانه

عکس: سجاد حیدری فرد  خبر 2

نگاهی گذرا به کش وقوس های انتصاب فرمانداری ویژه سیرجان؛

نماينده، عامل بی فرماندار ماندن شهرستان است

آموزش مجازی و حضوری از 15 شهریور آغاز می شود
محیاپور، مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیرجان:

نسیم امید: فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرایی سیاست های عمومی کشور را برعهده دارد. شهرستان سیرجان حدود 15 ماه است که بدون فرماندار و با سرپرست اداره می شود. این روزها 
یارگیری های پشت پرده برای ماندگاری در صحنه سیاست و سهم خواهی برخی گروه ها و افراد باعث شده مردم هزینه این دخالت ها را بدهند. مردم دور از هیاهوی های سیاسی منتظر کار، تالش، عمران و آبادانی 

منطقه شان هستند. دخالت برخی مسئوالن شهرستان برای عزل و نصب ها، مصاحبه های متعدد نماینده شهرستان و اعمال دخالت از دالیل تنگ شدن انتخاب فرمانداری است...



2 نسیـم امیدخبـرخبر

حل  برای  تالش  از  سیرجان  فرمانداری  سرپرست  خبر:  گروه 
مشکالت آب شرب و گاز رسانی در روستا های شریک آباد، داربست، 

چاه چغوک و چاه قبری خبر داد.
 بهالدینی سرپرست فرمانداری سیرجان به همراه جمعی از مدیران 
ادارات با حضور در روستای شریک آباد در نشست با اعضای شورای 
روستا از پیگیری های مدیر عامل آبفای شهرستان و بخشدار گلستان به 
منظور رفع مشکل آب شرب منطقه قدردانی کرد و در زمینه مسائلی 
نظیر تسریع در عملیات گاز رسانی، آسفالت و... خواستار پیگیری جدی 
توسط ادارات مربوطه و ارائه گزارش شد. سرپرست فرمانداری سیرجان 
در حاشیه بازدید از روستای داربست، چاه چغوک و چاه قبری گفت: 
مشکالت روستا های داربست، چاه قبری و چاه چغوک مشابه بود و 
مهمترین آن بحث آب شرب روستایی و گاز رسانی بود که به زودی با 
کمک مسئولین مربوطه این مشکل را حل می کنیم. بهاالدینی با تاکید 
بر تسریع در گاز رسانی به ۳۲ روستای منطقه گلستان بیان داشت: 
در خصوص مشکالت این روستا ها مقرر شد، با اصالح قرارداد قبلی در 

سال جاری عملیات گازرسانی از سرگرفته خواهد شد.

نصب و بکارگیری به روزترین
 سیستمپایش رانندگان گل گهر

گروه خبر: مهندسین و متخصصان شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر با مطالعات متعددی که به منظور دستیابی به سیستمی 
جهت پایش رانندگان انجام دادند، موفق به نصب و بکارگیری 
بر   MDVR رانندگان تحت عنوان پایش  بروزترین سیستم 

روی ماشین آالت معدنی منطقه گل گهر شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
رانندگان  بر روی  آنالیز حوادث رخ داده در منطقه گل گهر  گل گهر، 
دلیل  به  تراک  رانندگان  داد، علت چهل درصد حوادث  نشان  تراک 
مطالعات  مجموع  همچنین  می باشد.  حواس پرتی  و  خواب آلودگی 
نشان داده است که خطای انسانی علت 85 درصد حوادث در بخش 
معدن می باشد. در این راستا مطالعات متعددی از سوی مهندسین و 
متخصصان شرکت گل گهر به منظور دستیابی به سیستمی جهت پایش 
رانندگان صورت پذیرفت و در نهایت بروزترین سیستم پایش رانندگان 
تحت عنوان MDVR که دارای مزایایی همچون؛ ایجاد هشدار صوتی، 
ارتعاش صندلی و روشن شدن چراغ گردان بیرون کابین در صورت 
خواب آلودگی فرد، ایجاد هشدار صوتی افزایش سرعت، ایجاد هشدار 
صوتی عدم توجه به جلو حین رانندگی به دلیل حواس پرتی، قابلیت 
قابلیت مشاهده موقعیت  آنالیز حوادث،  تصاویر جهت  و  فیلم  ضبط 
مکانی و سرعت لحظه ای کل ناوگان بر روی نقشه هوایی گوگل و مجهز 
به دوربین مادون قرمز )با نور نامرئی( جهت راحتی چشم اپراتور در 
شب می باشد، بر روی ماشین آالت معدنی نصب و بکارگیری شده است.

در بازدید مسئوالن شهرستان از واحدهای صنفی مطرح شد:

36 مورد اخطار کتبی
 و 3۷0 مورد تذکر شفاهی صادر شد

گروه خبر: پس از اوج گیری شیوع کرونا تیم ویژه بازرسی به 
منظور نظارت بر روند اجرای دستورالعمل های ستاد مقابله با 
کرونا با حضور فرماندار، دادستان و سایر روسای دستگاه های 

مربوطه بازدید های میدانی خود را از سطح شهر آغاز کردند.
سهراب بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری سیرجان در حاشیه بازدید 
از اصناف و بانک های شهرستان سیرجان گفت: به منظور رصد و پایش 
نحوه اجرای مصوبات ستاد کرونا و اجرای پروتکل های بهداشتی در 
بانک ها و اصناف، تیم ویژه بازرسی متشکل از نماینده فرمانداری، 
تشکیل  بهداشت  مرکز  و  دادستان  صمت،  اداره  انتظامی،  نیروی 
شده است که در صورت وجود تخلف و نادیده گرفتن تذکرات، در 

کوتاه ترین زمان ممکن با قوه قهریه با متخلفان برخورد خواهد شد.
رعایت  به  نیز  سیرجان  شهرستان  دادستان  ورز،  نیک  محسن 
پروتکل های بهداشتی در اصناف و بانک ها تاکید کرد و گفت: در ابتدا 
به واحد های صنفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده باشند، 
تذکر داده خواهد شد و در صورتی که رعایت نکردن ضوابط بهداشتی 
در حد تهدید بهداشت عمومی باشد، این واحد صنفی مختلف اعمال 

قانون و پلمب می شود.
محمد موقری پور، معاون دانشکده علوم پزشکی شهرستان سیرجان 
نیز از پلمب 8 واحد صنفی خبر داد و گفت: از ابتدای هفته جاری 
تاکنون، هشت مورد پلمب بر حسب دستور مقام قضایی، ۳۶ مورد 

اخطار کتبی و ۳۷۰ مورد تذکر شفاهی انجام و صادر شد.

پلیس همواره پشتیان جامعه کارگری است
گروه خبر: جلسه کمیسیون کارگری با حضور مسئوالن شهرستان 
فرمانداری  محل  در  گذشته  هفته  کارگران  مشکالت  خصوص  در 

سیرجان برگزار شد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، فرمانده انتظامی سیرجان در جلسه 
کمیسیون کار و کارگری با بیان اینکه اهمیت وجود کارگران در  هر 
جامعه ای مشخص و غیر قابل انکار است، گفت: کارگران نقش و سهم 
بسزایی در تحقق جهش تولید دارند و نیروی انتظامی نیز در این 
راستا خود را سرباز والیت می داند و همه توان خود را برای ارتقای 
امنیت در جامعه و در بین تالشگران عرصه کار و تولید به کار گرفته 
است. وی در ادامه افزود: زنده بودن روح کارگر و کارگری یکی از 
عوامل شادابی جامعه و پیشرفت و ترقی در ابعاد مادی و معنوی است. 
سرهنگ ایران نژاد اضافه کرد: پلیس همواره پشتیان جامعه کارگری 
در توسعه اقتصاد مقاومتی و تولید کشور است و حمایت از کارگران 

وظیفه یکایک افراد، اقشار، گروه ها و نهادهای جامعه است.
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محیاپور، مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیرجان:

آموزش مجازی و حضوری از 15 شهريور آغاز می شود

بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان:

گازرسانی به 32 روستای شهرستان سیرجان 

از  سیرجان  پرورش  و  آموزش  مدیر  خبر:   گروه 
غیرحضوری  و  حضوری  به صورت  کالس ها  برگزاری 
بهداشتی  پروتکل های  شرایط  رعایت  با  متناسب 
ها  کالس  برگزاری  نحوه  افزود:  و  داد  خبر  تعیین 
به وضعیت شهرستان و تصمیم گیری ستاد  بستگی 

مقابله و پیشگیری کرونا در استان و شهرستان دارد.
خصوص  در  امید،  نسیم  با  گفت وگو   در  محیاپور  اکبر 
بازگشایی مدارس شهرستان گفت:  آموزش از 15 شهریور 
آغاز می شود و با توجه به وجود ویروس کرونا نحوه برگزاری  
کالس ها بستگی به وضعیت شهرستان دارد. وی در ادامه 
و  حضوری  به صورت  کالس ها  برگزاری  کیفیت  افزود: 
غیرحضوری متناسب با رعایت شرایط پروتکل های بهداشتی 

تعیین می شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان در خصوص اینکه کالس 
ها به چه شکل برگزار می شوند، افزود: طبق دستورالعمل 

شهرستان هایی که ستاد مقابله و پیشگیری با کرونا وضعیت 
آن را قرمز اعالم کند، کالس ها طبق روال گذشته به صورت 
آنالین برگزار می شود، اما شهرهایی که زرد باشند به صورت 
سه روز در هفته کالس آن ها برگزار می شود. وی با بیان اینکه 
این موضوع برای تمام مقاطع است، گفت: آموزش پرورش 
شهرستان تمام برنامه ریزی های الزم را برای آموزش بچه ها 
انجام داده است و در حال تنظیم برنامه ها هستیم که برای 

شروع مشکلی برای دانش آموزان پیش نیاید. 
 محیاپور اضافه کرد: اگر کالس ها به صورت آنالین برگزار 
شوند، قطعا یک سری محدودیت ها خاص وجود دارد اما با 
توجه به گرفته شدن نواقص برنامه »شاد« و تجربه مدرسان 
ما در این زمینه ان شاا... مشکل خاصی پیش نمی آید و اگر 
کالس ها به صورت حضوری باشند، دانش آموزان تقسیم 
می شوند به دو گروه که روزهای زوج  و فرد برای کالس 
با نصف ظرفیت موجود به مدرسه می آیند، که با توجه به 

پروتکل های که ارائه شده ضدعفونی و مسائل بهداشتی برای 
سالمت دانش آموزان در مدرسه رعایت شود. 

از  که  درخواستی  افزود:  پایان  در  پرورش  و  آموزش  مدیر 
مدارس  با  را  الزم  همکاری  که  است  این  داریم  خانواده ها 
مدیریت  را  بیماری  و  شرایط  این  بتوانیم  تا  باشند  داشته 

کنیم.

 

از  یکی  که  خانواده ای  در  خبر:  گروه 
اعضا مبتال می شود، بیمار حتماً باید از 
ماسک استفاده کند و با دیگران بیشتر 
چون  باشد،  داشته  فاصله  متر  یک  از 
قطرات تا فاصله یک متر می تواند فرد 

مقابل را مبتال کند. 
به  رابطه  این  در  پور  موقری  محمد  دکتر 
برای  که  موردی  اولین  گفت:   امید  نسیم 

افرادی که قرنطینه خانگی هستند، توصیه 
را  اتاق  امکان  تا حد  این است که  می شود 
از بقیه افراد جدا کنند، اگر امکان دارد در 
بهداشتی دارد  تا سرویس  خانه های که دو 
وی  بگذارند.  مبتال  فرد  برای  جدا  را  یکی 
در ادامه افزود: فرد مبتال  فاصله اجتماعی 
را با بقیه افراد رعایت کند  و برای دادن غذا 
و دارو به بیمار از ظروف مخصوص به او تا 
صرف  از  بعد  کنید.  استفاده  بیماری  پایان 

غذا ظرف ها را با آب و صابون کامال بشویند. 
ظرف های  سایر  از  ظرف ها  این  است  بهتر 
خانواده جدا باشد تا به اشتباه توسط دیگران 
دانشکده  بهداشتی  معاون  نشود.  استفاده 
علوم پزشکی اضافه کرد: بعد از 14 روز فرد 
بیمار می تواند از اتاق ایزوله خود خارج شود 
ولی باید از ماسک و دستکش استفاده کند و 
یک متر با دیگر اعضای خانواده و افراد دیگر 
فاصله داشته باشد.  دکتر موقری ادامه داد: 

اگر به بیمار نزدیک شدیم بالفاصله نقاطی 
از بدن که با وی یا وسائل اتاق تماس پیدا 
کرده را ضدعفونی شود،  بهتر است مرتب 
دستگیره درب ها به خصوص سرویس های 

بهداشتی ضدعفونی بشوند. 

گروه خبر: ذخیره خون برای شهرستان 
به  توجه  با  اما  نداریم   سیرجان مشکل 
شهرستان  خون  انتقال  پایگاه  که  این 
جنوبی  برخی شهرهای  معین  عنوان  به 
خون  به  نیاز  هست  کهنوج  مثل  استان 

بیش تری است.
انتقال خون  دکتر محمود موسوی، رئیس 
شهرستان در گفت وگو با نسیم امید، بیان 
شهرستان  برای  خون  ذخیره  در  کرد: 
سیرجان مشکل نداریم اما با توجه به این 
استان مثل  معین برخی شهرهای جنوبی 
کهنوج هستیم نیاز به خون بیش تری است. 
وی در ادامه با افزود: متاسفانه با توجه به 
گذشته  ماه  چند  در  کرونا  بیماری  شیوع 

را  خون  اهدای  کاهش  درصد   ۳۰ تقریبا 
داشته ایم و طی مصاحبه هایی که با رسانه ها 
پیامک  طریق  از  فراخوان  یا  و  داشته ایم 
تالش کردیم از شهروندان درخواست کنیم 
کسانی که امکان اهدا خون را دارند مراجعه 

کنند.
 رئیس اداره انتقال خون شهرستان افزود: با 
توجه به بیماری کرونا  برخی برای مراجعه 
مکان  این  در  ما  که  دارند   ترس  و  دلهره 
طبق پروتکل بهداشتی ضدعفونی استریل 
افرادی که  انجام می دهیم و همچنین  را 
مراجعه می کنند باید ماسک داشته باشند و 
در صورت اینکه نداشته باشند مرکز ماسک 
به آن ها می دهد.  موسوی ادامه داد: افرادی 

می کنند  مراجعه  که 
ابتدا معاینه می شوند که 
دارویی  یا  خاص  عالئم 

مصرف نکرده باشند.  
دکتر محمود موسوی با 
تا   18 افراد  اینکه  بیان 
۶۰ سال طبق استاندارد 
اهدای  برای  می توانند 
افزود:  اقدام کنند،  خون 

که  افرادی  است  این  دارم  که  درخواستی 
مراجعه می کنند سعی کنند آنتی بیوتیک 
که  بیمارانی  همچنین  و  نکنند  مصرف 
پس از بهبودی از بیماری کرونا که پالسما 
خون آن ها برای بیماران بدحال مفید است 

می توانند اقدام برای اهدای خون کنند و تا 
کنون چند مورد در این رابطه داشته ایم. وی 
از شهروندان  پایان گفت: خواهشی که  در 
دارم این است که با توجه به شرایط ذخایر 

خونی برای اهدای خون اقدام کنند.

موقری، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی:
 مراقبت های بهداشتی از بیمارکرونایی در خانه

 موسوی، رئیس انتقال خون سیرجان:
کاهش 30  درصدی منابع خونی به دلیل کرونا

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا منفرد با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 78 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ  پالک 1907 فرعی از74  فرعی از 2313  اصلی 
واقع در بخش 35 کرمان به نام آقای علیرضا منفرد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 

04/ 1399/05 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای روزبه آزادیخواه با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  17109 فرعی از5087  اصلی واقع در بخش 
36 کرمان به نام آقای روزبه آزادیخواه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا رهن بانک می باشد. تاریخ انتشار:
 04/ 1399/05 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سعید عماد با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ  پالک 3021 فرعی از 2310  اصلی واقع در بخش 
35 کرمان به نام آقای سعید عماد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 04/ 1399/05 
 محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تغییرات شرکت
شرکت  شرق  جنوب  اجراء  و  طراحی  فکران  روشن  شرکت  تغییرات  آگهی   
سهامی خاص به شماره ثبت 4775 و شناسه ملی 14008829837 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسالمی 
و سایر نامه هادی اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )923402(

آگهی رای هیات
در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر ورثه مرحومه 
صغری عزت آبادی پور عبارتند از )رضا شماره ملی 3071543832 و علی شماره ملی 
3071520281 و زهرا شماره ملی 3070444687 و هاجر شماره ملی 3070412432 
و فاطمه شماره ملی 3071515693 و معصومه شماره ملی 3071532040 همگی نژاد 
خراسانی فرزندان نامبرده برابر گواهی انحصار وراثت شماره 9909973486000172 
مورخ 1399/03/25 شورای حل اختالف شماره 10 سیرجان با نمایندگی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی سیرجان درخواست صدور سند ششدانگ یک باب خانه نیم ساز پالک 
8746 فرعی از 5087 اصلی به مساحت 360 متر مربع واقع در نجف شهر سیرجان بخش 
36 کرمان را نموده است که پس از رسیدگی رای شماره 9967 مورخ 29/ 1399/04 
هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند 
ملک واگذاری نامبرده صادر نموده  بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20 
روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض 
خود را کتباً به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم واز 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 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد 
ویا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی 
را ارائه ننماید سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. تاریخ انتشار: شنبه 

1399/05/04- عباس ملکی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ایرج یوسفی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت 20/25 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ  پالک 1 فرعی از 
4335  اصلی واقع در بخش 36 کرمان به نام آقای ایرج یوسفی ثبت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:

 04/ 1399/05 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



شـهر  نسیـم امید

المیرا ثانی، مسئول دفتر فنی شهرداری:
 برای نماهای نامناسب

 پایان کار صادر نمی شود
گروه شهر: نوع معماری با فرهنگ 
به  است  ارتباط  در  جامعه  یک 
طوری که معماری و شهرسازی در 
نتیجه فرهنگ و هویت یک جامعه 
به  می گیرد  خود  به  خاصی  شکل 
رابطه  گفت  می توان  دلیل  همین 
ارزش ها،  بین  محکمی  و  مستقیم 
نوع  با  جامعه  هویت  و  سالیق 

معماری آن وجود دارد. 
مهندس المیرا ثانی، مسئول دفتر فنی شهرداری در این رابطه گفت: 
انسان  با حواس  منظر شهری به دلیل ماهیت عینی خود به نحوی 
درگیر و برای انسان قابل درک است اکثرا نمای ساختمان ها به صورت 
انفرادی و براساس سلیقه های شخصی جدا از بسته و زمینه آن طراحی 
می کردند هرچند طراحان با جزئیات نما آشنا هستند، اما نسبت به 
ترکیب و چگونگی اثر آن بر سیما و منظر شهری بیگانه اند. در فاصله 
دو دهه اخیر قوانین متعددی به تصویب رسیده که به حد متناسبی از 
بلوغ همه جانبه گرایی دانش شهرسازی کشور و کیفیت فضای عمومی 
دست یافت، قوانین ملی و ضوابط محلی به حد نسبی از کیفیت تدوین 

شده اند. 
وی با بیان اینکه ضوابط طراحی و اجرای نما در ساختمان های جدید 
با هدف جلوگیری از ادامه آشفتگی سیمای شهر در دست اقدام است، 
گفت: این ضوابط بیشتر به صورت کلی مطرح شده اما اکنون با توجه 
به بازنگری طرح جامع و تفصیلی شهر سیرجان جزئیات آن و مقررات 
و دستورالعمل هایی برای چیدمان نمای ساختمان ها در حال بررسی 

و ارائه است.
به گفته وی شهر ما طي چند دهه اخیر با افزایش ساخت وساز و 
گسترش فیزیکي روبرو بوده که همین امر موجب دوگانگي شکل شهر 
به صورت بافت قدیم و جدید شده و از طرف دیگر به دلیل نادیده 
گرفتن مبحث سیماي ساختمان ها و نبود مبلمان مناسب و یا عدم 
رعایت مصالح مناسب در اینگونه بافت ها نه تنها منجر به زیبایي بصري 

نشده بلکه بی نظمی، بی هویتی و عدم تعادل به چشم می  خورد.
ثانی در ادامه عنوان کرد: مدیریت شهری برای تضمین اجرای ضوابط 
نما عدول از حداقل های پیش بینی شده در ضوابط جزء خطوط قرمز 
مربوط به پایان کار قرار داده به این معنی که اگر نما با دستورالعمل های 

تناسب نداشته باشد پایان کار ساختمانی صادر نخواهد شد.
 مسئول دفتر فنی شهرداری در پایان بیان داشت: خوشبختانه طرح 
نگاهی جدید  با  که  است  تصویب  پایانی  مراحل  در  جامع سیرجان 
انعطاف پذیری درسیاست گذاری ها  به اصل  بر توجه  توانسته عالوه 
و منظر  حوزه های جدیدی همچون حوزه های زیست محیطی سیما 
شهری را به قلمروهای سیاست های طرح وارد کند، در این راستا تهیه 

طرح سیما و منظر شهری مورد توجه و در جریان است.

 گفتگو

شنبه 4 مرداد 1399، شماره 238 ، سال ششم

زاده:  فتحی  فرهاد  امید-  نسیم 
نماینده  عنوان  به  فرماندار 
اجرایی  مسئولیت  دولت  عالی 
را  کشور  عمومی  سیاست های 
سیرجان  شهرستان  دارد.  برعهده 
حدود 15 ماه است که بدون فرماندار 
این  می شود.  اداره  سرپرست  با  و 
روزها یارگیری های پشت پرده برای 
ماندگاری در صحنه سیاست و سهم 
خواهی برخی گروه ها و افراد باعث 
را  دخالت ها  این  هزینه  مردم  شده 
های  هیاهوی  از  دور  مردم  بدهند. 
سیاسی منتظر کار، تالش، عمران و 
آبادانی منطقه شان هستند. دخالت 
برای  شهرستان  مسئوالن  برخی 
عزل و نصب ها، مصاحبه های متعدد 
نماینده شهرستان و اعمال دخالت 
انتخاب  شدن  تنگ  دالیل  از 
فرمانداری است. نگاهی به انتخابات 
یک دهه اخیر در کشور و سیرجان 
برای قبضه  از تالش عده ای  نشان 
آن  کردن  انحصاری  و  قدرت  تمام 
دارد. شهباز حسن پور در انتخابات 
از  یازدهم  دوره  جمهوری  ریاست 
نامزد  قالیباف،  محمدباقر  حامیان 
ریاست جمهوری  بود. نماینده پس 
انتخابات  در  قالیباف  شکست  از 
با  پرده  پشت  توافقات  با  توانست 
در  روحانی  انتخاباتی  ستاد  رئیس 
بر  را  خود  مدنظر  گزینه  سیرجان 
سیرجان  ویژه  فرمانداری  مسند 

فرمانداری  مدت  این  در  بنشاند. 
باکش و قوس هایی همراه  سیرجان 

بوده است. 

 فرماندار احمدی نژاد 
در سیرجان

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 
فعاالن  روحانی  حسن  پیروزی  و   9۲
سیاسی و اعضای ستاد انتخاباتی حسن 
انتصاب  پی  در  سیرجان  در  روحانی 
و  دولت  شعارهای  به  نزدیک  فرد  یک 
اصالح طلبان بر مسند فرمانداری سیرجان 
بودند. در این میان جالل گل محمدی، 
رئیس ستاد روحانی با تک روی و توافق 

با نماینده موفق شد منصور مکی آبادی، 
اصولگرای سنتی را که سابقه فرمانداری 
در  را  شهربابک  در  احمدی نژاد  دولت 
کارنامه خود داشت را بر مسند فرمانداری 
انتصاب  این  از  پس  بنشانند.  سیرجان 
بودن  مشاور  به  محمدی  گل  جالل 
نکشید  طولی  و  کرد  قناعت  فرماندار 
منصور  شد.  شکراب  آن ها  روابط  که 
مکی آبادی تا اردیبهشت 98 در مسند 
فرمانداری قرار داشت و با استعفاء ناگهانی 
که مورد سوال فعاالن سیاسی بود با بیان 
انتخابات مجلس  اینکه قصد حضور در 
سیرجان  فرمانداری  از  دارد  را  یازدهم 
واگذاری  نحوه  بحث  کرد.  خداحافظی 
دوران  در  نفوذ  صاحب  افراد  به  زمین 
مدیریت مکی آبادی و برگزاری انتخابات 
پرحاشیه شورای پنجم از جمله نقاط قابل 

تامل در کارنامه او بوده است. 
  حکم محمودآبادی اصالح طلب 

به سیرجان نرسید
 حجت االسالم محمد محمودآبادی از 
اصالح طلبان مطرح استان و شهرستان  
بعد از استعفای مکی آبادی به سرپرستی 
از  و  شد  منصوب  سیرجان  فرمانداری 
همان بدو ورود با این شائبه مواجه بود 
نمی شود؟  ابالغ  او  فرمانداری  حکم  که 
با  سرپرستی  ماه   ۷ طی  محمودآبادی 
قدرت و گذاشتن وقت توانست کارنامه 
عمومی  افکار  نزد  خود  از  قبولی  قابل 
برجای بگذارد. استقالل کاری، جلسات 
مداوم، حضور فیزیکی در ادارات و معادن، 

نشست خبری با اصحاب رسانه و برطرف 
کردن برخی از مشکالت شهرستان که 
هیچ فرمانداری به آن ها ورود نکرده بود 
از جمله کارکردهای او محسوب می شود. 
نزدیک انتخابات مجلس یازدهم با عدم 
به  را  خود  جای  فرمانداری  حکم  امضا 
سهراب بهاالدینی، معاون سیاسی امنیتی 

فرمانداری داد. 
  بهاالدینی در برزخ

فعلی  سرپرست  بهاءالدینی،  سهراب 
در  آذر 98  از  سیرجان  ویژه  فرمانداری 

این پست مشغول انجام امور 
انتخابات  توانست  او  است. 
دوره  یازدهمین  مهم 
اسالمی  شورای  مجلس 
را در سال 98 به خوبی و 
برگزار  حواشی  کمترین  با 
گزینه های  از  یکی  کند 
فرمانداری سیرجان است  
که از سال ۶8 به استخدام 
فرمانداری سیرجان رسیده 
است. دهیاری پاریز، بلورد، 
سیرجان،  بخشداری 

حراست و معاونت سیاسی 
جمله  از  سیرجان  فرمانداری  امنیتی 
واحدهای محل مسئولیت او بوده است و 
در حال حاضر نیز با حفظ سمت معاونت 
سرپرست  عنوان  به  امنیتی  سیاسی 
فرمانداری ویژه سیرجان در حال خدمت 
است. بهاءالدینی از جمله مدیرانی است 
که با طی روال مسئولیت در واحدهای 
مختلف در فرمانداری سیرجان پیشرفت 
داشته است و با جناح های مختلف روابط 
خوبی دارد و از او به عنوان مدیری معتدل، 

کار بلد و پاک دست یاد می شود.
دخالت نماینده

 در امور اجرایی شهرستان
در  تیرماه  در  ۲۳  شهباز حسن پور   
فرماندار  انتصاب  از  ایسنا،  با  گفت وگو 
»ابوذر  بود:  گفته  و  داده  خبر  سیرجان 
از  جیرفت  شهرستان  فرماندار  عطاپور، 
سوی استاندار کرمان به عنوان فرماندار 
ویژه سیرجان منصوب شد. وی با انتقاد 
تلویحی از استاندار افزوده بود: بنده از این 
دیر انتخاب شدن فرماندار سیرجان گالیه 

زیادی داشتم و در انتخابات و در دیدار 
را مطرح  این گالیه خود  وزیر کشور  با 
همچنین در  نشست با استاندار نیز این 
مورد را رسما اعالم کردم« در رابطه باخبر 

نماینده موارد زیر قابل طرح است:

1 با پیگیری خبرنگار هفته نامه 
نسیم امید از مراجع باالتر و استانداری 
کرمان اعالم شد: که حکم  خاصی برای 
عطاپور یا غیره فرمانداری ویژه سیرجان 
صادر و فردی منصوب نشده است و روال 

قانونی با شرایط انتخاب فرمانداری ویژه 
است.  شدن  طی  حال  در  سیرجان  در 
قطعی  و  ابالغ  از  جلوتر  نماینده  اینکه 
شدن انتصاب فرماندار اقدام به گفتگو با 
بسیار  تامل  یک خبرگزاری کرده جای 

دارد که چرا؟

از  نماینده  تلویحی  انتقاد   2
بحث  در  دارد.  نقد  جای  نیز  استاندار 
و  است  مهم  آنچه  شهرستان  مدیریت 
باید مدنظر مسئوالن عالی رتبه قرار گیرد 
با  مرتبط  اجرایی  کار  سابقه  توانمندی، 
انگیزه کار است. اینکه صرفا در راستای 
اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی بدون توجه به 
پتانسیل های شهرستان سیرجان از قبیل 
نیروی انسانی، معادن و اقتصاد در راستای 
حمایت و راضی نگه داشتن نیروهای ستاد 
انتخاباتی اقدام کنیم دود ناتوانی مدیران 
منتسب به نماینده به چشم شهروندان 

می رود و هزینه آن را مردم می پردازند. 

3 خبر انتصاب فرماندار باید 
توسط استانداری اعالم شود اینکه 
نماینده زودتر از مرجع متولی آن 
را اعالم کرده  و انتصابی هم انجام 
نشده بوده دخالت در امور اجرایی 
است و بهتر است نماینده درباره 
اعالم  مجلس  مصوبات  و  طرح ها 
خبر کند و بیان کند طی 1۲ سال 
کدام طرح را ایشان پیگیری کرده 
و ارایه کرده است. اکنون نیز حدود 

یازدهم  کار مجلس  به  از شروع  ماه  دو 
می گذرد برای افکار عمومی و شهروندان 
حوزه انتخابیه گزارشی از شرح عملکرد 
اکنون  باالخص  کاری  حیطه  در  خود 
مصوبه فسادانگیز »قیر رایگان« در مجلس 

بدهد. 

4 فرمانداری ویژه سیرجان حدود 
15 ماه است که با سرپرست اداره می شود 
و یکی از دالیل آن دخالت و اعمال نظر 
انتخاب  در  غیره  و  مسئول  افراد  برخی 
فرماندار است که باعث شده روند انتصاب 
اساسی  امورات  و  ببرد  زمان  فرماندار 
شهرستان به نوعی با کندی مواجه شوند.

5 شهرستان سیرجان طی سالیان 
با حواشی زیادی روبرو بوده است  اخیر 
برخی مدیران ضعیف  انتصاب  قبیل:  از 
شدن،  زمین خواران  بهشت  ادارات،  در 
افراد  به  زمین  هکتار  دهها  واگذاری 
که  طرح ها  برخی  اجرای  برای  خاص 

اقدامی  کوچکترین  حصارکشی  به جز 
اجتماعی،  آسیب های  نشده،  آن ها  در 
امورات  در  بازنشستگان  به کارگیری 
اعمال  با  اراضی  کاربری  تغییر  معادن، 
نفوذ، مجوز چاه های آب غیرقانونی، انتقال 
خصوصی،   فوالدهای  به  شهرستان  آب 
و  ادارات  برخی  در  کالن  فسادهای 
که  غیره  و  قبیل شهرداری ها  از  نهادها 
کرده  خدشه دار  را  شهرستان  آبروی 
است که با توجه به برخوردهای آیت ا... 
رئیسی، رئیس قوه قضائیه با مفاسد نیاز 
به فرمانداری مستقل و باتجربه است که 
شهرستان  امورات  قوا  تفکیک  با  بتواند 
را به  خوبی به پیش ببرد. به هر تقدیر 
استاندار کرمان باید به دور از شائبه های 
و  مرتبط  غیر  افراد  دخالت  و  سیاسی 
براساس  را  جدید  فرماندار  قوا،  تفکیک 
توانمندی و کارایی انتخاب کند و فرماندار 
ویژه سیرجان باید فردی آشنا به مدیریت، 
فرمانداری  و  باشد  امنیت  و  سیاست 
باشد  آن  و  این  به  منتسب  بخواهد  که 

مقبولیت مردمی نخواهد داشت.

3

نگاهی گذرا به کش وقوس های انتصاب فرمانداری ویژه سیرجان؛

نماينده، عامل بی فرماندار ماندن شهرستان است

به هر تقدیر استاندار کرمان باید 
به دور از شائبه های سیاسی و 

دخالت افراد غیر مرتبط و تفکیک 
قوا، فرماندار جدید را براساس 

توانمندی و کارایی انتخاب کند و 
فرماندار ویژه سیرجان باید فردی 
آشنا به مدیریت، سیاست و امنیت 

باشد و فرمانداری که بخواهد 
منتسب به این و آن باشد مقبولیت 

مردمی نخواهد داشت.



 شعر

خوصفتا ن

* سعید بستی
برجسته نشسته دل ربایی در خانه

                                                 رویش ندید آخر آن دلبر بی مایه
ماه رویان همه زیبا نرسیدند آخر به معشوقه

                                            تک تک شدند اسیر کفتارهای زمانه 
رخ زیبا رویان که دارند از خود ناز و ادا

                                             دربطن دل خود ندارندنشانی از صفا
رخ زشت رویان رانگر که در دل خود دارند نشان از وفا

                                                     بیگانه صفتی در کوچه بن بست 
پای رهگذری را در خاک خود شکست

                                                        شرم باد بر آن کوچه بن بست 
که عمری بود در این کوچه ها با همه همدست

                                        آنقدر گشتم ندیدم دلی آرام چون سایه 
هر چه بود خون بود و سیاه چون ناله

                                                          ندیدم مرد چو نامرد بود ایام 
به مردی ندیدم مرد تر از دوران عزیزان

                                             به طاووس که پر و بالش قشنگ است 
چو لب باز کرد صدای گربه آواز کرد 

                                                         شاد نبودیم، شاد کنیم دلی را
تا که فردا شاید نباشیم در اینجا

                                                            شادکنند دل فرزاندانمان را
                                                                        

                                                                         از دیوان کوچه باغ

   عشق روی تو

* رمضان تروال )تخلص: رازدار(

چرا تمام رخت را نگار نگماری 
                                           که دیده شود آن رخ که خندان است

دلم اگر که تمنا کند جمالت را
                                    برای دیدن آن چهره هر زمان گریان است

دلم شکسته شود در آن لحظه
                                  که روی تو سویی دگر به غیر، خندان است

رخت تمام دلم را کند بی تاب 
                                        هزار نکته ببینم زخال لب که زیبا است

دلم به خواهش رویت کند صفا خواهش
                                    اگر تو نمایی جواب به دل که بی تاب است 

در این زمان که بود حال ما خراب 
                            به عشق تو سوسو کند که عشق تو درمان است

          فعال معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 نسیـم امیدجامعه4

فرزند  تربیت  جامعه:  گروه 
صورت  جنبه ها  همه  در  باید 
بگیرد و والدین کم وبیش با ابعاد 
معنوی  و  اجتماعی  جسمانی، 
ابعاد  از  یکی  اما  هستند،  آشنا 
جنسی  تربیت  تربیتی،  مهم 
از  است. این موضوعی است  که 
والدین جدی گرفته نشده  سوی 
است و فکر می کنند که صحبت 
جنسی  مسائل  مورد  در  کردن 
و  چشم  می شود  باعث  کودک  با 
باور  این  و  شود  باز  آن ها  گوش 
برای  باعث برخی مشکالت  غلط 
با  رابطه  این  در  می شود.  کودک 
گفت  روان شناس  فرهادی،  آذر 

گویی انجام داده ایم.
آموزش  برای  فرهادی  خانم 
کودک  به  جنسی  مسائل  تربیت 

چه سنی مناسب است؟
سالگی شکل  از ۳  کودک  هویت  
کودک  جنسی  هویت  و  می گیرد 
بابیان و آگاهی از  در همین سن  و 
این که من پسر و یا دختر هستم را 
سن  این  در  که  موردی  می فهمد. 
باید خانواده ها در نظر بگیرند و روان 
شناسان و کارشناسان به آن تاکید 
دارند این است که بچه باید مستقل 
حمام  و  دستشویی  رفتن  به  اقدام 
به  والد همجنس خود  با  یا  و  کند 

حمام برود.

این  در  چگونه  خانواده ها   
صحبت  خود  کودک  با  رابطه 

کنند؟
چون در این موقع بچه ممکن است 
سواالتی برایش پیش بیاید و والدین 
در مسیر آموزشی خود بایستی درباره 
خصوصی بودن برخی اعضای بدن با 
کودکان شان گفت وگو کنند. عموما 
موضوع،  این  برای  موقع  بهترین 
و  می پرسد  سوال  که  است  زمانی  
بچه هاست.  کردن  حمام  هنگام  یا 
خصوصی  اعضای  درباره  اینکه  برای 
را  مفهوم  باید  ابتدا  کنید،  صحبت 

برای کودکانتان ساده کنید و به زبان 
رابطه  این  در  بگویید.  آن  به  کودک 
باید با فرزندتان تعامل مثبت داشته 
مستقل  خواب  برای  حتی  باشید. 
کودک در کتب و نظریه های مختلف 
از 18 تا ۲4 ماهگی است اما توصیه 
می شود حداقل از سه سالگی که بعد 
می گیرد،  شکل  کودک  اجتماعی 
جدا  را  کودک  خواب  اتاق  والدین 

کنند. 
 برای پیش گیری از تعرض به 
کودکان خانواده ها چه کارهایی را 

انجام دهند؟
مراحل  به  که  همانگونه  والدین   
هستند  آگاه  کودک  جسمی  رشد 
که  بدنش نیاز به ویتامین ها،  آهن 
و ... دارد باید از رشد جنسی آن نیز 
آگاه باشند.  در این زمینه نیاز است 
که والدین مطالعه کنند، با مشاوران 
رابطه  این  در  و حتی  کنند  صحبت 
است  انیمیشن  و  آموزشی  فیلم های 
که می توانند تهیه و آموزش های الزم 

را ببینند که در موقعیت مناسب به 
فرزند خود آموزش بدهند. خانواده ها 
تعرض  متاسفانه  باشند،  داشته  دقت 
آشنا  سوی  از  کودک  برای  معموال 
است چون خانواده  و کودک به آن 

اعتماد دارند. 
ما  فرهنگ  در  که  مشکلی  یک 
بچه ها  به  که  است  این  دارد  وجود 
باید یاد بدهیم که هر مردی عمو و 
هر زنی خاله نیست که این موضوع 
برای بچه احساس صمیمیت بیاورد. 

فرزندانشان  به  والدین  همچنین   
که  بدهند  یاد  آن ها  به  و  بیاموزند 
لمس خوب و بد چیست و آنان را با 
با افراد غریبه و مهاجم و  طرز رفتار 

مسائل دوران بلوغ آشنا کنند.
 چه نکات دیگری باید در این 

باره رعایت کنند؟
داشته  یاد  به  حتما  والدین 
زمانی  خردسالی  سنین  در  باشند 
را  کـودک  لبـاس  می خواهند  که 
رفتـن  بـرای  را  او  یا  کنند  عـوض 
هرگز  کنند  آمـاده  دستشویی  بـه 
حتی  و  نباشد  دیگران  حضـور  در 
بزرگ تر  برادر  یا  و  خواهر  جلوی  در 
از خودش، یا اینکه نبایـد در حضور 
والدین  باشد.  لباس  بـدون  دیگـران 
برای آموزش به فرزندان هوشمندانه 
متوجه  والدی  اگر  پس  کنند.  رفتار 
فرزندش  حساسیت  و  کنجکاوی 
اولین  شد  جنسی  مسائل  به  نسبت 
واکنش باید واکنشی عاقالنه و به دور 

از تصمیمات هیجانی باشد.

کنترل  اینکه  از  منظور   
هیجان و هوشمندانه عمل کردن 

چیست؟
 ما سه دسته والدین داریم؛ سهل 
مهمانی  در  مثال  طور  به  که  انگار 
خیلی  و  می کنند  رها  را  فرزندشان 
اتاق  در  االن  که  نمی دهند  اهمیت 
بازی های  بقیه همساالن خود چه  با 

انجام می دهد. 
یک سری والدین دیکتاتور  هستند 
و  فرزند را آنقدر کنترل می کنند که 

بچه حق آنکه از کنارشان بلند شود 
هوشمندانه  سوم  دسته  اما  ندارد.  را 
بازی  اجازه  بچه  به  می کنند  عمل 
می دهند و به صورت غیرمستقیم بر 

آن نظارت دارند.
تربیت  در  والدین  نقش   

جنسی کودک چقدر است؟
در تربیت جنسی نقش والدین مهم 
با  دیگر  مسائل  به  همانگونه  است  
آموزش  باید  می کنند،  رفتار  آگاهی 
الزم را برای فرزند پروری و آموزش 
ببینند  فرزندانشان  به  مراقبتی  خود 
و با فرزند تعامل مثبت ایجاد کنند. 
اگر غیر این شکل باشد فرزند آن ها 
به  دوستان  گروه  اینترنت،  طریق  از 
دنبال جواب سواالتی که در ذهنش 
است می رود که می تواند هزینه های 

زیادی برای خانواده داشته باشد.
وظیفه  که  کنم  اضافه  را  این   
عهده  بر  جنسی  تربیتی  آموزش 
بلکه  نیست  روانشناس  و  مدرسه 
وظیفه والدین است که باید آموزش 
آموزش  خود  کودکان  به  و  ببینند 

بدهند.
مرحله  شرایط  این  با  پس    

که  است  کودکی  دوران  اول 
خصوصی  اندام های  باید  والدین 
و لمس خوب و بد را به فرزندان 
آموزش بدهند. برای مراحل بلوغ 

باید چه کارهایی انجام شود؟
والدین باید در دوران بلوغ در مورد 
احکام شرعی  و  دوران  این  بهداشت 
خود  فرزندان  به  را  الزم  توضیحات 
ارائه بدهند که البته برای دختران و 
پسران متفاوت است تا از این طریق 
باشند.  آنان  دغدغه های  جوابگوی 
دادن  گوش  خوب  زمینه  این  در 
خیلی مهم است که به فرزند اعتماد 
و  قضاوت  را   فرزند  باید  و  می دهد 
او  به  و  نکنیم  نصیحت   و  مقایسه 
سواالت  حتی  که  بدهیم  آموزش 

زشت و بد را از ما بپرسد.
باورهای غلط   خانم فرهادی 
وجود  فرزندان  تربیت  برای  که 
دارد که اگر در مورد این مسائل 
را  احترام  می تواند  شود  صحبت 

از بین ببرد؟
باورهای  سری  یک  متاسفانه   
تربیت  از  نادرست  برداشت  و  غلط 
می شود  موجب  دارد،  وجود  جنسی 

از والدین تصور کنند که  تا بسیاری 
آموزش  جنسی،  تربیت  از  منظور 
با کودک  مسایل جنسی و گفت وگو 
رابطه ی  برقراری  نحوه ی  مورد  در 
آموزش  چند،  هر  است.  جنسی 
نقش مهمی در تربیت جنسی دارد؛ 
به  تربیت جنسی  عنوان  هیچ  به  اما 
کودکان  اگر  اما  نیست.   معنی  این 
همچنین  و  جنسی  مسایل  با 
قبل  دوران  از  بهداشتی  مراقبت های 
و یا بعد از بلوغ آگاهی پیدا کنند در 

برابر آسیب ها مقاوم تر خواهند بود.
این  معرض  در  کودک  اگر   
اتفاق قرار گرفت باید چکار انجام 

داد؟
سوءاستفاده  از  بعد  بچه ها  عموما 
یا  می شوند  گوشه گیر  جنسی 
تغییر  طور چشم گیری  به  رفتارشان 
می کنند. مثال امکان دارد بچه ای که 
پیش از این بازیگوش بود، رفتارهای 
اسرارآمیز و خشمگینانه از خود نشان 
را  خود  آرامش  باید  خانواده ها  دهد. 
او  که  باشند  مراقب  و  کنند  حفظ 
متخصصان  از  و  نکنند  سرزنش  را 

سالمت روان کمک بگیرید.
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گفت وگو با آذر فرهادی، روان شناس، پیرامون تربیت جنسی کودکان:

تعرض به کودک معموال از سوی آشنايان است 

یک مشکلی که در فرهنگ ما وجود دارد این است که به 
بچه ها باید یاد بدهیم که هر مردی عمو و هر زنی خاله 

نیست که این موضوع برای بچه احساس صمیمیت بیاورد. 
همچنین والدین به فرزندانشان بیاموزند و به آن ها یاد 

بدهند که لمس خوب و بد چیست و آنان را با طرز رفتار با 
افراد غریبه و مهاجم و مسائل دوران بلوغ آشنا کنند. 



کشف 233 کیلوگرم تریاک از یک منزل مسکونی 
از کشف 233  انتظامی سیرجان  گروه حوادث:  فرمانده 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از یک منزل مسکونی در 

این شهرستان خبر داد.
در  امید،  نسیم  با  گفت وگو  در  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
خصوص این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی 
در امر تهیه و توزیع مواد مخدر ، موضوع در دستور کار ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت. وی اظهار 
داشت: ماموران طی هماهنگی با مقامات قضایی در بازرسی از منزل 

۲۳۳ کیلوگرم تریاک و یک خودرو را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان در ادامه تصریح کرد: الزم است در 
اقدامات  اعتیاد  و   مواد مخدر  از شیوع مصرف  پیشگیری  عرصه 
و  همت  با  امیدواریم  لذا  شود  انجام  موثرتری  و  بیشتر  فرهنگی 
راستا  این   در  فرهنگ سازی  فرهنگی،  متولیان  و  مردم  همکاری 
ادامه یابد. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده 
هرگونه مورد مشکوک در زمینه خرید، فروش و حمل مواد مخدر 
سریعأ مراتب را برای شناسایي و دستگیري سوداگران مرگ به مرکز 

فوریت های پلیسي11۰ اطالع دهند.

دستگیري 9 سارق در سیرجان
 گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 23فقره 

سرقت و دستگیري 9نفر سارق طي  هفته گذشته خبرداد.
پاکسازی  اجرای طرح  در  ایران نژاد گفت:  سرهنگ محمد رضا 
نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان سیرجان ، موضوع شناسایي 
و دستگیري سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
قرار گرفت. وي افزود: ماموران با گشت زني محسوس و نامحسوس 
را  آن ها  و  شناسایي  را  سارق  9نفر  استحفاظي  حوزه  سطح  در 

دستگیر کردند. 
این مسئول انتظامي با اشاره به اینکه سارقان به ۶ فقره سرقت 
داخل خودرو،1 فقره سرقت موتورسیکلت، 5 فقره سرقت منزل و 
4 فقره سرقت اماکن خصوصی و 1فقره اتومبیل و ۶ فقره سایر 
مخفیگاه  از  بازرسي  کرد:در  تصریح  وي  کردند،  اعتراف  سرقت ها 
سارقان لوازم و وسایل جهت باز نمودن قفل،وسایل و قطعات  داخل 
خودرو، و تعدادي مدارک شناسایي مربوط به افراد مالباخته کشف 

و ضبط شد.

پلمب 10 باشگاه ورزشی 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان گفت: 10 
نکردن دستورالعمل ستاد  به دلیل رعایت  باشگاه ورزشی 
پیشگیری از گسترش بیماری کرونا در این شهرستان پلمب 

شدند.
سالن های  از  گل محمدی  ناصر   ، فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
بدن سازی و باشگاه های ورزشی به همراه بازرسان دانشکده و اعضای 
تخلفات  و  بازدید  پزشکی سیرجان  علوم  دانشکده  بهداشتی  تیم 
صورت گرفته را بررسی کرد. رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
سیرجان گفت: 4۰۰ باشگاه ورزشی در سطح شهرستان سیرجان 
فعالیت دارند که همزمان با اوج مجدد بیماری کرونا و بر اساس 
دستورالعمل های ستاد مقابله با این بیماری 15 باشگاه به علت عدم 
توجه به مسائل بهداشتی اخطار کتبی گرفته و 1۰ باشگاه ورزشی و 

بدن سازی متخلف هم پلمب شدند.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

اورژانس  خبر:  گروه 
بیمارستان ها اولین مکانی است 
که بیماران برای درمان بیماری 
خود به آنجا مراجعه می کنند به 
بیمارانی  و  خصوص مصدومان 
تحمل  غیرقابل  وضعیتی  که 
سریع تر  هرچه  باید  و  دارند 
اما  شود.  رسیدگی  آنان  به 
نارضایتی های  اغلب  متاسفانه 
بیماران هم متوجه این قسمت 
انجام  رسیدگی  که  است 

نمی شود. 
همشهریان  از  یکی  وحیدی، 
در گفت وگو با نسیم امید، در این 
بیان کرد: خودرو پدرم هفته  باره 
گذشته در محور کرمان سیرجان 
 115 اورژانس  و  شد  واژگون 
بیمارستان  اورژانس  به  را  مصدوم 
وی  می کند.  منتقل  رضا)ع(  امام 
در ادامه افزود: ساعت حدود19:45 
دقیقه بود که پدرم با آمبوالنس به 
بیمارستان رساندیم و ما وقتی وارد 
شدیم  بیمارستان  اورژانس  بخش 

فردی از پرسنل پشت گیشه نبود.  
یک  کردیم  سروصدا  که  زمانی 
پرستار آمد و گفت بروید پذیرش 
او را انجام بدهید! به پرستار گفتم: 
بیمار من تصادفی است اول پزشک 
را خبر کنید، اما پرستار گفت: شما 
ما  که  بده  انجام  را  پذیرش  اول 
رفتیم پذیرش را انجام دادیم سپس 
کردند،  چک  را  پدرم  خون  فشار 
گفتند: ببرید داخل راهرو تخت را 

عوض کنید.
برادرم  و  داد: چون من  ادامه  او 
گفتند یک  ما  به  که  بودیم  باهم 
نفرتان بیرون باشید و پدر را برای 
گرفتن عکس بردند که مشکل پیدا 
می کند و او را به اتاق احیا بردند و 
بعد از چند دقیقه به ما اعالم کردند 

که پدرتان فوت کرده است!
لحظه  آن  در  اینکه  بیان  با  او   
پزشکان  که  نبود  شلوغ  اورژانس 
بودند، گفت:  پرستاران مشغول  و 
از  و  می کرد  صحبت  ما  با  پدرم 
و  پزشک  اگر  و  بود  شاکی  درد 

را  پدرم  وضعیت  زودتر  پرسنل 
بررسی می کردند و نمی گفتند اول 
پذیرش انجام دهید و اهمال کاری 
نمی کردند، االن خانواده ما داغدار 

نبود. 
وحیدی در پایان تاکید کرد: در 
خواستی که از مسئوالن بهداشت 
رئیس  بخصوص  و  درمان  و 
که  است  این  دارم   بیمارستان 
بیمار  و  مصدوم  به  کنند  بررسی 
تا  کنند  رسیدگی  زود  اورژانسی 
خدای نکرده برای افراد دیگری این 

مشکل به وجود نیاید که با مرگ 
عزیزانشان در اورژانس بیمارستان 

روبرو شوند.   
 پرسنل اورژانس 

با تجربه هستند
دکتر نرگس جهانگیری، رئیس 
این  در  رضا)ع(  امام  بیمارستان 
در  گفت:  امید،  نسیم  به  رابطه 
 ۷5 فردی  دقیقه   19:4۲ ساعت 
اتومبیل  واژگونی  در  که  را  ساله 
در  را  بود  شده  جراحات  دچار 
اورژانس بیمارستان منتقل می کنند 

و از همان ابتدا متخصص بر بالین 
اما زمانی که در حال  وی می آید 
دچار  مصدوم  بودند  آن  بررسی 
ایست قلبی می شود که کار احیا 
هم انجام می شود اما متاسفانه بیمار 
فوت می شود.  وی در ادامه افزود: 
بیمارستان متخصص  اورژانس  در 
اورژانس است که با تجربه هستند و 
در صورت نیاز در هر موردی اعالم 
کنند پزشکان بالفاصله به عنوان 

کمکی در کنار او قرار می گیرند. 
افراد  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
اورژانس در دوره طرح هستند ولی 
افرادی هستند  نیستند  بی تجربه 

که سابقه زیادی دارند. 
وی در پاسخ به این سوال برای 
الزم  آموزش  اورژانس   نیروهای 
داده نمی شود گفت: ما برنامه های 
آموزشی برای پزشکان و نیروهای 
که  همانگونه  و  داریم  را  اورژانس 
بیان کردم افرادی که در اورژانس 
تجربه ای  با  افراد  دارند  حضور 

هستند.

اجتماعی  معاون  خبر:  گروه 
با  سیرجان  انتظامی  فرماندهی 
هدف پیشگیری و کاهش سرقت 
خودرو و داخل خودرو توصیه های 
آموزشی الزم را به شهروندان ارائه 

کرد. 
در  جهانشاهی  افشار  رضا  سرگرد 
سرقت  از  پیشگیری  راه های  راستای 

خودرو و لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان، اظهار داشت: از میان 
جرایم علیه اموال، »سرقت خودرو« و »سرقت لوازم خودرو« از جمله 
سرقت های رایج در سطح کشور بوده و داراي اهمیت ویژه ای است و 
آمارها حاکي از آن است که سرقت لوازم اتومبیل به دلیل سهولت در 
سرقت در مقایسه با سرقت خوِد اتومبیل به مراتب بیشتر رخ مي دهد. 
سرگرد افشار جهانشاهی تصریح کرد: این گونه وسایل نقلیه معموالً 
به منظور اوراق شدن و استفاده از قطعات و لوازم آن ها و یا براي انجام 
اعمال مجرمانه، مورد سرقت قرار مي گیرند و خوشبختانه درصد باالیي 

از این خودروهاي مسروقه توسط پلیس کشف مي شود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی افزود: سارقان حرفه اي خودرو، 
افرادي هستند که از مهارت و سرعت عمل باالیي براي راه اندازي و 
روشن کردن وسایل نقلیه از قبیل قطع سیستم هشداردهنده، بازکردن 
درِ خودرو و قفل و زنجیر برخوردار بوده و پس از مبادرت به سرقت 
و  مي کنند  خودرو  فروش  به  اقدام  مدارک  و  اسناد  جعل  انجام  با 
خودروهایي که توسط این سارقان مورد سرقت قرار مي گیرند، معموال 

به سختي کشف مي شوند.
وی در خصوص سرقت لوازم خودرو، از آن به عنوان پرشمارترین 
جرم نام برد و گفت: وقوع این نوع سرقت ها با خرید اموال مسروقه 
ادامه ي  که  آنچه  و  مي باشد  ارتباط  در  کامالً  خودرو  داخلي  لوازم 
فعالیت مجرمانه ي سارقان لوازم خودرو را تضمین مي کند، خرید اموال 
مسروقه توسط افراد جامعه است ومتاسفانه گرمي بازار مالخرها از وجود 
خریداران لوازم دست دومي است که نمي دانند مالي که مي خرند، 
دزدي است؛ و در برخي مواقع نیز وجود و ارائه ي تجهیزات لوکس 
و گران قیمت خودروها در این بازار با قیمت هاي باورنکردني و اندک 
موجب مي شود برخی خریداران، چشمانشان را بر روي حقیقت ببندند، 
به همین دلیل است که پلیس همواره با خریداران و فروشندگان اموال 

مسروقه به شدت برخورد مي کند.
معاون اجتماعی پلیس به مالکان خودروها توصیه کرد:  از پارک 
خودرو خود در محیط هاي خلوت و تاریک و یا در یک نقطه به مدت 
طوالني که زمینه را براي ارتکاب عمل مجرمانه فراهم مي کند اکیدا 
خودداری و خودرو را با درب باز یا شیشه هاي پایین و بعضاً قرار داشتن 
سوئیچ بر روي آن پرهیز کنند و از گذاشتن اشیاء لوکس، قیمتی و 
اسناد و مدارک در داخل خودرو خودداری کنند ،سوئیچ وسیله نقلیه 
خود را به عناوین مختلف مانند امتحان کردن، تشخیص نقص فني، 
ساخت سوئیچ یدکي و نظایر آن به افراد ناشناس واگذار نکنند، خودرو 
خود را در حضور مسافر به بهانه هاي مختلف مانند خرید و... رها نکنند.

خبر
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در پی فوت یکی از همشهریان در اورژانس بیمارستان امام رضا)ع(؛

نارضايتی شهروندان از اورژانس بیمارستان ها

سوزی  آتش  بروز  در  خبر:  گروه 
مثل؛  مختلفی  عوامل  سیرجان 
گردشگران،  محلی،  افراد  چوپانان، 
منابع  برداران  بهره  و  شکارچیان 
بوده اند، که  طبیعی شهرستان دخیل 

عمدتا غیرعمدی بوده است.
در  خبر   این  اعالم  با  میرشاهی  مهران 
شهرستان  گفت:  امید،  نسیم  با  گفت وگو 
 1/۲۰۰/۰۰۰ از  بیش  داشتن  با  سیرجان 

هکتار عرصه های ملی یکی از شهرستان های 
وسیع استان است و   بارندگی فصلی بهار 
باعث شد پوششی متراکم در سطح مراتع 
شهرستان ایجاد شود و  متاسفانه از ابتدای 
سال جاری تاکنون 1۷ مورد آتش سوزی را 
داشته ایم که به مقدار ۶۰ هکتار آتش سوزی 
دلیل  و  داد  رخ  سیرجان  مراتع  سطح  در 
عمدتا  سیرجان  مراتع  آتش سوزی  عمده 
در  افزود:  ادامه  در  وی  است.  غیرعمدی 
سیرجان  سوزی  آتش  بروز 
عوامل مختلفی مثل؛ چوپانان، 
گردشگران،  محلی،  افراد 
برداران  بهره  و  شکارچیان 
شهرستان  طبیعی  منابع 

دخیل بوده اند. 
میرشاهی ادامه داد: اقدامات 
پیشگیرانه بسیار خوبی توسط 
فرمانداری  و  طبیعی  منابع 

سیرجان صورت گرفته که 
ستاد  جلسات  برگزاری  با 
بحران شهرستان به ریاست 
فرمانداری  سرپرست 
محترم سیرجان و مصوبات 

هشدار  بیلبوردهای  نصب  شامل  خوبی 
خروجی  در  شهرداری ها  توسط  دهنده 
در  دهیاری ها  توسط  بنر  نصب  شهرها، 
حریق  اطفا  وسایل  خرید  ییالقی،  مناطق 
پیشگیری  جهت  در   ... و  دهیاران  توسط 

آتش سوزی مراتع صورت گرفته است.
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره  رئیس 
از  مراتع  در  آتش سوزی  افزود:  شهرستان 
عالوه  که  است  اهمیت  دارای  جهت  این 
وحش  حیات  گیاهی،  پوشش  تخریب  بر 
خاک  ساختمان  و  بافت  نابودکرده،  نیز  را 
را از بین می برد، افزایش فرسایش خاکی، 
روان  باعث  و  آب  نفوذپذیری  کاهش 

همچنین  می شود.   نیز  سطحی  آب های 
و  چندساله  های  گونه  آتش سوزی ها  در 
مرغوب مرتع نابود و گونه های سمی مهاجم 
جایگزین آن ها می شود. مهران میرشاهی با 
بیان اینکه همکاری مردم محلی، انجمن ها 
شهرداری،  شهرستان،  های  سمن  و 
دهیاری ها و دوست داران طبیعت سیرجان 
در اطفا حریق شهرستان ستودنی و قابل 
تقدیر است، گفت: از مردم خوب سیرجان 
خواهشمندم از روشن کردن آتش در مراتع 
جدا خودداری و در صورت اجبار به روشن 
کردن قبل از ترک محل از خاموش شدن 

آن حتما مطمئن شوند. 

میرشاهی، رئیس منابع طبیعی سیرجان:

آتش سوزی، مراتع و حیات وحش را نابود می کند 

سرگرد افشارجهانشاهی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان:

سرقت لوازم خودرو، پرشمارترین جرم است



ابهامات و تناقضات 
در بودجه اعالمی شهرداری

محسن جهانشاهی: در گزارش عملکرد 
مالی درآمد و هزینه سه ماهه اول شهرداری 
مصاحبه  در  و  محلی  نشریات  در  سیرجان 
شهردار در کلیپی که به صراحت بیان کرد 
شهر  شمال  در  واقع  در شهرک صدف  که 
سیرجان که در مناطق حاشیه شهر قرار دارد، 
۳۲ میلیارد ریال در بخش عمرانی در این 
محله توسط سازمان عمرانی و معاونت عمرانی 

هزینه شده است که در چند روز آینده بهره برداری خواهد شد. همچنین 
در گزارش عملکرد شهرداری در راستای اجرای ماده ۷9 قانون شهرداری 
و شورای شهر در گزارش عملکرد سه ماهه اول 1۳99 نسبت به درآمد و 

هزینه های صورت گرفته چند نکته وجود دارد:
شهرک  در  هزینه  عملکرد  گزارش  در  شهرداری  اینکه  اول  نکته   
صدف به صراحت بیان می کند فقط تنها در همان منطقه ۳۲ میلیارد 
عملکرد کل  گزارش  در  که  حالی  در  است  کرده  عمرانی  هزینه  ریال 
هزینه های عمرانی در نشریات محلی سه ماهه اول کل شهر سیرجان 
۲9،8۳9،۶4۲،۶8۶)حدود ۳۰ میلیارد ریال( ذکرشده که با صحبت های 
شهرداری در کلیپ تبلیغاتی فقط هزینه های شهرک صدف به مبلغ ۳۲ 
میلیارد ریال تناقض دارد همچنین هزینه های جاری 11۶،598،5۶1،۶4۶ 
ریال )حدود 1۲۰ میلیارد( اعالم شده است در حالی که از کل هزینه ها و 
درآمدها حداقل 4۰ درصد باید صرف هزینه های عمرانی شود و کمتر از 
4۰ درصد هزینه های عمرانی براساس قانونی نباید صورت گیرد. هزینه های 
جاری در برخی از شهرها کمتر از هزینه های عمرانی است اما تناقض زیاد 
هزینه عمرانی با هزینه های جاری می تواند حکایت از ضعف و عدم مدیریت 

باشد.
مبلغ کل  به  که  اول  ماهه  هزینه های سه  از مجموع کل جمع  لذا 
هزینه ها 14۶،4۳8،۲۰4،۳۳۲ ریال اعالم شده نزدیک به 5۰ درصد و 
حداقل آن 4۰ درصد می بایست صرف هزینه های عمرانی شود.  همچنین 
بودجه عمرانی نباید حداقل از 4۰ درصد کمتر باشد اما در گزارش ارائه 
شده تقریبا بودجه عمرانی ۲5 درصد بوده است حتی ماده ۶8)اصالحی 
1۳45/11/۲۷( بودجه تخصیص اعتبارات شهرداری که به عهده شهرداری 
براساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات محل به پیشنهاد 
شهرداری نباید از 4۰ درصد بودجه سالیانه حداقل کمتر باشد و این هزینه 
در تبصره 1 )اصالحی 1۳45/11/۲۷( این معرف اعتباراتی که به تصویب 
انجمن)شوراهای فعلی( برسد و با نظارت شورای شهر باشد که در این 
خصوص شهردار و اعضای شورای شهر باید پاسخگوی این ابهامات و 

تناقضات باشند.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : ۷818514۶

توزیع: ۰91۳945۰۰9۶
مدیر مسئول: ۰91۳۳4۷۰۷۲8
روابط عمومی: ۰91۶۲۷5۶۲۶5

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: 4۲۲۰۷۲5۰ - 4۲۲۰1۶۰9
فکس:4۲۲۳۳۶۷۲

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

09162756265 

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

امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات: 

مؤمنان در سرنوشت همدیگر شریک هستند
ٌة یَْدُعوَن إِلَی الْخیْر َو یَأُْمُروَن بِالْمْعُروِف َو یَْنَهْوَن  نُکْم أَُمّ  گروه فرهنگ: َو لَْتُکن ِمّ
َعِن الُْمنَکِر َو أُْولَئَک ُهُم الُْمْفلُِحون ) آل عمران آیه 1۰4 ( }باید از میان شما 
گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و به خوبی فرمان دهند و از بدی بازدارند، 

اینان رستگارانند{
ٍة أُْخِرَجْت لِلَنّاِس تَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن الُْمنَکِر َو تُْؤِمُنوَن   ُکنُتْم َخیْر أَُمّ
ْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن َو أَْکثَرُهُم الَْفاِسُقون  ِ َو لَْو َءاَمَن أَْهُل الِْکَتاِب لَکاََن َخیْرا لَُّهم ِمّ بِالَلّ
) آل عمران آیه 11۰ ( }شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده 
است ، به خوبی فرمان می دهید و از بدی بازمی دارید و به خدا ایمان دارید. اگر 
اهل کتاب نیز ایمان بیاورند برایشان بهتر است. بعضی از ایشان مومنند ولی 

بیشترشان تبهکارند{
لَوَة َو أُْمْر بِالَْمْعُروِف َو انَْه َعِن الُْمنَکِر َو اْصبْر َعلَی َما أََصابََک إَِنّ   یَابُنَی َّ أَقِِم الَصّ
َذالَِک ِمْن َعْزِم اْلُُمور ) لقمان آیه 1۷ ( } ای پسرک من! نماز بگزار و به خوبی 
فرمان ده و از بدی بازدار و بر هر چه به تو رسد صبر کن؛ زیرا این از کارهایی 

است که نباید سهلش گرفت{
 َو الُْمْؤِمُنوَن َو الُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولَِیاُء بَْعٍض یَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن الُْمنَکر 
) توبه آیه ۷1 ( }مردان مومن و زنان مومن دوستان یکدیگرند ، به نیکی فرمان 

می دهند و از ناشایست بازمی دارند{
 فریضه امر به معروف و نهی از منکر ،از مهم ترین فرائض دینی است که بر اساس 
آیات شریفه قرآن و همچنین دستورات ائمه طاهرین علیهم السالم مورد تأکید 
جدی بوده و از جمله ضروریات دین به شمار می آید. خداوند متعال در موارد 
متعددی از قران کریم و با بیان های مختلف، اهمیت و ضرورت التزام به انجام 
آن را توصیه می فرماید: خداوند متعال در سوره آل عمران ضمن بیان لزوم عمل 
به امر به معروف و نهی از منکر گروهی را که به اجرای این مهم بپردازند، امت 
رستگار معرفی می کند ولتکن منکم امة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و 
ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ )1۳( باید از میان شما گروهی باشند 
که به خیر، دعوت و امر به معروف و نهی از منکر کنند که اینان رستگارانند . 
به تصریح این آیه ی شریفه، گروهی که به این مهم عمل کنند، به رستگاری 
نائل می شوند. امر به معروف و نهی از منکر که در این آیه در ردیف دعوت به 
خیر قرار گرفته است، فضای مطلوبی را به وجود می آورد که انسان های طالب 
حقیقت بتوانند به راحتی راه های نیل به سعادت را جستجو کرده و در آن قدم 
گذارند. بنابراین، امتی که بستر این رشد و تعالی را برای جامعه فراهم می آورد ، 
از مقام و جایگاهی بس رفیع برخوردار خواهد بود که در این آیه ی شریفه از آنان 

به مفلحون تعبیر شده است. 
لذا مؤمنان نسبت به همدیگر رابطه دوستانه داشته و در سرنوشت همدیگر 
شریک باشند. الزمه چنین محبتی نیز امر به معروف و نهی از منکر است و 
الزمه ی امر به معروف و نهی از منکر ، قیام بندگان به وظیفه ی عبادت و خضوع 
نسبت به پروردگارشان است؛ یعنی برپا داشتن نماز و دستگیری از فقرا و پرداخت 
زکات .به این ترتیب، الزمه ی امر به معروف و نهی از منکر اطاعت خدا و رسول 
خدا صلی الل علیه و آله و سلم و زنده شدن تمام احکام و دستورات دینی است.

 معرفت

ویژه

پُرشدن تخت های بیمارستانی کرونا در سیرجان
صدا و سیما: دکتر غالمعباس محمدی، رئیس دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان درباره روند رو به افزایش مبتالیان به کرونا و 
تکمیل تخت های بیمارستانی کرونا هشدار داد.  وی با تاکید بر 
رعایت مسائل بهداشتی برای جلوگیری از بیماری کرونا گفت: 
شمار بیماران بستری در این شهرستان نسبت به ماه های اول 

این بیماری  5برابر شده و ظرفیت تخت بیمارستان های امام رضا)ع( و شهید غرضی 
سیرجان تکمیل شده است . محمدی در ادامه افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند 
و در صورت افزایش بیماران جدید نظام درمانی در پاسخگویی به بیماران دچار 

مشکل می شود.

شهادت
 امام محمد باقر)ع( 

تسلیت باد

طرح کاداستر یکی از مصادیق مبارزه با زمین خواری است
گفتارنو:  یدا... موحد، رئیس کل دادگستری استان بر 
تعیین تکلیف اراضی اختالفی تاکید کرد و گفت: در اجرای 
طرح کاداستر الزم است که به اراضی واقع در حریم شهرها 
به ویژه شهرهای بزرگ استان باید توجه ویژه ای صورت گیرد. 
وی  در شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: براساس 

ماده 9 قانون جامع حدنگاری )کاداستر(  تمام دستگاه ها مکلفند مستثنیات و اطالعات 
توصیفی امالک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کابری، 
نام بهره برداری و نقشه های مختصات جغرافیایی امالک مذکور را با رعایت جنبه های 
امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت تهیه نقشه های کاداستر 

قرار دهند.

توزیع سبد کاال میان نیازمندان سیرجانی
نسیم امید: حمایت از اقشار آسیب پذیر سیرجان، 15۰ بسته 

سبد کاال تهیه و بین نیازمندان توزیع کرد. مجید یزدانی، این خیر 
سیرجانی گفت: بحران کرونا موجب شده برخی از اقشار ضعیف جامعه 
دچار مشکل مالی و کمبود درآمد شوند، به همین منظور تصمیم به 
حمایت از این خانواده ها از طریق توزیع اقالم حمایتی در حاشیه شهر 
گرفتیم. او افزود: بیش از 15۰ سبد کاال هر یک به ارزش ۲ میلیون 
ریال بین نیازمندان و اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا شهرستان سیرجان توزیع شد. مجید 
یزدانی با بیان اینکه در روز های آینده نیز توزیع سبد های کاال تداوم خواهد یافت تصریح کرد: 
بسته های حمایتی در مرحله اول شامل اقالم اساسی از جمله برنج، حبوبات، روغن و رب گوجه 

فرنگی، شکر بود که با رعایت پروتکل های بهداشتی توزیع شد.

اختصاص شعبه ویژه در دادسرای سیرجان
ایسنا: دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان از اختصاص 
یک شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های تهدید بهداشت 
عمومی در دادسرای سیرجان خبر داد .محسن نیک ورز، با بیان 
اینکه یک شعبه ویژه برای  رسیدگی به پرونده های تهدید به زیان 
بهداشت عمومی در دادسرای سیرجان  اختصاص یافته است، 
گفت: 8 واحد صنفی متخلف در سیرجان پس از توجه نکردن به تذکرات ستاد کرونا و در 
مرحله دوم به دلیل رعایت  نکردن نکات بهداشتی با دستور دادستانی پلمب شدند. او با 
تاکید بر اینکه سالمت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: صاحبان این صنوف به 

اتهام تهدید به زیان بهداشت عمومی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند.


