هفته نامه نسیـم امید

رسانه جامعه مدنی اسالمی

خدمات عمرانی شهرداری دوباره جان می گیرند؟

تقویت نظارت بر امورات شهری

نسیم امید :شروع امیدوار کننده خدمات عمرانی شهری و فضای سبز شهرداری را با آمدن شهردار جدید جوان و با انگیزه می توان مشاهده کرد .دکتر کریمی پور با داشتن سابقه کاری مرتبط در شهرداری
های شهرهای بزرگ در نشست خبری اخیر خود با دادن برنامه شهری و شروع تغییر و تحوالت و بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف شهر ،امید را به شهروندان سیرجانی برگردانده است...

خبر 2
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تیترها

شبهای سرد سیرجان جان انسان ها را می گیرد؛

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه:

بیعرضگی مسئوالن برای گرمخانه کارتن خواب ها

ائمهجمعه
فساد در منطقه خود را دنبال کنند

گروه خبر :رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در نشست ائمه جمعه
استان خراسان جنوبی گفت« :ائمه جمعه در رابطه با حقوق عامه مردم هرگز
کوتاه نمی آیند و تا هر جایی که نفوذ کلمه داشته باشند دنبال این مسائل هستند
و فساد در منطقه خود را دنبال می کنند و خواسته عامه مردم را در خطبه های
نماز جمعه مطرح می کنند .اگر امام جمعه چشمش را روی فساد ببندد  ،این دیگر
امام جمعه نیست».

آخر 6

برگزاری یادواره شهدای دانش آموز
جامعه 4

رئیس شورای اسالمی شهر در ادامه شفاف سازی

اعزام تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان توضیحاتی ارائه کرد:

خبر 2

شورای شهر در کاروان اعزامی
فقط یک نماینده دارد
شهر 3

سردار ناظری ،فرمانده انتظامی استان کرمان:

تشکیلکارگروهپیشگیری
از وقوع سرقت سیم های برق
حوادث 5

نژاد بیگلری ،معاون عمرانی فرمانداری:

پیشرفت 80درصدی
تصفیهخانهفاضالبشهری
خبر 2

دکتر طاهری ،متخصص پاتولوژی وآزمایشگاه:

بی اطالعی مردم
از آمادگی های قبل از آزمایش
سالمت 3

سرمقاله
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خدمات عمرانی شهرداری دوباره جان می گیرند؟

تقویت نظارت بر امورات شهری

نسیم امید :شروع امیدوار کننده خدمات عمرانی شهری و
فضای سبز شهرداری را با آمدن شهردار جدید جوان و با انگیزه
می توان مشاهده کرد .دکتر کریمی پور با داشتن سابقه کاری
مرتبط در شهرداری های شهرهای بزرگ در نشست خبری
اخیر خود با دادن برنامه شهری و شروع تغییر و تحوالت و
بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف شهر ،امید را به شهروندان
سیرجانی برگردانده است.
شهر سیرجان در حوزه های مختلف شهری دارای مشکالت
عدیده ای است که برطرف کردن و کاهش آنها تنها از عهده
یک نفر بر نمی آید .عالوه بر مدیریت شهری شهردار ،تعامل
و نظارت شورای شهر ،همکاری و حمایت شهروندان را نیز می
طلبد .پارکی درست می شود درختی کاشته می شود وظیفه
شهروندان نگهداری و حراست از آن است .اگر خیابانی آسفالت
می شود شهروندان درحفظ آسفالت و جداول آن با شهرداری
همکاری داشته باشند .همچنین اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی
متعلق به همه است و همه باید در نگهداری آنها کوشا باشیم و
اجازه ندهیم فردی به آنها آسیب بزند .آموزش های شهروندی
را باید همه ترویج کنیم تا در جامعه نهادینه شود.
کریمی پور ،شهردار در این شروع کار با داشتن برنامه ،تقسیم
امورات و داشتن نظارت می تواند شهرداری موفق برای سیرجان
شود و نامش برای همیشه در سیرجان بدرخشد .موفقیت او
شرط دارد .برنامه ریزی ،تقسیم کارها و مدیریت زمان شرط
موفقیت او است .یکی از بزرگترین مشکالت مدیران ادارات
حضور در جلسات طوالنی مدت بدون خروجی مناسب است.
جلسات خسته کننده بدون داشتن برنامه مناسب از معضالت
مدیریتی است.
بسیاری از کارها و امورات نیاز به بودجه آنچنانی ندارد به
عنوان مثال جمع آوری زباله های ساختمانی دو طرف جاده
شیراز نمونه ای از آن است .فقط کافی است شهردار دستور دهد
خودروهای سازمان عمران شهرداری این زباله ها را جابجا کنند.
در پایان یک نکته مهم این است تا کنون نظارت در عمران
شهری شهرداری ضعیف بوده است .پیمانکار هرکاری دوست
دارد انجام می دهد ،از مصالح نامرغوب استفاده بکند و نظارتی
نیست ،ساختمانی ساخته شود نظارتی نیست ،زیرسازی
و آسفالت مناسب نیست و  ...نظارت نیاز به تقویت و برنامه
ریزی دارد تا کاری می شود درست و اساسی انجام شود و اموال
عمومی حیف و میل نشود.
شهرداری یک نهاد عمومی است ،جنبه عمومی آن از یک
سو ناظر بر وظیفه ارائه خدمات عمومی به شهروندان است و
از سوی دیگر بر مالکیت و سهامداری عموم شهروندان داللت
دارد .مراجعه شهروندان به ارکان و اجزا شهرداری ،مراجعه از
جنس مشتری یا متقاضی قلمداد نگردد .سهامداری است که
بابت مطالبه حق خود آمده است .تکریم گردد ،پاسخ و خدماتی
شایسته و بدور از هر روند دیوان ساالرانه ای دریافت دارد .لذا
می طلبد شهرداری و شورای شهر بخصوص دکتر کریمی پور،
شهردار و خدامی ،رئیس شورای شهر بحث نظارت بر امورات
شهری را تقویت کنند و برکار ناظران و پیمانکاران شهرداری
دقت شود و حساب پس دهند.

خبـر

شبهای سرد سیرجان جان انسان ها را می گیرد؛

بیعرضگی مسئوالن برای گرمخانه کارتن خواب ها
گروه جامعه :با شروع فصل پاییز
و زمستان که هوا سرد میشود
کارتن خوابهایی هستند که در
گوشه و کنار بوستانها ،جداول ،پل
دفاع مقدس و یا در سرویسهای
بهداشتی پارکها شب را به صبح
میرسانند که غیر قابل تحمل است.
افراد بیخانمان ،خسارت دیدگانی
هستند که مسئوالن شهرستان
موظفند تا به آنان نیز خدمات ارائه
دهند و با تغییر دادن نگاه به آنان،
شرایط را برای گذر از روزهای سرد
زمستان فراهم کنند .این که چرا
این افراد خواسته یا ناخواسته با این
مشکل مواجه شدند دالیل مختلفی
دارد که همه درآن شریک هستیم.

آیا ما انسان هستیم؟
حسین یکی از شهروندان در
این باره بیان داشت:کافی است
نگاهی گذار به برخی خیابانها و
میادین شهر داشته باشیم ،کارتن
خوابهایی را مشاهده میکنیم که
خبر از افزایش آسیبهای اجتماعی
میدهد .او در ادامه افزود :من هر
صبح برای پیاده روی پارک میروم
افرادی را میبینم که در سرما در پتو
و پالستیک مچاله شده اند! با طلوع
آفتاب کوله بارشان را جمع میکنند
و میروند .آیا ما انسان هستیم؟
راه اندازی گرمخانه وظیفه
شهرداری است

شود و بهزیستی مکانی را مشخص
کند و شهرداری در بحث اجاره و...
همکاری الزم را انجام می دهد.

دکتر مهتاب حسینی ،رئیس
اداره بهزیستی سیرجان در این باره
گفت :گرمخانه طبق قانون بر عهده
شهرداری است و باید برای کارتن
خواب ها و متکدیان راه اندازی کند
و بهزیستی سال گذشته اعتبارات
را از تهران دریافت کرد اما باید
گرمخانه اجاره شود تا اقدامات مورد
نیاز از سوی بهزیستی انجام شود.
حسینی با بیان اینکه این موضوع
بر عهده بهزیستی تنها نیست ،افزود:
بقیه ارگان های مرتبط نیز باید پای
کار باشند.
مکان را بهزیستی
مشخص کند
حجت کاظمی ،رئیس کمیسیون

فرهنگی شورای شهر در این
رابطه بیان داشت :طی بررسی که
انجام داده ام از سال  98بحث
گرمخانه به خصوص گرمخانه ویژه
بانوان مطرح بود و شورای شهر و
شهرداری آمادگی برای همکاری
داشته است .او در پاسخ به این سوال
که بهزیستی اعالم می کند که راه
اندازی گرمخانه در سراسر کشور
توسط شهرداری انجام می شود،
گفت :برای گرمخانه و ساماندهی
وضعیت معتادان متجاهر ،کارت
خواب ها و ...سه ارگان شهرداری،
بهزیستی و فرمانداری دخیل
هستند و در دوره جدید درخواستی
پیرامون این موضوع به شورا داده

به دنبال خرید زمین و
ساخت گرمخانه هستیم!
سید رحیم رضوی ،معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی فرمانداری
سیرجان در این رابطه که ارگان
های مختلف برای ایجاد گرمخانه
اقدامی انجام نمی دهند و صرفا پاس
کاری می کنند ،گفت :هر ساله در
آبان ماه بهزیستی مکانی را مشخص
می کند و برای اجاره و خدمات با
آن همکاری الزم را داریم و زمانی
که مکانی پیدا نشود تالش کردیم
هیات یا جایی به صورت موقت برای
فصل سرما برای آن ها پیدا کنیم.
رضوی در ادامه اضافه کرد :از سال
گذشته پیگیر این هستیم که زمینی
از شهرداری خریداری شود و دو
سوله مخصوص آقایان و بانوان در
آنجا ایجاد شود که در جلسه هفته
جاری این موضوع را با شهردار
جدید مطرح می کنیم و پیگیر مکان
دایمی هستیم.

نژاد بیگلری ،معاون عمرانی فرمانداری سیرجان:

تصفیه خانه فاضالب شهری  80درصد پیشرفت داشته است

گروه خبر :معاون عمرانی
فرمانداری به همراه مدیران
شرکت فاضالب شهری از روند
این پروژه بازدید در هفته گذشته
بازدید کردند.
علی نژاد بیگلری در این بازدید با
تاکید بر تسریع در روند پروژه بیان
کرد :کندهکاریهای کوچه و معابر

توسط شرکت فاضالب شهری که
ی
چند سالی است جزو گالیه مند 
های اصلی شهروندان محسوب
می شود .اگر چه شهروندان به این
موضوع کامال واقف هستند ،که
ی های موجود در
اغلب کندهکار 
سطح معابر در راستای انجام پروژ ه
ها و برای رفاه حال مردم است اما

بعضا به درازا کشیدن انجام پروژ هها
و از سویی زمانبر شدن انجام مجدد
آسفالت معابر برای مردم ایجاد دردسر
ی کند .او در ادامه افزود :زمانی یک
م
معبر در طرح پروژه قرار دارد قبل از
شروع باید از مسیر جایگزین و زمان
پروژه مشخص و اطالع رسانی شود و
از طرفی برخی خیابان های که پروژه

آن انجام می شود ،اما روند روکش
و مرمت آن طول می کشد که برای
عبور و مرور شهروندان مشکل ایجاد
می کند .بیگلری در ادامه اضافه
کرد :طی بازدیدی که از تصفیه خانه
فاضالب شهری داشتیم حدود 80
درصد آن آماده شده و مابقی آن تا
پایان سال انجام می شود.

نسیـم امید
رمضان نژاد ،سرپرست فرمانده انتظامی سیرجان:
تعامل شوراها با پليس ،زمينه ساز تامين امنيت است

خبر:
گروه
فرمانده
سرپرست
سیرجان
انتظامی
در جمع روسای
اسالمی
شوراهای
روستاهای شهرستان
بر اهمیت تعامل
شوراها با پليس که
زمينه ساز تامين امنيت است ،تاکید کرد.

سرهنگ منصور رمضان نژاد در این نشست ،اظهار داشت :شوراها
نماینده امین پلیس در بین مردم هستند که می توانند با تعامل و
همکاری با نیروی انتظامی برای مردم خدمت بسیار خوبی داشته باشند.
وی در ادامه افزود :اعضاي شوراي اسالمی و معتمدین محلی ،در واقع
به عنوان نماینده بین مردم و پلیس می باشد که از یک سو ،خواسته ها
و مطالبات مردم را به پلیس منتقل می کنند و از سوی دیگر یار و یاور
پلیس در برقراری نظم و امنیت جامعه هستند.
این مقام انتظامی تصریح کرد :اعضاء شورای اسالمی و معتمدین
در بین مردم داراي وجهه اجتماعي باالیی هستند و اين ظرفیت تاثیر
بسیاری در باال بردن سطح امنیت دارد زیرا مردم با مراجعه به آنها
می تواتند بسیاری از مشکالت خود را حل کنند و پلیس نیز از این
ظرفیت تاثیرگذار در راستای کاهش آسیب های اجتماعی بهره برداری
خواهد کرد .سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در پایان
خاطرنشان كرد :نهادينه شدن قانونمندي و امنيت محوري در سطوح
مختلف اجتماعي يكي از مهمترین دستاوردهای شوراها و معتمدین
است که باعث افزایش سطح امنیت در جامعه و در نتیجه باال رفتن
سطح رضایتمندی مردم خواهد شد.

بازدید مسئوالن شهرستان از دو واحد تولیدی

گروه خبر :مسئوالن شهرستان به منظور تسهیل و رفع موانع
تولیدکنندگان با محوریت مسائل حوزه ثبت سفارش ،از دو واحد
تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی در هفته گذشته بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت ،در این بازدید که با حضور
امام جمعه محترم شهرستان ،عباسپور معاون توسعه و برنامه ریزی
فرمانداری شهرستان ،غالمعباس عربپور سرپرست اداره صنعت معدن
تجارت شهرستان و جمعی از مدیران و روسای ادارات برگزار شد،
مشکالت واحدهای تولیدی با محوریت ثبت سفارش در دستور بررسی
و اقدام عاجل قرار گرفت .غالمعباس عربپور سرپرست اداره صنعت،
معدن و دبیر کارگروه رفع موانع تولید شهرستان سیرجان ضمن تقدیر
از مسئوالن حاضر در این بازدید عنوان کرد :برگزاری جلسات کارگروه
رفع موانع تولید در محل کارخانه ها و کارگاه ها به صورت تخصصی و
همچنین بازدید نزدیک مسئولین مرتبط از واحدهای صنعتی و دیدار با
سرمایه گذاران و کارآفرینان عالوه بر آشنایی بیشتر با این واحدها باعث
می شود حل مشکالت این واحدها با سرعت بیشتری صورت بگیرد.
گفتنی است در این دیدار مسئوالن از کارخانه دوران الکترونیک (تولید
بلندگو ماشین ) و بهارستان رایان(تولید تخته های هوشمند و رایانه
بدون کیس) ،مصوباتی در خصوص حل مشکالت این تولیدکنندگان به
تایید جمع حاضر رسید.

نسیـم امید

سالمت
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بیمه عمر برای حفظ ارزش زندگی و سرمایه است

گفت و گو با دکتر طاهری ،متخصص پاتولوژی وآزمایشگاه:

بی اطالعی مردم از آمادگی های قبل از آزمایش

سجاد حیدری فرد :بیشتر
ما حداقل سالی یک بار برای
چکاپ یا بررسی های طبی به
آزمایشگاه مراجعه می کنیم.
معموال پزشک بر حسب بیماری،
سن ،سابقه خانوادگی و پزشکی خود الزم
می داند برخی موارد بررسی شوند .البته در
بسیاری از موارد ،پرسش رایج این است که
نیاز به ناشتا بودن هست یا نه؟ اما به غیر از
ناشتا بودن موارد دیگری نیز وجود دارد که
رعایت شان به هر چه دقیق تر شدن نتایج
کمک می کند .در این رابطه با دکتر طاهره
طاهری ،متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه گفت
وگویی انجام داده ایم.

خانم دکترموضوعی که مطرح است مردم
از آمادگی های قبل از آزمایش اطالعات کمی
دارند؟
بله ،عموم مردم از آمادگی های قبل از آزمایش
مطلع نیستند و وظیفه آزمایشگاه ها است که
توضیحات آمادگی های قبل از آزمایش را به فرد
بدهند ،متاسفانه در برخی موارد همکاری بین بیمار
و آزمایشگاه درست صورت نمی گیرد و زمانی
پرسنل به فرد اعالم می کنند که یک روز دیگر
برای آزمایش مراجعه کند فرد بنا به دالیل مختلف
مقاومت می کند .به طور مثال آزمایش تست تري
گليسيريد نياز به شرايط ناشتا دارد و روز قبل هم
بايد وعده غذاي سبك مصرف شود اما در برخی
موارد بیمار اصرار می کند که آزمایش گرفته شود و
باید این را شهروندان در نظر بگیرند كه در صورت
رعايت نكردن استانداردهاي الزم براي آزمايشات
درگیر هزینه های بیشتر مي شوند .
برای اکثر آزمایش ها پزشک به بیمار
اعالم می کند که نباید قبل از آزمایش
صبحانه بخورد و در این زمان حتی مایعات هم
نباید مصرف شود و به نوعی ناشتا بودن یعنی
چه؟
منظور از ناشتا بودن يعني شب قبل از آزمايش
غذاي سبك ميل شود كه ميزان چربي و
كربوهيدرات آن پايين باشد  ،پس از آن از خوردن
هر گونه ماده غذایی پرهیز کنید .نوشیدن آب در
شب قبل از آزمايش منعي ندارد.

برای چه آزمایش هایی فرد باید ناشتا
باشد؟
آزمایش های قند ،چربی که شامل؛ تری
گلیسیرید و کلسترول است و آزمایش هورمون
پاراتيروئيد و تر جيحا آزمايشات تيروئیدي نياز به
شرايط ناشتايي دارند.
پرتكرارترین آزمایش هایی که انجام می

منظور از ناشتا بودن يعني شب قبل
از آزمايش غذاي سبك ميل شود
كه ميزان چربي و كربوهيدرات آن
پايين باشد  ،پس از آن از خوردن
هر گونه ماده غذایی پرهیز شود.
البته نوشیدن آب در شب قبل از
آزمايش منعي ندارد.
شوند ،چه مواردی هستند؟
آزمایش های کم خونی  ، CBCچربی خون و
آنزیم های کبدی جزو پایه همه آزمایش ها هستند.
آزمایش قند بارداری آیا نیاز به ناشتا بودن
هست یانه؟
آزمایش  GTTبارداری که در آن قندهای
بارداری چک می شود بر اساس درخواست پزشک
محترم بصورت ناشتا و به صورت یک ساعته ،دو

ساعته و سه ساعته درخواست مي شود و بیمار
سه روز قبل از آزمایش باید از خوردن غذاهای
دارای کربوهیدرات و پر چرب خودداری کند و
یک رژیم معمولی داشته باشد و شرايط ناشتايي را
هم رعايت كنند که در صورت عدم رعایت ،ممکن
است در نتیجه آزمایش تاثیرگذار باشد.
برای انجام آزمایش خون مخفی در
مدفوع یا OBچه مواردی باید در نظر گرفته
شود؟
در مورد این آزمایش اگر فرد داروهایی مثل
ناپروکسن ،استامینوفن و آسپرین مصرف می
کند حداقل  24ساعت قبل از آزمایش این موارد
را مصرف نکند و همچنین در رژیم غذایی خود
مصرف ویتامین  Cمثل؛ لیموشرین ،لیموترش،
پرتقال ،شلغم ،گوشت قرمز و ...را سه روز و نهایتا
تا یک روز قبل از آزمایش اصال نداشته باشد یا
خانم هایی که عادت ماهیانه هستند پس از پایان
اين دوره مراجعه كنند .چون استانداردها اگر
رعایت نشود ممکن است پزشک را در تشخیص
دچار مشکل کند و جواب آزمایش مثبت کاذب
شود و از طرفی تست  obیک نوع آزمایش برای
غربالگری است و از اهمیت باالیی برخوردار است.
در مورد افرادی که دارو مصرف می کنند،
چه طور؟
در مورد آزمایش های مختلف مثل تیروئید خیلی
حساس است و با توجه به درخواست پزشک و
حساسیت موجود روش های مختلف برای آزمایش
وجود دارد و در آزمایشگاه از فرد ابتدا پرسیده

گفتگو

می شود که سابقه دارد یا نه ،اگر سابقه پرکاری یا
کم کاری داشته باشد در صبح روز آزمایش دارو
مصرف نكند و بعد از اتمام آزمايش دارو بخورد .
همچنین برای تست کشت ادرار بیمار گاها بیان
می کند که سوزش داشتم یک آنتی بیوتیک مصرف
کردم و اگر آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد ،باید
سه روز از آخرین دوز بگذرد .الزم به ذکر است که
با توجه به تنوع داروهای مصرفی و امکان تداخل
آنها با نتایج آزمایش بهتر است مصرف هرگونه دارو
را قبل از انجام آزمایش به اطالع پزشک آزمایشگاه
داده شود.
خانم دکتر بیماری دیگری که نیاز به
آزمایش دارد و در حال حاضر در جامعه ما زیاد
دیده می شود ،دیابت است و برای آزمایش آن
چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟
برای آزمایش قند اگر بيمار دیابتی است و
دارو مصرف می کند ،باید دید هدف پزشک از
آزمایش چه هست چون برای قند دو ساعته یک
زمان پزشک قصد دارد ،میزان تاثیر گذاری دارو و
یا انسولین یا میزان افت قند پس از مصرف آن را
بررسی کند که برای هر کدام شرایط مختلفی است
و بصورت كلي ما در اين موارد سابقه مصرف دارو
و ياتزريق انسولين را در جواب بيمار به صورت يه
نظر گزارش ميكنيم از اين جهت كه نميتونيم به
بيمار پيشنهاد بديم كه دارو رو براي آزمايش قطع
كند و يا ادامه دهد .
چرا گاهی با وجود رعایت شرایط الزم
آزمایش توسط بیمار ،باز هم نیاز به تکرار
آزمایش از سوی آزمایشگاه وجود دارد؟
برای ما کنترل کیفی آزمایشگاه اهمیت دارد و
آزمایشگاه جای حساسی است و جواب آزمایش
برای همه پزشكان دارای اهمیت است زماني كه
با نتایج غیرطبیعی در بعضی افراد روبه رو شویم که
سابقه پیشین ندارند ،در این موارد بعضا نياز هست
كه نمونه جدید گرفته شود كه صحت آزمايش مورد
تاييد قرار بگيرد .موردی که باید در نظر گرفته شود
این است که از لحظه ای که بیمار وارد آزمایشگاه
ميشود و پذیرش و نمونه گیری می شود تا زماني
كه جمع آوری نمونه و پردازش آن انجام ميشود
نیاز به دقت الزم و کافی برای دادن جواب صحيح
به پزشک دارد و همه این استانداردها باید رعایت
شود.

گروه خبر :بیمه
ایران؛ اولین ،بزرگترین
و قدیمی ترین شرکت
بیمه در ایران و تنها
شرکت دولتی در
زمینه بیمه است که
سهام آن کامال در
اختیار دولت قرار دارد.
این شرکت در تاریخ  15آبان سال  1314به دست علی اکبر داور و
به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی آغاز به فعالیت کرده است.

زهرا فتحی زاده پاریزی ،کارشناس بیمه ایران در این رابطه بیان
کرد :شرکت سهامی بیمه ایران با بیش از  34درصد سهم بازار بیمه
کشور بزرگترین شرکت ،بر اساس سهم بازار ،نه تنها در صنعت بیمه
که از کل نظام ملی جمهوری اسالمی ایران است .در نظام بانکی و
در سرمایه هیچ شرکتی بیش از  30درصد سهم بازار را در اختیار
ندارد .او با اشاره به اهمیت بیمه عمر ادامه داد :آشنایی و شناخت
کامل از بیمه های عمر ،در ابتدای راه داشتن این بیمه نامه می تواند
مهمترین قدم باشد چرا که هر چه میزان شناخت شما از بیمه عمر
کمتر باشد مشخص است که احساس نیاز برای داشتن این بیمه
نامه را کمتر حس کرده و رغبت چندانی برای خرید آن نخواهید
داشت .این کارشناس بیمه معتقد است که باورهای سنتی و اشتباه
که درباره تمامی بیمه ها از جمله بیمه عمر در بین اقشار مختلف
وجود دارد از جمله این که مرگ دست خداست و هرچه سرنوشت
برای ما تعیین کند و  ...مواردی از این قبیل مانع از خرید بیمه عمر
برای حفظ ارزش زندگی و سرمایه می شود که عدم دانش بیمه ای
درست و داشتن شناخت واقعی نسبت به بیمه نامه های عمر از
دیگر علت هایی است
فتحی پاریزی در پاسخ به این سوال که شناخت مردم در مورد
بیمه عمر کم است و در این باره توضیحات بیش تری بدهید ،گفت:
یکی از مهمترین رشته هایی بیمه ای در تمام دنیا بیمه عمر است
این اهمیت تا جایی است که در کشورهای پیشرو و توسعه یافته در
صنعت بیمه ،بیمه گران (شرکت های بیمه) به دو دسته بیمه گر
عمر (زندگی) و بیمه گر بیمه عمر تقسیم می شوند و هرکدام از آنها
در زمینه تخصصی خود فعالیت می کنند ،یعنی بیمه عمر یا همان
بیمه زندگی را از تمام رشته های بیمه ای از جمله آتش سوزی،
باربری ،اتومبیل ،مهندسی ،مسئولیت و حتی از بیمه های حادثه و
درمان نیز جدا کرده اند ،جدایی از اینکه این تخصص گرایی ،بیمه
گران بیمه عمر را افزایش می دهد امنیت بیمه های عمر را نیز
نشان می دهد .او ادامه داد :خطر تحت پوشش در بیمه های عمر
دو خطر اصلی است که تحت عنوان فوت و حیات از آن نام برده می
شود .یعنی مرگ و یا زنده ماندن موضوع این بیمه نامه است .لذا
برای هر کدام از این موارد بیمه نامه های مجزا طراحی شده است.
این کارشناس بیمه اضافه کرد :آخرین آمار نشان دهنده این
موضوع است که از گردش مالی کل بیمه های عمر جهان را به
خود اختصاص داده اند و این چهار کشور آمریکا ،ژاپن ،بریتانیا و
چین روی هم معادل  50درصد گردش مالی کل بیمه عمر جهان
را در اختیار دارند و با بررسی این موضوع می توان به راحتی به این
نتیجه رسید که قدرت صنعت بیمه در اقتصاد چنان ارزشمند است
که نهایتاً قدرت مالی و اجتماعی فراوانی را برای هر حکومتی ایجاد
می کند.

رئیس شورای اسالمی شهر در ادامه شفاف سازی اعزام تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان توضیحاتی ارائه کرد:

اطالع رسانی :آقای حسن
خدامی ،رئیس شورای شهر در باره
اعزام تیم فوتبال بانوان به اردن
توضیحاتی به شرح ذیل ارسال
کردند که در پی می آید :باشگاه

فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان
در راستای شفاف سازی ،بودجه و
نفرات کاروان اعزامی خود را اعالم
نمود،کاری که کمتر توسط دیگر
باشگاه ها انجام می شود ،اما این
شفاف سازی موجب سواالتی برای
برخی همشهریان عزیز شد که البته
بعضی به جای سوال و درخواست
پاسخ  ،با اطالعاتی سطحی و ناقص
پیش داوری کرده و به نهاد مدنی
شورا و شهرداری تاختند ،اما قبل
از پاسخگویی و شفاف سازی نکته
ای الزم است خدمت همشهریان
عزیز عرض کنم ،ورزش بانوان مورد
حمایت مقام معظم رهبری است
که این مهم را در مناسبت های
مختلف بیان فرمودند که آخرین
مورد آن شهریورگذشته در دیدار با
قهرمانان المپیک بوده است.
حضور بانوان ایرانی با حجاب
اسالمی در عرصه ورزش بین المللی
علیرغم ایجاد محدودیت دولت های
غربی برای بانوان با حجاب ،از سوی
مقام معظم خود یک پیروزی بزرگ
برای بانوان با حجاب قلمداد شده
است تک تک ما به عنوان یک فرد
مسلمان در این راستا وظیفه داریم
از ورزش بانوان به خصوص اعزام تیم
فوتبال بانوان شهرداری سیرجان که
برای اولین بار به این مسابقات به
نمایندگی از کشور عزیزمان شرکت
کردند حمایت کنیم
تیمی که برخالف خیلی از تیم

شورای شهر در کاروان اعزامی فقط یک نماینده دارد

های باشگاهی بیشترین تعداد بدون علم و آگاهی بپرهیزیم و اما
بازیکن و کادر فنی آن سیرجانی اند موضوع مورد انتقاد که حضور دو تن
و کمترین هزینه را تاکنون داشته از اعضای شورای ششم در کاروان
اند همچنین بصورت شفاف ،بودجه اعزامی به کشور اردن بوده است
و اسامی کاروان اعزامی خود را اعالم الزم است به عرض مردم عزیز
نموده است .سزاوار بود که منتقدین سیرجان برسانم که آقای امین
در ابتدا به رسم ادب از این شفاف صادقی هم در شورای پنجم و هم
سازی تشکر می کردند و چشم خود در شورای ششم(در حال حاضر)
نماینده شورای شهر در باشگاه
شهرداری
ورزشی
فرهنگی
هزینه ای از طرف باشگاه ،
سیرجان بوده است .لذا با توجه
شهرداری و همچنین شورای شهر
به وظیفه نظارتی شورا و با توجه
بابت سفر وحید جوان
به شرایط کشورمیزبان ،بحث
ضرورت حضور نماینده شورا و
پرداخت نمی شود و وی
اعمال نظارت شورا در این سفر
از شورای شهر بابت این سفر
حساس مطرح و نهایتا تصمیم بر
تقاضای مرخصی داشته اند.
این شد که یکی از اعضای شورا
به عنوان نماینده شورا کاروان
را همراهی کند که با توجه به
سابقه جناب آقای امین صادقی
را بر روی خیلی از نکات مثبت به
عنوان تیمی که اولین اعزام خارج از
کشور خود را تجربه می کند نمی
بستند و سپس سواالت انتقادی خود
را مطرح می کردند که البته از طرح
سوال استقبال می کنیم
روایتی داریم که اکثر اهل جهنم را
قضات تشکیل می دهند اما منظور
از قضات یا قاضی فقط کسانی
نیستند که به حکم دستگاه قضا
بر مسند قضاوت نشسته اند بلکه
منظورهرفردی است که قضاوت می
کند و اگر دقت کنید هر روز تک
تک ما قضاوتهای متعدد در مورد
دیگران داریم .قضاوت هایی بعضی
ممکن است ناآگاهانه و یا ناعادالنه
باشد و فردای قیامت موجب ورود در باشگاه طبیعی بود که دراین سفر
به جهنم شود  .لذا از پیش داوری ایشان به عنوان نماینده شورا در این

کاروان حضور داشته باشد .بدیهی
است ایشان موظف بر نظارت کامل
بر امورات این سفر و ارائه گزارش
کامل سفر پس از بازگشت به
شورای شهر سیرجان می باشد
اما در خصوص حضور عضو دیگر
شورا جناب آقای وحید جوان
اعزام ایشان به عنوان عضو شورا
و از طرف شورای شهر نمی باشد،
بلکه مدیرعامل محترم باشگاه بر
حسب لیست عناوینی که ای
اف سی مشخص کرده باید یک
نفر را به عنوان سرپرست کاروان
اعزامی معرفی نماید که از اختیارات
مدیرعامل محترم باشگاه می باشد
که می توانست این فرد سیرجانی و
یا از شهر دیگری و از هر پست و
عنوانی باشد البته هزینه اعزامی وی
را هم به همراه حق ماموریت کامل
پرداخت نماید.

تیم را سیرجانی ها تشکیل می
دهند .از بین چندین گزینه آقای
وحید جوان که عضو باشگاه فرهنگی
ورزشی گل گهر و نماینده هیات
فوتبال شهرستان سیرجان می
باشد را به عنوان سرپرست کاروان
معرفی نمودند .در حالیکه هزینه
ای از طرف باشگاه  ،شهرداری و
همچنین شورای شهر بابت سفر

اما با توجه به سیاست بومی سازی
چنانکه قریب به نیمی از بازیکنان

ایشان پرداخت نمی شود و ایشان از
شورای شهر بابت این سفر تقاضای

مرخصی داشته اند .امیدواریم ایشان
در این سفر به تجربیات و اندوخته
های خود بیفزاید و شاهد پیشرفت
روزافزون وی در این عرصه باشیم.
این کاروان از نظر تعداد نیزبا
کمترین تعداد نفرات نسبت به اکثر
کاروان های ورزشی یعنی  39نفر
اعزام شده است .در حالی که می
توانست این کاروان با  63نفر اعزام
شود .البته عده ای هم تقاضا داشته
اند که این تیم را همراهی کنند
اما ضرورتی از طرف باشگاه جهت
همراهی این تیم برای این افراد
تشخیص داده نشد و در هزینه های
بیت المال صرفه جویی شد .و فقط
 7نفر از مجموعه باشگاه  ،شهرداری
و شورای اسالمی شهر سیرجان این
تیم را همراهی می کنند که در
مقایسه با سایر باشگاه ها کمترین
تعداد را به همراه داشته است .در
پایان ضمن احترام و تشکر از همه
کسانی که پی گیری امور شهر به
خصوص تیم فوتبال بانوان شهرداری
سیرجان هستند .آرزوی پیروزی
و سرافرازی این تیم و سائر افراد
کاروان اعزامی را دارم.

یادداشت
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به مناسبت سالروز تولد طاهره صفار زاده؛

گزارشی از وضعیت مطالعه ،به مناسبت  24آبان  ،روزکتاب وکتابخوانی؛

غـربتیـارمهـربـان

جامعه به طاهره صفار زاده ها احتیاج دارد

سارا فتحی زاده :طاهره صفارزاده
الگوی دست نخورده تاریخ سیرجان
است .نویسنده و دانشمندی که
کمتر از آن سخن به یاد می آوریم.
صفار زاده هایی که ساخته نمی
شوند و دالیلی که چرا صحبت از
تربیت صفارزاده ها نمی شود .اکنون
دانشجویان و دانش آموزانی که ایمان
و اعتقادی به توانایی های خودشان ندارند و مسئولیت این که در
مغز خیلی از مردم در بهترین اوقات زندگی اشون فقط فکرهای
محدود و کوچک می گذرد ،این موضوع فقط با والدین افراد
نیست ،خیلی از معلم های خوش نیت ،این ایده را در ذهن
افراد تقویت می کنند که توابع هنر ،علم ،ورزش و انسانیت از
ابتدا خاص بودند و این که باید قبول کنیم که ما فقط یک عده
آدم معمولی هستیم ،که نمی توانیم چنان آثاری خلق کنیم .این
که نمی توانیم نفس ها یمان را در سینه حبس می کنیم و یک
زندگی برای خودمان بسازیم که کسی مثل آن را ندیده باشد .و
در کنار این ها همراهی دوستان و پیام های بی رحمانه ی رسانه
ها ،این حقایق را تایید می کنند و ناچار این مساله بدون این
که خودمان متوجه باشیم ،تبدیل به هیپنوتیزم بی وقفه ای می
شود که آتش شعله ور نبوغ درون مان را خاموش می کند؛ کم
کم در وجودمان صدای امید ،که زمانی پر از شوق بود ،ساکت و
ساکت تر می شود.
خودمان به دست خودمان توانایی هایمان را دست کم می
گیریم و روندی روزمرگی را شروع می سازیم .دیگر مثل یک
رهبر یک تولید کننده یک خالق و کسی که می تواند هر کاری
را ممکن کند رفتار نمی کنیم ،آنجاست که مثل قربانی رفتار می
کنیم .متاسفانه این اتفاق برای خیلی از آدم های خوب روزگار
اتفاق می افتد ،خیلی از ما نمی توانیم ببینم که این شست و
شوی مغزی چه جوری ما را از بهترین نسخه اصلی خودمان دور
می کند .به این پدیده «قربانی شدن آگاهانه» می گویند.
برای رهایی از این دام باید برای رشد تعالی شخصی قدم
برداریم .و تالش خود را برای تبدیل شدن به یک انسان بهتر
صرف کنیم .کلید طالیی موفقیت برای تغییر ،پرورش چهار
عرصه ی درونی و مرکزی؛ ساختار ذهنی ،ساختار قلبی،
ساختارروحی و ساختارسالمتی است .اگر صفار زاده در جهان
تاثیر می گذارد نتیجه بازتاب شکوه ،اصالت ،انرژی و فروغی است
که از درون به آن رسیده است و انعکاس آن را در بیرون می
بینم .پس گام اول ساخت صفارزاده ها را باید از درونی کردن
موفقیت ها و پیروزی ها آغاز کنیم .از دادن انگیزه و اندیشه های
نو در کالبد روح انسانها و هیچ گاه برای شروع کردن دیر نیست.

جامعه

نسیـم امید

گروه فرهنگ :در سالهای اخیر
تالش های گسترده ای برای ترویج
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در
شهرمان صورت گرفته و برای این
منظور عالوه بر برگزاری نمایشگاه
کتاب با تخفیف ویژه توسط برخی
مراکز از جمله موسسه معراج اندیشه
گل گهر ،یکی از نیازهای اساسی که
کتابخانه و کتاب بوده نیز توسعه یافته
است .بحث کتاب یک عنصر تأثیرگذار
در ارتقای سطح علم و آگاهی و
توسعه جامعه بشری است ولی معموالً
یکی از کمتوجهترین عناصر جامعه ما
شده است .با توجه به نزدیک شدن
به  24آبان ،روز کتاب و کتابخوانی
گزارش زیر تهیه شده است.
خانواده ها در منزل فرهنگ
کتابخوانی را ترویج دهند
رضوی ،یکی از جوانان همشهری در این
باره می گوید :اعالم می شود در کشور
ما سرانه کتابخوانی پایین است و لذا
خانواده ها باید در منزل و جامعه فرهنگ
کتابخوانی را ترویج دهند .او در ادامه
با اشاره به نمایشگاه کتاب و طرح های
طرحهای فصلی کتاب گفت :در سیرجان
چند سالی است که فعالیت های انجام می
شود اما تاثیر چندانی ندارد به طور مثال
در نمایشگاه قبلی کتاب تخفیف ها 30
درصد بود.
کتابخانه های عمومی کتاب های
به روز ندارند
محمودآبادی ،یکی دیگر از شهروندان
در خصوص اهمیت مطالعه و کتابخوانی
گفت :مشکلی که در رابطه با کاهش میزان
کتابخوانی وجود دارد مسئله اقتصادی
است قیمت باالی کتاب به خصوص با
افزایش قیمت کاغذ موجب شده تا مردم
قدرت خرید کتاب را نداشته باشند .او در
ادامه افزود :افزایش کتابخانه ها در سطح
شهر و محله ها و حتی مساجد وجود دارد
اما کتاب های درسی و بدون کیفیت را
دارند که نیاز است کتابخانه های عمومی
کتاب های متنوع و به روز را عرضه کنند.

افراد
باید به کتاب
خواندن احتیاج
پیدا کنند
جواد علیزاده،
فرهنگی
فعال
از
یکی
و
فروشندگان کتاب
در سیرجان در
این رابطه بیان
داشت :در این
سال ها کتاب
مانند بقیه اجناس
که قیمت ها
افزایش پیدا می
کند یعنی تورم
همه کاالها را تحت تأثیر قرار می دهد
اما نکته اینجاست که این افزایش قیمت

جواد علیزاده ،فعال فرهنگی
و فروشنده کتاب :ریشه های
مطالعه نکردن را باید در فرهنگ،
اجتماع در سطح خرد وکالن
جستجوکرد چون عامل تعیین
کننده گرانی کتاب و کاغذ نیست
و برای تقویت این موضوع باید
به سمتی پیش رفت که افراد به
کتاب خواندن احتیاج پیدا کنند.

نمی تواند عامل اصلی مطالعه نکردن باشد
و اگر به صورت نسبی بررسی کنید متوجه
می شوید که در زمانی کتاب ارزان تر

بود میزان مطالعه با االن تفاوت چندانی
نداشت.
او در ادامه افزود :ریشه های مطالعه
نکردن را باید در فرهنگ ،اجتماع در
سطح خرد وکالن جستجوکرد چون عامل

شهروند :در سیرجان چند سالی
است که فعالیت هایی در باره
کتاب و کتابخوانی انجام می شود
اما تاثیر چندانی ندارد به طور
مثال در نمایشگاه قبلی کتاب
تخفیف ها  30درصد بود.
تعیین کننده گرانی کتاب و کاغذ نیست
و برای تقویت این موضوع باید به سمتی
پیش رفت که افراد به کتاب خواندن
احتیاج پیدا کنند ،یعنی اینکه این
احساس به فرد دست دهد که اگر مطالعه
نکند از قافله فرهنگ ،تمدن ،آگاهی و
دانش عقب می افتد .این فعال حوزه کتاب
با بیان اینکه تبلیغات کاالهای مختلف از
جمله چیپس و پفک در رسانه ها صورت
می گیرد ،اما تبلیغ خاصی از کتاب نمی
شود ،گفت :در بازار یک سری کتاب ها

تبلیغ می شوند که غالباً کتاب های سطح
باال نیستند و افرادی که با کتاب خوب
آشنایی ندارند نمی توانند لذت خواندن را

ابوالفضل عمادآبادی ،فعال
فرهنگی :در باره کتاب و
کتابخوانی تحقیق گسترده ای
از طریق مصاحبه و پرسشنامه از
شهروندان داشتیم که در حال
بررسی آن هستیم که نتیجه نهایی
آن تا پایان سال  1400اعالم
کنیم.
درک کنند پس یک حلقه ای از عوامل
دست به دست هم می دهد و وضعیت
کتابخوانی را با بحران مواجه می کند.
علیزاده اضافه کرد :هر کاری در حوزه
کتاب و کتابخوانی صورت بگیرد ،تأثیر

مثبت می گذارد اما عالج ماجرا باید
جاهای دیگر جستجو و برطرف شود.
هدایت نوجوانان به سمت کتاب
ابوالفضل عمادآبادی ،فعال فرهنگی در
این رابطه بیان کرد :تحقیق گسترده ای از
طریق مصاحبه و پرسشنامه از شهروندان
داشتیم که در حال بررسی آن هستیم
که نتیجه نهایی آن تا پایان سال 1400
اعالم کنیم .او معتقد است که وضعیت
کتابخوانی در سیرجان به نسبت شهرهای
دیگر بهتر است و نمونه آن؛ استقبال از
برگزاری نمایشگاه ها و وجود چند کتاب
فروشی و نشریات مختلف است.
عمادآبادی در ادامه به برگزاری
نمایشگاه ها اشاره کرد و افزود :برگزاری
نمایشگاه ها بیش تر خدمتی است برای
افرادی که کتابخوان هستند و شاید به
برخی کتاب ها دسترسی نداشته باشند
که در نمایشگاه می توانند راحت تر پیدا
کنند ،البته یک سری کارها در حوزه
کتاب خوانی صورت می گیرد که به
اعتقاد من خطا است نمونه آن برگزاری
مسابقه کتابخوانی به این شکل که کتاب
به فرد معرفی می کنند و یک جایزه برای
آن مشخص می کنند و کاری که برای
جایزه صورت بگیرد ،باعث رونق و رواج
کتابخوانی نمی شود.
این فعال فرهنگی ادامه داد :کتابخوانی
با مطالعه برای کنکور ،علم آموزی و ...
تفاوت دارد و و برای تقویت این این
فرهنگ باید خواندن کتاب برای افراد
لذت بخش باشد و افراد به این سمت و
سو ببریم .مؤسسه معراج اندیشه گل گهر
یک سری برنامه ریزی ها انجام داده و
نوجوانان را به این سمت هدایت می کند
و یک سری مجموعه فرهنگی مثل انجمن
داستان ،شعر ،نقد ادبی و کتابخوانی
خالق ،با من بخوان و  ...خودجوش راه
اندازی شدند و باید مسئوالن و خانواده
بدانند که کتابخوانی یعنی با لذت خواندن
که نیاز است کتاب در دسترس فرزندان
بگذارند و مسئوالن باید در این زمینه
دغدغه مند شوند.

به همت مدیران و دانش آموزان دبیرستان دخرتانه شاهد دوره اول انجام شد؛

برگزاری یادواره شهدای دانش آموز

فرشته نجات مهراب ،مدیر دبیرستان دخترانه شاهد :الگو سازی این حماسه سازان بزرگ برای نسل جدید
گروه خبر :یادواره شهدای دانش آموز
با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان
چهارشــنبه هفته گذشته در دبیرستان
دخترانه شاهد دوره اول برگزار شد.
فرشــته نجات مهراب ،مدیر دبیرســتان
دخترانه شاهد دوره اول در رابطه با برگزاری
این مراســم بیان کرد:یادواره شهدای دانش

آموز در دبیرســتان دخترانه هر ساله برگزار
می شــد اما با توجــه به شــیوع کرونا این
یادواره در ســال قبل برگزار نشد و امسال با
توجه به بهتر شــدن شرایط با رعایت پرتکل
بهداشتی جشنواره را برگزار کردیم.
او در ادامــه بــا اشــاره به اهمیــت زنده
نگه داشــتن یاد و خاطره شــهدا افزود :به

منظور زنده نگه داشــتن یاد وخاطره شهدا
و بخصوص شــهدای دانش آموز وهمچنین
الگو سازی این حماســه سازان بزرگ برای
نســل جدیــد بــا محوریت مدارس شــاهد
شهرستان ســیرجان وهمکاری بسیج دانش
آموزی برگزار می شــود که امروز با استقبال
خــوب دانش آموزان و با حضور مســئوالن

شهرســتان اعم از امام جمعــه ،فر ماندار و
مسئوالن بنیاد شهید و همچنین با همراهی
کارشناســان محترم ستاد شــاهد کرمان در
محل دبیرســتان دخترانه شــاهد دوره اول
برگزارشد.
نجات مهراب در ادامه در خصوص برنامه
های اجرا شــده بیان کرد :برنامه ها با قرائت

قرآن با حضور آقای مقدس واجرای ســرود
ملی با اجرای گروه رزم نواز پایگاه دریایی و
سخنرانی جناب سرهنگ امیر شکار و اجرای
جناب آقای اســماعیلی برگزار شد ودر پایان
بر نامه ها با پرده خوانی و یاد شــهدای عزیز
و تجلیــل از فرزندان شــهید همکار ودانش
آموز پایان یافت.

نسیـم امید
سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان:
تشکیل کارگروه
پیشگیری از وقوع سرقت سیم های برق
گروه حوادث :فرمانده انتظامی استان با اشاره به برگزاری مستمر
جلسات قرارگاه پیشگیری از سرقت به منظور مسئول سازی و مطالبه
گری از سایر نهادها در زمینه پیشگیری از این جرم ،خودمراقبتی و
افزایش امنیت اماکن عمومی و شخصی را از موثرترین راهکارهای
پیشگیری از سرقت برشمرد.

سردار عبدالرضا ناظری در نشست قرارگاه پیشگیری از سرقت در
استانداری بیان داشت :پیشگیری و کشف جرائم حوزه سرقت یکی از
مهمترین دغدغه های مجموعه انتظامی استان است که راهکارهای
خوبی توسط اعضای قرارگاه پیشگیری از سرقت از جمله فرمانداران در
دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه هایی برای رصد و پیشگیری از وقوع
سرقت سیم برق ،اماکن عمومی ،ساختمان های نیمه کاره و سایر
عناوین افزود :در این میان نباید از نقش خودمراقبتی و افزایش امنیت
اماکن عمومی و شخصی از سوی خود شهروندان نیز غافل شویم و نکته
مهم بعدی ضمانت اجرائی مصوبات حوزه پیشگیری از سرقت سایر
نهادهای مسئول است که به همین سبب جلسات قرارگاه پیشگیری
از سرقت به صورت مستمر با مدیریت استاندار و فرمانداران تشکیل
می شوند.
سردار ناظری اظهار داشت :در همین رابطه دوربین های سامانه پایش
تصویری معابر عمومی مرکز استان که به مرکز رصد پلیس متصل
هستند توسعه خواهند یافت و در همین رابطه اولین پایگاه پلیس
آگاهی را در سطح کشور در بخش انتظامی ماهان راه اندازی کردیم.
وی با اشاره به اتصال تصاویر دوربین های نظارتی فضای بیرونی برخی
صنوف به مرکز پایش تصویری پلیس گفت :در کنار این تدابیر الزم
است برای قشری که از زندان آزاد می شوند نیز برنامه و طرح های
اشتغال زائی در نظر گرفته شود و ظرفیت مراکز نگهداری معتادان
متجاهر در تمام نقاط استان هم افزایش یابند.
سردار ناظری با اشاره به افزایش تیم های گشت محسوس و نامحسوس
در نقاط جرم خیز و با تاکید بر بهره گیری بیشتر شهروندان و نهادها
از سامانه مها تصریح کرد :در کنار این تدابیر همه باید برابر تدابیر و
فرمایشات مقام معظم رهبری ،نقش و سهم خود در حوزه پیشگیری
از جرائم و آسیب های اجتماعی را به خوبی ایفا کنیم تا ان شاء اهلل
با رهروی از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در ایام پیش روی سال
 1400هم اقدامات درخشانی در همه ابعاد رقم بخورد.

آگهی فقدان سند مالکیت :خانم /آقای امیدعلی پورخسروانی با ارائه دو برگ
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  155سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  2934فرعی از  2112اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم/آقای
امیدعلی پورخسروانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و
عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :شنبه:
 -1400/08/22محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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نگاهی به کارکرد شوراهای حل اختالف با توجه به  18آبان ماه ،سالروز تاسیس شوراها؛

شلوغی شوراهای حل اختالف

گروه جامعه :یکی از نهادهای تازه
تأسیس قضایی در سالهای اخیر،
شوراهای حل اختالف است و صلح و
سازش و تالش در جهت ترویج آن در
فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است
و قضا زدایی و کاهش مراجعات مردم
به دادگاه ها ،رسیدگی سریع و بدون
تشریفات ،کاهش هزینه های دادرسی
و کمک به صلح و سازش را میتوان از
عمده ترین مزایای شورای حل اختالف
نام برد .با توجه به  18آبان ماه ،سالروز
تاسیس شوراهای حل اختالف در این
رابطه گزارشی تهیه کردیم.

نتیجه سازش را در قالب نامه
رسمی بدهند خیلی مفید است

شهروند :یک ایراد که بنده
دیدم نتیجه توافق را در قالب
یک نامه رسمی به ما ندادند
که این دو نفر به سازش
رسیدند و پرونده بسته شده
است .اگر ماحصل منتهی
به یک نامه رسمی شود با
جزئیات موضوع برای آینده
بسیار مفید است.
حسین یکی از شهروندان در رابطه با
کارکرد شوراهای حل اختالف به نسیم
امید گفت :بنده یک مورد شکایت داشتم
که پرونده به شورای حل اختالف ارجاع
شد .دو جلسه حضور یافتیم و با صحبت
کردن فیمابین بنده ،متهم و اعضای شورا
منجر به حل اختالف و سازش شد و در
کل مفید هستند ولی بیش تر پرونده ها
به آن ها سپرده می شوند و مکان های
شلوغی شدند .او در ادامه افزود :یک ایراد
که بنده دیدم نتیجه توافق را در قالب
یک نامه رسمی به ما ندادند که این دو
نفر به سازش رسیدند و پرونده بسته
شده است .اگر ماحصل منتهی به یک
نامه رسمی شود با جزئیات موضوع برای
آینده بسیار مفید است.

سازش  22درصدی در
پرونده های شوراهای حل اختالف
سیرجان
یداهلل سپهری ،رئیس دادگستری
شهرستان سیرجان در شهریور ماه در
خبرگزاری(پانا) از «سازش  22درصدی
در پرونده های وارده به شعب شوراهای
حل اختالف این شهرستان گفت بود:
در سال گذشته پنج فقره پرونده قتل
عمد با اقدامات و تالشهای شورای
حل اختالف ویژه زندان این شهرستان
منجر به گذشت اولیای دم و رهایی
محکومان از قصاص شده است ».که
یداهلل سپهری ،رئیس
دادگستری :گذشت پنج فقره
پرونده قتل عمد با اقدامات و
تالشهای شورای حل اختالف
ویژه زندان در سال گذشته،
نشان دهنده تاثیر خوب و
مثبت شوراهای حل اختالف در
راستای مسئولیت خود است.
این موضوع نشان دهنده تاثیر خوب و
مثبت شوراهای حل اختالف در راستای
مسئولیت خود است.
عدم توجه به تخصص و
آموزش اعضای شوراها
فهیمه مهدوی میمند ،وکیل
دادگستری با بیان اینکه نهاد شورای
حل اختالف بر اساس ماده  189قانون

برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و
فرهنگی از سال  81تاسیس شد ،گفت:
این نهاد به منظور کاهش مراجعات
مردم به محاکم قضایی و در راستای
توسعه مشارکت های مردمی ،رفع
اختالفات محلی و نیز حل و فصل
اموری که ماهیت قضایی ندارند و
یا از ماهیت قضایی آن از پیچیدگی
کمتری برخوردار است به شوراهای
حل اختالف واگذار می شود.
او در ادامه قانون شورای حل
اختالف اشاره کرد و گفت :حوزه
رسیدگی شوراها طبق قانون مشخص
است و در ماده  8مواردی را برشمرده
است که شورا با توافق طرفین برای
صلح و سازش اقدام می کند و در
ماده  9به مواردی را قاضی شورا با
مشارکت اعضای شورا رسیدگی و
مبادرت به صدور رأ ِ می کند و در
ماده  10دعاوی که شوراها صالحیت
رسیدگی به آن ها را ندارند ذکر شده
است.
این وکیل پایه یک دادگستری به
فواید شورای حل اختالف پرداخت
و گفت :این طرح باعث قضازدایی و
کاهش مراجعات مردم به دادگاه شده
است چون افزایش پرونده به مراجع
قضایی شاید موجب دیر رسیدگی و
کاهش کیفیت کار شود.
مورد بعدی همان گونه که در آیات
وروایات ما مطرح شده است در ماده 8
شوراها آمده است که دعاوی برای صلح
و سازش اقدام می کند که این نکته باید
در نظر گرفته شود اما اگر دقت نشود

مشکالت قضایی را می افزاید .او ادامه
داد :تسریع در رسیدگی پرونده ها می
شود و همان گونه در ماده  189مطرح
شده است پرونده هایی که از پیچیدگی
کم تری برخوردار هستند به شورا ارجاع
می شوند و کاهش هزینه دادسری را
دارد.
مهدوی در ادامه معایبی برای شوراهای
حل اختالف برشمرد و گفت :مهم ترین
ایرادهایی که همواره حقوقدانان ها به
شوراهای حل اختالف می گیرند ،عدم
توجه به اصل تخصص و آموزش در مورد
اعضای شوراهاست هر چند می توان با
برگزاری دوره های آموزشی تا حدی
کاهش داد و عدم اعمال دقت در انتخاب

فهیمه مهدوی میمند ،وکیل
دادگستری  :مهم ترین ایرادهایی
که همواره حقوقدانان ها به
شوراهای حل اختالف می گیرند،
عدم توجه به اصل تخصص
و آموزش در مورد اعضای
شوراهاست هر چند می توان با
برگزاری دوره های آموزشی تا
حدی کاهش داد و عدم اعمال
دقت در انتخاب برخی اعضای
شوراها است.
برخی اعضای شوراها علی رغم اینکه
ماده  6قانون شوراهای حل اختالف
شرایط افراد را مشخص کرده اما گاهی
دیده می شود که شروط لحاظ نمی
شود و طبق ماده  25آیین نامه قاضی
شورا پس از مشورت و نظریه کتبی آن
ها اقدام به صدور رأی می کند در حالی
برخی مواقع دیده می شود که نظریه
مشورتی را مطالعه نمی کنند.

خبر
جمع آوری داروهای دست ساز
ترک اعتیاد از یک عطاری
گروه خبر :مدیر
داروی
و
غذا
علوم
دانشکده
پزشکی سیرجان از
جمع آوری داروهای
دست ساز ترک
اعتیاد از یک عطاری
متخلف در سیرجان
خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی سیرجان ،دکتر سید محمد رضوی نسب با
اعالم این خبر گفت :طی گزارش های رسیده و در جریان
بازرسی های بازرسان اداره غذا و دارو دانشکده از عطاری
های سطح شهر ،در یکی از عطاری ها مقداری داروی دست
ساز ترک اعتیاد به شکل کپسول و دیگر داروهای دست
ساز مشابه آن کشف و تمامی آن ها به علت غیربهداشتی و
غیرمجاز بودن ضبط و جمع آوری شدند.
او در ادامه با اشاره به این که در این عطاری کار حجامت
نیز انجام می شد ،افزود :هرگونه انجام خدمات درمانی مانند؛
حجامت ،زالودرمانی ،فصدخون و  ...در عطاری ها ،دخالت در
امر درمان بوده و کام ً
ال غیرقانونی است.
مدیر غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با
اشاره به اهمیت سالمت شهروندان گفت :این عطاری در
مرحله نخست تذکر گرفته و همچنین هیچ عطاری حق
تجویز یا فروش دارو به شهروندان را ندارد و در صورت
مشاهده با متخلف برخورد می شود .از همشهریان محترم
نیز خواهشمندیم چنانچه تخلف بهداشتی و یا درمانی را در
عطاری ها مشاهده کردند با تلفن ثابت به شماره  190اطالع
دهند تا به سرعت پیگیری شود.

تحویل عقاب شاهی به محیط زیست

گروه خبر :صادق ُخزیمه ،مدیر روابط عمومی اداره حفاظت
محیط زیست سیرجان از تحویل یک بهله عقاب شاهی به
این اداره توسط یکی از همشهریان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست ،صابر رحیمی
به اتفاق فرزندانش این پرنده را که قادر به پرواز نبود در
اطراف سیرجان مشاهده کرده و در کمترین زمان ممکن
به محیط زیست تحویل می دهد .این پرنده توسط حسین
بازدار دامپزشک معتمد محیط زیست تحت درمان قرار دارد
تا در شرایط ایده آل در طبیعت رهاسازی شود.
خزیمه ضمن تشکر از این دوستدار حیات وحش افزود:
عقاب شاهی با نام علمی  Aquila heliacaپرندۀ شکاری
بزرگ و تنومندی است که بیش از  ۸۰سانتی متر طول دارد
و از پرندگان حفاظت شده ایران می باشد .در دشت ها،
استپ ها و كوه سارهاي كم گياه و خشك و گاهي جنگل
هاي كوهستاني زندگی می کند و از انواع پستانداران مانند
خرگوش و سنجاب ،پرندگان و خزندگان تغذيه مي کند.

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

09162756265
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه:
ائمه جمعه فساد در منطقه خود را دنبال کنند

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فرهـاد فتحی زاده

دفتر :خ ابن سینا ،جنب بیمارستان قدیم امام رضا (ع)

تلفن42201609 - 42207250 :
فکس42233672:

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

یادداشت

گستره توزیع :استان کرمان
صندوق پستی 78185146 :
تبلیغات 09139450096 :
مدیر مسئول09133470728 :
روابط عمومی09162756265 :
چاپ :مهدوی

توصیه های بهداشتی

برای آموزش حضوری دانش آموزان

عضو شرکت تعاونی مطبوعات

سایت :nasimnet93@ gmail.com www.nasim-omid.ir :پست الکترونیکی
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گروه خبر :رئیس شورای
سیاست گذاری ائمه جمعه
در نشست ائمه جمعه استان
خراسان جنوبی گفت« :ائمه
جمعه در رابطه با حقوق
عامه مردم هرگز کوتاه نمی
آیند و تا هر جایی که نفوذ
کلمه داشته باشند دنبال
این مسائل هستند و فساد در منطقه خود را دنبال می کنند و خواسته
عامه مردم را در خطبه های نماز جمعه مطرح می کنند .اگر امام جمعه
چشمش را روی فساد ببندد  ،این دیگر امام جمعه نیست».

محمدجواد حاج علی اکبری ،در این جلسه گفتند :یکی از کالن
گفتمان های انقالب اسالمی ،کالن گفتمان عدالت و مبارزه با فساد
است که در این راستا هیچ حاشیه ای نمی تواند در عزم شبکه امامت
جمعه برای تعمیم عدالت و ریشه کنی فساد و میدان آوردن ظرفیت
مردمی برای رهگیری این مقصد بزرگ تعلل ایجاد کند.
ائمه جمعه در وسط این میدان مسیر پیش روی را با قوت بیشتری
دنبال خواهند کرد و پرچم داری عدالت خواهی را در کشور بر زمین
نخواهند گذاشت .آنچه که برخی از افراد و جناح ها تلقی دارند که امام
جمعه عدالتخواه بیاید مصادیقی از فساد در منطقه را در خطبه های نماز
جمعه مطرح کند این دروغ رسانه ای بزرگی بود که مطرح شد .ائمه
جمعه میدانستند که بر اساس نظر امامین انقالب طرح این نوع مسائل
در خطبه های نمازجمعه به صورت مصداقی ممنوع است و کسانی که
از این ممنوعیت خارج شدند باید پاسخگو باشند .طرح کردن اسم افراد
و شرکت ها در خطبه های نماز جمعه عدالتخواهی نیست بلکه باید این
کار توسط دستگاه های مربوط خودش پیگیری شود چون انتصاب فساد
به دیگران مستلزم رهگیری جدی و فنی در دستگاه قضایی و امنیتی
است.
وی بیان داشت :ائمه جمعه ناظر امین رهبری در منطقه خودشان
هستند و هر جایی مشکالت را ببینند به مسئول مربوط یادآوری می
کنند و اگر توجه نشد در سطح مسئوالن باالتر دنبال می کنند اما اگر
عده ای خیال کنند می توانند نام این رفتار ژورنالیستی و راه انداختن
شوی عدالتخواهی را عدالتخواهی بگذارند اینگونه نیست بلکه این رفتار
خودش ضدعدالتخواهی است.
حاج علی اکبری افزود :ائمه جمعه در رابطه با حقوق عامه مردم هرگز
کوتاه نمی آید و تا هر جایی که نفوذ کلمه داشته باشند دنبال این
مسائل هستند و فساد در منطقه خود را دنبال می کنند و خواسته عامه
مردم را در خطبه های نماز جمعه مطرح می کنند .قصد ائمه جمعه
تشویش اذهان عمومی و مانور تبلیغاتی نیست .هدف در این زمینه
نصیحت و خیرخواهی و حل مسائل است و باید طبیبانه وارد میدان شد
تا مسئله حل شود .امامان جمعه با وجود شرایط سخت زندگی با کسی
وارد معامله نمی شوند و هرگز از مقاصد اصلی خود کوتاه نمی آیند.
اگر امام جمعه چشمش را روی فساد ببندد  ،این دیگر امام جمعه
نیست از نظر ما  ،این فاقد صالحیت است  .این منعزل است  ،دیگر عزل
نمی خواهد.
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بستن
دریچه کولرها
برای جلوگیری
از خروج
هوای گرم
از منازل

بیش از  8مترمربع از اراضی ملی خلع ید شد

نصب قیمت نان در نانوایی الزامی است

نسیم امید :مهران میرشاهی ،رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری سیرجان اظهار داشت :در راستای صیانت و
حراست از حقوق بیتالمال یک فقره خلع ید به میزان
 ۸۷۹۴مترمربع از اراضی ملی در روستای اسطور از توابع
بخش بلورددر شهرستان سیرجان که چندی پیش توسط
افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود از ید سودجویان خارج شد .او در ادامه
افزود :نیروهای پاسگا ه ویژه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
سیرجان با حکم دادستان محترم شهرستان این اراضی ملی را خلع ید و از ید
متصرفین خارج و به دولت باز گرداندند.

نسیم امید :سهراب بهاالدینی ،فرماندار ویژه شهرستان
گفت :ساماندهی ،تامین و توزیع آرد و نظارت بر کیفیت
و پخت نان باید از اولویت های مهم این کارگروه درجهت
رضایتمندی شهروندان باشد .وی افزود :نانوایی ها باید
مواردی همچون رعایت روزهای پخت ،عدم تعطیلی
خودسرانه نانوایی ،ساعت پخت منظم ،وزن دقیق چانه و نان ،نصب قیمت
مصرف کننده نان در داخل مغازه و در منظر عموم مردم وهمچنین رعایت موارد
بهداشتی در نگهداری گندم و آرد را مد نظر قراردهند و عدم رعایت هر یک از
موارد به برخورد قانونی با متخلف و قطع سهمیه آرد نانوایی ختم خواهد شد.

وزارت راه :حسین مذنب ،مدیر عملکرد و حقوق
شهروندان وزارت راه و شهرسازی  ،با اشاره به دستور
رئیس جمهور مبنی بر مبارزه با فساد و پایان بیعدالتی
و تبعیض ،گفت :در این راستا بهدنبال صدور دستور ویژه
وزیر راهوشهرسازی و بنابر گزارشهای مردمی و تخلفات
ل بار جادهای ،برای احقاق حقوق رانندگان جادهای نخستین
متعدد حوزه حم 
بازدید میدانی از این حوزه را از استان کرمان ،شهرستان سیرجان انجام دادیم.
وی افزود :در راستای نخستین بازرسی تخصصی وزارت را هوشهرسازی در حوزه
حمل بار جادهای از پایانههای گلگهر و منطقه سیرجان بازدید میدانی شد.

در مکانهای شلوغ از  ۲ماسک استفاده کنید
فردای کرمان :دکتر مسعود مردانی ،عضو ستاد
ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه در فضاهایی خارج از
مراکز شلوغ ،زدن یک ماسک کفایت میکند ،تاکید کرد
که افراد در مکانهای شلوغ مانند مترو ،بیمارستانها،
فروشگاهها و مراکز خرید حتما از دو ماسک استفاده
کنند زیرا این اماکن منبع آلودگی ویروس کرونا هستند .وی افزود« :در
فضاهایی خارج از مراکز شلوغ ،زدن یک ماسک کفایت میکند و استفاده از دو
ماسک برای موارد پرخطر است و استفاده از ماسک یکبار مصرف همچنین باید
به صورت روزانه تعویض و حداکثر هشت ساعت استفاده شود.

بازرسی ازحوزهحملبارجادهایسیرجان

ویژه

گروه سالمت :این روزها شمارش معکوس برای بازگشایی مدارس
آغاز شده است .آموزش مجازی نمی تواند در درازمدت راه حل
مناسبی باشد که در همین راستا بازگشایی حضوری مدارس به
صورت تدریجی ،آرام و با کسب اطمینان از سالمت دانش آموزان
آغاز شده است.
از طرفی یک سری از خانواده دغدغه حضور فرزندان خود را
برای تحصیل دارند که بزرگترین همکار و همراه ما در این موضوع
خانوادهها هستند ،خانوادهها میتوانند با آموزش صحیح ماسک زدن
به فرزندانشان کمک بزرگی را در تحقق ایمنی جامعه دانش آموزی
در کشور به انجام برسانند .به گفته کارشناسان سالمت واکسیناسیون
دانش آموزان در کشور نزدیک به  80درصد است که از سایر دانش
آموزان نیز درخواست میشود برای اینکه در محیط ایمن تری به
آموزش یپردازند هر چه سریعتر برای دریافت واکسن اقدام نمایند.
با توجه شروع کالس های حضور نیاز به آموزش بهداشت فردی و
رعایت پروتکلهای بهداشتی است که این موضوع به دانش آموزان
آموزش داده شود زمانی که ماسک آنها مرطوب شد آن را در سطل
زباله درب دار بیندازند ،همیشه در کیف آنها ماسک اضافی قرار
دهند ،ژل ضدغفونی کننده در اختیار دانش آموز قرار گیرد تا در
مواقعی که امکان شستشوی دست فراهم نبود از آن استفاده کنند،
در صورت ورود دانش آموز به منازل نیز لزوم جدا سازی لباسهای
آنها از سایر افراد خانواده نیز توصیه میشود .همچنین در نمازخانهها
از مهرو سجاده شخصی استفاده کنند و فاصله اجتماعی را رعایت
نمایند ،مواردی از این دست میتواند نه تنها به سالمت دانش آموزان
و خانوادههای آنان بلکه به سالمت جامعه کمک کنند.
همچنین از طریق مربیان و مدیران مدارس رعایت دستورالعملها
در کلیه ساعات حضور دانش آموزان در مدارس بررسی شود و بر این
امور نظارت کنند .در زمان تفریح از تجمع دانش آموزان در یک نقطه
جلوگیری کنند و اگر تغذیه ای دانش آموزان دارند در فضای باز و با
فاصله از سایر دانش آموزان از آن استفاده کند؛ و پس از صرف آن از
ماسک تمیز استفاده کرده و ماسک قبلی خود را در سطل زباله درب
دار قرار دهند .الزم است دانش آموز یک بطری آب همراه خود داشته
باشد که برای نوشیدن آب در آبخوریها تجمع ایجاد نشود همچنین
در مناطق محروم آب آشامیدنی سالم برای دانش آموزان فراهم شود.
با توجه به انجام واکسیناسیون و در نظر گرفتن پروتکلهای
بهداشتی و رعایت بهداشت فردی و استفاده مستمر از ماسک میتوان
به شکل سابق به آموزش حضوری بازگشت و با در نظر داشتن موارد
مذکور به کنترل بیماری کمک نمود و محیطی ایمن را برای آموزش
فراهم ساخت.

