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تیترها

 نبود نظارت برتعرفه های پزشکی
  آخر  6

  خبر  2

تعلیق موقت معدن خواری؛

پشت پرده واگذاری ناگهانی
 6 هزار معدن

اولین اقدام رئیس جمهور منتخب
 برای اصالح بسترهای فسادزا در دولت

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  فرهنگ 3

متشکل  ای  کمیته  جلسه  اولین  منتخب  جمهور  رییس  خبر:  گروه 
تدوین  هدف  با  را  کشور  اطالعاتی  و  نظارتی  دستگاه های  روسای  از 
گزارش  به  داد.  تشکیل  دولت  در  فسادزا  بسترهای  اصالح  راهکارهای 
ایسنا به نقل از  روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، حجت االسالم 
والمسلمین سیدابراهیم رئیسی شخصًا اولین جلسه کمیته ای متشکل از 

روسای دستگاه های نظارتی و اطالعاتی کشور را تشکیل داد...

سه شنبه های بدون خودرو هفته نامه نسیـم امید

گفت گو با محمدعلی حافظی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان سیرجان:

پیگیری احداث 5 خانه فرهنگ در محالت شهر
  دغدغه اهالی فرهنگ، مسائل زیرساختی است 

  جامعه  4  شهر 3

نصرت آبادی، کارشناس مناسب سازی بهزیستی:

کسب رتبه نخست 
مناسب سازی در استان کرمان

  فرهنگ  3

امجدی فر، کارشناس تغذیه: 

توصیه های الزم 
برای پیشگیری از گرمازدگی

  رویداد  5

آژ، مدیر سالمت خانواده دانشکده پزشکی: 

روانشناسی قبل از ازدواج، 
مهمتر از انتخاب زوج است

  رویداد  5

عکس: سجاد حیدری فرد

گزارشی از مشکالتی که سد معبر کسبه برای شهروندان ایجاد کرده است؛

شهر هرج و مرج است 



2 نسیـم امیدخبرخبر

اولین اقدام رئیس جمهور منتخب
 برای اصالح بسترهای فسادزا در دولت

رییس  خبر:  گروه 
اولین  منتخب  جمهور 
ای  کمیته  جلسه 
روسای  از  متشکل 
نظارتی  دستگاه های 
کشور  اطالعاتی  و 
تدوین  هدف  با  را 
اصالح  راهکارهای 
در  فسادزا  بسترهای 

دولت تشکیل داد.
جمهور رئیس دفتر عمومی روابط  از نقل به ایسنا گزارش به
منتخب،حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیمرئیسیشخصاًاولین
جلسهکمیتهایمتشکلازروسایدستگاههاینظارتیواطالعاتی
کشورراتشکیلدادتاپیشاززمانرسمیاستقراردولتجدید،
براساسآسیبشناسیهاوتجاربپیشینخوددرمبارزهبافساد،
راهکارهایاجراییبرایایجادتحولدرسازوکارهایفسادزایدولت

واقداماتاولویتدارراپیشنهادنمایند.
اصالح منظور به نیاز مورد ابالغیههای و دستورالعملها تدوین
سازوکارهایاقتصادیفسادآفرینورانتزا،زمینههایبروزفسادو
نیزپیشگیریازوقوعجرمدرنظامبانکی،مالیات،گمرک،مناقصات
ایجاد برای عملیاتی راه نقشه ارایه و یافته قاچاقسازمان دولتی،
شفافیتدرنظاماتاقتصادیکشوروتحققسامانهجامعاطالعات
اقتصادیکشور،ازجملهماموریتهایمحولهبهاینکمیتهاست.
از یکی که نکته این به اشاره با جلسه این ابتدای در  رئیسی
انتظاراتمردمازدولتجدیدریشهکنیفساداست،اظهارداشت:
زمینه و بیفتد تاخیر به نباید دولت استقرار زمان تا کار این آغاز
دولت، تشکیل نخست روز در تا فراهمشود باید االن از آن های
اقداماتعینیراآغازکنیم.ویادامهداد:آسیبشناسیهایانجام
بهآسیبزداییتبدیل باید راما شدهتوسطدستگاههاینظارتی

کنیم.
و ها دستگاه روسای بهحضور اشاره با منتخب جمهور رئیس 
این از بنده انتظار گفت: جلسه این در نظارتی مختلف نهادهای
»آسیب داشتن و فساد« با مبارزه »تجربه انباشت توجه با جلسه
از قبول قابل »شناخت و اجرایی« دستگاههای از خوب شناسی
از نتایجحاصل اوال ایناستکه تولیدفساددردولت« بسترهای
خصوص در خود اطالعات و اجرایی دستگاههای شناسی آسیب
را دولت در فساد« تولید »گلوگاههای و ها« »ریشه »بسترها«،

جمعبندیوبهمااعالمنمایید.
رئیسیدرادامهباتشریحانتظاراتدیگرازاینکمیتهافزود:برای
بهمنظورخشکاندنریشههای اداریکشور ایجادتحولدرنظام
فساد،راهکارهایموثراجراییپیشنهادکنیدتاازروزاولاستقرار

دولت،اقداموعملرابدونفوتوقتآغازکنیم.
اهلل آیت فساد ضد منش و روحیه به اشاره با جلسه این در
رییسیواقداماتموثروامیدآفرینویدرقوهقضاییه،دلگرمیو
چشمامیدمردمبهدولتجدیدرامورداشارهقراردادندوباارایه
پیشنهادات متبوعهخود، نهاد اقدامات و فعالیت ازحوزه گزارشی
وراهکارهاییرابرایبرخوردجدیبابسترهایفسادزادردولت

سیزدهممطرحکردند.
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در  معبر  سد  شهر:  گروه 
خیابان های شهر دردی قدیمی است 
پرداخته شده  این معضل  به  بارها  و 
دست  برخی  کم توجهی  اما  است 
حقوق  به  داران  مغازه  و  فروشان 
سد  بروز  موجب  شهروندان  سایر 
معبر شده که بسیاری از شهروندان 
از این وضعیت گالیه دارند. براساس 
به  موظف  شهرداری ها  قانون 
و مدیران  برخورد سد معبر هستند 
شهرداری نیز همواره برخورد با سد 
عنوان  خود  اولویت های  از  را  معبر 
می کنند، اما با گذری در معابر اصلی 
مشخص  مختلف  مناطق  در  شهر 
پیکر  و  در  بی  شهرداری  که  است 

است.
میوه فروش درب بازار کل 
محوطه را اشغال کرده است

ازسدمعبر ازشهروندان ای عده
شهري معضالت از یکي عنواني به
این رفع خواستار و کردند یاد
شدند. مسئوالن سوي از مشکل
یکیازشهرونداندراینبارهگفت:
چیدن با کسبه از خیلی متاسفانه
اجناسدرپیادهروهاویانمایشآن
بهمنظورجذبمشتريبرايعابران
خیابانی و است کرده ایجاد مشکل
اصلی و شهر مرکز که امام مثل
مشکل این با است خیابان ترین
روبهرواستودرببازاریکمیوه
درب محوطه کل که است فروش
شهر و است کرده اشغال را بازار
بیان با رضایی است. مرج و هرج
در شهروندان حقوق رعایت اینکه
و فروشندگان بین باید حوزه این
مغازهداراننهادینهشود،ادامهداد:
راهکار با بایستي شهری مسئوالن
و اقدامکنند اینجهت در مناسب
را رو پیاده کل کسبه ندهند اجازه

ببندند.
 سد معبر در بازار

از دیگر یکی پورخسروانی
میگوید: باره این در شهروندان
پیاده اصلی های خیابان از خیلی
شرایط در و دارند باریک رو
اما است، سخت رفتوآمد عادی

این به داران مغازه و دستفروشان
سد با و نمیکنند توجهی مساله
را تردد شرایط منطقه در معبر
میکنند. سختتر شهروندان برای
اودرادامهمیافزاید:بازارنیزهمین
بعد به عصر از و دارد را مشکل
جمعیتزیادمیشودومیزهایکه
گذاشتند بیرون فروش برای کسبه
در و گیرد کی را بازار دهنه نصف
اطرافاینهاجمعیتکهجمعمی

شوندعبورمرورسختاست.
خیابان محل تابلو تبلیغ شده

در شهروندان برخی همچنین
وضع این از شهر مختلف نقاط
چند مختص و هستند ناراضی
از یکی نیست شهر تجاری معبر
کاشانی خیابان در که شهروندان
ساکناستدراینرابطهمیگوید:
واحدسدمعبرشهرداریبامتخلفان
مغازه از خیلی و کند نمی برخورد
خود تابلوهای تعمیرکاران و دارن
راوسطخیابانمیگذارندوعالوه
کردند غرق را رو پیاده که این بر
می تعمیر آنجا در را خودروها و
در خودرو پارک اجازه حتی کنند،
کنارخیاباننمیدهند.اودرادامه
برای  از برخی جدیدا کرد: اضافه
نکند پارک را اینکهکسیخودرو
می استفاده خطر های استوانه از
کنند،کهاینموضوعرعایتنکردن

حقوقدیگراناست.
برای رفع سد معبرکمبود 

پرسنل داریم
مدیرمنطقه عسکری، محمد امیر
دوشهرداریسیرجاندراینرابطه
سد واحد مخصوص گشت  گفت:
با مدت این در و است فعال معبر
قراردادباپیمانکاردربلوارخبرنگار
وفاطمیه،مالکاشترسایبانهای
فلزیکهکسبهنصبکردهبودندرا

جمعآوریکردیم.
راستا همین در افزود: درادامه او
پاکسازیسدمعبردربلوارشاهد،
که داشتیم را ... و صادقی دکتر
فروشی میوه یک های میوه حتی

بازار در اما کردیم آوری جمع را
قبل سنوات طبق امام خیابان و
متاسفانه اما شود می آوری جمع
گذاشتن به اقدام برخی دوباره
فروش دست و کنند می ویترین
راپهنمی بساطشان نیزدوباره ها
امام خیابان و بازار ورودی و کنند
شده پاکسازی بارها شهریور 17
به که دارد فرهنگسازی به نیاز اما
قانوناحترامگذاشتهشودتادوباره
ندهد.مدیرمنطقهدو اتفاقرخ این

قانون اینکهطبق بیان با شهرداری
به فرد و دادهمیشود اخطارالزم
آزاد را معبر اگر ساعت 24 مدت

نکردباآنبرخوردمیشود.
گشت افزود: ادامه در  عسکری
تعداد اما است فعال سدمعبر
یک که نیستند زیاد ما نیروهای
این بزنند، گشت مداوم را خیابان
شهروندان که است نیاز موضوع
اگرباموردیروبهروهستنداطالع

بدهند.

شرکت  عملکرد  بررسی  از  پس  خبر:  گروه 
توسعه  شرکت  استخدامی  آزمون  در  کنندگان 
آهن و فوالد گل گهر، نتایج این آزمون در مرحله 

ابتدایی اعالم شد.
و  آهن  توسعه  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  شرکت  این  استخدامی  آزمون  گهر؛  گل  فوالد 
تیر   ۳ تاریخ  در  متقاضیان  از  کثیری  حضور جمع 
ماه برگزار شد و در کمتر از یک ماه نتایج اولیه این 

آزمون مشخص شد.
و  اولیه  نتایج  مشاهده  برای  می توانند  داوطلبان 
توسعه آهن  به سایت شرکت  آزمون خود  کارنامه 
مراجعه   GisDco.ir آدرس  به  گهر  گل  فوالد  و 
نمایند. در این مرحله از فرایند آزمون استخدامی 
را  نمره  نصاب  حد  که  افرادی  از  نفر   ۲۰۴ تعداد 

کسب کرده اند به مرحله مصاحبه دعوت شده اند.
مصاحبه این افراد در صورت مساعد بودن شرایط 

کرونای  ستاد  از  مجوز  اخذ  و  کرونا 
 ۲۸ روزهای  در  سیرجان  شهرستان 
و  شد  خواهد  برگزار  تیرماه   ۳۱ الی 
از بین راه یافتگان به این مرحله؛ ۸۰ 
شرکت  جذب  نهایی  مرحله  در  نفر 
و  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه 

پیمانکاران این شرکت خواهند شد.

گزارشی از مشکالتی که سد معبر کسبه برای شهروندان ایجاد کرده است؛

شهر هرج و مرج است
 بازدید مسئوالن شهرستان از دو واحد تولیدی 

موانع  رفع  و  تسهیل  منظور  به  شهرستان  مسئوالن  خبر:  گروه 
بازدید  از دو  واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره ۱  تولیدکنندگان، 

کردند. 
شهرستان تجارت و معدن صنعت، اداره عمومی روابط گزارش به
امامجمعهشهرستان،فرماندهی باحضور اینجلسهکه سیرجان،در
صنعت اداره سرپرست افصحی عبدالرضا نداجا، پشتیبانی و آماد مرکز
معدنتجارتشهرستانوجمعیازمدیرانوروسایاداراتوبانکها
برگزارشد،مشکالتواحدهایتولیدیدردستوربررسیواقدامعاجل

قرارگرفت.
سرپرستادارهصنعت،معدنعنوانکرد:برگزاریجلساتکارگروهرفع
بازدیدنزدیک موانعتولیددرمحلکارخانههاوکارگاههاوهمچنین
کارآفرینان و گذاران سرمایه با دیدار و صنعتی واحدهای از مسئولین
عالوهبرآشناییبیشتربااینواحدهاباعثمیشودحلمشکالتاین
واحدهاباسرعتبیشتریصورتبگیرد.عبدالرضاافصحیدرادامهافزود:
ازابتدایسالجاریتاکنونبیشاز80مصوبهکارگروهرفعموانعتولید
شهرستاناجراییشدهکهعمدهآنهامصوباتیاستکهدرجلساترفع

موانعحضوریودرمحلواحدهایصنعتیمقررگردیدهاند.
اقدامات حمل  و نقل ریلی گل گهر 

در توسعه این حوزه در کشور موثر است
گروه خبر: معاون فنی و زیربنایی راه آهن کشور گفت: اقدامات خوبی که 
در حمل و نقل ریلی گل گهر انجام شده، در توسعه این حوزه در کشور نیز 
موثر است. از این بابت جا دارد از اهتمام مدیرعامل محترم شرکت گل گهر 

جناب آقای مهندس عتیقی و سایر مدیران  تشکر کنم.
بهگزارشروابطعمومیگلگهر،سیدمصطفیداودیافزود:اینتوسعه
باعثکاهشتصادفات،صرفهجوییدرسوختوبهبودحملونقلانواع
بارخواهدشد.گلگهرهمچنینیکمسئولیتاجتماعیخوبرادراین
حوزهانجامدادهاست.پروژههایراهآهنگلگهرروندخوبیراطیکردهو

امیدواریمسایرخطوطاینمحدودهبهزودیبهبهرهبرداریبرسد.
حوزه در گلگهر گفت: شهرستان ویژه فرماندار بهاالدینی سهراب
خطوطریلیدرسطحکشورپیشگاماست.جابجاییباروکارگرانمسئله
مهمیاستکهازگلگهرمیخواهیمدرآیندهنزدیکجابجاییکارگران

ازطریقخطوطریلیراهمدردستورکارقراردهد.
توسعه در افزود: هرمزگان آهن راه مدیرکل چنگانی محمدرضا
زیرساختهایریلیدرمنطقهگلگهرپیشرفتخیلیخوبیحاصلشده
است.بینراهآهنمنطقهومسئوالنحوزهحملونقلشرکتگلگهر
به بتوانیم که است این اصلی هدف و است برقرار خوبی بسیار تعامل
توسعهحملونقلریلی،کاهشنرختمامشده،کاهشحوادثوکاهش

آالیندههایمحیطیزیستیبرسیم.
محمدجوادفریدونیمعاونپشتیبانیگلگهرگفت:شرکتگلگهربا
یکبرنامهریزیبلندمدتدرحوزهخطوطریلیوحملونقلمحصوالت
ازاینطریق؛باجدیتواردعملشدهاست.طولخطوطریلیجدید
بهمجتمعهایگلگهر،جهانفوالد،گهرزمین، منطقهوخطوطیکه

توسعهآهنوفوالد،میدکومتصلمیشوند.
مهندسمهدیعارفی،مدیرحملونقلشرکتگلگهرعنوانکرد:
و هزینه کاهش به توجه با و ریلی خطوط طریق از محصوالت حمل
افزایشایمنی؛تیمحملونقلشرکتگلگهرتمامتالشخودراکرده

کهبتواند70درصدازمحصوالترابهصورتریلیجابهجاکند.

نتایج اولیه آزمون استخدامی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر اعالم شد 
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نصرت آبادی، کارشناس مناسب سازی اداره بهزیستی :

کسب رتبه نخست مناسب 
سازی در استان کرمان 

گفت:  بهزیستی  اداره  سازی  مناسب  کارشناس  خبر:  گروه 
شهروندی  حقوق  و  شهروندان  رفاه  های  شاخص  از  یکی 
پارک  ها  بوستان  مثل؛  عمومی  امکانات  به  آسان  دسترسی 
قبیل ساختمان های  از  که خدمات عمومی  اماکنی  و  بازار  ها، 
پزشکان بانک ها ادارات دولتی است و این اماکن بایستی به 

صورتی دسترس پذیر باشند.
آسان زمانیدسترسی افرود: ادامه در آبادی نصرت عباس
قبیل از اقشار تمام آحادجامعهمطرحمیشودشامل برای
حتی و معلولیت دارای افراد باردار، های خانم سالمندان،
طور به اند شده مشکل دچار مقطعی صورت به که افرادی
و استخوان شکستگی دچار تصادف اثر در که فردی مثال
یا عصا مانند توانبخشی کمک وسایل از استفاده به مجبور
به امکانات تمامی از بتواند بهبودی زمان تا که است ویلچر

راحتیاستفادهکند.
ویبابیاناینکهدرقانونجامعحمایتازمعلوالننیزبه
اینمهمبهصورتجدیپرداختهشدهاست،گفت:مناسب
نیست معلولیت دارای افراد یا معلوالن ویژه تنها سازی
جامعه عموم بهتره و بهینه استفاده و دسترسی برای بلکه
ستاد کشور درسطح راستا همین در که است شده تعریف
محترم وزیر ریاست با کشور سازی مناسب پیگیری کمیته
کشورودبیریسازمانبهزیستیکشوروحضورسایروزراو
نمایندگانسازماننظاممهندسیتشکلهایغیردولتیفعال

شدهاست.
اینکه به اشاره با بهزیستی اداره سازی مناسب کارشناس
درشاخصهایارزیابیستادپیگیریومناسبسازیاستان
در برتر رتبه بهکسب موفق جاری سال اول ماهه درشش
بدون موفقیت افزود: ایم، شده استان های شهرستان بین
توانبخشی معاونت کل، مدیر های همدلی و ها حمایت
ریاستمحترم و فرمانداری معاونتعمرانی ویژه، فرمانداری
ادارهبهزیستی،شهرداروشورایشهرسیرجانومعاونفنی
وعمرانیشهرداریسیرجانقابلدسترسینبودهاستکهبه

نوبهخودمازکلیهعزیزانسپاسگزاریمیکنم.

خبر

حیدری  سجاد 
شهرستان  فرد: 
توجه  با  سیرجان 
به شرایط ویژه ای 
که دارد در زمینه 
نسبی  توسعه  و  رشد  مختلف  های 
فرهنگی  بحث  در  اما  است  داشته 
نتوانسته به وضع مطلوب و رضایت 
فعاالن  گفته  به  و  برسد  بخش 
فرهنگی  فقر  مشکل  فرهنگی، 
دیده  وضوح  به  شهری   جامعه  در 
است  موضوعی  این  و  شود  می 
شناسان  جامعه  و  کارشناسان  که 
که  است  نیاز  و  کنند  می  مطرح 
مسئوالن در این زمینه برنامه ریزی 
این  در  و  باشند  داشته  تری  دقیق 
فرهنگی  های  گروه  بتوانند  راستا 
هنری را در راستای تقویت فرهنگ 
تقویت کنند. پیراموان این موضوع 
رئیس  حافظی،  محمدعلی  با 
شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
داده  انجام  گویی  و  گفت  سیرجان 

ایم.

به  که  زمانی  از  حافظی  آقای  
عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
آغاز  را  خود  فعالیت  سیرجان 
کارها  رو  پیش  های  چالش  کردید، 
و گروه های فرهنگی را در چه می 

بینید؟
و بوده همیشه فرهنگی های چالش 
این بررسی راستا این در اما ، هستند
پس و هاست آن شناسایی و چالش
آن کردن برطرف و حل برای آن از
مدت این در که کنیم گیری تصمیم
دوجلسهبااهالیفرهنگوکارشناسان
صحبت و مشکالت و کردیم برگزار
هایآنراشنیدیمکهطبقشناسایی
مشکالتاساسیطبقاولویتبرایحل

آنهااقدامکنیم.
و  جلسات  این  برگزاری  طی  
بررسی هایی که انجام دادید، با چه 

مواردی روبه رو شدید؟

حدود6ماهیکهکارراشروعکردیم
شناسایی کردم بیان همانطور هدف و
مشکالتواولویتبندیبرایحلآن
هابودهوهستامابیشتریندغدغه
مسائل داشتند، فرهنگ اهالی که ای
و گروه هر باالخره است زیرساختی
ما و بهزیرساختدارد نیاز ای جامعه
داشته برنامه موضوعات این برای باید
باشیم،مکانمناسبوتجهیزاتوهنر
عرضهکنیمودرحالحاضرمجموعه
تاالرفردوسیکهنیمقرناستساخته
شدهاستراداریمکهشاملکتابخانه،
کتاب که است نگارخانه و تیاتر سالن
خانهازآنجداشدهوازسال90با
تحویل غدیر ساختمان اندازی راه
مکان یک دغدغه اما است، هنرمندان
مناسبوباتجهیزاتوجوددارد.مورد
فرهنگ اهالی از مالی حمایت بعدی
از و کرونا به توجه با که است هنر و
به و آمد وجود به که گسیختگی هم
قشرهنرمندمانندسایراقشارضرروارد

کردهاست.
و  به دغدغه هنرمندان  با توجه  
نبود یک سری امکانات که شما در 
صحبت هایتان به آن اشاره کردید، 
گیری  تصمیم  چه  موارد  این  برای 

صورت گرفته است؟
ارشاد وزارت های سیاست کل
با و کنند ورود افراد که است این
راه نگارخانه ارشاد اداره هماهنگی
به ارشاد وزارت توقع و شود اندازی
راه با که است خصوصی های بخش
در هنری و فرهنگی مؤسسات اندازی
و بگیرد صورت فعالیت ها زمینه این
برای امکانات طلبد می سیرجان در
هنرمندان برای الزم فضای ایجاد
نگارخانه حاضر حال در و شود ایجاد
نیمهخصوصیدرتاالرفردوسیاستو
پیگیراینهستیمکهدرمجتمعغدیر

یکنگارخانهجدیدراهاندازیکنیم.

در جلسات  حافظی شما  جناب  
صحبت  فرهنگی  های  معین  از 

کاری  چه  زمینه  این  در  کنید،  می 
صورت گرفته است؟

دردیداریکهباحضورمدیرکلارشاد
با سیرجان مردم نماینده و استان
داشتیم، اسالمی ارشاد فرهنگ وزیر
شهر های قابلیت و شناسایی با
کردم مطرح را پیشنهادی سیرجان
کهدرشهرهایکهمعادنوجوددارد،
معادن درآمد از کم خیلی درصدی
بدهند اختصاص شهر هنر فرهنگ به
های مسئولیت از جدا موضوع این و
اجتماعیباشدکهبهصورتقانونیدر

بیاید.
برای  رایزنی  راستا  این  در  
حمایت شرکت های معدنی صنعتی 
گرفته  صورت  هنر  و  فرهنگ  از 

است؟
عتیقی آقای حضور با خوشبختانه
روابط حلوایی و مدیرعامل عنوان به
صنعتی و معدنی شرکت  عمومی
روحیه بودن، بومی بر عالوه گهر گل
خوبی تعامل و دارند خوبی فرهنگی
در و دارند شهر فرهنگی عرصه در
مصوبات اجرای راستای در گام اولین
آمادگی اعالم عمومی فرهنگ شورای
هزینه میلیارد 5 تا 3 بین که کردند
نیازدراجرایبرنامه کنندودرصورت
هایکاربردیبیشترنیزهزینهکنند.
مثل جشنواره سری یک بر عالوه
گل سازی مجسمه سمپوزیم آبانا،
برگزاری بحث شود، می برگزار گهر
از حمایت راستای در تئاتر جشنواره

هنرمنداناست.
بحث  است  مطرح  که  موضوعی  
عمومی  فرهنگی  شورای  جلسات 
یا  مصوبات  اما  شود  می  برگزار 
به  شود  می  اتخاذ  که  تصمیماتی 
نمی  شهروندان  و  ها  رسانه  اطالع 

رسد؟
عمومی فرهنگ شورای جلسات
نماینده نفر یک که کرده بینی پیش
و دارد حضور جلسات در مطبوعات
می آن از و هستند موضوعات پیگیر

خواهیمکهاطالعرسانیبیشترباشد
گذشته روز چند که ای جلسه در و
و مساجد ارتقا مورد در بحث داشتیم
از نقطه چند که بود ترافیک شورای
شوند، انتخاب پایلوت عنوان به شهر
صورت مذهبی و فرهنگی کارهای
بنیاد و  شهرداری طرفی از و بگیرد
واگذار زمین که محالتی در مسکن
میکندمکانیرابرایمسجددرنظر
موتورسواری هیأت همچنین بگیرد.
یک داشتند تصمیم رانی اتومبیل و
که بدهند ارائه متناوب کارهای سری
باحضور تصمیمگرفتهشدکمیتهای
آموزش ترافیک، شورای راهور، پلیس
وپرورشو...تشکیلوبررسیالزمرا

انجامدهد.
سال گذشته سیرجان به عنوان 
پایلوت طرح پیشگیری از خشونت 
به  توجه  با  آن  در  و  شد  انتخاب 
های  خشونت  و  ها  نزاع  افزایش 
های  فعالیت  سری  یک  مختلف 
فرهنگ  اداره  عهده  بر  فرهنگی 
زیر  های  ارگان  با  اسالمی  ارشاد  و 
این  در  گرفت  قرار  آن  مجموعه 
گرفته  صورت  اقداماتی  چه  زمینه 

است؟
زیر مؤسسات توسط برنامه سری یک
و شد  انجام فرهنگ اداره مجموعه
در خشونت موضوع با تیاتر اجرای
کارها از یکی زندان و محالتمختلف
گهر گل اندیشه معراج موسسه و بود
برگزار اینزمینه جلساتتخصصیدر
بهمقطع برنامهمحدود اینگونه و کرد
خاصینیستودرطولسالبایداجرا

شود.
حوزه  در  ها  فعالیت  سری  یک  
به  که  شود  می  انجام  فرهنگی 
کاری  موازی  کارشناسان  عقیده 
ساماندهی  برای  گیرد،  می  صورت 

این موضوع چه برنامه ای دارید؟
حسینی، االسالم حجت که موضوعی
عمومی فرهنگ شورای رئیس
صورت کاری موازی که دارند تاکید

این گذشته سال دو یکی در و نگیرد
موضوعکنترلشدهاستویکسری
کارهای در ها ارگان و موسسات
ارگان و دارند وظایف شرح فرهنگی
فرهنگی کارگروه مثلشهرداری هایی
می انجام اقدامات سری یک و دارد
همچنبن است. ذاتی فعالیت که دهد
برنامههاییسازمانتبلیغاتاسالمیو

گلگهرانجاممیدهد.
برای حمایت از قشر هنرمند از  
طرف وزارت خانه تصمیمی صورت 

گرفته است؟
بله.برایحمایتازقشرهنرمند»هنر
افراد که شده گرفته نظر در کارت«
اینترنتی های درگاه به مراجعه با
که کنند می کامل را خود مشخصات
اینهنرکارتشاملیکسریکمک
به که است امتیازاتی و مالی های
هنرمنداندادهمیشود.ازطرفیمادر
ادارهبهدنبالاینهستیمکهموانعبر
سرراههنرمندانرابرداریمومعتقدم
و دستور و رود می خود راه هنر که

فرمایشنمیتواندداشتهباشد.
در  فرهنگی  کارهای  برای  
حاشیه شهر و محالت کم برخوردار 
و  ریزی  برنامه  فرهنگی  امکانات  از 

اقدامی شده است؟
قالب در اندیشه معراج موسسه بله.
حاشیه مناطق در فرهنگی کارهای
است داده انجام را هایی برنامه  شهر
با که هستیم این دنبال به نیز ما و
شهر از نقطه در5 شهرداری با تعامل
کارهای و شود ایجاد فرهنگ خانه
شود. انجام مناطق آن در فرهنگی
اضافه را موضوع این باید همچنین
با تالشیم در راه ادامه در که کنم
و مختلف سالیق با جمعی خرد یک
همفکریکارهایفرهنگیپیشببریم
ارشاد اداره قبلی روسای از تشکر با و
کهدراینزمینههافعالیتهایخوبی
انجامدادندوهمهدستبهدستهم
باهمکاریشهروندانمشکالت بدهیم

فرهنگیرابرطرفکنیم.

گفت گو با محمدعلی حافظی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان سیرجان:

پیگیری احداث 5 خانه فرهنگ در محالت شهر
  دغدغه اهالی فرهنگ، مسائل زیرساختی است 

معابر  آسفالت  عملیات  رسانی:  اطالع 
صورت  به  سیرجان  شهر  خیابانهای  و 
به  مطلوب  خدمات  ارایه  هدف  با  گسترده 

شهروندان در حال انجام است.
آسفالت  گسترده  عملیات  طرح  این  در 
اساسی و لکه گیری با رعایت اصول فنی و 
زیرسازی های الزم با کیفیت مطلوب انجام 
شهروندان،  تردد  سازی  روان  و  شود  می 
ارتقا کیفی، بهسازی معابر و مناسب  سازی 
اقدام  این  و منظر شهری در  محیط، سیما 

مدنظر مدیریت شهری قرار دارد.
بین  امور  و  ارتباطات  گزارش مدیریت  به 
رفاه  منظور  به  سیرجان  شهرداری  الملل 
سطح  کیفیت  ارتقای  شهروندان،  حال 
بهبود تردد خودروها و عدالت در  زندگی، 
اجرای پروژه های عمرانی عملیات آسفالت 
و  نواب  خیابان  در  واقع  کوچه  چندین 
بیگلری در روزهای آتی  نژاد  کوچه شهید 

به انجام خواهد رسید.
شرقی(  اشتر)الین  مالک  بلوار  همچنین 
احمد  سید  بلوار  تا  زاده  صفار  چهارراه  از 
تقاطع  از  هجرت  بلوار  و  خمینی)ره( 
خیابان وحید تا میدان معلم ، و نیز خیابان 
برداشت  و  زیرسازی  شمالی  فردوسی 

که  باشد  می  انجام  حال  در  آسفالت 
آغاز  زودی  به  معابر  این  آسفالت  عملیات 

خواهد شد.
و شهرسازی  فنی  معاونت  یگانه  مهندس 
اکنون  هم  کرد:  بیان  سیرجان  شهرداری 

آسفالت ضلع  در حال  شهرداری سیرجان 
چندین  با  و  باشد  می  بنفشه  پارک  غربی 
سطح  در  بندی  اولویت  اساس  بر  گروه 
معابر در حال انجام آسفالت است و ترمیم، 
ادامه  همچنان  آسفالت  اجرای  و  اصالح 

دارد.
مدیریت  داشت:  اظهار  یگانه  رامین 
رسانی  خدمات  امسال،  ابتدای  از  شهری 
به  را  مختلف  های  حوزه  در  به شهروندان 
صورت ویژه در دستور کار قرار داده که به 

درخواست شهروندان و بر اساس ضرورت، 
عملیات آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر 
یکی از اولویت های شهرداری سیرجان به 

شمار می رود.
معاون شهردار یادآور شد: اجرای نهضت 
روان  شهر،  چهره  اصالح  هدف  با  آسفالت 
و  آرامش  تامین  نقلیه،  تردد وسایل  سازی 
پایان  تا  و  شده  انجام  شهروندان  آسایش 

سال نیز ادامه می یابد.
مدیریت  اینکه  بیان  با  یگانه  مهندس 
به  معابر  آسفالت  کیفیت  به  شهری 
شهروندان  جدی  مطالبات  از  یکی  عنوان 
نیاز  رفع  داشت:  اظهار  دارند،  ویژه  توجه 
و  بوده  مدیریت شهری  اولویت  شهروندان 
معابر  از  بسیاری  آسفالت  نهضت  طرح  در 
موضوع  این  که  شد  بهسازی  خیابان ها  و 
رضایت شهروندان را به همراه داشته است.
و  مهمترین  را  شهروندان  رضایت  وی 
دانست  بزرگترین سرمایه مدیریت شهری 
و گفت:  تحقق این موضوع اولویت اقداماِت 
ذکر  به  الزم  است.  سیرجان  شهرداری 
حال  در  عمرانی  واحد  از  اکیپی  که  است 
لکه گیری و آسفالت کوچه ها و خیابانهای 

سطح شهر می باشند.

عملیات آسفالت معابر با هدف ارایه خدمات مطلوب به شهروندان؛

آسفالت و بهسازی معابر با جدیدت ادامه دارد
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کمک 1۳ میلیونی به خانواده ها 
پس از تولد فرزند چهارم!

اجرایی  ستاد  به  وابسته  ۱۵خرداد  بنیاد  مدیرعامل  خبر:  گروه 
فرمان امام از آغاز اجرای طرح مثبت۳ به منظور حمایت و تشویق 

خانواده ها به فرزندآوری به صورت آزمایشی از استان قم خبر داد.
فلسفه افزود: اینخبر اعالم با ارجائی ایسنا،سیدعبداهلل بهگزارش
ذاتیبنیاد15خردادرسیدگیبهمحرومینومستضعفینمیباشد،که
دردورهمدیریتجدیدوپسازالحاقاینمجموعهبهستاداجرایی
خانواده، و جمعبت اولویتدار؛ مأموریت سه تعریف با امام فرمان
بهداشتودرمانوعمراناجتماعیبهدنبالخدمترسانیبهمردم
هستیم.ویافزود:درحوزهجمعیتبهمعنایجهانی؛سالمت،خانواده
وتحکیمبنیانآندردستورکارقرارگرفتهاستودرفازاول150
نظر از غربالگریچشم درطرح را زیر12سال محروم کودک هزار
تریاژوسپسعملجراحییاتجویزدارووخریدعینک،تحتپوشش
قراردادهایم.ویدرادامهتأکیدکرد:درقدمبعدساالنه90هزارنفراز
هموطنانمحرومکهدچارضایعهحرکتیهستندرادرزمینهتأمین

ویلچرووسایلتوانبخشیتحتپوششقرارخواهیمداد.
مدیرعاملبنیاد15خردادبااشارهبهآغازطرحکمکدرمانیزوجهای
نابارورادامهداد:درحوزهجمعیت10هزارزوجنابارورراتحتپوشش
قرارخواهیمدادکهمتقاضیانبایددرسامانهجامعخدمات1542.
IRثبتنامکنندودراینطرحبههرخانواده1میلیونتومانبالعوض

جهتدرمانو10میلیونتومانوامباکارمزد۴٪تعلقمیگیرد.
ارجائیبااشارهبهسیاستستاداجراییفرمانامامدرزمینهتحدید
نسلوافزایشفرزندآوریازراهاندازیباشگاه"مثبت3"خبردادو
افزود:دراینطرحپسازتولدفرزندچهارمدرخانواده،یکمیلیون
تومانهدیهبهمحضتولدفرزندبهمادر،دومیلیونتومانسهامبه
فرزند،بیمهتکمیلیدوسالهمادروکودکو10میلیونتومانبسته
معیشتیارزاقازجملهشیرخشک،موادغذاییوپوشکبهانتخاب

پدراهداءمیشود.

رجیستری تبلت از دوم مرداد آغاز می شود
بهگزارشایسنا،طرحاحرازاصالتتجهیزاتدارایسیمکارت)رجیستری(
درسال1396آغازشد،درمرحلهاولاینطرحتمامینشانهایتجاری

تلفنهمراهتااردیبهشتسال1397مشمولطرحرجیستریشدند.
مدیرکلحفاظتازحقوقمصرفکنندهرگوالتوری-ازاجرایطرحاحراز
اصالتتجهیزاتدارایسیمکارتبرایتبلتهاازدوممردادماهخبردادوبا
اشارهبهپروژهملیپیادهسازیواجرایفنیسامانهشناساییتجهیزاتدارای
سیمکارتگفت:تبلتبرندلنووازدوممردادوسایربرندهایتبلتازنهم

مردادماهمشمولطرحرجیستریمیشوند.
ویعنوانکرد:پیشازایننیزباتصمیمکمیتهراهبریطرحپیشگیری
رجیستری کارت، سیم دارای تجهیزات و همراه تلفن گوشی قاچاق از
ساعتهایهوشمندازدوازدهمتیروتجهیزاتیمانندبارکداسکنر،مبدل
تلفنثابتبهسیاروPDAازنوزدهمتیرسالجاریآغازشدهاست.آن
رجیستری اجرایطرح از قبل تا که سیمکارت دارای تجهیزات از دسته
تاریخ از اماتجهیزاتیکهپس اینطرحنمیشوند، بودهاند،مشمول فعال
دارای که افرادی رجیستریمیشوند. فعالشوند،مشمول مشخصشده
ایندستگاههاهستند،بایدتاقبلازتاریخهایتعیینشده،سیمکارتخود
رادرداخلدستگاهقراردادهوآنراروشنکردهونسبتبهبرقراریتماس
از قبل تا خود دستگاه گرفتن سرویس از و کنند اقدام پیامک ارسال و
زمانبندیهایاعالمشدهمطمئنشوندوسرویسگرفتنازدستگاهرابهروز
وساعاتپایانیاجرایطرحرجیستریموکولنکنند،زیراممکناستدر
آنایاموساعات،باافزایشحجمبارشبکهمواجهشدهوامکانانجاممراحل

رجیستریفراهمنشود.

4خبر

 ۲۴ رویداد  گزارش  به  خبر:  گروه 
جاری  سال  اردیبهشت  اواخر   ،
حدود  عمومی  مزایده  خبر  که  بود 
در  کشور  سطح  در  معدن  هزار   6
با  خبر  این  و  شد  منتشر  ها  رسانه 

واکنش های زیادی همراه شد.
این بر زیست فعاالنمحیط برخی
اینتصمیمدولت اندکه بوده باور
میتواندآثارمخربمحیطزیستی
که چرا باشد داشته همراه به
کل از درصد 30 شده اعالم نقاط
مساحتمعادنراشاملمیشودو
تبعاتمحیطزیستیشدیدیدارد.
دولت مخالف سیاسی جریان
را معادن« »مزایده نیز روحانی
معدنفروشیوواگذاریمعادنبه

نزدیکاندولتمیدانست.
تصمیم به اعتراضات این از پس
رئیس معادن مزایده برای دولت
این کرد اعالم روحانی جمهور
اقدامبهصدوررهبریانجامگرفته
عظیم کار یک معدن »در است:
که کاری گرفته، انجام بزرگ و
رهبری معظم مقام تاکید مورد
به ای عده که معادنی این و بوده
اند بوده کرده ثبت خودشان اسم
وسالهارهابودراازاینهاگرفتیم
6 حوزه گذاشتیم. مزایده در و
معظم مقام صدور این معدن هزار
بیخبر فرد یک بود.حاال رهبری

وبیاطالعنمیداندوتحریکمی
همه از کنم می منخواهش شود
به بیشتری دقت گفتارمان در که

خرجبدهند.«
اصرار ها استقالل همین با دولت
خودراادامهدادهودوماهماندهبه
حسن جمهوری ریاست کار پایان
روحانی،تصمیمبهواگذاریگرفت
اماموفقنشدوبادستوردادستانی
تا معادن واگذاری از دولت کل،

پایانکارمنعشد.
قضایی معاون عمرانی، سعید
که تاکنون گفته کل دادستان
مشخص منتخب جمهور رئیس
شدهوفرصتاندکینیزتااستقرار
عجله مانده،چه باقی دولتجدید
ها مزایده این برگزاری برای ای

وجوددارد؟
انتشار پی در قضایی دستور این
فارس خبرگزاری در گزارشی
شش »آزادسازی از شده صادر
اعالم طبق معدنی نقطه هزار
روزهای15،13، در وزارتصمت
بود. خبرداده تیرماه« 22 و 16
است گفته دادستان قضایی معاون
دولت در صمت وزارت تصمیمات
حسنروحانیدربرگزاریمزایدهو
مناقصه»بههیچوجهخالفقانون
کرده تاکید ادامه در اما نیست«
کند می اقتضا کشور »مصالح که

ها مناقصه و ها مزایده برگزاری
فعالبهتعویقبیفتد«.

اکنون دادستانی چرا که این
توقف دستور گرفته تصمیم
هم آن کند صادر را ها واگذاری
اینواگذاریها درحالیکهبحث
با داشت. وجود ماه اردیبهشت از
توجهبهاینکهپولهایمیلیاردی
درجریاناینواگذاریهاجابهجا
میشود،ماجرایواگذاریوتوقف
است. شده معنادار همه برای آن
هزار 6 واگذاری توقف دستور آیا
معدن با مقابله معنای به معدن
های سال طی که است خواری

اخیردرجریانبودهاست؟
سیاست گذاری های غلط در حوزه 

معدن
پژوهشگر سلطانی، احسان
سیاست به اشاره با اقتصادی
طی معدن حوزه در غلط گذاری
دهد: می توضیح اخیر دهه چند
حدود ایران در معدن »بخش
کرده ایجاد اشتغال نفر هزار 100
به معدن بخش یعنی این است.
ایجاد معناداری اشتغال تنهایی
باید که این ضمن است. نکرده
معدن بخش باشیم داشته توجه
نهتنهامتعلقبهنسلکنونیاست

نیز آینده های نسل سرمایه بلکه
محسوبمیشودمهمترینبخش
که است آهن معادن حوزه این
آینده سال 30 تا شود می گفته
اینمعادن تماممیشود.خروجی
تبدیلبهموادخامباارزشافزوده
انرژی مصرف با و پایین اشتغال و
می صادر نهایت در و باال آب و
دریای از را آب طرف آن از شود.
باال هزینه با فارس خلیج و عمان
و یزد و کرمان کویری مناطق به
کنند. می منتقل خراسان جنوب
این نیست. منطقی اصال این
در مخرب غلط گذاری سیاست

دهه یک در زیست محیط حوزه
اخیرتداومبیشتریهمپیداکرده.
که کرده مطرح را سوال این او
معادنگلگهروچادرملوکهمهم
ماهستند آهن معادنسنگ ترین
توانند می مگر دیگر سال چند تا
و باشند؟ داشته محصول ما برای
فقط غلط های »سیاست گفته
خوار رانت ای عده ارتزاق محل

شدهاست.
توسعهبخشمعدنوصنایعپایین
شده انجام بد شدت به آن دستی
صرف کشور آب درصد 30 حدود
تولیدفوالدمیشود،آنهمزمانی
آب کمبود از حجم این با ما که

مواجههستیم.«
تولیدات ارزش سلطانی گفته به
500 حدود کشور معدنی زنجیره
کل اما است، تومان میلیارد هزار
دهم یک پرداختی مالکانه حق
نیست. ارزش حجم این درصد
سوالایناستکهچرااینمعادن
بهصورتمفتبهعدهایدادهمی
ناچیزی بسیار مالکانه حق شود.
دیگر سوی از شود. می دریافت
سنگ ارزش ما محاسبات طبق
آهنایران10میلیارددالردرسال
است،اّماکلحقمالکانهکهمعدن
10 به کنند می پرداخت داران

میلیوندالرهمنمیرسد.

گروه خبر: وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه تاکنون 
سامانه  در  را  خود  اطالعات  خانوار  میلیون   ۳ حدود 
امالک و اسکان ثبت کردند، گفت: طبق قانون سازمان 
را  مالیات  اخذ  مردادماه  از  است  موظف  مالیاتی  امور 

آغاز کند.
طرح خصوص در »محمداسالمی« ایرنا، گزارش به
احداث برای منتخب جمهور رئیسی«،رئیس »ابراهیم
سالییکمیلیونمسکن،گفت:درجلسهایبهایشان
گفتمکهسازوکارمهندسیوفنیواجراییومصالح

ونیرویکاربرایاینکهدرکشورساالنهیکمیلیون
وجود که ای نکته اما است فراهم شود تولید مسکن
مردم برای شرایط ایجاد و مردم توانمندسازی دارد
با است الزم باشند. داشته خرید استطاعت تا است
سازوکارهاییقدرتخریدمسکنتوسطمردمافزایش

یابد.
بابیاناینکهماآمارکلخانه وزیرراهوشهرسازی
تقاطع از استفاده با افزود: ایم، گرفته را کشور های
خانه واحد هزار 300 و میلیون 1 موجود دادههای

امور سازمان اختیار در و کردهایم شناسایی را خالی
مالیاتیقراردادهایموازمردادماهبایدازآنهامالیات

اخذشود.
ویادامهداد:مسالهاینجاستکهسازمانامورمالیاتی
روشارائهآمارراقبولندارد،بنابراینبهروشدیگری

درحالتهیهآمارهستیمتاارائهکنیم.
اسکان و امالک سامانه منظور این به گفت: اسالمی
آمادهشدهاست.متاسفانهجوسازیهاعلیهاینسامانه
باعثشدکهاستقبالازآنکمباشدوتاکنونحدود

3میلیونخانواراطالعاتخودرادرآنثبتکردهاند.
کرونامصوبشد وشهرسازیگفت:درستاد راه وزیر
کهثبتنامدرسامانهامالکتاشهریورادامهداشته
باشد.اخذمالیاتازخانههایخالیبسیارمهماستو
بهنفعمردماست،چراکهاینکارباعثمیشودمسکن
تبدیل بهیککاالیمصرفی ازیککاالیسرمایهای
وقیمتآنکنترلشود.حتیمطرحشدننامسامانه
متوقف قیمتمسکن رشد باعثشد اسکان و امالک
مالیات اخذ طرح ماه مرداد از گفت: اسالمی شود.
قانون طبق واقع در میشود. آغاز خالی های خانه از
اخذ مردادماه از است موظف مالیاتی امور سازمان

مالیاتراآغازکند.

تعلیق موقت معدن خواری؛

پشت پرده واگذاری ناگهانی 6 هزار معدن

قبض های مالیات از خانه های خالی از مرداد ماه صادر می شود
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سارق ویالهای هما شهر دستگیر شد
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری سارق ویال های هماشهر و 
کشف ۱۲ فقره سرقت در عملیات ماموران کالنتری ۱6 این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگمحمدرضاایراننژادبااعالماینخبراظهارداشت:درپی
وقوعچندینفقرهسرقتازویالهایمنطقههماشهردرشهرسیرجان
دستگیریسارقویاسارقانبهصورتویژهدردستورکارماموران
انتظامیقرارگرفت.ویافزودمامورانکالنتری16باانجاماقدامات
و شناسایی را دار سابقه سارق یک میدانی تحقیقات و اطالعاتی

ضمنهماهنگیقضاییاورادرمنزلشدستگیرکردند.
فرماندهانتظامیشهرستانسیرجانبیانداشتاینسارقازخانه
آب پمپ برق موتور تلویزیون نظیر اموالی منطقه این ویالیی های
بهارزشیکمیلیاردو600میلیونریالراسرقت ومقداریطال
کردهبودکهباتالشمأمورانبهبخشیازاموالمسروقهکشفشد.
سرهنگایراننژاددرپایانبیانداشتاینمتهمدرروندتحقیقات
پلیسیوپسازرویاروییبامستنداتموجود12فقرهسرقتاعتراف
قضایی مرجع به قانونی مراحل سیر برای پرونده تشکیل با و کرد

معرفیشد.

واژگونی یک دستگاه خودروی وانت نیسان 
گروه حوادث: واژگونی یک دستگاه خودروی وانت نیسان در محور 

سیرجان- کرمان،  درهفته گذشته یک مصدوم بر جای گذاشت.
پی در سیرجان، نشانی آتش سازمان عمومی روابط گزارش به
تماستلفنیشهروندانباسامانه125مبنیبرواژگونییکدستگاه
خودروینیساندرمحورسیرجان-کرمان،ستادفرماندهیبالفاصله

آتشنشانانایستگاهشماره2رادربهمحلحادثهاعزامکرد.
اظهار باره این در اعزامی نشانان آتش فرمانده چاوشان، پرویز
داشت:پسازرسیدنآتشنشانانبهمحلحادثهمشاهدهشدکه
یکدستگاهخودروینیسانکهازسیرجانبهسمتکرماندرحال
حرکتبودبهعلتنامعلومیازمسیراصلیخودمنحرفوبرروی
سقفواژگونشدهبود.ویتصریحکرد:درپیاینحادثهسرنشین
نیروهای ازرسیدن قبل دیدگیشده،که آسیب نیسان)راننده(دچار
خارج خودرو حادثه،از محل در اورژانس عوامل توسط نشانی آتش

شدهبود.

کمک به زایمان مادر باردار در آمبوالنس
بیمارستانی  پیش  اورژانس  آمبوالنس  در  عجول  نوزاد  خبر:  گروه 

)۱۱۵( در هفته گذشته به دنیا آمد.
بهگزارشروابطعمومیمرکزاورژانسسیرجان،طیتماستلفنی
بالفاصله اورژانس115،کارشناسان بامرکز  باردار همراهیانخانم
و کردند اعالم 965 زیدآباد ای جاده پایگاه پرسنل به را ماموریت
درکمترینزمانممکنپرسنلاورژانسبهخانمباردارکهدرآدرس
زیدآبادابتدایجادهایاکبرآباددرانتظارتیمامدادیبودهرسیدند
وپسازمعایناتاولیهمتوجهشدندکهبیماردرمرحلهاولزایمان
در باردار مادر زایمان  به کمک آمبوالنس در بالفاصله  که است
انجامشدوسپس اورژانس بیمارتوسطپرسنل حضورخانمهمراه
امام بیمارستان  بهزایشگاه را  تازهمتولدشده نوزاد بیمار)مادر(و
رضا)ع(سیرجانمنتقلکردند.گفتنیاستآقایانمهدیبهزادیو

علیخوارزمیپرسنلاعزامیبودند.

خبر

شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
از  آباد  خیر  انتظامی  ماموران  گفت:  سیرجان 
کشف  و  مجاز  غیر  شکارچی  یک  دستگیری 
یک قبضه سالح شکاری و ۳ قطعه کبک شکار 

شده در این شهرستان خبر داد.
داشت: اظهار نژاد ایران محمدرضا سرهنگ
ای آباد خیر پاسگاه انتظامی ماموران
اعالممامورانمحیطزیست شهرستاندرپی
منطقهحفاظتشدهبهرامگورمبنیبرحضور
احتمال و فوق منطقه در مجاز غیر شکارچی
سیرجان بهسمت قطروئیه مسیر در وی تردد

مراتبرادردستورکارخودقراردادند.
از پلیس ماموران داشت: بیان ادامه در وی
در که مذکور قضایی،خودرو مقام با هماهنگی

حالگذرازمسیرهایفرعیبهسمتسیرجان
در که کردند متوقف را آن و شناسایی بوده
خودرو،چندین داخل از شده انجام بازرسی
اسلحه قبضه یک و شده شکار کبک قطعه

شکاریازویکشفشد.

سیرجان شهرستان انتظامی فرمانده
نفرمتهم اینرابطهیک افزود:ماموراندر
از سمند خودروی دستگاه یک و دستگیر
شده دستگیر متهم که کردند توقیف وی
بهمراجعقضایی قانونی جهتسیرمراحل

معرفیشد.
سرهنگایراننژادخاطرنشانکرد:پلیس
و قانونی غیر شکار به اقدام که افرادی با
کنند می زیست محیط به زدن صدمه
شهروندان از و کرد خواهد برخورد جدیت با
خواستتابهجهتحفاظتازمحیطزیستدر
صورتاطالعازاینگونهموارد،بالفاصلهمراتبرا

ازطریقتلفن110بهپلیساطالعدهند.

آژ: رقیه 
ه ز و مر ا
و مشکالت
بر مسائلیکه
سرراهجوانان
دارد وجود
جوانان گاهی
رابرایامرخیرازدواجبرسریکدو
ازدواج باید یا قرارمیدهدکه راهی
از بعد یا اندازند، تعویق به را خود
تالشهایطوالنیبرایرفعمشکالت
مالیپیشپایخود،ازدواجدرسن
جوانیرابهدورانمیانیسالیترجیح
پایدار و سالم خانواده دهند.تشکیل
نیازمندتفکرمنطقیوعاقالنهاست
به خانوادگی اصالت کلی صورت به
انتخاب معیار اساسیترین عنوان
همسرشناختهمیشود،ایمان،اخالق
نیکووروانسالموتناسبزوجیندر
ویژگیهایظاهری،سنی،تحصیلی،
فرهنگی،تربیتیواعتقادیازموارد

اساسیدرانتخابهمسراست
برایموفقیتدرازدواج،رعایتسن
از است، مهم بسیار ازدواج مناسب
ازدواج مناسب روانشناسانسن نظر
و سال 24 تا 18 دختران برای
توصیه سال 28 تا 24 پسران برای

میشود،بهطورمعمولاختالفسن
برای پسر و بیندختر تا6سال 2

ازدواجتوصیهمیشود.
کسب برای شغلی ما جوانان وقتی
درآمدومسکننداشتهباشندویااگر
همشغلیدارند،ازآیندهشغلیخود
میتوانند چگونه نباشند، مطمئن
شغل نداشتن کنند، فکر ازدواج به
مناسبویانبودشغلپایدارودائمی
،بدونشکمشکلیاستکهخیلی
ازجوانانباآندرگیرهستندوهمین
امرهمباعثمیشودکهنتوانندبرای

آیندهیکزندگیتصمیمبگیرند.
آموزش مهارت ها یک زندگی 

مشترک سالم
میتواند که عواملی از دیگر یکی
بیاندازد بهخطر را زناشویی سالمت

مسئله حل در زوجین توانایی عدم
روابط و زندگی مشکالت است.
بدون اجتنابناپذیرندوهیچزندگی
مشکلیوجودنداردامامسئلهایکه
باعثمیشودمشکالتبهاصلرابطه
ناتوانیآنهادر بزند همسرانضربه
حلمسئلهاست.حلمسئلهتوانایی

غریزینیستوقابلآموزشاست.
کالس مشاوره قبل از ازدواج 

چیست؟
کالسمشاورهقبلازازدواجوهنگام
ازدواج،نقشبسیارمهمیدرکمک
بهزوجیندارندتابتوانندبهشناخت
بهتریازشریکزندگیخودبرسند.
استفادهازروانشناسیقبلازازدواج
کند می هاکمک آن به همچنین
تابتوانندبرایمواجهشدنباسختی

ازپیشآماده هاومشکالتزندگی
باشند.برایزوجینبسیارمهماست
کهیادبگیرنددرصورتبروزمشکل
تعارضات بتوانند چگونه مشاجره و
خودراحلکنند.درکالسمشاوره
قبل مهم سواالت ازدواج، از قبل
درمانگر و شود می مطرح ازدواج از
پاسخ به توجه با تا کند می تالش
زوجین،راهکاریتعاملیمناسبیبه

آنهاارائهدهد.
خدماتمشاورهقبلوهنگامازدواج
فرد روزهای سیرجان شهرستان در
هفتهدرپایگاهبهداشتیسیناواقعدر
ابتدایخیابانامیرکبیرارائهمیگردد
شرایط دلیل به حاضر حال در که
کروناازطریقمعرفیلینکآموزشی
برنامه از میتوانند زوجین کالسها،
آموزشیشاملسالمتجنسی های
وباروری،روانشناسیخانواده،احکام
نمایند. استفاده و... وحقوقزوجین
توجهبهروانشناسیقبلازازدواجبه
ازدواج مراسم ریزی برنامه از مراتب
وشایدانتخابزوجمناسبنیزمهم

تراست.
معاونت  خانواده  سالمت  *مدیر 
پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی 

سیرجان

سرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان:

دستگیری شکارچی متخلف 
توصیه های الزم برای پیشگیری از 

گرمازدگی
انیس امجدی فر:وقتیفردبهمدتطوالنی
درمعرضهوایگرمقرارگیردوازسویدیگر
گرمازده بهاصطالح ننوشد آب کافی میزان به
ضعف، خستگی، مثل حالتهایی دچار و شده
پوستسردومرطوب،سردرد،تهوعواستفراغ،
خواهد خلقی کج و زودرنجی نفسنفسزدن،
نیزمیتوانندعواقب شد.گرمازدگیهایشدید
بدتریازجملهسردردضرباندار،حملهناگهانی
)تشنج(یاازدستدادنهوشیاریداشتهباشند.

ازدچارشدنبه اینمسائل،آنچهمهماستپیشگیریکردن باتوجهبه
چنینموقعیتهاییاست.

پیشگیری از گرمازدگی:
همهمابامسائلکلیپیشگیریازگرمازدگیآشناییم؛اینکهکمتردر
معرضنورخورشیدقراربگیریم،ازبیرونرفتنغیرضروریازمنزلدر
روزهاوساعاتبسیارگرمتابستاناجتنابکنیم،ازکالهوعینکآفتابی
استفادهکنیمو...اماآنچهشایدبعضیهاندانندایناستکهباتغییرفصل،
تغییردرغذاهاییکهمیخوریمنیزضروریاست.دراینرابطهبایدروی
مواد این از یکی کرد. تاکید غذایی مواد برخی نقش کردن زیاد یا کم
آب میکند، ایفا گرما فصل در مهمی و پررنگ بسیار نقش که غذایی
است.میدانیمکهنوشیدنآبدرطولروزدرپیشگیریازبسیاریاز
بیماریهاوحفظسالمتنقشداردامادرفصلتابستاناینمایعحیاتی
بسیارمهمترازسایرفصلهاجلوهمیکندوبایدتوجهویژهاینسبتبه

آنداشت.
توصیه های غذایی:

استفادهازخوراکیهاوموادغذاییشور،کنسرویوبهطورکلیحاوی
براي بنابراین بدنمیشود از آب دفع و دادن ازدست به منجر سدیم
جلوگیريازگرمازدگياحتماليبایددرحدامکانازخوردناینقبیل
موادغذایيپرهیزکنید.پروتئینهانیزازخوراکیهاییهستندکهبرای
سوختوسازبهآباحتیاجدارندبنابراینبایددرچگونگيمصرفومقدار
آنهاکنترلودقتزیاديبهخرجدهید.غذاهایسرخشدهنیزبهتراست
ازبرنامهغذاییکنارگذاشتهیامصرفآنهامحدودشوددرعوضمیتوان
وعدههایاصلیومیانوعدههاراازغذاهایتازه،سالم،سبکوقندهای
سادهوخوراکیهایشیرینتشکیلداد.درکنارهمهاینموارداستفاده
ازمیوهها،سبزیهاوصیفیجاتتازهدراینفصلبسیارتوصیهميشود.

بهسالمت، مربوط مسائل زمینه در سالمندان و کودکان کلی بهطور
آسیبپذیریبیشتریدارند.کودکانازطرفیبهدلیلاینکهضعیفتر
هستندوازطرفدیگربراياینکهفعالیتوجنبوجوشبسیاریدارند
کهمنجربهازدسترفتنآببدنشانمیشود،درفصلتابستانطبیعتا
ویژهای توجه بهآنها بایدنسبت و بیشتراست احتمالگرمازدگیشان
صورتبگیرد.درموردرعایتتوصیههایگفتهشدهبرایسالمنداننیز
بایدبیشترازسایریندقتشودزیراافرادباالی60سالدیرتراززمان
واقعیکهبدنشانبهآبنیازدارداحساستشنگیمیکنندوازسوی
دیگررغبتزیادیبهمصرفآبومایعاتندارندبنابراینبرایجلوگیریاز
بروزگرمازدگیدراینافرادروزانهحداقل8تا10لیوانآب،چایکمرنگ

یاآبمیوهطبیعیضروریاست.
*کارشناس تغذیه

به مناسبت هفته ملی ازدواج؛

 توجه به روانشناسی قبل از ازدواج از انتخاب زوج نیز مهم تر است

آگهیتحدیدحدوداختصاصی:نظربهاینکهخانمدرخشندهشاهمرادیبهاستنادقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیتقاضای
سندمالکیتتصرفاتمفروزخودتحتپالک1746فرعیاز334اصلیواقعدربخش36کرماناراضیبدرآبادآگهینوبتیآنمنتشرواینکبهاستنادتبصرهماده
13رانمودهکهقانونوماده13آییننامهقانونفوقالذکرآگهیتحدیدحدودبصورتاختصاصیبهشرحذیلمنتشرمیگردد:پالک1746فرعیاز334اصلی
خانمدرخشندهشاهمرادیششدانگخانهبهمساحت184مترمربعواقعدرسیرجانبدرآبادبخش36کرمانعملیاتتحدیدحدودساعت9صبحروزدوشنبهمورخه
1400/5/18درمحلوقوعملکبعملخواهدآمدلذابدینوسیلهبهمالکومجاورینوصاحبانحقوقیارتفاقیدرپالکفوقاعالممیگردددرموعدمقرردراینآگهی
درمحلوقوعملکموردتقاضاحاضروچنانچهبهتحدیدحدودیاحقوقارتفاقیاعتراضدارندازتاریختنظیمصورتجلسهتحدیدحدودبهمدت30روزاعتراضخودرا
کتبابهاینواحدثبتیتسلیمورسیددریافتنمایندوظرفیکماهازتاریختسلیماعتراضبهادارهثبتدادخواستالزمدراینخصوصبهدادگاهصالحهتقدیموگواهی

آنرابهادارهارائهنمایند.تاریخانتشار:شنبه1400/4/26-محمدآرمانپور-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان
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قربان، عید رهایی از تعلقات
گروه فرهنگ:قربانیکردننمادیازقطعدلبستگیووابستگیهاو
جلوهایازایثارمالوجاندرراهمحبوبواقعیورضایخداوندمتعال
است.اهمیتقربانیآنزمانیبیشترمشخصمیشودکهخدایمتعال
آنرادرکنارکعبهکهنمادتوحیداستقراردادهوازآنبهعنوانقوام
ُالَْکْعَبَةالَْبْیَتالَْحَراَم دهندهجامعهیادمیکندومیفرماید:»َجَعَلاهلَلّ
آن کعبه، ]زیارِت[ َوالَْقاَلئَِد«خدا، َوالَْهْدَی الَْحَراَم ْهَر َوالَشّ لِلَنّاِس قَِیاًما
قربانیهای و بینشان، قربانیهای و حرام، ماههای و حرمت، با خانه

نشاندارراوسیلهقواموبرپاییمردمقرارداد.«
حقیقتمراسمقربانی،آموزهایاستکهنشانمیدهدکهیکفرد
الهیدر امانت بهعنوانیک را امکاناتش و بایدهمهداراییها موحد
راهخدایمتعالهزینهکند،قربانیکردننمادیازقطعدلبستگیو
وابستگیهاوجلوهایازایثارمالوجاندرراهمحبوبواقعیورضای
خداوندمتعالاست؛البتهآنچهکهازقربانیکردنورسیدنبهمقام
قربالهیبهوسیلهذبحگوسفند،لحاظشدهقطععلقههایروحیو
انسانیکه مالیاستکهباعثتقوایقلبوطهارتنفسمیشودو
بهجامعه وادیخدمت برهاندمیتوانددر را تعلقاتخود از توانست
قدمبگذاردوجامعهراصالحوآبادانیبکشاندبههمینخاطراستکه
درآیهقرآنازقربانیبهعنوانقوامدهندهزندگیانسانیادشدهاست.
غیرخدایی آنچه هر از رهایی است، تعلقات از رهایی عید قربان،
است.دراینروزحجگزار،اسماعیلوجودشرا،یعنیهرآنچهبدان
بر عید شود. سبکبال تا کند می قربانی کرده پیدا دنیوی دلبستگی
در اکنون و است خویش خویشتن خاکسترهاي از نو انساني آمدن
تو اسماعیل اي. آورده قربانگاه به را اسماعیلت و ابراهیمي، منایي،
کیست؟چیست؟مقامت؟آبرویت؟موقعیتت،شغلت؟پولت؟خانهات؟
را-هرچه او را، راتوخودميداني،توخودآن این ...؟ امالکت؟
هستوهرکههست-بایدبهمناآوريوبرايقرباني،انتخابکني،
راه در را، تو آنچه بدهم: تو به را هایش نشاني  توانم فقطمي من
ميخواند، ماندن  به ، رفتن در را تو آنچه کند، ایمانضعیفمي
بهخود را تو آنچه افکند، تردیدمي به راهمسئولیت در را، تو آنچه
بستهاستونگهداشتهاست،آنچهدلبستگياشنميگذاردتاپیامرا
بشنوي،تاحقیقترااعترافکني،آنچهترابهفرارميخواند،آنچهترا
بهتوجیهوتاویلهايمصلحتجویانهميکشاند،وعشقبهاو،کور
وکرتميکند،ابراهیميوضعفاسماعیليات،ترابازیچهابلیسمي
سازد.درقلهبلندشرفيوسراپافخروفضیلت،درزندگياتتنهایک
چیزهستکهبرايبهدستآوردنش،ازبلنديفرودميآیي،براياز
ابراهیموارتراازدستميدهي، دستندادنش،همهدستاوردهاي
اواسماعیلتوست،اسماعیلتوممکناستیکشخصباشد،یایک
شيء،یایکحالت،یکوضع،وحتي،یکنقطهضعفباشد.پسآن

راقربانیکن.

 معرفت

ویژه

تامین بسیار سخت برق
دانا:رضاسلمانیزاده،مدیراموربرقشهرستانسیرجانگفت:
باتوجهبهکاهشمیزانبارندگیوبدنبالآنکاهشتولیدبرق
آبیوهمچنینافزایشقابلمالحظهدمایهواشرایطتامین
برقدرتابستانپیشروبسیارسختودشوارشده،باتوجهبه
اینکهبخشعمدهایازمصرفانرژیبرقدرماههایگرممربوط

بهبارهایسرمایشیوخصوصادربخشعمومیاداریاست.ویبابیاناینکهمصرف
صحیحوبهینهبرقدرساختمانهایاداریومسکونیمیتواندزمینهسازاصالحالگوی
مصرفدرجامعهباشد،افزود:بیشکهمراهیومشارکتاینگروهازمشترکانتاثیر

بهسزاییدرکاهشپیکبارشبکهخواهدداشت.

روند رو به افزایش مبتالیان به کرونا در سیرجان
نسیم امید: دکترمحمدموقریپورمعاونبهداشتیدانشکده
علومپزشکیسیرجاننسبتبهروندروبهافزایشمبتالیان
بهکروناوتکمیلظرفیتتختهایبیمارستانیهشدارجّدی
دادوگفت:متأسفانهآماربیمارانسرپاییوبستریشهرستان
درحالافزایشاستوعادیانگاریبیمارینگرانکنندهاست
چراکهوضعیتبیمارستانهاخوبنیستواگراینشرایطادامهپیداکندخدمات
دهیدراینمراکزحساسمختلخواهدشدازشهروندانخواهشداریمکهپروتکل
هایبهداشتیازجملهماننداستفادهصحیحازماسک،پرهیزازاجتماعات،رعایت

فاصلهاجتماعیوبرقراریتهویهمناسبراجّدیبگیرند.

در واکسن کرونا نیاز به مصرف داروی خاصی نیست
ارشدرئیس نوذرنخعی،مشاور فردای کرمان:دکتر
دانشگاهعلومپزشکیاستانکرمانگفت:گروهسنی65تا
70سالدرکرمانبرایتزریقواکسنکرونافراخوانشدهاند
وبایدقبلازمراجعهبرایدریافتواکسندرسامانهوزارت
بهداشتثبتنامکنند.ویافزود:مصرفموادمخدرهیچایمنی

دربرابرابتالبهکروناایجادنمیکندومصرفکنندگانموادمخدردرصورتابتالبهکرونا،
بیماریسختتریراتجربهخواهندکرد.همچنینبعدازتزریقهمنیازبهاستفادهاز
دارویخاصیوجودندارد.فقطاگردچاربدندردشدندمیتوانندبهمدت24ساعت،

هرششساعتیکاستامینوفنسادهاستفادهکنند.

)

انتقادها، پیشنهادها و مشکالت
 خود و پیرامون را به ما پیامک بزنید.

نسیم سالم
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گالیه برخی شهروندان
 از تعرفه های پزشکی در سیرجان؛

نبود نظارت برتعرفه های پزشکی 
گروه خبر: هفته گذشته یکی از شهروندان در تماس با نشریه نسیم 
او  شد.  رسیدگی  خواستار  و  گالیه  سیرجان  پزشکان  ویزیت  نرخ  از 
گفت: در هفته گذشته برای معالجه به یکی از پزشکان متخصص شهر 
مراجعه کردم و پزشک  برای دو نفر ۱۸۰ هزارتومان ویزیت دریافت 
از  کرمان  در  آن  از  پیش  هفته  دو  فوق تخصص  که  در صورتی  کرد، 
من ۸۰ هزارتومان ویزیت گرفت. او در ادامه افزود: سوالی که برای ما 
پیش امده است با توجه به تعرفه های پزشکی در کشور یکی است 
چرا ویزیت فوق تخصص آنهم در مرکز استان ۸۰ هزارتومان است اما 
متخصص 9۰ هزارتومان؟ با توجه به اینکه ما دفترچه بیمه داشتیم اما 

بدون دفترچه ما را ویزیت کرد.
نظارت بر نرخ ویزیت پزشکان بر عهده دانشکده پزشکی است

در سیرجان پزشکی نظام رئیس نسب، رضوی سیدمحمد دکتر
اینرابطهبیانداشت:برایتعیینتعرفههایپزشکینظامپزشکی
عضویازآنگروهتعیینکنندهدرمیزانتعرفههااستکههرساله
بهپزشکاناعالممیشودودرآنمشخصکردهکهچهمیزاندریافت
کنند.اوادامهداد:نظامپزشکیبیشترقصورپزشکیرابررسیمی
کندواگرپزشکیدرمیزانتعرفههاکمیازیاددریافتمیکند،
و مراجعه پزشکی علوم دانشکده درمان معاونت به باید شهروندان

شکایتخودراارائهبدهند.
تعرفه های پزشکی باید در دید بیماران باشد

در پزشکی علوم دانشکده درمان معاون دکترغالمرضاجهانشاهی،
اینرابطهبیانداشت:تعرفههایپزشکیازطریقنظامپزشکیبرای
سالجاریمشخصوبهپزشکانارائهشدهاستوبایدطبقآناقدام
بهویزیتبیمارانکنند.اودرادامهافزود:البتهبهقراردادپزشکانبا
بیمههاهمبستگیداردوپزشکانیبابیمهتامیناجتماعیوسالمت
قرارداددارندویزیتآنهانسبتبهآزادکمتراست،امااگرپزشکی
ازتعرفههایکهبرایآنمشخصشدهبیشتردریافتکند،تخلف
دید در باید ها تعرفه میزان فرم داد: ادامه دکترجهانشاهی است.
از تر بیش پزشک که صورتی در شهروندان و بگیرد قرار مراجعان
تعرفهاعالمشدهدریافتکرد،بهمعاونتدرماندانشکدهعلومپزشکی
درخیابانگلیمویانظامپزشکیمراجعهکنند،تابررسیانجامشود.

بهره برداری از ۲۰۸ واحد مسکن ملی
ایرنا: مجتبیزابلیزاده،معاونمسکنوساختماناداره

کلراهوشهرسازیاستانگفت:208واحدازطرحملی
مسکندرآخرینمرحلهافتتاحطرحهایملیمسکندولت
تدبیروامیددرشهرستانسیرجانباحضورویدئوکنفرانسی
رئیسجمهوریافتتاحوتحویلمتقاضیانشد.ویبااشاره
بهاینکهسیرجانپایلوتطرحاقدامملیمسکناستاظهارداشت:اینپروژههادر
قالبفازچهارموپنجمپروژهمسکنسازیشرکتهایتعاونیمسکنکارگرانشرکت
هایزیرمجموعهگلگهروفاز2شرکتتعاونیسمنگانسیرجاناحداثشدهاست.
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