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تیترها

  فرهنگ  3

تشویق به نماز فرزندان
  خبر  2

  آخر  6
با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهوری

 در شرکت سنگ آهن گهر زمین صورت پذیرفت؛

افتتاح کارخانه پنج میلیون تنی
گندله گهرزمین

تجمع برای رسیدن به پیک چهارم با توجه به 
آمار ابتالی روزانه 120 نفر  از شهروندان به کرونا؛

احتمال بحران کرونا در اسفندماه است

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  آخر  6

شهابی، سرپرست اداره تبلیغات: 

تعلیق یک هفته ای
 مراسمات دینی در مساجد

  شهر 4

شاهدادی، پژوهشگری اجتماعی:

گاهی باید
 زور باالی سرمان باشد

  آخر  6

نسیم امید: هفته گذشته مسئوالن دانشکده علوم پزشکی شهرستان سیرجان 
اعالم کردند که سیرجان به عنوان اولین شهر در استان وضعیت آن نارنجی شده 
است و وارد پیک چهارم  بیماری کرونا شده و این موضوع با بررسی روزانه آمار 
مبتالیان  افزایش پیدا کرده است و در برخی روزها آمار مبتالیان مثبت کرونا به 

120 نفر رسیده است... 

هفته نامه نسیـم امید

گزارشی از مشکالت کارگران شهرداری که زباله ها را جمع آوری می کنند؛

بی توجهی شهروندان به فرهنگ زباله   
نسیم امید: کمرشان برای جمع کردن زباله ها صدها بار خم می شود و مسئوالن شهرداری توجهی به زحمات آن ها ندارند. اگر به اطرافمان در حال عبور مرور از خیابان ها دقت بکنیم  متوجه افرادی می شویم که در همه شرایط مشغول 
تمیز نگه داشتن شهر هستند و اصالً فرقی نمی کند ماه محرم و صفر است یا زمان انتخابات و یا یک روز عادی است و  اگر نیروهای جمع آوری زباله نبودند فضای شهر را زباله و بوی نامطبوع فرا می گرفت و دیگر نمی شد در شهر زندگی 
کرد. فکرش را بکنید، تا قبل از بیماری کرونا در معرض خطر بیماری های مثل هپاتیت، ایدز و... بودند اما با وجود بیماری کرونا این افراد در شب های سرد این روزها باید کوچه به کوچه و خیابان به خیابان پشت ماشین زباله قدم بزنند و 

دستمال، ماسک و دستکش آلوده افرادی که در کنار سطل ها رها شدند را جمع آوری کنند...

  فرهنگ 

معرفت

فتحی زاده پاریزی، کارشناس محیط زیست:

وایتکس باعث
 آلودگی آب و خاک می شود

  گوناگون  5

موسوی، مشاور خانواده در گفتگو با نسیم امید، دلبری کردن زوجین را رمز زندگی موفق دانست: 

     عشق من، همسر من

عکس: سجاد حیدری فرد 



2 نسیـم امیدخبر خبر

حضور  با  پایدار  توسعه  و  همکاری  روند  بررسی  نشست  خبر:  گروه 
و  سیرجان  شهرستان  تأمین  شورای  اعضای  و  فرماندار  امام جمعه، 
و  برگزار  هفته گذشته  در  گل گهر   و صنعتی  معدنی  مدیرعامل شرکت 

بر تقویت همکاری های طرفین به منظور توسعه پایدار منطقه تأکید شد.
بهاءالدینی،  سهراب  سیرجان،  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرماندار سیرجان در این جلسه با اشاره به نقش راهبردی منطقه گل گهر 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  و  شهرستان  دوجانبه  همکاری های  تقویت  و 
با  امروزه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  گل گهر، گفت: خوشبختانه 
حضور مهندس  عتیقی مدیرعامل بومی و متخصص، بیش از هر زمان 
دیگر برای منطقه و کشور در حوزه معدن موجب برکت است و عالوه  
ایفای  به خوبی  نیز  اجتماعی  مسئولیت های  بخش  در  صنعت  بخش  بر 
نقش کرده است. وی کمک های  گل گهر از ابتدای بحران کرونا در حوزه 
بهداشت و درمان شهرستان سیرجان را نمونه  بارز تعهد این شرکت به 
مالی  مساعدت های  کنار  در  افزود:  و  برشمرد  اجتماعی  مسئولیت های 
شرکت گل گهر در راستای تأمین اقالم موردنیاز مقابله با بیماری کرونا، 

توانستیم بخشی از کمبودهای حوزه درمان  شهرستان را تأمین کنیم .
باید  سیرجان   مردم  کرد:  تصریح  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرماندار 
احساس کنند شرکت معدنی وصنعتی گل گهر کنارشان است و به  دلیل 
مسئولیت های اجتماعی که بر دوش خود دارد، همیشه برای یاری آنان 

پیش قدم بوده و از این به بعد نیز همین گونه خواهد بود.
جاده  به  گل گهر  جدید  محور  از  بازدید  به  اشاره  با  همچنین  وی 
بندرعباس  بیان کرد: انشاا... با تکمیل و بهره برداری از این محور، روزانه 
بالغ بر ۴هزار کامیون این منطقه از این مسیر تردد خواهند کرد و حجم 
بصورت  می کند  عبور  سیرجان  شهر  داخل  از  که  فعلی  مسیر  ترافیک 

قابل توجهی کاهش می یابد.
معین های  برخی  ضعیف  عملکرد  از  گالیه  ابراز  با  سیرجان  فرماندار 
اقتصادی شهرستان، خواستار افزایش عملکرد آن ها و همچنین انتخاب 

معین هایی برای سایر  مناطق  شهرستان شد.
ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت معدنی وصنعتی گل گهر در ادامه این 
نشست ضمن استقبال از طرح های پیشنهادی بحث شده گفت: جایگاه 
ایفای نقش  باعث نشده  امر هیچ گاه  این  اما  گل گهر جایگاه ملی است؛ 

منطقه ای شرکت تحت تأثیر قرار گیرد.
وی با پذیرش پیشنهاد همکاری در اجرای بسته فرهنگی شهرستان در 
راستای افزایش سطح فرهنگی و کاهش معضالت اجتماعی افزود: تولید، 
توسعه و عمل به مسئولیت اجتماعی، از جمله شعارها و اهداف و وظایف 

مدیریت گل گهر است. 
گام  اولین  در  کرد:  تصریح  معدنی وصنعتی گل گهر  مدیرعامل شرکت 
شش  شماره  معدن  زیرزمینی  استخراج   ، کشور  در  بار  اولین  برای  و 
کارخانه  کلنگ  همچنین  زد؛  خواهیم  استارت  را  گل گهر  سنگ آهن 
یک  شماره  گندله سازی  کارخانه  خروجی  گازهای  از  زدایی  سولفور 
گل گهر نیز تا پایان امسال به زمین زده خواهد شد که با راه اندازی این 
کارخانه شاهد تولید بیش از ۴۰هزار تن سولفات آمونیم برای مصرف در 
بخش کشاورزی استان کرمان خواهیم بود و همچنین به دلیل کیفیت 

باالی تولید، امکان صادرات این محصول نیز فراهم خواهد شد.
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نسیم امید: هفته گذشته مسئوالن 
شهرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
سیرجان  که  کردند  اعالم  سیرجان 
استان  در  شهر  اولین  عنوان  به 
وضعیت آن نارنجی شده است و وارد 
و  شده  کرونا  بیماری  چهارم   پیک 
آمار  روزانه  بررسی  با  موضوع  این 
و  است  کرده  پیدا  افزایش  مبتالیان  
مثبت  مبتالیان  آمار  روزها  برخی  در 

کرونا به 120 نفر رسیده است.  
است  حاکی  امید  نسیم  گزارش 
خطر  احساس  کاهش  با  شهروندان 
احتیاطی  اقدامات  ویروس،  به  ابتال 
را  ویروس  با  مقابله  برای  بهداشتی  و 
را  اقدام زمینه  این  با  کنار گذاشته  و 
برای خیز چهارم پیک بیماری مساعد 
و  شهروندان  ساده انگاری  کرده اند. 
کاهش محدودیت ها در روزهای اخیر، 
شکنندگی  در  مسئوالن  نگرانی  بر 
مبتال  بیماران  ابتال  کاهشی  وضعیت 
آما  افزایش  با  و  زده  دامن  کرونا  به 
بیماران سرپایی و چند  و  ها  بستری 
مورد فوتی در روزهای اخیر این ترس 
کرونا  پیک چهارم  که  کرده  ایجاد  را 
خیلی شدیدتر از آن چیزی است که 

انتظار آن می رود.
شهروندان  از  برخی  حال  این  با 
عبرت  گذشته  از  گویی  کاسب ها  و  

نگرفته و در مغازه های تنگ و کوچک 
در بازار که به زور کلی جنس داخلش 
سرویس  مشتری ها  به  داده اند،  جا 
می دهند و جلوی این مغازه کلی افراد 
هیچ گونه  رعایت  بدون  هم  کنار  در 
فاصله ای به هم با ماسک و بی ماسک 

در حال  انتخاب کفش هستند. 
دیگر  مجتمع های  بازار  بر  عالوه 
بیش تر  در  و  ندارند  دست کمی  هم 
فاصله  بدون  زیادی  تعداد  مغازه ها  
در حال انتخاب و خرید هستند، این 
خریدها  نوروز  شدن  نزدیک  با  روزها 
هم  وقتی  است.  کرده  پیدا  افزایش 
چرا  می شود  گفته  مغازه  صاحب  به 
نمی گیرید  را  مغازه  در  تجمع  جلوی 
یک  نمی توانم  که  من  می کند:  بیان 

بگیرد  افراد  جلوی  که  بگیریم  نیرو 
خانواده  یک  از  نفر  چند  زمانی  و 
می شود  مگر  می آیند  خرید  برای 
و  بایستید  بیرون  نفرتون  دو  گفت 
خب  داخل!!  بیایند  دیگرتان  نفر  دو 
خرید  بعدی  مغزه  در  می روند  راحت 

می کنند. 
است  این  از  بهتر  خب  می پرسم 
می دهد:  جواب  بگیرد؟  کرونا  که  
وقتی بیماری آمده و قرار هست همه 
بگیرند ما هم می گیریم و نمی شود از 
این گونه  نمی داند  اما  کرد!!!   فرار  آن 
قول  به  یا  انگاری ها  عادی  و  تفکر 
و  دادن ها«   »رد  افراد  این  از  برخی 
پرریسک  تجمعات  و  ماسک نزدن ها 
می تواند دوباره همه چیز را به هم بزند 

و وضع شهر را طبق یک ماه گذشته 
کند.  با این که هنوز بسیاری می دانند 
ممکن است بی احتیاطی و بی توجهی 
یک نفر که ماسک نزده، جانشان را به 
خطر بیندازد، کمتر کسی را می توان 
پیدا کرد که به افرادی که در مغازه ها 
تردد می کنند و ماسک ندارند، تذکر 

بدهد. 
از  یا  مغازه دارها  از  تعدادی  حتی 
روش  یا  نمی کنند  استفاده  ماسک 
ندارند.  آن  از  استفاده  در  درستی 
و  اجتماعی  مسئولیت  احساس  شاید 
حفظ  برای  شهروندی  وظایف  ایفای 
سالمت عمومی وظیفه ای باشد که هر 
یک از ما به  عنوان ساکنان شهری که 
در آن زندگی می کنیم بر عهده داریم؛ 
به  محدود  را  آن  نباید  که  وظیفه ای 

یک یا چند نفر کرد.
این زمینه مسئوالن مرتبط   اگر در 
تجمع  محل  که  مکان هایی  برای 
و  بازارها  مثل  هستند،  شهروندان 
باشگاه های  کافی شاپ ها،  ها،  پاساژه 
شرکت های  سرویس های  و  ورزشی 
روند  این  و  ندهند  انجام  و...  صنعتی 
به  چهارم  پیک  در  کند  پیدا  ادامه 
گفته متخصصان که سرعت انتشار و 
میزان مرگ میر کرونا بیش تر است تا 
پایان اسفندماه دچار بحران می شویم.

گروه خبر:  رفع تصرف ده هکتار از اراضی ملی 
و کشاورزی سیرجان در هفته گذشته انجام شد و 
این موضوعی است که خبر آن در چند سال اخیر 

به شکل های مختلف منتشر می شود. 
انقالب  و  عمومی  دادستان  ورز،  نیک  محسن 
راستای  در  کرد:  بیان  خبری  در  سیرجان 
سیاست های قوه قضاییه در حمایت از اراضی زراعی 
و باغی و برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، 
وضعیت 1۰ هکتار از اراضی این شهرستان به وضع 

سابق اعاده شد. 
وی در ادامه افزود: 1۰ هکتار از اراضی مرادآباد 
بخش مرکزی سیرجان واقع در محور شیراز جنب 

پل راه آهن به صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری 
اساس  بر  الزم  قضایی  برخورد  که  بود  قرارگرفته 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها انجام شد 
تومان  میلیارد  مذکور 15  اراضی  ریالی  ارزش  که 

برآورد شده است.
وی  در ادامه افزود: سال های اخیر بعضی افراد با 
به خصوص  و حاشیه شهر  زراعی  زمین های  خرید 
باغات در محالت مختلف این شهر نسبت به تغییر 
کاربری آن ها و ساخت وساز اقدام کرده اند که این 
امر باعث بزرگی بی رویه شهر، نابودی فضای سبز و 
ثروت های بادآورده شده است و این اتفاق باعث این 
شده است که قیمت زمین و مسکن در روستاهای 

افراد  افزایش پیدا کند و برخی  اطراف به یک باره 
صاحب نفوذ به ثروت های بادآورده برسند. 

وی در ادامه با انتقاد از مسئوالن ذی ربط افزود: 
تغییر کاربری باغات و زمین های کشاورزی روستاها 
و حوزه شهری توسط افراد سودجو، نظارت بیشتر 
و   می طلبد  را  متخلفان  با  برخورد  و  مسئوالن 
بر  عالوه  است  نیاز  موضوع  این  برای  همچنین 
شهروندان  موضوع  این  متولی  دولتی  ارگان های 
و در صورت  بدهند  اهمیت  موارد  این گونه  به  نیز 
به  را  آن  غیرمجاز  کاربری  تغییر  هرگونه  مشاهده 

مراجع قضایی و جهاد کشاورزی اطالع بدهند.

تجمع برای رسیدن به پیک چهارم با توجه به آمار  مبتالی روزانه 120 نفر  از شهروندان به کرونا؛

احتمال بحران کرونا در اسفندماه است
در نشست امام جمعه، فرماندار ویژه و

 اعضای شورای تأمین با مدیرعامل گل گهر مطرح شد؛
کمک های گل گهر برای مقابله با کرونا  نمونه

 انجام مسئولیت های اجتماعی است

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای مدیرعامل شرکت تعاونی 
سرمایه گذاری مسکن ساخت و ساز کارکنان گل گهر با ارائه دو 
برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت شصت هزارو هشتصدو هشتاد سهم از 
صدو هفت هزار و هفتصد و نود و هشت سهم ششدانگ پالک 1 
فرعی از 1315 اصلی واقع در بخش 38 کرمان بنام خانم/آقای 
مدیر عامل شرکت تعاونی سرمایه گذاری مسکن ساخت و ساز  
کارکنان گل گهر 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: 2/ 1399/12 - محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

در پی رفع تصرف 10 هکتار از اراضی ملی روستای مرادآباد توسط جهاد کشاورزی؛

مراقبت از تصرف اراضی ملی وظیفه همگانی است

با  خلیلی  آقای غالمرضا  : خانم/  مالکیت  آگهی فقدان سند 
ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 75 
از  مشاع  سهم   11 مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان 
96 سهم ششدانگ پالک 996 فرعی از 5980 اصلی واقع 
در بخش 36 کرمان بنام خانم/آقای غالمرضا خلیلی ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
می  آگهی  مردم  اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین 
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
انتشار  تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  باشد  می  خود  نزد 
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: 2/ 1399/12 - محمد آرمانپور رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

با  خلیلی  غالمرضا  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 75 
از  مشاع  سهم   55 مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان 
اصلی   5980 از  فرعی   995 پالک  ششدانگ  سهم   480
خلیلی  غالمرضا  خانم/آقای  بنام  کرمان  بخش 36  در  واقع 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
اصالحی  یک  تبصره  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم  آیین  ماده 120 
آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  باشد  می  خود  نزد  مالکیت 
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: 2/ 1399/12 -  محمد آرمانپور رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی: به کلیه مالکین مشاع پالکهای 1914 اصلی واقع در بخش 38 
کرمان و 197 فرعی از 6520 اصلی بخش 37 کرمان اخطار و اعالم می 
گردد با توجه به اینکه دولت با نمایندگان سازمان جنگلها و مراتع کشور 
بعنوان یکی از مالکین مشاع درخواست صدور سند مالکیت خود را نموده 
و با توجه به این ابعاد و مساحت پالک تغییر یافته لذا به کلیه مالکین 
مشاع اخطار می گردد که نسبت به تعویض اسناد مالکیت خود به اداره 
ثبت اسناد سیرجان مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه مسئولیتی 
متوجه اداره ثبت اسناد نمی باشد. تاریخ انتشار:1399/12/2- محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

در حضور جانشین بسیج اصناف کشور در سیرجان مطرح شد:

بسیج اصناف حامی تولید ملی و اشتغال است
گروه خبر: جانشین بسیج اصناف کشور با حضور در سیرجان 
در  ضدعفونی کننده  مواد  تولید  و  ماسک  تولید  کارگاه های  از 
شهرستان  تولیدی  واحدهای  مشکالت  و  بازدید  گذشته  هفته 

را بررسی کرد.
حیدری،  مهندس  صمت،  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرد:  بیان  بازدید  این  در حاشیه  اصناف کشور  بسیج  جانشین 
سیرجان جز شهرهای صنعتی و تولیدی کشور محسوب می شود 
و  کرمان  استان  نیاز  که  دارد  را  این  قابلیت  شهرستان  این  و 
استان های همجوار را در بحث مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده 

و تجهیزات پزشکی را تأمین کند. 
تولیدی  واحد  چند  از  که  بازدیدی  طی  افزود:  ادامه  در  وی 
به  تولیدی  واحدهای  این  دستگاه های  و  تجهیزات  داشتیم 
بومی در خود شهرستان طراحی و ساخته شده است و  صورت 
بسیج اصناف کشور در جهت رفع مشکالت واحدهای تولیدی 
که دچار مشکل هستند کوشا است و در حد توان برای بهبود 
یاری  تولیدکنندگان  و  تولید  از  حمایت  و  کسب وکار  فضای 

رسانه تولیدکنندگان می باشد.
جانشین بسیج اصناف کشور ادامه داد: در کنار تولید و توزیع 
بازار، شعار بسیج اصناف هدایت، حمایت و نظارت  مناسب در 
مشکالتی  و  مسائل  امین  کاسبان  شبکه  راه اندازی  با  که  است 
نظیر تأمین و توزیع مایحتاج مردم به حداقل رسانده شده است.

محمدرضا خواجویی، رئیس اداره صمت شهرستان ضمن ابراز 
سیرجان،  شهرستان  در  مسئول  مقام  این  حضور  از  خرسندی 
به تعامل این اداره با بسیج اصناف اشاره کرد و گفت: با حضور 
شاهد  امروز  کشور،  مختلف  عرصه های  تمام  در  بسیج  مؤثر 
رشد و توسعه صنعتی در اقصا نقاط میهن اسالمی مان هستیم 
با  خوبی  تعامالت  سیرجان  شهرستان  در  امروز  خوشبختانه  و 
بسیج اصناف داریم به عنوان مثال گشت مشترک بازرسان بسیج 
اصناف و بازرسان اداره صمت سیرجان باعث بهره وری بازرسی و 
نظارت بر فعالیت صنوف در شهرستان شده است که امیدواریم 
با گسترش این دست از تعامالت بتوانیم از ظرفیت و پتانسیل 

بسیج بیش از گذشته استفاده کنیم. 
در ادامه گفتنی است جانشین بسیج اصناف کشور به همراه 
جمعی از مسئولین ارشد شهرستان از شرکت تعاونی روستایی 
به  افتخاری بسیج تجلیل  بازرسان  از  و  بازدید کردند  سیرجان 

عمل آوردند.

غرش شیر بچه های بدرآباد شکار کوسه در بندرعباس، جام چهار جانبه باحضور تیم های پرسپولیس، هامور، وحدت طالبند، عقاب بدرآباد، تیم عقاب 
بدرآباد در این مسابقات تحت هدایت مربی بازیکن ساز و زحمت کش سجاد جوان شرکت کرد بود دو پیروزی و یک مساوی به خود اختصاص بدهند. گالیه 

سجاد جوان از مسئولین شهر گلگهر، گهرزمین، آرمان گهر شورای شهر چرا نگاه به تیم پایه و پایین شهر بدرآباد نمی شود. 
 اسامی بازیکنان ،1- فرهان خوارزمی2- حسین صفایی 3- ابوالفصل ایرانمنش 4- عباس پورفریدونی 5- امیرعلی حسن پور 6- کیان عظیمی7- 
ابوالفضل وطن خواه  ایلیا خوشکام 11-جواد رفعتی 12- محمدراستین محمودآبادی 13-  پور 10-  بنیامین حسن  مهدی فتحی 8- مهدی ساالری 9- 

14- سید مهدی حسینی 15-عرشیا هادی زاده و سرپرست و کمک مربی تیم حامد عباسی 
سجاد درپایان، از حامد عباسی و حسین صادقی، رضا لری گویینی تشکر ویژه کرد از سرهنگ دستوری فرمانده کل شهرستان سیرجان، سجاد لری 
گویینی مدیر سه گانه تربیت بدنی معدن صنعتی و معدنی گل گهر، رضا گویینی، آقا حسن حاتمی   از سیدرضا حسینی مدیرتعاونی حمل نقل، آقای سعید 
پورفریدونی، آقای سون، آقای حدیدی، حجت االسالم وحیدی و آقای وحید شاهمرادی، آقای ناظری، از هیات امنا مسجد علی ابن موسی الرضا شهیدآباد 
از تیپ سپاه سیرجان سرهنگ منصور علیزاده، عباس خالویی، خداکرم پور، حسن رحیم پور، مصطفی آران گردان416 از سیدمرتضی حسینی، محمدرضا 
خلیلی بزرگوار زحمت زیادکشیدن در ضمن از اهالی محله بدرآباد و بچه محله بدرآباد تشکرکرد در ضمن تیم بدرآباد درمسابقات ارزوییه، بافت قهرمان 
شدن کاش مسئولین به جای نگاه کردن و ایستادن این بچه ها حمایت می کردند. مسئولین به فکر این محله باشین محله بیشترین شهید داده و بیشترین 

ورزشکار دارد.                                                                                  باتشکر کادر فنی باشگاه

محراب محمد نژاد- فعال فرهنگی

نونهاالن عقاب بدرآباد درخشیدند 
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گروه فرهنگ: روابط میان زن و شوهر، در 
شده  تحول  و  تغییر  دچار  اخیر،  سال های 
رو  آن  از  را،  موجود  تحوالت  برخی  است. 
طالق  فزونی   و  ناسازگاری ها  افزایش  به  که 
انجامیده است  نگران کننده ارزیابی می کنند. 
با توجه به این موضوع با حجت االسالم سید 
مسائل  ارشد  کارشناس  موسوی،  ابوالفضل 
دانشگاه  مدرس  و  خانواده  مشاور  اجتماعی، 
حضور  سیرجان  در  روزی  چند  که  حوزه  و 

داشتند گفت وگویی صمیمانه انجام دادیم.
پدیده  اعتیاد  و  طالق  خشونت،   

اجتماعی هستند
این  به  پاسخ  در  موسوی،  حجت االسالم 
جامعه  در  اجتماعی  تنش های  که  سؤال 
زیاد شده است و افزایش طالق های عاطفی، 
گفت:  است،  آن ها  از  نمونه هایی   ... و  اعتیاد 
یک  اجتماعی  خشونت های   ، اعتیاد  طالق، 
پدیده هستند و پدیده ها تک عاملی نیستند، 
زمانی یک  مثال  به طور  و  چندعاملی هستند 
تصادف رخ می دهد بیان می کنند که تصادف 
ولی  است  کشته شده  فردی  یک  و  رخ داده 
گاهی این تصادف هرروز تکرار می شود و این 
یک  طالق  می شود،  تبدیل  پدیده  به  حادثه 
پدیده است چون تکرار زیاد دارد و از شکل 

حادثه خارج شده است.
 اولین علت طالق، خودخواهی زن و 

مرد است 
عواملی  چه  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
تبدیل  پدیده  یک  به  طالق  که  شده  باعث 
شود،افزود: پدیده ها عوامل زیادی دارد، یکی 
پدیده شناسی  در  که  مسائلی  مهم ترین  از 
دادگاه های  در  آنچه  اساس  بر  داریم  طالق 
کارشناسی  به عنوان  که  در 30 سال  خانواده 
شش  می کنم،  کار  اجتماعی  مطالعات  حوزه 
علت دارد، اولین علت طالق، خودخواهی زن 
بودن  باال  و  زدگی  تستسترون  است.  مرد  و 
سطح تستسترون در زن یا مرد و یا انحرافات 
بیماری  محوری،  خشونت  مثل  اخالقی 
مردساالری  و  زن ساالری  تفکر  یا  و  سادیسم 
که برداشت ذهنی انحرافی است و زمانی فرد 
ادامه زندگی  مبتال به این رفتارهای می شود 
سخت می شود و در مقام جنسیت حاکمیت 

پیدا می کند من مرد هستم و تو زنی.

عامل  مردساالر  یا  زن ساالر  تفکر   
خودخواهی است

خانواده  به  اسالم  نگاه  به  اشاره  با  موسوی 
بیان می کنیم من  اینکه  افزود:   و مرد و زن 
را  چیز  چه  برعکس،  یا  زنی  تو  هستم  مرد 
نرینگی  یا  جنسیت؟  کنیم.  ثابت  می خواهیم 
و مادینگی؟ این ها که جنبه حیوانی هستند! 
یک شناخت فلسفی و ارزشی نیستند، اما در 
بیان می شود؛  نداریم و  را  این موضوع  اسالم 
»من انسان هستم تو انسانی« بنابراین اولین 
بر هر دلیلی  عامل خودخواهی است که فرد 
تفکر  عنوان  به  خانه  در  و  باشد  خودخواه 
باشد  داشته  وجود  زن ساالر  یا  و  مردساالر 
کنار  هم  با  نتوانند  که  می شود  موجب  این 

بیایند.
سرپوشیده  رازهای  از  یکی   

طالق های عاطفی کلمه »من« است  
ادامه  در  حوزه  و  دانشگاه  مدرس  این 
بیان  اسالم  در  خانواده  نظام  به  اشاره  با 
همسری  داریم  همسری  ما  اسالم  در  کرد: 
نداریم  زن وشوهری  و  هستند  هم تراز  یعنی 
زنی!  تو  مردم،  من  هستند  هم تراز  وقتی  و  
کنی  گوش  باید  تو  میگم  من  ندارد  مفهوم 

مهم تر  همه  از  و  هستیم  ما  و   ندارد  مفهوم 
بلغمی  را  و مرد  من هراس می آورد من، زن 
مرد  که  زمانی  است.  گمراه کننده  و  می کند 
ماشین  من،  خانه  من،  پول  می کند  بیان 
موضوع سردی  این  که  تو.  منهای  یعنی  من 
می آورد. ولی جمع مثل پول ما، خانه ما، بچه 
روانی می آورد و  امنیت  و  ما، گرمی می آورد 
یکی از رازهای سرپوشیده طالق های عاطفی 
کلمه » من« است  و مایک من داریم آن هم 

عبد بنده خدا هستیم.
خانواده  برای  مانیفست همسرداری   

نداریم
این مشاوره خانواده  را  دومین عامل طالق 
و  دانست  همسرداری  اصول  از  بی خبری 
خانواده  برای  همسرداری  مانیفست  گفت: 
کالسیک  منظم  مدون،  دانش  و  نداریم 
تحت  کشور  آموزشی  ساختار  در  رسمی 
فردی  مثال  به طور  نداریم.  خانواده  عنوان 
مدرک  و  می گذراند  را  دانشگاه  واحد   400
خانواده  واحد   2 ولی   می گیرد  پزشکی 
تمامی حوزه 430  استاد   تا  یا  خوانده است 
و  درس  کم ترین  و  می خوانم  درسی  واحد 
این ها  همه  می خواند،  خانواده  برای  واحد 
ندارد  وجود  زمینه  این  در  آموزش  یعنی 
نشریات  مثل  گروه هایی  و  انجمن ها  به جز 
آمدند یک سری کارگاه ها، جلسات گذاشتند 
پراکنده  و  جزیره ای  به صورت  این ها   و 

هستند  و نیاز به  سیستم مدون دارد.
 هجرت از تجرد به تاهل

فرد  داد:  ادامه  موسوی  حجت االسالم 
وظایفی  چه  هم  مقابل  در  که  نیست  توجیه 
به هم می دهند هیچ کدام  امضاء  دارند و 17 
امضاها  از  یکی  مثاًل  هست  چه  نمی دانند  را 
به  مکلف  زوجین  می کند  بیان  که  است  این 
دلبری،  یعنی  که  هستند  معاشرت  حسن 
کنیم.  هجرت  تأهل  به  تجرد  از  باید  یعنی 
ولی این هجرت ما در ازدواج نمی بینیم و فرد 
10 سال است که زندگی می کنند خودش را 
نمی بیند،  همسر  ولی  می بیند  زن  یا  شوهر 
در  است که همه  بزرگی  دایره  همسری یک 
این  او اضافه کرد:  وقتی  آن دیده می شوند. 
نشده  آموزش دیده  یعنی  نمی دهد  رخ  اتفاق 
است به طور مثال باید گفت باغ داری ارزش 

نیست بلکه باغبانی ارزش است، همسر شدن 
باغ  است،  ارزش  ماندن  همسر  نیست  ارزش 
داری آخرش ویرانی است ولی باغبانی آبادی 

است. 
و زن کوهساز  باران زا است  ابر   مرد 

رفیع عاشقی 
بحث  به  اشاره  با  موسوی  ابوالفضل  سید 
روانشناسی  در  گفت:  عشق  روان شناسی 
باران زا است  ابر  عشق مبحثی داریم که مرد 
بچه ها  و  است  عاشقی  رفیع  کوهساز  زن  و 
ابر  اگر  و  هستند   دامنه  این  الله  گل های 
الله  گل های  بجوشد  چشمه سار  و  ببارد 
زن  بزند،  لبخند  مرد  اگر  می کنند.  رشد 
قند خون  موقع  آن  بشکفد  آن  زنانگی  حس 
باشد  مرد خشک  اگر  و  می شود  تنظیم  بچه 
زن  شود  زده  تستسرون  و  وحشت زده  زن  و 
و  نمی کند  ترشح  رحم  نمی شود  هورمونال 
وحشت زده  زن  بعد  می شود.  بلغم  دچار  زن 
می شود، بچه از مادر می ترسد و در آخر اگر 
الله  گل های  نجوشد  چشمه سار  نبارد،  ابر 

خشک می شوند.
 ذکر زن و مرد در خانه دلبری کردن 

است
بیان  ادامه  این مدرس حوزه و دانشگاه در 
ولی  داریم  همسری  قرآن  در  ما  داشت: 
زهرا  حضرت  وقتی  و  نداریم  زن وشوهری 
می فرماید:  می کند  معرفی  را  علیه  ا...  سالم 
)مرج البحرین( نهر یعنی رودخانه عمق ندارد 
اما  از خروش سروصدا هستند  پر  و رودخانه 
و  آرامند  بزرگ  انسان های  و  آرامند  اقیانوس 
بیان کردم که ذکر  بارها در سخنرانی ها  من 

زن و مرد در خانه دلبری کردن است. 
همسری  پل  از  بودن  موفق  والدین   

می گذرند
پل  از  بودن  موفق  والدین  داد:  ادامه  او 
و  شوید  همسر  باید  اول  می گذرند.  همسری 
پدر نمی شود،  نشود  زمانی که مرد همسر  تا 
خانم  یک  زمانی  تا  و  بچه هاست  کارپرداز 
بچه هاست.  نمی شود آشپز  مادر  نشود  همسر 
خانه  نداریم  آشپز  و  کارپرداز  اسالم  در  ما 
عارفی  هیچ  حرم  در  و  است  مؤمن  حرم 
فریاد  عاشقی  هیچ  و  نمی کند  خشونت 
در  اگر  که   و می خواهم عرض کنم  نمی زند 

رفتار  عاشق  و  بی حفاظ  همسرداری   روابط 
نکنیم زندگی مالل می شود. 

 عشق آموزشی نیست 
پاسخ  در  اجتماعی  مسائل  کارشناس  این 
باید  زمانی  چه  از  آموزش  این  سؤال  این  به 
نیست  آموزشی  عشق  گفت:  و  شود  آغاز 
تربیت آموزش نیست و در روان شناسی رشد 
درصد   25 و  است  دیدنی  تربیت  درصد   75
در  خانواده  در  باید  بچه ها  و  است  شنیدنی 

ارتباط پدر و مادر یاد بگیرند.
قلندری،  تحکم،  تهاجم،  کرد:  اضافه  وی 
ویژگی های  جزو  زدگی  تستوسترون  تظاهر، 
مفهوم  و  است  شده  خانواده ها  رفتاری 
را  دل ها  و  رفته  بین  از  سال هاست  خانواده 
خانواده  در  نگرفتیم  یاد  و  است  گرفته  غبار 

چگونه با هم حرف بزنیم. ما زمانی در محیط 
آب  لیوان  یک  که  نامحرم  زن  یک  با  کار 
می کنیم  تشکر  نمونه   15 بدهد،  ما  دست 
ولی اگر در خانه خانم این کار را کند تشکر 

نمی کنم.
 زن و مرد شب ها غذای سرد نخورند
در  ما  کرد:  اضافه  خانواده  مشاور  این 
را  زن  مرد،  پول  داریم  عشق  روان شناسی 
اداره  را  زن  مرد  خوی  بلکه  نمی کند  اداره 
نمی آورد  خانه  به  را  مرد  زن  روی  و  می کند 
وی  می آورد.  خانه  به  را  مرد  زن،  خوی  و 
کم تر  عاطفی  طالق  این که  برای  داد:  ادامه 
باید تغذیه خانواده اصالح شود و زن و  شود 
هرگز  می خورند  سرد  غذای  شب  که  مردی 

نمی توانند هم را آرام و اقناع کنند.

موسوی، مشاور خانواده در گفتگو با نسیم امید، دلبری کردن زوجین را رمز زندگی موفق دانست: 

عشق من، همسر من
   امضای 17 بند سند ازدواج بدون فهم آن ها      باال بودن تستوسترون در زن یا مرد عامل اختالف است      همسری در قرآن داریم ولی زن وشوهری نداریم

مرد، ابر باران زا است و زن، کوهساز 
رفیع عاشقی است و بچه ها گل های 
الله این دامنه هستند. مرد لبخند 
بزند، حس زنانگی زن بشکفد آن 
موقع قند خون بچه تنظیم می شود. 

اگر مرد خشک باشد، زن تستوسترون 
زده می شود و هورمونال نمی شود رحم 
ترشح نمی کند و دچار بلغم می شود، 

بعد زن وحشت زده می شود، بچه 
از مادر می ترسد و در آخر اگر ابر 

نبارد، چشمه سار نجوشد گل های الله 
خشک می شوند. 
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فرد:   حیدری  سجاد 
جمع کردن  برای  کمرشان 
خم  بار  صدها  زباله ها 
مسئوالن  و  می شود 
به  توجهی  شهرداری 
اگر  ندارند.  آن ها  زحمات 
خیابان ها  از  مرور  عبور  حال  در  اطرافمان  به 
در  که  می شویم  افرادی  متوجه  بکنیم   دقت 
شهر  نگه داشتن  تمیز  مشغول  شرایط  همه 
هستند و اصالً فرقی نمی کند ماه محرم و صفر 
است یا زمان انتخابات و یا یک روز عادی است 
و  اگر نیروهای جمع آوری زباله نبودند فضای 
و  می گرفت  فرا  نامطبوع  بوی  و  زباله  را  شهر 
دیگر نمی شد در شهر زندگی کرد. فکرش را 
بکنید، تا قبل از بیماری کرونا در معرض خطر 
اما  بودند  و...  ایدز  هپاتیت،  مثل  بیماری های 
شب های  در  افراد  این  کرونا  بیماری  وجود  با 
سرد این روزها باید کوچه به کوچه و خیابان 
و  بزنند  قدم  زباله  ماشین  پشت  خیابان  به 
دستمال، ماسک و دستکش آلوده افرادی که 
در کنار سطل ها رها شدند را جمع آوری کنند. 

 مشکل اصلی ما بعضی از شهروندان 
هستند

برای  جشن  و  خوش  روز  هرگاه  افراد  این 
و  سخت  روزی  آن ها  برای  است  شهروندان 
طاقت فرسا است، چون در آن روز با کلی زباله 
روبه رو می شوند که باید جمع آوری کنند. علی 
یکی از رانندگان کامیون های جمع آوری زباله 
شهرداری در گفت گو با نسیم امید، پیرامون 
مشکالتی که در حوزه کاری خود دارند، گفت: 
مشکل اصلی و اساسی ما بعضی از شهروندان 
آزار  اذیت  و  دوباره کاری  باعث  که  هستند 
کسانی که برای جمع آوری زباله کار می کنند، 
می شوند. او در ادامه افزود: بارها شده که شب 
از ساعت 9 که شروع به جمع آوری کردیم و 
تا ساعت هشت صبح کار کردیم، بعد می بینی 
فردی زباله هایش را بیرون گذاشته که برای ما 
دردسر می شود و بازرس شهرداری فکر می کند 
ما کم کاری کردیم. مشکل دیگر افرادی هستند 
که شب ها اقدام به جمع آوری آشغال ها از داخل 
سطل های زباله می کنند، چون ما باید سطل 
زباله را با دستگاه داخل ماشین خالی کنیم اما 
این افراد زباله ها در خیابان پهن می کنند و دو 
نفر از نیروها باید نزدیک به نیم ساعت ذره ذره 

به همه  داد:  ادامه  او  را جمع کنند.  آشغال ها 
آن ها  کنید  اضافه  هم  ولگرد  این ها سگ های 
در  زباله  کیسه های  غذا  کردن  پیدا  برای  هم 
خیابان ها را پاره می کنند و از طرفی هم یک 
سری اتباع خارجی هستند که گاری دارند و 
افراد  این  به آن ها مجوز داده است  شهرداری 
هم باید فکری به حالشان شود چون یکسری 
از این ها برای یک بطری پالستیکی یک سطل 
زباله را کاماًل خالی می کنند که از آن طرف برای 

ما کارکنان شهرداری زحمت دارد. 

 آسیب به دست پرسنل در اثر شیشه 
شکسته ها و سرسوزن ها

حسن یکی دیگر از این کارکنان با اشاره به 
سردی شب های زمستان و سختی کارشان  و 
این که 14 سالی می شود با این شغل  خرج زن 
و بچه اش را می دهد، گفت: مشکل ما شهروندان 
هستند و با توجه به این که شهرداری اعالم 
ولی  بگذارند  بیرون  را  زباله ها  کرده ساعت 9 
نمی گذارند و بعد از اینکه ما زباله های منطقه 
بیرون  را  کیسه زباله  می کنیم،  جمع آوری  رو 
می گذارند و یا نگه می دارند تا صبح بعد کنار 
سطل های زباله می گذارند که سگ های ولگرد 
باید  اینکه  بیان  با  ادامه  در  او  می کنند.  پاره 
افزود:  شود،  گرفته  کارتن خواب  افراد  جلوی 
این افراد سطل ها را خالی می کنند و کیسه ها 
را پاره می کنند و با کلی زباله جداول خیابان 
روبه رو می شویم که کار ما را سخت می کند. 
بیماری  وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  حسن 
گفت: با توجه به شرایط بیماری کرونا برخی 
و سوزن  زباله های سرم  و  نیستند  ما  فکر  به 
باعث  که  می ریزند  کیسه زباله  داخل  را  خود 
بیماری ما می شود و از طرفی بارها از همکاران 
ما سرسوزن یا شیشه های شکسته دست آن ها 
را می برد که مجبور می شوند به پزشک مراجعه 
کنند. تنها خواهشی از مردم داریم این است 
و  بگذارند  بیرون  را سر ساعت  زباله خود  که 
ما در این شب های سرد مجبور نشویم دوباره 
کاری انجام بدهیم و باید این را تصور کنید اگر 
دو روز زباله ها را جمع آوری نشوند تمام شهر به 

چه وضعیت وحشتناکی روبه رو می شود.

موضوع  در  فرهنگ سازی  به  نیاز   
زباله ها داریم

فرهنگی  کمیسیون  رئیس  خدامی،  حسن 
شورای شهر که در چند جلسه اخیر شورای 
شهر و شورای فرهنگی پیگیر مشکالت فرهنگی 
پیرامون جمع آوری زباله ها بود، در این رابطه به 
نسیم امید، گفت: تمام موارد و مشکالتی که در 
بحث فرهنگ سازی برای جمع آوری زباله ها بود 
به مدیرعامل سازمان پسماند  را در جلسه ای 
شهرداری بیان کردیم و در این زمینه نیاز به 
فرهنگ سازی داریم. او در ادامه افزود: در تمام 
شهرداری  و...  خدماتی  عمرانی،  فعالیت های 
به  اگر  و  باشد  داشته  فرهنگی  پیوست  باید 

از  پس  ما  و  است  بی فایده  نباشد،  شکل  این 
اجرای آن طرح با مشکالتی روبه رو می شویم. 
خدامی اضافه کرد:  در بحث پسماند و زباله در 
دو موضوع اعالم کردیم که حیوانات بالصاحب 
در سطح شهر است که ما در بحث جمع آوری 
زباله اگر فرهنگ سازی نکنیم این مشکل حل 

نمی شود.
برخی  داد:  ادامه  شهر  شورای  عضو  این   
مشخص  ساعت  از  بعد  رو  زباله ها  شهروندان 
شده بیرون می گذارند که این زباله 24 ساعت 
می ماند و توسط افرادی که به دنبال ضایعات 
کف  و  پاره  حیوانات  و  هستند  شکلی  این 
خیابان یا کوچه پخش می شود که دردسر آن 
برای نیروی شهرداری است. خدامی در پاسخ 
برای  می شود  بیان  همیشه  که  سؤال  این  به 
فرهنگ سازی طرح های مختلفی داریم ولی کار 
فرهنگی تاکنون انجام نشده است بیان کرد: ما 
بیان کردیم در هر محله ای شهرداری شناسایی 
و  مذاکره   و...  مساجد  فعال،  گروه های  کند 
تفاهم نامه ای منعقد کند و از این افراد کمک 
حیوانات  و  زباله  جمع آوری  بحث  در  بگیرد 

بالصاحب کارهایی را انجام دهد. 
 این نیروها زیر نظر پیمانکار هستند

پسماند  سازمان  مدیرعامل  رضایی،  علی 
امید،  نسیم  به  خصوص  این  در  شهرداری 
گفت: مشکل این افراد شهروندانی هستند که 
زباله ها را به موقع بیرون نمی گذارند و یا روی 
ماشین می گذارند و در خیابان رها می شوند. او 
در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه کارهایی 
و  جمع آوری  زمینه  در  فرهنگ سازی  برای 
شده،  انجام  شهرداری  سوی  از  زباله  تفکیک 
مناطق  در  شده  انجام  که  کارهایی  گفت: 
حاشیه ای ما نصب پارچه را داشته ایم و از طرفی 
بروشورهایی در همین زمینه طراحی شد و در 
برخی مناطق که با مشکل این شکلی روبه رو 
بودیم پخش شد. رضایی در خصوص کارهایی 
که برای حمایت از این قشر زحمتکش انجام 
شده است، گفت: این نیروها زیر نظر پیمانکار 
هستند و ما در قرارداد پیمانکار یک سری موارد 
را دیدم و با توجه به شرایط جامعه اولین مورد 
حقوق و مزایای این افراد است و همچنین در 
تأمین  باید  را  آن ها  ماسک  و  دستکش  بحث 
کند و موارد دیگری برای حمایت از این قشر 

در قرارداد است.

گزارشیازمشکالتکارگرانشهرداریکهدراینشبهایسردزبالههاراجمعآوریمیکنند؛

بی توجهی شهروندان به فرهنگ زباله 
 زحمت کش ترین قشر شهرداری نیاز به حمایت دارند

حسن،کارگرشهرداری:
مشکلماشهروندانهستندو
باتوجهبهاینکهشهرداری
اعالمکردهساعت9زبالههارا
بیرونبگذارندولینمیگذارندو
بعدازاینکهمازبالههایمنطقهرو
جمعآوریمیکنیم،کیسهزبالهرا

بیرونمیگذارند. علی،کارگرشهرداری:یک
سریاتباعخارجیهستندکه
گاریدارندوشهرداریبه

آنهامجوزدادهاستاینافراد
همبایدفکریبهحالشانشود
چونیکسریازاینهابرای

یکبطریپالستیکییکسطل
زبالهراکاماًلخالیمیکنندکه
ازآنطرفبرایماکارکنان
شهرداریزحمتدارد.

یادداشت

قطعنامه های صادره علیه ایران 
در دولت احمدی نژاد 

ایسنا نوشت: قطعنامه 1696
تاریخ  در  که  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   1696 قطعنامه 
 14 با  نشستی  طی  قطعنامه  این  شد.  تصویب   2006 جوالی   31
شورای  شد.  تصویب  ممتنع  رای  بدون  و  مخالف  یک  موافق،  رای 
امنیت سازمان ملل متحد با تکیه بر »معاهده عدم اشاعه سالح های 
اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  گزارش های  و  هسته ای« 
قطعنامه  امنیت،  رئیس شورای  بیانیه  و  قطعنامه های شورای حکام 

1696 را منتشر کرد. 
قطعنامه 1747

چهار ماه بعد، قطعنامه 1747 شورای امنیت در تاریخ 24 مارس 
2007 میالدی، با رای موافق تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان 
این  در  رسید.  تصویب  به  مخالفتی  هیچ گونه  بدون  متحد،  ملل 
فعالیت  تمامی کشورهای جهان خواسته شده است که  از  قطعنامه 
خود با شرکت های ایرانی را در زمینه انرژی هسته ای، محدود کنند. 

قطعنامه 1803
 قطعنامه ای است که شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 مارس 
2008 با 14 رای مثبت و رای ممتنع اندونزی، در محکومیت برنامه 
توسط  رسمی  شکل  به  قطعنامه  مفاد  کرد.  تصویب  ایران  هسته ای 
فرانسه و بریتانیا پیشنهاد شد و همچون قطعنامه های قبلی بر اساس 
با  فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام های الزم در ارتباط 
الزم االجرا  کشورها  همه  برای  که  بود  جهانی  امنیت  و  تهدید صلح 
که  بود  این  این باره  در  تامل برانگیز  البته  جالب  نکات  از  یکی  شد. 
هیچ یک از متحدین جمهوری اسالمی به قطعنامه تحریم رای منفی 
ندادند؛ از جمله چین و روسیه که دارای روابط گسترده اقتصادی با 

ایران بودند و در ظاهر از ما حمایت می کردند. 
قطعنامه 1835

بر  تنها  شد،  تصویب   2008 سپتامبر   27 که  کوتاه  قطعنامه  این 
اجرای قطعنامه های قبلی تاکید داشت.

قطعنامه 1887
موافق  رای   15 با   2009 سپتامبر   24 که  هم  قطعنامه  این  در 
به  بود  شده  خواسته  ایران  از  گرفت،  قرار  شورا  این  تصویب  مورد 

قطعنامه های قبلی عمل کند.
قطعنامه 1۹۲۹

در  اردیبهشت ماه سال 1389  روز 27  تهران  بیانیه  آن دوران  در 
تبادل  درباره  اشاعه  عدم  و  سالح  خلع  بین المللی  کنفرانس  پایان 
هسته ای ایران و غرب میان رؤسای جمهور سه کشور ایران، برزیل 
متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  کی مون،  بان   رسید.  امضا  به  ترکیه  و 
ایران و دو کشور عضو  ابتکار  از  در سخنرانی ای در استانبول ترکیه 
برزیل  و  ترکیه  یعنی  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  دائم  غیر 
برای تدوین بیانیه تهران استقبال کرد و برخی مقامات جهان نیز از 
این بیانیه حمایت کردند و کورسوی امیدی برای برون رفت از برنامه 
آمریکا  به خصوص  غرب  کارشکنی  با  اما  شد  ایجاد  ایران  هسته ای 
و  دهد  پایان  ایران  هسته ای  برنامه  بن بست  به  نتوانست  بیانیه  این 
با شکست مواجه شد. قطعنامه 1929 در 9 ژوئن 2010 به تصویب 
شورا رسید و تحریم های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. 
از  قبلی  قطعنامه های  مفاد  اجرای  عدم  پی  در  قطعنامه  این  صدور 

سوی ایران صورت گرفت.



وقوع  خبر  حوادث:  گروه 
سیرجان  مسیر   این  در  تصادفات 
رسانه ها  در  بارها  را  شهر  نجف  به 
که  شنیده ایم  شهروندان  از  و 
اخیر  ماه  چند  در  مسیر  این  در 
چندین نفر کشته شدند برای نمونه 
به دلیل برخورد یک  آخرین مورد 
پارک  مینی بوس  به  پژو  دستگاه 
برادر  دو  بلوار  حاشیه  در  شده 
نیز یکی  و در هفته گذشته  جوان 
از همشهریان جان خود را از دست 
داد و چند خانواده را داغدار کردند. 
این  بگذریم  تصادف  دالیل  از  اگر 
که  است  مشکالتی  دارای  مسیر 

نیاز به ترمیم و رسیدگی دارد.
خصوص  در  همشهریان  از  یکی 

به  دادی  اله  شهید  بلوار  داشت:  بیان  مسیر  این  مشکالت 
دلیل مسیر مشترک مرکز شهر به نجف شهر و خواجو شهر، 

بلورد و بخش گلستان یکی از پرترددترین ورودی های شهر 
است. نداشتن سرعت گیر، افزایش تردد روزانه در این مسیر، 
خراب بودن آسفالت و نبود عالئم و تابلو رانندگی مناسب 

شهرستان  پرحادثه  نقاط  از  یکی  به  و... 
برای  بارها  داد:  ادامه  او  است.  تبدیل شده 
حل کردن مشکل این مسیر مسئوالن قول 
داده اند ولی کاری انجام نشده است و قرار 
بر این بود که آسفالت آن ترمیم شود اما 
نداده است و حتی سرعت گیر  اتفاقی رخ 
باال  سرعت  با  خودروها  و  نگذاشتند  هم 
باعث  این مسیر  حرکت می کنند که  در 
مقصر  رانندگان  شاید  و  می شود  تصادف 
هر  را  مسیر  این  اگر  مسئوالن  اما  باشند 
چه زودتر بهسازی نکنند دوباره این مسیر 

تصادف رخ می دهد.
قبل  مدتی  رابطه  این  در  است  گفتنی 
گزارشی تهیه شد  ولی کار خاصی صورت 
نگرفت و نیاز است که شورای ترافیک از 
بررسی  از  پس  و  کنند  بازدید  مسیر  این 
برای کم خطر کردن آن برنامه ریزی کنند 
و در غیر این صورت باز شاهد تصادفات و خسارات جانی و 

مالی در این مسیر خواهیم بود.

گروه حوادث: مشارکت شهروندان در مهار آتش سوزی 
از  دستی،  کننده  خاموش  از  استفاده  با   کبابی  مغازه 

خسارت بیشتری جلوگیری کرد.
ذشته  نشانی،  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
در پی تماس تلفنی با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی 
یک باب مغازه در مکی آباد-ابتدای بلوار حمزه سیدالشهدا 
نشانان  آتش  فرماندهی  ستاد  بالفاصله   10:56 ساعت  در 

ایستگاه شماره یک را به محل حادثه اعزام کرد.
امیر محمد طالبی، فرمانده عملیات اعزامی در این باره 

گفت: پس از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده 
شد آشپزخانه مغازه به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی 
شده،که قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی توسط افراد 

حاضر در محل حادثه اطفاء گردیده بود.
و  برق  جریان  قطع  با  ابتدا  نشانان  آتش  افزود:  در  وی 
اطمینان از عدم وجود شعله و ایمن بودن محل حادثه و با 
داد تذکرات ایمنی الزم به افراد حاضر در محل به ماموریت 
خود پایان دادند. همچنین آتش سوزی در یک تعمیر گاه 
جلوبندی واقع در بلوار نماز با حضور به موقع آتش نشانان 

پی  .در  شد  جلوگیری  زیاد  مالی  بروز خسارت  از  و  مهار 
تماس تلفنی با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی تعمیرگاه 
جلوبندی در بلوار نماز)حد فاصل بین میدان بالل وچهار 
راه هتل کهکشان(، بالفاصله ستاد فرماندهی آتش نشانان 
ایستگاه شماره 2 را به محل حادثه اعزام کرد. این گزارش 
حاکیست: نیروهای عملیاتی پس از رسیدن به محل حادثه 
دلیل  به  جلوبندی  گاه  تعمیر  یک  که  کردند  مشاهده 
نامعلومی دچار آتش سوزی شده که با رعایت اصول ایمنی، 

ابتدا برق را قطع و عملیات مهارآتش را آغاز کردند.

گروه خبر:  امیرحسین رضوانی یکی از شهروندان پس از 
مشاهده یک بهله دلیجه آسیب دیده که قادر به پرواز نبود، 
این پرنده را تحویل اداره حفاظت محیط زیست سیرجان 

داد.
زیست،  محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادق خزیمه، مسئول روابط عمومی اداره حفاظت محیط 
زیست ضمن تقدیر از این دوستدار حیات وحش گفت: در 
مجموع طی چند روز اخیر چهار قطعه دلیجه برای درمان 
واقع  دیده  آسیب  وحش  حیات  نگهداری  موقت  مرکز  به 

اند  منتقل شده  زیست سیرجان  محیط  اداره حفاظت  در 
که تحت مراقبت بوده و در نوبت درمان توسط دامپزشک 

متخصص حیات وحش و رهاسازی به سر می برند.
متاسفانه برخی افراد ناآگاه اقدام به زنده گیری پرندگان 
شکاری نموده که پس از آن در حرکتی اشتباه تر پرهای 
پرنده را می چینند که این کار آسیب جدی به بال ها و 
زیرا  زند  می  سازی  رها  هنگام  در  پرنده  پروازی  مهارت 
با سایر پرندگان فرق دارد  سیستم بدنی پرندگان شکاری 
و اگر پری کنده شود زمان زیادی تا رشد مجددش طول 
می کشد، خزیمه افزود: طول بدن دلیجه حدود 32 تا 38 

سانتی متر است پرواز بسیار سریع و دید قوی دارد . ابتدا 
فاصله  از  ای  قورباغه  یا  موش  و  زند  می  چرخ  آسمان  در 
با سرعت و قدرت  10تا20متری در یک موقعیت مناسب 

به پایین شیرجه رفته و روی سر شکار خود فرود می آید.

الینحل بودن مشکالت ورودی شهر حد فاصل سیرجان و نجف شهر؛

تکرار حادثه و مرگ در  بلوار شهید اله دادی 

آتش سوزی یک باب مغازه کبابی در مکی آباد

تحویل دلیجه به محیط زیست

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
کشف 97 کیلوگرم تریاک 

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 97 کیلو گرم 
مواد  با  مبارزه  ماموران  توسط  قاچاقچی  و دستگیری یک  تریاک 

مخدر در این شهرستان خبر داد.
در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  نژاد   ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد افیونی، ماموران 
پلیس این شهرستان با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی از حمل 
ادامه  در  وی  شدند.  مطلع  قاچاقچیان  توسط  موادمخدر  محموله 
افزود: ماموران ، در محور سیرجان- شیراز به یک دستگاه وانت مزدا 
مشکوک و آن را متوقف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
تصریح کرد: در این عملیات، 97کیلو گرم تریاک کشف و یک نفر 

متهم دستگیر شد.

کشف ضربتی خودرو سرقت شده از شهربابک 
یک  ضربتی  کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
دستگاه خودروی پراید سرقت شده از شهربابک و دستگیری سارق 

آن هنگام عبور از سیرجان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: در پی 
اعالم سرقت یک دستگاه خودروی پراید از شهربابک و احتمال ورود 
آن به شهرستان سیرجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در این رابطه ماموران کالنتری 15 زیدآباد حین 
گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی موفق شدند این خودرو را در 

محور مواصالتی شهربابک - سیرجان شناسایی و متوقف کنند.

کشف ۱۰ تن مرغ فاقد مجوز
گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف ۱۰ تن و ۳7۴ 

کیلو مرغ فاقد مجوز دامپزشکی از چهار دستگاه خودرو خبر داد.
انتظامی سیرجان گفت:  ایران نژاد، فرمانده  سرهنگ محمدرضا 
مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی با همکاری 
پاسگاه انتظامی بلورد در راستای مبارزه با قاچاق کاال و مبارزه با 
اخالل در توزیع اقالم مورد نیاز مردم ۴ دستگاه خودرو را در محور 

سیرجان - بافت متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان افزود: ماموران در بازرسی از 
این خودرو ها در مجموع 10 تن و 37۴ کیلو مرغ فاقد هرگونه مجوز 
از سوی کارشناسان 3 میلیارد ریال برآورد قیمت  دامپزشکی که 
شدند را کشف کردند. سرهنگ ایران نژاد با تاکید بر تداوم طرح های 
انتظامی در حوزه مبارزه با قاچاق کاال گفت: در این خصوص 6 نفر با 

تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

توقیف موتورسیکلت 3 میلیاردی قاچاق 
دستگاه  یک  توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه 
موتورسنگین قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان  در 

هفته گذشته خبر داد. 
سرهنگ ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت 
دستگاه  محور-سیرجان-بافت-یک  در  زنی  گشت  هنگام  عمومی 
موتورسیکلت 1300 سی سی را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی در ادامه بیان داشت: در بررسی به عمل آمده مشخص شد این 
موتورسیکلت فاقد مجوز قانونی است و حق تردد در شهر و جاده را 
ندارد. فرمانده انتظامی شهرستان در پایان گفت: کارشناسان ارزش 

این موتورسیکلت قاچاق را 3 میلیارد ریال اعالم کردند.

شنبه 2 اسفند 1399، شماره 266 ، سال هفتم خبر

بدلیل  کرونا  پاریزی:  زاده  فتحی  زهرا 
به  هوایی  و  زمینی  سفرهای  کاهش 
سود محیط زیست شده کاهش آالینده 
آرامش  ای  گلخانه  های  گاز  و  هوا  های 
دست  این  از  مواردی  و  حیوانات  نسبی 
بحث  در  مساله  مهمترین  می دهد.  خبر 
و  تنفسی  مکانیزم  تضعیف  آلودگی 

آسیب به این سیستم است بیماری کرونا سیستم تنفسی افراد 
را درگیر کرده و در این شرایط منجر به تضعیف سیستم ایمنی 
می شود و احتمال درگیری و ابتال به ویروس را افزایش می دهد 
آلودگی هوا هم مانند کرونا بر سیستم های مختلف بدن تاثیر 
دارد در گذشت زمان متوجه می شویم که به کبد کلیه چشم 
و پوست هم اثر دارد از این جهت ویروس کرونا با آلودگی هوا 
وجه اشتراک دارد. صرف نظر از اینکه اکنون فعالیت هاو ترددها 
تقریبا به وضعیت عادی برگشته و همین تنفس طبیعت موجب 
خوشحالی دوستداران محیط زیست شده است. بهبود یافتگان 
کرونا و آلودگی هوا  و میزان انعقاد پذیری سیستم خون رسانی 
را افزایش می دهد. به همین خاطر گفته می شود در زمان هایی 
که هوا آلوده است، قدرت انتقال ویروس کرونا افزایش می یابد. 
اکنون که آلودگی هوا با شیوع کرونا همزمان شده است، باید به 
یاد داشته باشیم کسانی که مشکالت نقص ایمنی دارند، باید از 

تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.
همچنین افرادی که بیماری های مزمن ریوی و قلبی دارند، 
افراد مبتال به دیابت، سالمندان، کودکان و زنان باردار همه در 
گروهی قرار می گیرند که در معرض خطرات ناشی از آلودگی 
هوا هستند. اکثر افراد گروه یاد شده اگر به کرونا نیز دچار شوند، 
برای  دارند  قرار  بیشتری  افراد در معرض خطر  به سایر  نسبت 
بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  کنیم  می  پیشنهاد  همین 

همچنان مورد توجه جدی افراد قرار گیرد.
انجام  کرونا  بیماری  از  متأثر  شرایط  در  که  مختلفی  کارهای 
می شود بر محیط زیست اثرات منفی می گذراند. یکی از این 
موارد، مصرف بیش از اندازه آب است. اگر چه پارسال بارش های 
مناسبی داشتیم و امسال بارندگی نداشتیم اما نباید فراموش کرد 
که این بارش ها مقطعی است و کشور ما مجموعاً سرزمین کم 
یکی  ومواد شیمیایی  ها  از شوینده  استفاده  افزایش  است.  آبی 
دیگر از مشکالت است. عمده ضدعفونی کننده های خانگی از 
که  هستند  الکل  پایه  بر  مواد  و  وایتکس  همان  یا  و  ژاول  آب 
مشکل بیشتر در مواد کلره یعنی آب ژاول است که آالینده آلی 

پایدار است و منجر به آلودگی آب و خاک می شود.
نکته مهم در استفاده از مواد ضدعفونی کننده شیمیایی این 
باید در محیط های  ایمنی  به مالحظات  است که ضمن توجه 
بسته غلظت های مجاز و توصیه شده را رعایت کرد تا از آسیب 

به محیط زیست جلوگیری شود.       *کارشناس محیط زیست

یادداشت

وایتکس باعث
 آلودگی آب و خاک می شود

اله  شهید  بلوار  فرد:  حیدری  سجاد 
مرکز  مشترک  مسیر  دلیل  به  دادی 
شهر به نجف شهر و خواجو شهر، بلورد 
پرترددترین  از  یکی  گلستان  بخش  و 
نداشتن  است.  شهر  های  ورودی 
در  روزانه  تردد  افزایش  گیر،  سرعت 
این مسیر، خراب بودن آسفالت و نبود 
به  و...  مناسب  رانندگی  تابلو  و  عالئم 
یکی از نقاط پرحادثه شهرستان تبدیل 
فاقد  نیز  زیبایی  نظر  از  است  شده 
درخت و فضای سبز مناسب است. خبر 
بارها  را  مسیر  این  در  تصادفات  وقوع 
از شهروندان شنیده ایم.  و  در رسانه ها 
دلیل  به  مورد  آخرین  نمونه  برای 
برخورد یک دستگاه پژو به مینی بوس 
برادر  دو  بلوار  حاشیه  در  شده  پارک 
از دست  را  خود  جان  همشهری  جوان 

دادند و چند خانواده را داغدار کرد. 

  بلوار اله دادی نیاز به 
سرعت گیر و عالئم رانندگی دارد 
علی یکی از شهروندان پیرامون بلوار 
شهید اله دادی از میدان امام علی )ع( 
تا نجف شهر بیان کرد: به دلیل شرایط 
است  من  همیشگی  مسیر  این  کاری، 
مسئوالن  اینکه  دلیل  به  بلوار  این  و 
تصادفات  باعث  نمی کنند  رسیدگی 
باعث  آن ها  از  برخی  که  است  متعدد 
با  او   باختن همشهریان می شود.  جان 
گذشته  هفته  چند  تصادف  به  اشاره 
دو  مرگ  باعث  که  بوسی  مینی  با  پژو 
دالیل  از  یکی  شد،گفت:  جوان  برادر 

دو طرف  در  کافی  نور  نبود  تصادفات  
بلوار  این  دلیل  به  و  است  بلوار  این 
عرض زیادی دارد و خودروها از میدان 
که   می گیرند  سرعت  می کنند،  عبور 

اکثرمواقع باعث تصادف می شود. 
داشت:  بیان  ادامه  در  همشهری  این 
در این  مسیر یک دور برگردان وجود 
دارد که به دلیل نداشتن عالئم مناسب 
گاها باعث می شود که رانندگان متوجه 
مسیر  تغییر  هنگام  یکباره  به  و  نشوند 
و  شوند  تصادف  دچار  زدن  دور  برای 
برخورد  وسط  رفوژ  به  خودروها  بارها 
کردند. او با بیان اینکه این مسیر بلوار 
است و نیاز است که چند سرعت گیر و 
تابلو عالئم رانندگی در آن ایجاد شود، 
رانندگی  راهنمایی  و  شهرداری  گفت: 
بررسی کنند و برای رفع مشکالت آن 
اقدام کنند و در روزهایی که بارندگی، 
این مسیر دچار آب گرفتگی می شود و 
به دلیل خرابی آسفالت به وسایل نقلیه 

آسیب وارد می کند.   
  در بلوار اله دادی

 نقطه حادثه خیز وجود ندارد
رئیس  ایزدی،  پاک  امین  سرهنگ 
این خصوص  در  راهور سیرجان  پلیس 
ندارد  نور  مشکل  بلوار  این  کرد:  بیان 
نور آن کافی و استاندارد است و طبق 
انجام  ما  کارشناسان  که  هایی  بررسی 
نظر   از  مشکل  معبر  این  که  داده اند 
شکلی  این  مشکالت  یا  و  ترافیکی 
فاقد  برای  موانعی  گونه  هیچ  و  ندارد 
او  ندارد.  وجود  آن  در  رانندگان  دید 

در  چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
گفت:  می دهد،  رخ  تصادف  مسیر  این 
مطمئنه  سرعت  مسیر  این  رانندگان 
تصادف  مثل  یا  و  کنند  نمی  رعایت  را 
باعث  متأسفانه  که  گذشته  هفته  چند 
حرکات  انجام  شد،  همشهری  دو  فوت 
نمایشی و مخاطره آمیز دلیل آن است. 

خصوص  در  ایزدی  پاک  سرهنگ 
این  در  که  بلوار  اول  برگردان  دور 
بررسی  طی  کرد:  اضافه  است،   مسیر 

 150 حدود  دوربرگردان  انجام شده  که 
ازنظر  این  و  دارد  فاصله  میدان  تا  متر 
اما  است،  استاندارد  و  ندارد  ما مشکلی 
که  است  این  دارد  وجود  که  موضوعی 
و  باشند  داشته  توجه  شهروندان  باید 
کنند  رعایت  را  قوانین  رانندگی  هنگام 
شکل  این  به  که  آزاد  مسیرهای  در  و 
با سرعت مطمئن و پرهیز  وجود دارد، 
کنند  رانندگی  نمایشی  حرکات  از 

برای  مالی  و  جانی  خسارت  شاهد  تا 
شهروندان نباشیم. 

  مشکالت بلوار اله دادی به 
شهرداری ارسال نشده است

فنی  معاون  یگانه،  رامین  مهندس 
مشکالت  درباره  سیرجان  شهرداری 
به  نکردن  رسیدگی  دلیل  و  بلوار  این 
آن جی است گفت: در بحث روشنایی 
دزدیده  آن  کابل های  باوجوداینکه 
شدند، اقدام به تهیه کابل جدید کردیم  
آن  از مشکالت  یکی  حال حاضر  در  و 

نور بود که برطرف شده است.
 او در ادامه افزود: این بلوار دو مشکل 
و  آسفالت  بحث  یکی  که  دارد  دیگر 
دیگری آب گرفتی در آن است که  رفع 
آب گرفتگی آن در دستور کار شهرداری 
قرار دارد و  تا پایان امسال مشکل آن ها 
را  برطرف می شود و  برای آسفالت آن 
برنامه ای در دستور کار نیست اما ما در 
است  این  بر  تالش  مجموعه شهرداری 
سال  در  نیز  آن  آسفالت  مشکل  که 

جاری انجام شود. 
رامین یگانه در خصوص نقاط حادثه 
خیز این بلوار بیان کرد: نقاط پرترافیک 
ترافیک  شورای  در  حادثه خیز  و 
از  پس  و  می شوند  مطرح  شهرستان  
درنهایت  و  انجام شده  کارشناسی های 
ما  و  ارسال می شود  به شهرداری  طرح 
اما  می کنیم  اقدام  آن  رفع  به  نسبت 
بودن  حادثه خیز  خصوص  در  تاکنون 
این بلوار و مشکالت این چنینی نامه ای 

به ما ارسال نشده است.

گزارش از مشکالت ورودی شهر حد فاصل سیرجان و نجف شهر؛

حوادث مرگبار در بلوار شهید اله دادی

5 حوادث  نسیـم امید
دستبند پلیس بر دستان دندانپزشک قالبی 

یک  دستگیری  از  انتظامی سیرجان  فرمانده  حوادث:  گروه 
در  شهرستان  این  در  وی  مطب  پلمپ  و  قالبی  داندانپزشک 

هفته گذشته خبر داد. 
گفت:  خبر  این  تشریح  در  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
ماموران یگان امداد این فرماندهی با توجه به دریافت خبری 
از  دندانپزشک  عنوان  به  خود  معرفی  با  فردی  براینکه  مبنی 
مردم کالهبرداری کرده و نارضایتی شهروندان را در پی داشته 

است بررسی های موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
بود  این  بیانگر  پلیس  تحقیقات  افزود:  انتظامی  مقام  این 
به  اقدام  مجاز  غیر  دندانپزشکی  مطب  راه اندازی  با  متهم  که 

فعالیت کرده و باعث نارضایتی تعدای از مردم شده است .
سرهنگ ایران نژاد افزود: ماموران پس از حضور در صحنه 
متوجه شدند که فردی به هویت معلوم با اجاره نمودن مطبی 
اقدام به فعالیت غیر مجاز و خود را به عنوان دانپزشک معرفی 
که فاقد مجوز بوده که ضمن هماهنگی قضایی مطب مذکور 

پلب و متهم دستگیر و به پلیس اطالعات داللت داده شد.
کرد:  درخواست  شهروندان  از  سیرجان  انتظامی  فرماندهی 
به مراکز درمانی معتبر مراجعه کنند  برای درمان  شهروندان 
و در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد 
مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های 

پلیسی 110 اطالع دهند .

دستگیری سارقان قطعات خودرو  
گروه حوادث:کرمان فرمانده انتظانی سیرجان از دستگیری 
با کشف 2۱ فقره سرقت  یک سارق محتویات قطعات خودرو 

در عملیات ماموران کالنتری ۱۱ این فرماندهی خبرداد.
در  این خبر گفت:  اعالم  با  نژاد  ایران  رضا  سرهنگ محمد 
و قطعات خودرو در  فقره سرقت محتویات  پی وقوع چندین 
شهر سیرجان ،دستگیری سارق و یا سارقانبه صورت ویژه در 

دستور کار ماموران کالنتری 11 این شهرستان قرار گرفت. 
وی گفت با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی 
یک  توسط  سرقت ها  شد  مشخص  سرقت ها  وقوع  محل  از 
سارق  شناسایی  از  پس  که  است  شده  انجام  حرفه ای  سارق 
و هماهنگی با مقام قضایی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه 

توسط ماموران کالنتری 11 در مخفیگاهش دستگیر شد .
های  بازجویی  در  متهم   : کرد  تصریح  نژاد   ایران  سرهنگ 
به  پلیس  قانونی  مستندات  و  دالیل  با  مواجه  در  و  پلیسی 

20فقره سرقت محتویات و قطعات خوردو اعتراف کرد . 
به  اشاره  با  پایان  در  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تحویل متهم به مراجع قضایی خاطر نشان کرد: شهروندان به 
در حوزه  پلیس  های همگانی  آموزش  و  انتظامی  هشدارهای 
را  خود  خودروهای  و  داشته  ویژه  توجه  سرقت  از  پیشگیری 
سارقان  از  سرقت  امکان  تا  کنند  مجهز  ایمنی  تجهیزات  به 

سلب شود .
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در پایان ضمن هشدار 
و  توصیه  به  سرقت  از  پیشگیری  جهت  گفت:  شهروندان  به 
هشدارهای پلیس توجه داشته و در صورت اطالع از هرگونه 
به  سریعاً  را  مراتب  ناشناس  و  مشکوک  افراد  تردد  با  سرقت 

شماره تلفن فوریت های پلیسی 110 اعالم کنند . 
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زمین  ششدانگ  اینکه  به  نظر  اختصاصی:  حدود  تحدید  آگهی 
محصوردارای پالک یک فرعی از 150 اصلی واقع در کران بخش 38 
کرمان مورد تقاضای ثبت  ایرج  ستوده نیا وغیره نیاز به تحدید حدود 
دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا 
حسب درخواست مورخه 99/9/17 آقای سعید ستوده نیا احداز 
ورثه مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره قانون 
مزبور منتشرو عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزدوشنبه 
مالک  به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در    99/10/15
)مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر 
در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 
کسی  چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مجاورین 
برحدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 
20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 99/9/22  
 محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

مسجد  انگ  ششد  اینکه  نظربه  حدوداختصاصی:  تحدید  آگهی 
جامع بیت العباس دارای پالک 226فرعی از291اصلی بمساحت 
تقاضای  مورد  دربلوردبخش 39کرمان  واقع  3542078مترمربع 
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سیرجان نیازبه تحدیدحدوددارد 
اعمال تبصره ذیل ماده 15قانون ثبت هم میسرنمیباشدلذاحسب 
درخواست مورخه 99/9/16 مالک بدینوسیله آگهی تحدیدحدود آن 
باستنادتبصره 5 قانون مزبورمنتشروعملیات تحدیدی آن ازساعت 8 
صبح روزیک شنبه 99/10/14درمحل شروع وبعمل خواهدآمد.
مزبوراخطارمیگردکه  رقبه  مجاور  )مالکین(امالک  مالک  به  لذا 
درموعدمقرردراین اعالم درمحل وقوع ملک حاضرودرصورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی  با معرفی مالک انجام وچنانچه 
کسی برحدودوحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد برطبق ماده 
20 قانون حداکثرظرف مدت 30 روزپس ازتنظیم صورت مجلس 
تحدیدی اعتراض خودراکتبابه این اداره اعالم تابه دادگاه صالحه 
ارسال گردد.بدیهی است پس ازگذشت مهلت یادشده هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهدبود. تاریخ انتشارشنبه 99/9/22ُ 
محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان      

وقتی نمیدونی آنفلوانزاست یا کرونا ؟
سالمت: با ادامه مسیر تحول کرونا، مقایسه هایی میان این 
ویروس  دو  هر  اگرچه  است  شده  انجام  آنفلوآنزا  با  بیماری 
تفاوت های  حال  این  با  می شوند،  تنفسی  بیماری  موجب 
مهمی میان این دو و شیوه انتشار آن ها وجود دارد. دانستن 
این تفاوت ها برای اجرای اقدامات بهداشت عمومی در پاسخ 
اگر در بین  این دو ویروس حائز اهمیت است.  از  به هر یک 
اعضای خانواده تان عالئم بیماری دارید باید قبل از هر کاری 
خود را از سایر افراد جدا کرده و در یک محیط دیگری قرار 
می تواند  عالئم  برخی  که  داشت  نظر  در  باید  اما  بگیرید، 
بیانگر ابتالء به بیماری کرونا نباشد مربوط به سرماخوردگی 
و آنفلوانزا باشد. اما اگر زمانی نمی توانیم این موارد را از هم 

تشخیص بدهیم نکته های زیر را رعایت کنیم.
اول: از جمع کاماًل کناره بگیر، دور کاری کن و بهت اجازه 
بمون؛دست  توخونه  و  بگیر  استعالجی  مرخصی  دهند  نمی 

کم 3تا 7 روز 
دوم : ماسک زدن را سخت گیرانه تر پی بگیر؛ حتی وقتی 

خانه هستی؛ مگر وقت خواب 
سوم : فاصله احتماعی را بیرون از خانه که رعایت می کنی 
، هیچ ، داخل خانه هم حداقل تا 2 متر از بقیه دور بنشین، 

دورتر بخواب و دورتر بایست .
چهارم : رژیم غذایت را به غذاهای آبپز، بخار پز، خانگی و 

کامال عاری از سرخ کردنی و فست فود ها تغیییر بده .
نظر  تحت  رو  و خودت، خودت  باش  بزنگ  : گوش  پنجم 
بگیر که آیا بعد از 3 روز عالئم، به سمت بدتر شدن یا عالئم 
شاخص کرونا تغییر میکند یا نه و اگر عالئم بدتر شد حتما 
روز  پایان  تا  شدی  بهتر  اگر  و  کن  مراجعه  پزشک  یک  به 

هفتم قرنطینه را ادامه بده . 
مرتب  وشوی  شست  و  شخصی  بهداشت  رعایت  ششم: 
دست و صورت با آب و صابون را رعایت کن . هیچ سرفه یا 
عطسه ای نکن ، مگر داخل دستمال کاغذی یا ناحیه داخل 

آرنج .
مثل  نشو؛  نزدیک  خطر  معرض  در  افراد  به  مطلقاً  هفتم: 
دارای  افراد  و  باردار  زنان  دیابتی،  بیماران  سالمندان، 
بیماریهای زمینه ای؛ چون ممکن است ناقل خاموش باشی و 

دیگران را مبتال کنی . 
بدون شک تنها راه عبور از این بحران مشارکت همه مردم 
در کنترل این بیماری و رعایت موارد و پروتکل های بهداشتی 

خواهد بود.

یادداشت

در این  مسیر یک دور برگردان 
نداشتن  دلیل  به  که  دارد  وجود 
عالئم مناسب گاها باعث می شود 
که رانندگان متوجه نشوند و به 
برای  مسیر  تغییر  هنگام  یکباره 
شوند  تصادف  دچار  زدن  دور 
وسط  رفوژ  به  خودروها  بارها  و 
اینکه  بیان  با  او  برخورد کردند. 

این مسیر بلوار است 
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تشویق به نماز فرزندان
خود  والدین  از  و  خانه  در  ابتدا  را  چیز  همه  فرزند  فرهنگ:  گروه 
درس  که  مادر  نوازش های  و  زمزمه ها  و  لبخندها  مانند  می آموزد. 
می آموزد، همچنین  کودک  به  را  محبت  اظهار  و  اعتماد  و  خوش بینی 
تندی ها و عصبانیت ها و بدرفتاری ها به او درس عصبانیت و بدرفتاری یاد 
می دهد. بنابراین پدر و مادر الگوی رفتاری فرزند خود هستند و توجه و 

اهتمام آن ها به نماز تأثیر زیادی روی فرزند دارد.
قبل از هر اقدامی باید از خود شروع کنید. شما باید الگوی مناسبی 
وقت  اول  در  و  با عالقه  را  نماز خود  اگر شما  باشید.  فرزند خود  برای 

نخوانید نباید انتظاری از عالقه مند شدن فرزندتان به نماز داشته باشید.
با محبت  از دو سال دارد  اگر بیش  نماز،  اتمام  از  بعد  را  فرزند خود 
بیشتری در آغوش گرفته و رفتار توأم با مهربانی با او داشته باشید تا 
ببیند که نماز موجب مهربان تر شدن شما می شود و با این روش به نماز 
عالقه مند می گردد. هرگز نسبت به رفتارهای دینی و واجب فرزندتان، 
برخورد خشن و سرزنش آمیز نداشته باشید و برای شخصیت او احترام 
قائل شوید. در معاشرت با خانواده های دیگر دقت کنید و سعی کنید تا با 

خانواده های مذهبی و دوستان مؤمن رفت و آمد داشته باشید.
فرزند خود را از کودکی با جلسات قرآنی و مسجد آشنا کنید و او را 

برای رفتن به این مکان ها با جایزه تشویق کنید.
دعوت به نمازخواندن فرزندتان را به سن بلوغ موکول نکنید بلکه از 
سال های قبل باید او را با نماز آشنا کرده و خواندن نماز را به او آموزش 
دهید. تا زمانی که فرزند شما به سن تکلیف نرسیده است او را به خواندن 
نماز در هر وعده نکنید بلکه قبل از اذان با او کمی بازی کرده و هنگام 
اذان به او بگوئید که من می خواهم نماز بخوانم تو چطور؟ نمازخواندن را 

پیشنهاد بدهید نه اینکه با دستور او را وادار کنید.
و  کنید  بیشتری  محبت  او  به  می خواند  نماز  وقت  هر  کودکی  از 
نمازخواندنش را برای دیگران و در جمع خانواده و فامیل تعریف کنید و 

تشویق و تحسینش کنید.
برخی از فرزندان برای جلب توجه در حضور شما نماز می خوانند، پس 

باید توجه کافی به آن ها نشان دهید و آن ها را تشویق کنید.
دوستان و افرادی که فرزندتان با آن ها معاشرت می کند را بشناسید و با 
محبت و درایت نسبت به عواقب دوستی با افراد ناالیق و ضعیف االیمان 

او را از ادامه معاشرت با آن ها بر حذر دارید.
مذهبی  کتاب های  و  دی  سی  تهیه  مانند  غیرمستقیم  روش های  از 
استفاده کنید و آن ها را در نزدیکی او قرار دهید تا خودش ببیند و به 

استفاده از آن ها ترغیب شود.
اگر فرزندتان به دلیل دیر خوابیدن یا دالیل دیگر برای خواندن نماز 
تا  دهید  یاد  به  باید  بلکه  کنید  را سرزنش  او  نباید  بماند  خواب  صبح 
قضای نماز را به جای آورد. در روایات داریم، دین را آسان بگیرید و آن را 
برای مردم سخت نگیرید، پیامبر)ص( فرمودند:اسالم دین روان و آسانی 
است؛ خیلی وقت ها ما چون تکالیف را بلد نیستیم، یک حالت وازدگی و 
طغیان برای متربیان ایجاد می کنیم. پدر و مادرها نباید از نماز استفاده 
نشده  تبیین  و  تحلیل  به درستی  نماز  جایگاه  هنگامی که  کنند،  ابزاری 
باشد ممکن است بعد از مدتی توسط فرزند کنار گذاشته شود. گاه از 
نوجوان پرسیده می شود که چرا نماز نمی خواند و او پاسخ می دهد که به 
فالن خواسته ای که از خدا داشتم و به آرزویم نرسیدم، به همین دلیل 
دیگر نماز نمی خوانم. اگر خانواده ها با تأکید بر این موضوع که اگر نماز 
بخوانی در امتحان قبول می شوی، به خواسته ات می رسی و مشکالتت 
حل می شود از نماز استفاده ابزاری کنند آسیب بزرگی به جایگاه نماز 
در ذهن فرزند خود وارد می کنند چرا که چنین تصوری از نماز در حد 

گره گشایی از مشکالت ظلم بزرگی محسوب می شود.

 معرفت

ویژه

افتتاح پایگاه سالمت زنده یاد سینا صحرایی پاریزی 
نسیم امید: پایگاه سالمت زنده یاد صحرایی دانشکده علوم 
با حضور مسئوالن و خیرین  امروز  پزشکی سیرجان صبح 
حوزه سالمت در شهر پاریز از توابع شهرستان سیرجان افتتاح 
شد. دکتر موسی نصراله پور، قائم مقام دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان در این مراسم گفت: این پایگاه بهداشتی با زیربنای 

120 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد ریال توسط خیر گرانقدر خانواده 
زنده یاد سینا صحرائی پاریزی احداث شده است و تحت مرکز جامع سالمت پاریز 
اقدامات خیرخواهانه در حوزه  از  با تقدیر  مورد بهره برداری قرار می گیرد.  وی  
سالمت، یاد و خاطره جوان ناکام سینا صحرایی پاریزی که سال 96 در اثر صانحه 

تصادف درگذشت را گرامیداشت. 

اصالح طلبان از اظهارات اختالف آفرین پرهیز کنند
تهران  رئیس شورای شهر  هاشمی،  ایرنا: محسن 

اختالف آفرین  اظهارات  از  اصالح طلبان  پرهیز  خواستار 
شد و گفت: انتخابات 1400 ریاست جمهوری برای نظام 
و برای اصالح طلبان سرنوشت ساز است  وی اظهار کرد: 
همانطور که مطلع هستید این کنگره قدری با تاخیر انجام 
شد؛ در ابتدا قرار شد در سالروز رحلت حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی برگزار 
شود که به دالیلی به تاخیر افتاد، بعد قرار بود در دهه فجر شکل بگیرد که آن 
هم به تاخیر افتاد. وی گفت: شاید یکی از فعالترین احزاب اثرگذار در سیاست 
کشور ما حزب کارگزاران سازندگی است بنابراین الزم است که ما در سال های 

آینده مقدار بیشتری روی بدنه مردمی حزب کار کنیم.

تعلیق یک هفته ای مراسمات دینی در مساجد
شهرمن سیرجان: حجت االسالم شهابی، سرپرست 
اداره تبلیغات اسالمی سیرجان گفت: با توجه به وضعیت 
نارنجی شهرستان و جلوگیری از ورود به بحران موج چهارم 
کرونا همه مردم علی الخصوص قشر متدین و مذهبی که 
زحمات  کرونا  ستاد  ویروس  با  مقابله  عرصه  در  تاکنون 

فراوانی را متحمل شده اند در ادامه نیز با ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان 
همکاری خواهند کرد. وی ادامه داد: در راستای ادامه همکاری با ستاد پیشگیری و 
مقابله با کرونا از امروز به مدت یک هفته برگزاری نماز جماعت و مراسمات دینی 
را در مساجد و هیأت مذهبی تعلیق و در صورت صالحدید این دستورالعمل تمدید 

خواهد شد.

)

کاشت درخت با همکاری شهروندان
نسیم امید: حسن خدامی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر گفت: در کمیسیون فرهنگی شورا که با حضور شهرداری 
و دیگر ارگان ها بود برای روز درختکاری در اسفندماه تصمیم 
گیری شد. وی افزود: شهردار امسال دو نوبت برای درختکاری 
داشت که نوبت اول با کاشت 10 هزار اصلح درخت  و درختچه 
دایمی در مهرماه انجام داد و 10 هزار اصلح برای هفته درختکاری در اسفندماه داریم 
که تصمیم بر این شد شهرداری درخت را تهیه کند و با همکاری مساجد و اهالی 
مناطق مختلف درخت کاشته شود تا شهروندان خود را صاحب درختان بدانند و در 

حفظ و نگهداری آن دقت کنند. تصمیم گیری برای رنگ آمیزی جداول و 
ایجاد المان در ورودی های شهر از دیگر موارد تصمیم گیری این جلسه بود. 

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

نسیم سالم

09162756265 

گویند؟  می  چه  ورانندگی  راهنمایی  تابلوهای  شاهدادی:  زهرا 
و  راهنمایی  ازقوانین  مهمی  بخش  رانندگی  و  راهنمایی  تابلوهای 
نماد  بعضی  دهند.  می  نمایش  اعداد  و  تصاویر  قالب  در  را  رانندگی 

هشدار هستند تعدادی ممنوعیت را نشان می دهند.
به طوریکه یک فصل ازکتاب راهنمایی و رانندگی مختص به معنای 
رانندگان  همه  که  است  این  گیری  نتیجه  .پس  تابلوهاست..  همین 
راننده  اکنون  که  اند  داده  وامتحان  آشناشده  تابلوها  این  با  گرامی 
شده اند و گواهینامه گرفته اند. گاهی درخیابان ها و بلوارها حرکاتی 
نمیتوان  شودکه  می  دیده  تابلوها  با  درمواجهه  همشهری  ازرانندگی 
را  قوانین  رعایت  یاحوصله  رفته  یادشان  تابلوها  معنای  کرد  قضاوت 
ندارند یا شاید هم همان عجله زود رسیدن را دارندکه اینگونه رانندگی 
میکنند و پا می گذارند برحق دیگران وگاهی با تصادفهایی به جان 

ومال دیگران آسیب می زنند و خانواده هایی را داغدار می کنند. 
درخاکش  است  درآن  گذرعمرمان  که  خودمان  شهر  ...درهمین 
زندگی می کنیم و از هوایش نفس استنشاق ... چندین میدان هستند 
دریغ  اما  است  موجود  میدان  از  قبل  ممنوع  زدن  دور  تابلوی  که 
... یک مثال عینی میدان بعداز دانشگاه پردیس تابلودورزدن  ازتوجه 
اما چه کسانی که دردانشگاه سروکاردارند وچه  قبل ازمیدان را دارد 
بقیه براحتی همواره دراینجا میدان به چشمشان نمی آید جالب است 
تاکنون تصادفات زیادی هم اتفاق افتاده شایدچون هنوز کسی نمرده 

مسئوالن هم بی توجهند...
حال اگر رانندگان گرامی قوانین یادشان رفته که مروری نیم ساعتی 
هم می تواند معانی تابلوها را یاداوری کند اگر حوصله ندارند و ارزش 
زمان را در همان یکی دو دقیقه می بینند. نه تنها به خود بلکه به 
دیگران بی احترامی کرده وآسیب میزنند... این یک طرف قضیه ازطرف 
دیگر چرا درشهرما مانند بسیاری ازشهرهای دیگر حداقل در بلوارهای 
برای  ازمیدان جایی  بلوار دانشگاه پردیس قبل  نوساخت مثل همین 
دور زدن درنظرنگرفتند حتما دلیلی دارد...و اینکه چرا ازهمان دوربین 
نظارتی استفاده نمی کنند هم جای سوال دارد و بازهم قضاوت ممنوع 

حتما دلیلی دارد...
باالی  زور  تا  ها  خیلی  که  باشد  بار  اسف  جمله  این  نوشتن  شاید 
سرشان نباشد با رفتارهایشان به خودکه هیچ به دیگران وجامعه آسیب 
میزنند... می توان هدف متن را باکاش تمام کرد کاش قبل از تنبیه و 
اجبار با عقل ومنطق با احترام وحرمت درست ترین رفتاراجتماعی را 
به نمایش بگذاریم. یکی ازمیدان های اجتماعی که این روزها آدم ها 
سخت باآن درگیرند همین رانندگی است که درآن باحرکاتشان گاهی 
با بوق زدن ده معنی رامی توان تفسیرکرد هشدار، تذکر، ناسزاگویی، 
مان  رانندگی  با  دیگر....کاش  مفاهیم  و  متاسفم  برایت  احوالپرسی، 
به  را  نظم  و  قانون  رعایت  دهیم.  رانشان  یکدیگر  به  واحترام  حرمت 
تصویر بکشیم.                                         *پژوهشگری اجتماعی

گاهی باید زور باالی سرمان باشد


