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  خبر  2

محیاپور، مدیرآموزش و پرورش:

آمادگی الزم
 برای کالس های حضوری را داریم

تیترها

  خبر  2

الگو گرفتن جوانان از دفاع مقدس 
  شهر  3

  آخر  6

توسط شرکت صنعتی معدنی گل گهر صورت پذیرفت؛

تجلیل
 از پیشکسوتان هنر نقاشی 

در پی مصوبه هزینه 3 میلیارد تومانی  
برای حضور تیم بانوان شهرداری در مسابقات آسیایی؛

گالیه شهروندان
 از تیم داری حرفه  ای شهرداری

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گزارشی از راه اندازی دفاتر تسهیل گری در محالت کم برخوردار شهری؛

تقویت مطالبه گری و توسعه محالت

  شهر  3

شیخ کرمی، دانشجوی علوم سیاسی:

گدایی کودکان 
معموال مقدمه بزهکاری است 

  جامعه  4

دستوری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج:

اجرای 50 فعالیت 
و  برنامه  فرهنگی هفته دفاع مقدس

  خبر  2

    آخر آخر 66

هفته نامه نسیـم امید

  نسیم امید: دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی با رویکرد تکمیل بانک اطالعاتی حوزه های مختلف مناطق کم برخوردار، رصد آسیب های اجتماعی، نیاز سنجی محالت، برنامه 
ریزی مشاوره ای و آموزشی در حوزه های سالمت و نشاط اجتماعی در مناطق کم برخوردار در استان های مختلف ایجاد شدند که کار دفاتر تسهیلگری ایفای نقش واسط تسهیل 

گر بین گروه های مختلف ساکن در محله با مدیریت شهری و دیگر نهاد های دولتی و خدماتی است...

  گروه شهر: قرار است سه میلیارد تومان از بودجه عمومی شهرداری )از جیب مردم( 
شود.  هزینه  آسیا  های  باشگاه  جام  مسابقات  در  شهرداری  بانوان  تیم  حضور  برای 
این چند سال تیم  اینکه در  به جای  باشگاه ورزشی شهرداری  مدیران شهرداری و 

داری برنامه ریزی الزم را جهت جذب سرمایه گزار...

افزایش بار ترافیکی معابر در سوءمدیریت ها



2 نسیـم امیدخبـریادداشت

فلسفه اربعین امام حسین)ع(
گروه فرهنگ: چرا برای امام حسین)ع( اربعین می گیرند ولی برای 

بقیه ائمه اطهار)ع( اربعین نمی گیرند؟
به طور کلی باید گفت عزاداری امام حسین)ع( با سایر امامان تفاوت 
دارد و این به دلیل گستره کمی و کیفی واقعه عاشوراست. وضعیت 
خاص جهان اسالم و مسلمانان، حاالت حاکمان مسلمان و ظلم 
های آنان، تحقیر امت اسالمی، تشدید ظلم علیه شیعیان، فراموشی 
آموزه هایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شیوع بدعت ها و ... 
از یک سو و موقعیت ویژه اباعبدا... الحسین)ع( از جهت مظلومیت و 
تنهایی و نوع جنگ و برخورد فیزیکی با آن حضرت و اهل و عیال 
ایشان، درس های تربیتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی آن 
از سوی دیگر همه و همه شکل خاصی به این حادثه داده که باعث 
شده تا پیامبر اکرم )ص(، حضرت زهرا)س( و تمام ائمه اطهار، بر 

احیای عزاداری آن حضرت تاکید فراوان داشته باشند. 
یکی از وجوه برگزاری روز اربعین برای سیدالشهدا )ع( از سال 61 
هجرت تاکنون که شیعه بر این امر همیشه قیام و اقدام کرده و آن 
را زنده نگه داشته، آن است که برای سیدالشهدا)ع( زمین و آسمان 
تا چهل روز گریه کرده است؛ چنان که جناب زراره بن اعین )ره( 
که از اکابر اصحاب اهل بیت و فقهای شیعه امامیه است، از حضرت 
امام صادق)ع( روایتی نقل کرده به این عبارت که بکاء آسمان و 
زمین و مالئکه و آفتاب بر سیدالشهدا )ع( تا چهل روز طول کشیده 
است. شاید انتقال همین معنا از سوی اهل بیت این سنت را در میان 

مردم ایجاد کرده است.
 رسیدن کاروان اسیران در سفر بازگشت به صحرای کربال در چهلم 
زیارت  به همراه  و عزاداری معروفی که شد،  شهادت آن حضرت 
اربعین در این مساله دخالت داشته است. عزاداری برای سیدالشهدا 
)ع( به طور خاص از سوی اهل بیت)ع( تأکید شده است و اساسا 
نباید آن را با سایر عزاداری ها مقایسه کرد. این اهمیت به ماهیت 

پیامی باز می گردد که این قیام داشته است. 
اربعین رمز جاودانه شدن نهضت حسینی

از اهداف اربعین حسینی جاودانه نگاه داشتن مکتب حسینی است 
الهی  تدبیر  با  روز،  این  در  است که  آن  در  اربعین  اهمیت  اساساً 
خاندان پیامبر)ص(، یاد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و 
این کار پایه گذاری گردید. تا ملّتها زنده اند، تا زبانهای حق گو در کار 
است، تا دل های مؤمن دارای انگیزه هستند، نخواهند توانست این 
را به فراموشی بسپرند؛ همچنان  که نتوانسته اند عدم موفقیت دشمن 
در فراموشی نهضت حسینی در گرو زنده بودن ملت ها، زبان های 
حق گو و دل های دارای انگیزه است و امروز همه ما در قبال حفظ 

و انتقال این نهضت عظیم مسئولیت داریم. 

که  کرونا  ویروس  شدن  شایع  زمان  از  خبر:  گروه 
تعطیلی مدارس را در پی داشت، دانش آموزان و خانواده 
ها با یک چالش جدی در حوزه تحصیل مواجه شدند. با 
توجه به شروع سال تحصیلی جدید، برامه  بر این است 
که مدارس بزرگ و پر تراکم تا پایان مهرماه به صورت 
مجازی بوده و از پایان مهرماه و در نیمه ی اول آبان ماه، 
به صورت نوبت بندی و برنامه ریزی شده، شاهد بازگشایی 

مدارس باشیم.
 مدیر آموزش و پرورش سیرجان پیرامون شروع سال 
تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس گفت: زنگ مدارس 
از سوم مهر زده می شود و ماآمادگی داریم تا مدارس را 
به اشکال مختلف حضوری، غیرحضوری و یا ترکیبی از 
این دو آغاز کنیم تا آرام آرام مدارس برای حضور دانش 

آموزان در فرآیند تعلیم و تربیت مهیا شود. 

 اکبر محیاپور،  در پاسخ به این سوال از آبان کالس 
برای  افزود:  هستند؟  مجازی  یا  حضوری  صورت  به  ها 
وضعیت  به  بستگی  مدارس  غیرحضوری  و  حضوری 
بیماری و واکسیناسیون دارد که یک تصمیمی در سطح 
کالن است، اما طبق آخرین بخشنامه، کالس های کم 
در درس  فنی  و هنرستان های  روستاها  مثل  جمعیت 

های مهارتی دارند به صورت حضوری برگزار می شود.
 او در ادامه بیان داشت: در مدارس بزرگ و پر تراکم 
و  بوده  مجازی  صورت  به  آموزش  مهرماه،  پایان  تا 
احتمال دارد از پایان مهرماه و در نیمه ی اول آبان ماه به 
صورت نوبت بندی و برنامه ریزی شده حضوری باشد که 
خوشبختانه ما در سیرجان شرایط را آماده کردیم و اگر 

مدارس حضوری شوند مشکل خاصی نداریم.
اینکه در سال جاری  بیان  با  پرورش  و  آموزش  مدیر 
آشنا  معلم  با  که  این  برای  ها  اولی  های  کالس  برای 
به  حضوری  هفته  در  روز  یک  نوبتی  صورت  به  شوند، 
این  از خانواده داریم  مدرسه می آیند، گفت: خواهشی 
تدریجی  صورت  به  کالس  که  شرایطی  در  که  است 
بازگشایی و آنالین برگزار می شوند، همکاری الزم را با 

آموزش و پرورش دارند.

گروه خبر: فرمانده سپاه ناحیه مقاومت سیرجان 
گفت: بیش از ۵۰ عنوان فعالیت و برنامه فرهنگی 
در هفته دفاع مقدس در سطح رده های بسیج این 

شهرستان برگزار می شود. 
مقاومت  سال  هشت  دستوری  علی  پاسدار  سرهنگ 
از  زرینی  برگ  را  تحمیلی  جنگ  دوران  در  رزمندگان 
تاریخ ایران اسالمی عنوان کرد و گفت: تبیین فرهنگ 
یک  کشور  نوجوان  و  جوان  نسل  برای  مقاومت  و  ایثار 
ضرورت است و طی هشت سال دفاع مقدس شهرستان 
سیرجان 6۰۰ شهید تقدیم انقالب کرد. او در ادامه به 

دیدار  افزود:  و  پرداخت  مقدس  دفاع  هفته  های  برنامه 
دیدار  شهدا،  گلزار  عطرافشانی  شهدا،  معظم  خانواده  با 
با امام جمعه، رژه خودرویی، عرضه تولیدات فرهنگی و 
موضوع شهداء  با  مقاومت  های  تمامی حوزه  در  هنری 
هاست.  برنامه  این  از  مجازی  فضای  در  مقدس  دفاع  و 
از  تجلیل  درمدارس،  ایثار  و  مقاومت  زنگ  نواختن  وی 
پیشکسوتان دفاع مقدس، مسابقات ورزشی، کتابخوانی و 
تیراندازی، با رعایت پرتکل های بهداشتی از دیگر برنامه 
ها است همچنین با توجه به شرایط کرونا و اهمیت به 
جهادی برای کمک به کادر درمان از دیگر برنامه هاست. کادر درمان راه اندازی کاروان مقاومت و اعزام نیروهای 

گفت:  سیرجان  کشاورزی  جهاد  مدیر  خبر:  گروه 
رتبه  زعفران،  کشت  زیر  سطح  هکتار   ۱۵۰ با  سیرجان 

سوم کشت طالی سرخ را در استان کرمان دارا است.
با  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  محمودآبادی، 
بازار های  طریق  از  اغلب  برداشتی  زعفران  اینکه  بیان 

به فروش می رسد،  استان  و  محلی و داخلی شهرستان 
نهاده ها و خدمات کشاورزی  پیاز زعفران،  افزود: گرانی 
با توجه به شرایط شیوع کرونا و تورم اقتصادی ،کمبود 
پیاز مرغوب در سطح استان و شهرستان، به نحوی که 
کشاورزان بعضا جهت تهیه پیاز به استان های همجوار از 

جمله خراسان های رضوی و جنوبی مراجعه می نمایند.
محمودآبادی تصریح کرد: کاشت پیاز زعفران از اواخر 
است،  پذیر  امکان  مهرماه  اوایل  لغایت  ماه  اردیبهشت 
ولی با توجه به عرف و شرایط اقلیمی شهرستان، کشت 
ماه  مهر  اوایل  تا  دوم شهریور  نیمه  از  معموال  محصول 

انجام می شود.

اظهار  سیرجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
آبی  نیاز  کم  محصوالت  سایر  و  زعفران  کشت  داشت: 
و  توجه  مورد  بسیار  کشاورزی  جهاد  مدیریت  سوی  از 
حمایت قرار گرفته و در این رابطه خدماتی مانند ارائه 
آموزشی،  کالس های  و  کارگاه ها  برگزاری  تسهیالت، 
داشت  کاشت،  فنی  نکات  بروشور  و  دستورالعمل  ارائه 
است.  شده  انجام   ... و  کشاورزان  به  زعفران  برداشت  و 
بحران  و  موجود  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  افزود:  او 
سمت  به  کشاورزان  رویکرد  استان،  در  خشکسالی 
محصوالت دارای نیاز آبی کم افزایش داشته که زعفران 

هم یکی از این محصوالت می باشد.   
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محیاپور، مدیرآموزش و پرورش سیرجان:

آمادگی الزم برای کالس های حضوری داریم

دستوری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سیرجان:

اجرای 50 فعالیت و  برنامه  فرهنگی هفته دفاع مقدس

اهدا ساختمان برای مرکز قرآنی
گروه خبر: دو خواهرخیر قرآنی ساختمان نوساز مسکونی 
و  مریم  کردند،  اهداء  النور  جامعه  قرآنی  مرکز  برای  را  خود 
را در هفته  نوساز مسکونی خود  عشرت محیاپور ساختمان 
مرکز  به  یاد شهدای ۸ سال دفاع مقدس  به  و  دفاع مقدس 

قرآنی جامعه النور سیرجان اهداء کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، خانم اعظم خدامی، مدیر 
که  ساختمان  این  گفت:  سیرجان  النور  جامعه  قرآنی  مرکز 
۲۰۰ مترمربع مساحت و 1۰۰ متر مربع زیربنا دارد به مبلغ 

بیش از ۳۰ میلیارد ریال ارزش ریالی دارد. 
وی در ادامه افزود: این دو خواهر خیر قرآنی وقف خود را 
با هدف باقیات و صالحات به والدین مرحومشان آقای جالل 
در  بتوانیم  تا  کردند  اهداء  نیوه  آذر  نصرت  وخانم  محیاپور 
مرکز شماره ۲ جامعه النور نیز قرآن آموزان و حافظان قرآن 

کریم بیشتری را تربیت کنیم.
النور  جامعه  یک  شماره  قرآنی  مرکز  که  است  گفتنی 
نوجوانان  و  جوانان  از  نفر   ۲۰۰ از  بیش  برای  سیرجان 
مراسم  این  در  و  می کند  برگزار  را  حفظ  آموزشی  دوره های 
هم که امام جمعه و نماینده مردم سیرجان و برخی مسئولین 
محلی حضور داشتند از 1۰۳ نفر حافظ ۳ تا ۳۰ جزء قرآن 
کریم از قرآن آموزان مرکز جامعه النور سیرجان تجلیل شد و 
هزینه تجلیل و هدیه به این حافظان کالم وحی توسط خیر 

قرآنی مسعود اسدی پرداخت شده است.

امنیت و آرامش مردم
 اصلی ترین هدف نظام است

مجلس  در  سیرجان  شهرستان  مردم  نماینده  خبر:   گروه 
جمع  در  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  اسالمی  شورای 
نظام  اصلی ترین هدف  مردم  آرامش  و  امنیت  سربازان گفت 
جمهوری اسالمی ایران است و خادمی این امنیت برای شما 

سربازان افتخاری بزرگ است .
پایگاه خبری پلیس، شهباز حسن پور  به گزارش خبرنگار 
انتظامی  سربازان  جمع  در  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به 
مردم  آرامش  و  امنیت  داشت:  اظهار  سیرجان  شهرستان 
اصلی ترین هدف نظام جمهوری اسالمی ایران است و خادمی 
این امنیت برای شما سربازان افتخاری بزرگ است و من به 

سهم خود از تالش شما تشکر می کنم
وی در ادامه افزود: پس از انقالب و جنگ تحمیلی آن چه 
در نظام جمهوری اسالمی اتفاق افتاده است به لطف خداوند 
امنیت  ایثارگری خانواده شهدا و همت تالش گران حوزه  و 

ایران از امن ترین کشور ها در هوا زمین و دریا است.
شورای  مجلس  در  سیرجان  شهرستان  مردم  نماینده   
اسالمی در پایان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا به 
از  دلسوزتر  واهلل  به  واهلل  به  داشت  بیان  سرباز  شهدای  ویژه 
سربازان  و  مسلح  نیروهای  به  نسبت  رهبری  معظم  مقام  از 

نیست و نبوده است.

سیرجان رتبه سوم کشت 
طالی سرخ را در استان 

کرمان دارا است

سیرجان  در  نقاشی  هنر  پیشکسوتان  از  تجلیل  خبر:آئین  گروه 
با  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان و  توسط شرکت گل گهر و 
حضور معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، 
معاون  شهر،  شورای  رئیس  نماینده،  دفتر  رئیس  فرماندار،  معاون 
مسئوالن  و  هنرمندان  از  کثیری  جمع  و  گل گهر  مجتمع  پشتیبانی 

شهر هفته گذشته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، در ابتدای 
نقاشی  هنر  درباره  آئین  این  اجرایی  دبیر  کامکار  معصومه  مراسم 
و  ارزش هاست  تکریم  تکریم پیشکسوتان هنر،  و گفت:  صحبت کرد 
فرهنگی  ارزشمند  دیدگاه  خاطر  به  گل گهر  و صنعتی  معدنی  شرکت 
مدیرعامل و مدیران شرکت همواره در راستای فعالیت های فرهنگی 

و هنری و تکریم و حمایت هنرمندان گام های بزرگی برداشته اند.

توسط  گفت:  آئین  این  در  نیز  گل گهر  مجتمع  پشتیبانی  معاون 
در  معدن  و  صنعت  توسعه  برای  عظیمی  پروژه های  گهر  گل  شرکت 
در  آینده  سال   2۰ در  شاید  اساس  این  بر  که  شده  تعریف  منطقه 
توسعه  از  این سطح  لذا  مواجه شویم  کالنشهر  با یک شبه  سیرجان 
ممکن است حوزه فرهنگ شهر را نیز تحت اثر قرار دهد برای همین 
و  فرهیخته  هنرمندان  و  مسئوالن  مشارکت  و  درایت  با  است  نیاز 

حمایت شرکت گل گهر برای این مساله مهم برنامه ریزی کنیم.
دکتر محمد جواد فریدونی افزود: همانطور که شرکت گل گهر رتبه 
یک کنسانتره و گندله کشور را دارد و در آینده در محصوالت دیگر 
برتر  های  جایگاه  سیرجان  شهر  با  باید  شد،  خواهد  رتبه  صاحب 

موسیقی، نقاشی و تئاتر و هنرهای تجسمی هم داشته باشد.
و  کرمان  استان  تجسمی  هنرهای  پیشکسوت  رضاپور  مهران 

نیز  استان  تجسمی  هنرهای  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
از  هنرمند  مهم  ویژگی های  از  یکی  گفت:  مراسم  این  در 
فرهنگ  پیشبرد  در  را  خود  سهم  تا  است  خودگذشتگی 
آگاهانه  سیرجانی  هنرمندان  از  بسیاری  کند.  ادا  شهرش 
باشند،  داشته  می توانستند  پایتخت  در  که  موقعیت هایی  از 

گذشته اند تا در شهر خود فعالیت کنند.
معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گفت:  مراسم  این  سخنرانان  از  دیگر  یکی  عنوان  به  کرمان 
خود  اجتماعی  مسئولیت  نقش  ایفای  با  گل گهر  شرکت 
سیرجان را سرآمد اخبار و رویدادهای فرهنگی استان کرده 

به  سیرجان  هنری  جامعه  از  که  صدایی  افزود:  محمدی  وحید  است. 
اقدامات  این  امیدواریم  و  است  رضایت  ابراز  صدای  می رسد،  گوش 

از  تجلیل  باشد.  هنر  و  فرهنگ  عرصه  شکوفایی  و  رشد  زمینه ساز 
هنرمندان قدرشناسی نسبت به هنر و فرهنگ است.

تجلیل از پیشکسوتان هنر نقاشی 



یادداشت 3 شهر  نسیـم امید

گدایی کودکان معموال مقدمه بزهکاری است 

فیروزه شیخ کرمی: بهانه ای شد در 
آغاز به کار شهرداری وگزینه های پیش 
رویش برای ایجاد شهری بهتر موضوعی 
قبل  از  بیشتر  روز  هر  که  کنم  بیان  را 
میشود و باعث ناراحتی شهروندان  است و  
همچنین پیش بینی میشود با  روی کار 
آمدن طالبان و مهاجرت افغان ها بیشتر 

از قبل هم شود، تکدی گری موضوعی ست که شهرمان سیرجان از 
دیرباز گرفتار آن است و هرروز بیشتر شاهد این افراد هستیم بدیهی 
ست که برای حل این مشکل هم مسئوالن مربوطه باید پیگیرتر 
باشند.  داشته  را  الزم  های  همکاری  باید  شهروندان  هم  و  باشند 
گدایان در سراسر شهر حضور دارند و به نحوی به گدایی مشغول اند، 
عده ای از آنها به در خانه ها و یا مغازه ها مراجعه می کنند و عده ای 
دیگر سر میادین شهر و یا سر چهارراه ها به گدایی مشغول  اند اما 
تعداد زیادی از آنها درچهارراه ها و خیابان ها با به وجود آوردن حس 
ترحم شهروندان و اصرارهای بی وقفه، مردم را مجبور به پرداخت 
و  هستند  زن  آنها  از  دیگر  کنند جمعی  می  اجباری  های  هزینه 
بچه هایی را به همراه دارند که این بچه ها در آغوش آنها همیشه 
خواب هستند و یا در حالت مریضی بوده و معلوم نیست این بچه 
ها متعلق به چه کسانی هستند. شاید بتوان گفت این ها کودکان 
سرراهی یا ربوده شده و یا متعلق به خود آنها هستند،گاهی گدایان 
در قالب مشاغل کاذب از قبیل واکس زنی، آدامس فروشی، دستمال 
فروشی، سیگار فروشی و وزن کشی در جاهای شلوغ و پر رفت و 
آمد مشغولند و کسب درآمد می کنند، این افراد معموال با خواهش و 
التماس به مردم خدمات خود را ارائه می دهند و یا در هنگام اجرای 

خدمات تقاضای پول بیشتری به عنوان کمک می نمایند.
به این نکته مهم باید اشاره کنیم که گدایی برای اطفال و نوجوانان 
معموال پیش درآمد و مقدمه سرقت، جیب بری، قاچاق اشیاء، حمل 
یا فروش مواد مخدر، سیگارکشیدن، فحشاء و اعمال منافی عفت می 
باشد زیرا غالبا این گونه افراد تازه کار در حین گدایی با افراد ناباب 

آشنا شده و برای گذراندن وقت و یا امرار معاش اغفال می گردند.
اما پیشنهاداتی که میتوان در این خصوص به مردم و مسئوالن 
خانواده  که  است  این  باشیم  موارد  این  شاهد  کمتر  تا  شود  داده 
ها باید سعی کنند که نیازهای اولیه فرزندان خود را تامین کنند 
و محیطی امن برای کودکان خود به وجود آورند تا کودکان مجبور 
نباشند برای امرار معاش خود در خارج از خانواده به ولگردی و تکدی 
گری روی آورند. جامعه و شهرداری و عوامل مربوطه  باید برنامه 
های دقیق و مطلوبی را طرح و اجرا نمایند به گونه ای که متکدیان 
را در سراسر شهر جمع آوری کرده و به مراکز مخصوص روانه سازند.

مردم به جای آنکه نسبت به گدایان ترحم کرده و مقدار ناچیزی 
به آنها کمک کنند باید سعی نمایند که مؤسسات خیریه ای تشکیل 
داده و افرادی را که درواقع بی بضاعت هستند و یا کودکانی را که 
بی سرپرست یا بدسرپرست می باشند نگهداری و سرپرستی کنند. 
قانونگذار باید در این خصوص مقررات الزم را تصویب کند تا سطح 
تکدی گری کاهش یابد. به عنوان مثال تکدی گری برای اشخاصی که 
از سالمت کامل برخوردارند و بی دلیل مرتکب گدایی می شوند جرم 
شناخته و به دستگیری آنها مبادرت ورزند. باید شرایطی به وجود 

آید که وضع اقتصادی سامان گیرد.
                                                           *دانشجوی علوم سیاسی

میلیارد  سه  است  قرار  شهر:  گروه 
تومان از بودجه عمومی شهرداری )از 
بانوان  تیم  حضور  برای  مردم(  جیب 
باشگاه  جام  مسابقات  در  شهرداری 
مدیران  شود.  هزینه  آسیا  های 
شهرداری و باشگاه ورزشی شهرداری 
تیم  این چند سال  در  اینکه  به جای 
داری برنامه ریزی الزم را جهت جذب 
درآمدهای  همچنین  و  گزار  سرمایه 
پایدار برای تیم از محل های محتلف 
انجام دهند تا هم تیم را به استقالل 
از  را  ای  بودجه  فشار  هم  و  برسانند 
روی دوش مردم و شهرداری بردارند، 
از  راحت  فقط  اند  نکرده  اقدامی 
هزینه  شهروندان  خدمات  بودجه 
ساده  در  ظاهرا  که  امری  اند.  کرده 
تا  مدیریت  سوء  علت  به  دلیل  ترین 
شرایط  در  است.  نشده  محقق  کنون 
به کسری  توجه  با  و  فعلی شهرداری 
بودجه و مشکالت شهروندان، شورای 
میلیارد  سه  دارندکه  تصمیم  شهر 
ردیف  اصالح  محل   از  فقط  تومان 
و  حذف  دیگر  های  پروژه  و  بودجه 
کنند  هزینه  آسیایی  مسابقات  برای 
به شهروندان  باز هم موجب ضرر  که 
باعث   که  موضوعی  بود.  خواهد 
شهروندان  نارضایتی  و  اعتراض 
نسبت به عملکرد مجموعه شهرداری 
وظایف  از  خارج  را  آن  و  است  شده 

قانونی شهرداری می دانند.
شهرداری وظایف خودش

 را انجام دهد
این  در  شهروندان  از  یکی  شیبانی 
برای  زمانی  داری  تیم  گفت:  رابطه 
وظایف  که  است  خوب  شهرداری 
باشد  داده  انجام  را  خودش  اصلی 
فضای  آسفالت،  نظر  از  که  زمانی  نه 
از مشکل است. در  سبز شهر سرشار 
که  مبلغی  با  شهرداری  فعلی  شرایط 
برای هر مسابقه تیم حرفه ای هزینه 
کتابخانه  تا  دو  تواند  می  کند  می 
کند.  اسفالت  خیابان  یا  کند  درست 

روز  هر  اینکه  بیان  با  ادامه  در  او 
پارک17 شهریور  به  پیاده روی  برای 
و  شورا  اعضای  کرد:  بیان  آید،  می 
هزینه  جای  به  شهرداری  مسئوالن 
های میلیاردی برای یک تیم، ساعت 
و  بیایند  پارک  این  به  صبح   7 تا   6
پیاده  شهروندان  از  نفر  چند  ببینند 
می  انجام  صبحگاهی  ورزش  و  روی 
دهند و تنها درخواستشان تمیز بودن 
پارک و تعویض برخی از دستگاه های 

ورزشی است.
شهرداری ورزش همگانی

 را تقویت کند
این  در  شهروندان  از  یکی  علوی 
حاضر  حال   در  کرد:  بیان  رابطه 
شرایط  و  مالی  دالیل  اصلی  مشکل 
این  تاکنون  و  است  باشگاه  اقتصادی 
درآمدزایی  برای شهرداری  داری  تیم 
نکرده است و از لحاظ حقوقی هزینه 
برای  مردم  عوارض  سوی  از  کردن 

ورزش قهرمانی سودی ندارد.
وظیفه  افزود:  درادامه  او   
زیرساخت های  ایجاد  شهرداری ها 
الزم از قبیل تجهیز پارک ها، فضاهای 
سبز و اماکن عمومی و قابل دسترس 
به  مردم  مشارکت  و  حضور  برای 
خصوص خانواده ها است تا بتوانند به 

راحتی ورزش کنند.«  وی خاطرنشان 
کرد: »تأکید ما به شهرداری و اعضای 
ورزش  به  که  است  این  شهر  شورای 
ایجاد  و  همگانی  ورزش  شهروندی، 
برنامه های  پایه  بر  ها  زیرساخت 
بپردازند  بیشتر  خانوادگی  و  عمومی 
در  را  مردم  مشارکت  های  زمینه  و 
فراهم  همگانی  ورزشی  های  برنامه 

کنند«.
رسیدگی به محالت محروم شهر 

مهم تر از قهرمانی تیم است
دولت آبادی، یکی از اهالی محالت 
کم برخوردار شهر در این رابطه بیان 
در  که شهرداری  در شرایطی  داشت: 
که  خودش  اصلی  وظایف  راستای 
ورزشی،  های  مکان  سازی،  فرهنگ 
روها  پیاده  بهسازی  و  معابر  آسفالت 
را  شهروندان  رضایت  نتوانسته  است 
مثل  محالتی  از  خیلی  و  کند  کسب 
آباده و بدرآباد نیاز به رسیدگی بیش 
میلیاردی  هزینه  باید  چرا  دارند،  تر 

برای یک تیم فوتبال کند؟
یک  مسئوالن  افزود:  ادامه  در  او   
سری به اطراف کارخانه آرد یا حاشیه 
محل  که  های  زمین  و  بزنند  آباده 
ببینند،  را  زباله شدن  و  نخاله  تخلیه 
کنند،  کاری  چنین  به  اقدام  بعد 

و  درست  پارک  یک  آباده  منطقه 
حسابی برای تفریح بچه ها ندارد! چرا 
باید این هزینه ها برای 5۰ نفر شوند 
که صرفا قهرمانی به دست می آورند؟ 
شرکت های معدنی در شهر در همه 
تیم  شهرداری  و  دارند  تیم  ها  زمینه 
آن  به  را  نیز شهرداری  بانوان  فوتبال 
ها واگذار کند و هزینه هایی که برای 
های  محیط  برای  را  شود  می  تیم 
آب  مشکالت  و  تفریحی  ورزشی، 
گرفتگی محالت کند. زمانی بارندگی 
میشود آب وارد برخی خانه ها در در 
شود،  می  آباده  پایین  های  قسمت 
تر  مهم  مشکل  این  حل  و  رسیدگی 
صرفا  که  تیمی  قهرمانی  یا  است 
منبع  هیچ  و  دارد  را  شهرداری  اسم 
درآمدی برای شهروندان و شهرداری 

ندارد.
تصویب منع تیم داری حرفه ای 

شهرداری در شورای سوم
وضعیت  از  مردم  اکثر  همچنین 
عدم  و  سبز  فضای  و  معابر  آسفالت 
خود  محالت  در  ورزشی  امکانات 
به  توجه  با  طرفی  از  هستند  ناراضی 
بودجه  کسری  و  اقتصادی  اوضاع 
میلیاردی  کرد  هزینه  شهرداری 
باید  و  دارد  تامل  جای  امر  این  در 

در  شهرداری  و  باشگاه  مسئوالن 
مورد نتایج قهرمانی تیم به شهروندان 
گزارش دهند ؟ از طرفی بارها برخی 
از اعضای شورا به تیم داری حرفه ای 
شهرداری انتقاد کردند و آن را خارج 
بیان  شهرداری  قانونی  وظایف  از 

کرده اند. 
شورای  عضو  زاده،  فتحی  فرهاد 
در  کرد:  بیان  رابطه  این  در  سوم 
شورا  در  ای  نامه  سوم  شورای  زمان 
مطرح شد که امتیاز تیم ذغال سنگ 
حرفه  داری  تیم  و  خریداری  استان 
اعضای  از  برخی  شود.  هزینه  ای 
واکنش  موضوع  این  به  شهر  شورای 
نشان دادند و مصوب کردند به جای 
آن زمین ورزشی در محالت مختلف 
افزود:  ادامه  در  او  شود.  احداث  شهر 
تصمیم بر این شد به میزان هزینه ای 
که برای تیم حرفه ای و امتیاز آن می 
شود در محالت مختلف زمین ورزشی 
برای عموم شهروندان ساخته شود و 
در آن طرح 9 زمین چمن ورزشی در 
بدرآباد،  آباد،  اکثر محالت مثل مکی 
و  شد  ساخته  و...  ابوریحان  آباده، 
حتی در شورای سوم، منع تیم داری 
سیرجان  شهرداری  توسط  ای  حرفه 
به تصویب شورای شهر رسید و پس 

 8۰ ماده  طبق  فرمانداری  تائید  از 
تیم داری  هزینه کردن شهرداری در 

حرفه ای غیرقانونی است.
مصوبه خالف تبصره 2 ماده 9۴ 

قانون برنامه ششم 
شهرداری  است  سالی  چند 
در  بانوان  فوتبال  رشته  در  سیرجان 
سطح قهرمانی و به اصطالح حرفه ای 
یکی  که  حالی  در  می کند  داری  تیم 
از وظایف مهمی که متوجه شهرداری 
عمران  به  رسیدگی  بر  عالوه  هاست، 
و  بهداشت  معابر،  آسفالت،  شهری، 
ترویج  و  توسعه  شهری،  های  زباله 
شهروندان  بین  در  همگانی  ورزش 
است، شهرداری اگرچه گوشه چشمی 
به ورزش همگانی دارد، اما این میزان 
توجه چندان مطلوب و مقبول نیست.

 در تبصره ۲ ماده 9۴ قانون برنامه 
آن  اساس  بر  که  توسعه کشور  ششم 
محل  از  وجهی  هرگونه  پرداخت 
هر  به  و  هرشکل  به  کشور  بودجه 
به ورزش حرفه ای کشور ممنوع  نحو 
وجوه  در  قانونی  غیر  تصرف  حکم  و 
شماره  ابالغیه  است.  دولتی  اموال  و 
عمران  وقت  محترم  معاون   978۴۲
وزارت  روستایی  و  شهری  توسعه  و 
ممنوعیت  خصوص  در  که  کشور 
سوی  از  حرفه ای  ورزشی  فعالیتهای 

شهرداری هاست. 
داری  تیم  موضوع  اخیر  سالیان  در 
حرفه ای وقت بسیاری را از شهرداری 
آن  بودجه  و  یکسو  از  آن  مدیران  و 
ارزش  محل  از  آن  درصد  هفتاد  که 
می  تامین  مردم  جیب  از  و  افزوده 
شود را گرفته است و موجب اختالل 
رسانی  خدمات  فرایند  در  سنگین 
که  نحوی  به  گردیده  شهرداری 
کوچکترین موضوعات خدمات شهری 
به  نیز  استان  روستاهای  در  که  نیز 
آسانی در حال انجام است در شهر به 

معضلی تبدیل گردیده است.

در پی مصوبه هزینه 3 میلیارد تومانی برای حضور تیم بانوان شهرداری در مسابقات آسیایی؛

گالیه شهروندان از تیم داری حرفه  ای شهرداری
 وظیفه شهرداری تیم داری حرفه ای نیست                  سیرجان انباشته از مشکالت شهری است
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4 نسیـم امیدجامعه

فرد:   حیدری  سجاد 
و  گری  تسهیل  دفاتر 
رویکرد  با  محلی  توسعه 
اطالعاتی  بانک  تکمیل 
مختلف  حوزه های 
برخوردار،  کم  مناطق 
سنجی  نیاز  اجتماعی،  آسیب های  رصد 
محالت، برنامه ریزی مشاوره ای و آموزشی 
در حوزه های سالمت و نشاط اجتماعی در 
مناطق کم برخوردار در استان های مختلف 
تسهیلگری  دفاتر  کار  که  شدند  ایجاد 
ایفای نقش واسط تسهیل گر بین گروه های 
مختلف ساکن در محله با مدیریت شهری و 
دیگر نهاد های دولتی و خدماتی است  که 
در همین راستا از سال گذشته در شهر ما 
راه  دفتر  چند  جمعیت  پر  مناطق  در  نیز 
اندازی شده است و در زمینه های مختلف 

فعالیت می کنند.
دفاتر صرفا جنبه تبلیغاتی نداشته باشند

این  در  آباده  محله  اهالی  از  یکی  رفعتی 
محله  در  دفتر   این  هنوز  داشت:  بیان  باره 
آن  مورد  در  کنون  تا  من  و  است  نیفتاده  جا 
به  برای کمک  اگر هدفش  صحبتی نشنیدم و 
باشد کار خیلی خوب  پیشرفت محله  و  اهالی 
است اما خیلی وقت ها یک سری کارها صرفا 
این  افزود:  ادامه  در  او  دارد.  تبلیغاتی  جنبه 
نامه  بارها  مردم  و  دارد  زیادی  محله مشکالت 
نداشته  تاثیری  خیلی  کردند  اعتراض  و  زدند 
راه  هدف  این  با  دفتری  چنین  اگر  و   است 
زمینه  این  در  بتواند  امیدواریم  شده  اندازی 
مشکالت  به  ادامه  در  او  باشد.  کننده  کمک 
مشکالت  محله  این  گفت:  و  کرد  اشاره  محله 
زیادی در زمینه آسفالت کوچه ها ومعابر دارد و 
از نظر امکانات تفریحی تجهیزات مناسبی ندارد.
توجه و تاکید به مقوله سرمایه اجتماعی 

تسهیلگری  طرح  راهبر  مهاجرانصاری،  الهام 
گهر  گل  اندیشه  معراج  موسسه  محور  محله 
با جزییات این طرح بیان داشت: در  در رابطه 
نظام برنامه ریزی توسعه، توجه و تاکید به مقوله 
سرمایه اجتماعی یکی از نکات اصلی است زیرا 
حضور  بدون  گاه  هیچ  ای  توسعه  برنامه  یک 
موفق  محلی  جامعه  آن  ساکنان  مشارکت  و 
نخواهد بود و افزایش سرمایه اجتماعی به منزله 
افزایش توانمندی است که برای افزایش سرمایه 
اجتماعی و توانمند سازی، یکی از رویکردهای 

موثر استفاده از برنامه های تسهیلگری است که 
به سمت شناخت  اعضای جامعه هدف  آن  در 
یافتن  و  مشکالتشان  و  نیازها  بندی  اولویت  و 

راهکارهایی برای حل آنها پرداخته می شود.
 او در ادامه افزود: نگاه همه جانبه به محالت 

کم برخوردار شهر و دخیل کردن همه ساکنان 
در اجرای طرح های شهری یک ضرورت است 
که مورد توجه مسئوالن موسسه معراج اندیشه 
گل گهر به عنوان بخشی از مسئوایت اجتماعی 
قرار گرفته است  و در طرح تسهیلگری محله 
محور موسسه معراج، فعالیت ساکنین محالت 
موجب تقویت تعامالت اجتماعی شده و مردم 
و  محله  جامعه،  به  مربوط  مسائل  به  نسبت 
خانواده خود بی تفاوت نیستند و حس مطالبه 
کاهش  زمینه  در  ها  مشارکت  افزایش  و  گری 
و  فرهنگی  امور  ارتقاء  و  اجتماعی  آسیب های 

اجتماعی در مردم افزایش پیدا می کند.
های  گروه  شناسی  جامعه  دکترای  این 
گفت:  طرح  این  اهداف  به  اشاره  با  اجتماعی 
از اهداف این طرح می توان به توانمند سازی 
ارتقا حس تعلق و هویت محلی،  مردم محلی، 
مراقبین  اجتماعی،تربیت  نشاط  افزایش 
اجتماعی،مشارکت مردم محلی و کاهش آسیب 

اجتماعی دانست.
تسهیل  دفاتر  داد:  ادامه  انصاری  مهاجر 
هدف  با  معراج  موسسه  محور  محله  گری 
در  ریزی  برنامه  و  شناسی  شناسایی،آسیب 
جهت کاهش آسیب های اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی مناطق کم برخوردار راه اندازی شده 
است که این دفاتر در محالت آباده، مکی آباد، 
مساکن مهر و شهرک سمنگان و هر دفتر با دو 
تسهیلگر آموزش دیده در حال فعالیت هستند. 

همچنین با توجه به سابقه فعالیت دوساله ام در 
دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی وزارت کشور 
در شهر کرمان و تاثیرات مثبت و اثرگذاری که 
در بهبود اوضاع کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی اتفاق افتاده است جای امیدواری است 
که با همراهی و کمک مسئوالن موسسه معراج 

و  مثبت  تغییرات  شاهد  بتوانیم  تسهیلگران  و 
کم  در محالت  ساکنین  رضایت  افزایش حس 

دفاتر  این  و   باشیم  سیرجان  شهر  برخوردار 
بتوانند رسالت خود را نسبت به این مناطق به 
نحو احسن انجام دهند و به عنوان کانون تعامل 
نهادهای  و  محالت  ساکنین  بین  همکاری  و 
داشته  محالت حضور  در  دولتی  غیر  و  دولتی 

باشند.
راه اندازی چهار دفتر تسهیل گری در 

محله های پر جمعیت 
مسئولیت  کانون  ملک شاهی، مسئول  میثم 
های اجتماعی موسسه معراج اندیشه گل گهر، 
در رابطه با فعالیت های کانون مسئولیت های 
اهداف  اساس  بر  کرد:  بیان  موسسه  اجتماعی 
مسئولیت  کانون  معراج،  موسسه  گانه  پانزده 
های اجتماعی به تازگی شکل گرفته است و در 
حوزه های اصالح الگوی مصرف، محیط زیست 
و افزایش احساس عدالت اجتماعی فعالیت می 

کند. 
های  فعالیت  راستای  در  افزود:  ادامه  در  او 
اندازی  راه  ها  برنامه  ترین  مهم  از  یکی  کانون 
دفاتر تسهیل گری است که در حوزه فرهنگی، 
تسهیل  دفاتر  در  کنند.  می  فعالیت  اجتماعی 
و  معضالت  دیده  آموزش  نیروهای  گری 
مشکالت محله ها را بررسی و با شناسایی افراد 
تاثیر گذار در محله ها با همکاری آن ها برای 
حل مشکالت و معضالت همکاری  می کنند.  
مرکز  در حال حاضر چهار  افزود:  ملک شاهی 
و  مهر  مسکن  آباد،  مکی  آباده،  های  محله  در 
خانم  طرح  راهبر  و  شده  اندازی  راه  سمنگان 
مهاجر انصاری است که در کرمان این فعالیت 
این زمینه  انجام داده و تجربه خوبی در  را  ها 

دارد.
اجتماعی  های  مسئولیت  کانون  مسئول   
تأسیس  تازه  کانون  این  اینکه  بیان  با  موسسه 
و  اندازی  راه  حال  در  گفت:  است،  شده 
حوزه  در  فکر  اتاق  برای  رایزنی  ها،  زیرساخت 
ها  چالش  که  هستیم  کانون  فعالیت  های 
و  بیاید  بیرون  فکر  اتاق  این  در  ها  دغدغه  و 
اولویت بندی شوند تا راه کاری برای آن در نظر 
اندازی دفاتر پس  راه  با  گرفته شود. همچنین 
از مصاحبه با افراد تاثیر گزار و معتمدین محله 
اقدام به کارهای فرهنگی و هنری کردیم که در 
این راستا دوره های هالل احمر، تدوین فیلم، 
نهم،  پایه  برای  مدارس  بافی، مشاوره  عروسک 
کودک  نقاشی  هنری،  تزیینات  پزی،  شیرینی 

برگزار شده است.

گزارشی از راه اندازی دفاتر تسهیل گری در محالت کم برخوردار شهری؛

تقویت مطالبه گری و توسعه محالت

الهام مهاجرانصاری، راهبر طرح 
تسهیلگری محله محور : افزایش 
سرمایه اجتماعی به منزله افزایش 
توانمندی است که برای افزایش 

سرمایه اجتماعی و توانمند سازی، یکی 
از رویکردهای موثر استفاده از برنامه 

های تسهیلگری است که در آن 
اعضای جامعه هدف به سمت شناخت، 

اولویت بندی نیازها و مشکالت و 
یافتن راهکارهایی برای حل آنها 

پرداخته می شود.

میثم ملک شاهی، مسئول کانون 
مسئولیت های اجتماعی معراج اندیشه: 

در دفاتر تسهیل گری نیروهای 
آموزش دیده معضالت و مشکالت 

محله ها را بررسی و با شناسایی افراد 
تاثیر گذار در محله ها با همکاری 

آن ها برای حل مشکالت و معضالت 
همکاری  می کنند.

فرزندپروري واقعي، بزرگ پروري است
دادن جسم کودک  به رشد  فقط  فرزندپروري  تردید  بی  جوان: 
نیست. فرزندپروري به بزرگ پروري کودک است. بزرگ پروري یعني 
اینکه به کودک خود یاد بدهیم گاهي باید چشم ها را بست و دهان 

را بسته تر نگه داشت.
از سمت  رفتاري  هر  به  نیست  الزم  فرزندم  یعني  پروري  بزرگ 
دیگران واکنش نشان دهي؛ بزرگ پروري یعني فرزند نازنینم لبخند 
نیاز  از دیگران دریغ نکن، شاید کسي به حال خوب تو  خودت را 
داشته باشد؛ بزرگ پروري یعني فرزندم احترام خودت و دیگران را 
زیر سؤال نبر. کودک به واقع مثل همان نهال است که اگر در بستر 
و خاک مناسب قرار نگیرد، اگر چوبي به عنوان تکیه گاه خود نداشته 
باشد، اگر به آن آب مناسب و نور مناسب نرسد، به طور قطع خشک 
باقي  آن  از  و شکننده چیزي  نحیف  ظاهر  یک  و جز  خواهد شد 
نخواهد ماند. بستر مناسب خانه است؛ خانه هاي که هر نوع رفتاري 
در آن بروز پیدا مي کند، در لوح پاک ضمیر کودک نوشته مي شود 
وکودک همان را به والدین خود نشان مي دهد. چرا والدین به او 

مسئولیت نمی سپارند و چرا به او با ارزش بودن را یاد نمی دهند؟
 کودک باید ببیند که در این دنیا نقشی دارد تا زندگی هدفمند 
یکي از ویژگي هاي مهم دوران نوجواني و جواني او باشد. والدیني که 
در خردسالي هیچ مسئولیتي بر عهده فرزند خود نمي گذارند پس در 
دوران نوجواني و جواني او نباید از خرج کردن هاي بیهوده و وقت 
گذراني هاي بي هدف او شکایتي داشته باشند، زیرا خود آنها بذر 
چنین بي تفاوتي و بي مسئولیتي را در او پرورش داده اند؛ کودک را 

درمانده نکنیم تا در جواني از همسن هاي خود وا نماند. 
تربیت مگابایتي دیگر نوبر است!

خنده دارترین نوع تربیت هم تربیت مگابایتي است، یعني والدین 
از لحظه به لحظه کودک خود آنقدر پست های اینستاگرامی تهیه 
مي کنند که زندگی براي کودک معناي مگ و گیگ پیدا مي کند. 
کودک عادت مي کند والدین خود را مجازي دوست داشته باشد، 
زیرا توجه و عشق واقعي را یاد نگرفته است. مطمئن باشید کودکي 
که محبت را در قالب قلب هاي قرمز اینستاگرامي لمس کرده است، 
هرگز عصای دوران پیري و کوري شما نخواهد شد، زیرا آن زماني که 
باید به او توجه مي کردید فقط برایتان وسیله اي شده بود که با آن 

الیک جمع کنید.
او هم یک روز در قالب یک پست اینستاگرامي شما را پشت در 

آسایشگاه هاي سالمندان خواهد گذاشت و طي
یک متن بلندباال از زحمات غیرواقعي شما تشکر خواهد کرد و 

دیگران هم پست او را الیک مي کنند.
دارد.  کردن  رشد  به  نیاز  فرزند  دارد.  پروراندن  به  نیاز  فرزند 
فرزندآوري زیباست، اما اگر شما هنوز خودتان بزرگ نشده اید، پس 
چگونه می خواهید یک نفر دیگر را بزرگ کنید؟ اینکه بگویید مي 
سپاریم به خدا کافي نیست. درست است که خدا رحیم است، اما 
هرگز نگفته قدمي بي فکر به امید من بردار. شما باید قدمهاي الزم را 

بردارید تا خداوند هم برکتهاي الزم را به شما عطا کند.
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نژاد  قاسمی  پروین  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  رائینی 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   ۸6 شماره 
کرمان   37 بخش  در  واقع  اصلی   6۵۱۸ از  فرعی   2۵3۰ پالک 
سند  و  ثبت  رائینی  نژاد  قاسمی  پروین  خانم/آقای  بنام 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود 
نامه  آیین   ۱2۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره  بدستور  لذا  گردیده 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس 
باشد  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  معامله  انجام  مدعی 
گواهی  روزنامه  انتشار  تاریخ  از  روز   ۱۰ مدت  ظرف  تواند  می 
اینصورت  غیر  در  دارد  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 
شنبه:  انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالک  بنام  المثنی 
۱۴۰۰/۰7/۰3- محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان

مسکن  بنیاد  اداره  محترم  نماینده  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
مورخ   239۱ شماره  نامه  حسب  سیرجان  اسالمی  انقالب 
رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با   ۱۴۰۰/۰۴/26
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   2۰2 شماره 
کرمان   36 بخش  در  واقع  اصلی   ۵۰۸7 از  فرعی   ۱37۴2 پالک 
بنام خانم/ آقای اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان ثبت 
جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و 
آیین   ۱2۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره  بدستور  لذا  گردیده  مفقود 
هر  تا  می شود  آگهی  مردم  اطالع  مراتب جهت  ثبت  قانون  نامه 
کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
اعتراض خود  انتشار روزنامه گواهی  تاریخ  از  ۱۰ روز  ظرف مدت 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن 
مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی  عدم  و  قانونی  مدت 
محمد   -۱۴۰۰/۰7/۰3 شنبه:  انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  صادر 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شماره  به  خانه  ششدانگ  چون  اختصاصی:  تحدید  آگهی 
 ۱2 فرعی  که   36 آبادبخش  خرم  در  واقع  اصلی   ۴967 پالک 
از اصلی مذکور جهت ملک مورد تقاضا قانون تعیین و تکلیف 
پس از صدور رای هیات به شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰۱2۰۰۱۰۵۵ لحاظ 
گردید. بمساحت 327/3۰ )سیصد و بیست و هفت متر و سی 
سانتی مترمربع( مترمربع مورد تقاضای آقای محمد پسندیده 
ذیل  تبصره  اعمال  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  درویش  فرزند 
درخواست  حسب  لذا  نمیباشد  میسر  هم  ثبت  قانون   ۱۵ ماده 
مورخه ۱۰۵66 مورخه ۱۴۰۰/7/۱ مالک و اینکه نسبت به پالک 
آگهی  بدینوسیله  نیامده  عمل  به  حدود  تحدید  فوق  اصلی 
تحدیدحدود آن باستناد تبصره ۵ قانون مزبور منتشرو عملیات 
از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰7/2۴  تحدیدی آن 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالم 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
بر  کسی  چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 2۰ 
قانون حداکثر ظرف مدت 3۰ روز پس از تنظیم صورت مجلس 
دادگاه  به  تا  اعالم  اداره  این  به  کتبًا  را  اعتراض خود  تحدیدی 
صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده 
شنبه  انتشار:  تاریخ  بود.  نخواهد  مسموع  ادعایی  هیچگونه 
۱۴۰۰/۰7/۰3 - محمدآرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان

مسکن  بنیاد  محترم  نماینده  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی   
مورخ   239۱ شماره  نامه  حسب  سیرجان  اسالمی  انقالب 
۱۴۰۰/۰۴/26 با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
مالکیت ششدانگ  که سند  است  شماره 2۰2 سیرجان مدعی 
پالک ۱3۴۵7 فرعی از ۵۰۸7 اصلی واقع در بخش 36 کرمان 
بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده 
لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ 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 ۱۰ 
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: شنبه: ۱۴۰۰/۰7/۰3- محمد آرمانپور رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای نماینده بنیاد مسکن 
شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  چهاربرگ  ارائه  با 
مالکیت ششدانگ پالک  2۰2 سیرجان مدعی است که سند 
واقع در بخش 36  اصلی  از ۵۰۸7  ۱37۸۵ و ۱37۴3 فرعی 
مالکیت  سند  و  ثبت  مسکن  بنیاد  خانم/آقای  بنام  کرمان 
مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر 
گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه 
هر  تا  شود  می  آگهی  مردم  اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون 
خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  کس 
روزنامه گواهی  انتشار  تاریخ  از  روز   ۱۰ باشد ظرف مدت  می 
اینصورت  غیر  در  دارد  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
سند  واخواهی  عدم  و  قانونی  مدت  شدن  سپری  از  پس 
انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالک  بنام  المثنی  مالکیت 
شنبه: ۱۴۰۰/۰7/۰3- محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: نماینده محترم بنیاد مسکن انقالب 
 ۱۴۰۰/۰۴/26 مورخ   239۱ شماره  نامه  حسب  سیرجان  اسالمی 
 2۰2 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با 
 ۱3۴۵2 پالک  مالکیت ششدانگ  که سند  است  مدعی  سیرجان 
فرعی از ۵۰۸7 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام بنیاد مسکن 
تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  سیرجان  اسالمی  انقالب 
بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده 
تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
یا  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  تا  شود  می  آگهی  مردم  اطالع 
از  روز   ۱۰ مدت  ظرف  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود 
تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و عدم  قانونی  از سپری شدن مدت  اینصورت پس  غیر  در  دارد 
شد.  خواهد  صادر  مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی 
اداره  رئیس  آرمانپور  محمد   -۱۴۰۰/۰7/۰3 شنبه:  انتشار:  تاریخ 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: احترامًا نماینده محترم اداره بنیاد 
مورخ   239۱ شماره  نامه  حسب  سیرجان  اسالمی  انقالب  مسکن 
رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با   ۱۴۰۰/۰۴/26
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   2۰2 شماره 
پالک ۱37۴۰ فرعی از ۵۰۸7 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام 
سند  و  ثبت  سیرجان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  آقای  خانم/ 
مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت 
گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون 
تا هر کس مدعی  ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
۱۰ 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. 
اداره  رئیس  آرمانپور  محمد   -۱۴۰۰/۰7/۰3 شنبه:  انتشار:  تاریخ 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



کشف احشام فاقد مجوز 
از کشف  انتظامی سیرجان  گروه حوادث: سرپرست فرماندهی 
۱۰ رأس احشام فاقد هرگونه مجوز از یک دستگاه خودرو خبر داد.

سرهنگ منصور رمضان نژاد در تشریح این خبر گفت مأموران 
انتظامی گلستان این شهرستان حین کنترل خودروهای  پاسگاه 
با  و  شده  مشکوک   ۴۰5 پژو  خودرو  دستگاه  یک  به  عبوری 

تمهیدات الزم آن را متوقف کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو تعداد 
بود  دامپزشکی  اداره  از  مجوز  هرگونه  فاقد  که  احشام  راس   1۰
را  احشام  این  ریالی  ارزش  کار شناسان  داشت  بیان  شد  کشف 
5۰۰ میلیون ریال برآورد کردند. سرهنگ رمضان نژاد با اشاره به 
دستگیری یک قاچاقچی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده 
مکشوفه  احشام  همراه  به  شده  توقیف  خودرو  و  تشکیل  قضائی 
آگاهی شهرستان  پلیس  ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  اداره  تحویل 
پایان  در  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست  شد. 
خاطرنشان کرد با توجه به اینکه بسیاری از بیماری های خطرناک 
قابل سرایت به انسان و در واقع مشترک بین دام و انسان است 
جابجایی و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتی می 

تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد.

نوزاد عجول در آمبوالنس به دنیا آمد
سیرجان،  اورژانس۱۱۵  عمومی  روابط  گزارش  به  خبر:  گروه 
 ،۱۱۵ اورژانس  مرکز  با  باردار  خانم  همراهیان  تلفنی  تماس  طی 
کارشناسان بالفاصله ماموریت را به پرسنل پایگاه جاده ای کران  
خانم  به  اورژانس  پرسنل  ممکن  زمان  کمترین  در  و  کرده  اعالم 
باردار که در آدرس موتور آب سوخته چال رو به روی اسحاق آباد 

رسیدند.
اول  مرحله  در  بیمار  که  شدند  متوجه  اولیه  معاینات  از  پس 
مادر  زایمان  به  کمک  آمبوالنس  در  بالفاصله  که  است  زایمان  
انجام  اورژانس  بیمار توسط پرسنل  باردار در حضور خانم همراه 
راه  مدیریت  و  بینی  و  دهان  پوآر  و  خشک  نوزاد  بالفاصله  شد. 
هوایی نوزاد، کلمپ بندناف و گرم نگه داشتن نوزاد انجام شد  و 
سپس بیمار)مادر( و نوزاد تازه متولد شده را به  بیمارستان امام 
پایگاه  کارشناسان  را  ماموریت  این  کردند.  منتقل  سیرجان  رضا 
انجام   آقایان نورمندی و عمرانی  امیرالمومنین )جاده ای کران ( 

داده اند.

حوادث 5 حوادث و رویداد   نسیـم امید

گروه حوادث: سرپرست فرمانده انتظامی سیرجان با 
اعالم کشف 292 کیلو تریاک در این شهرستان گفت 

که مجموع کشفیات طی امسال به چهار تن رسید.
خبرنگاران  حضور  در  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
بیان کرد: در اجرای طرح امنیت اجتماعی شهرستان 
در  امروز  آباد  انتظامی خیر  پاسگاه  ماموران  سیرجان 
حین کنترل محور سیرجان - فارس به یک دستگاه 

پس  وی،  گفته  به  شدند.  مشکوک  پژو  خودرو 
ازهماهنگی با مقام قضایی خودرو متوقف و طی 
بازرسی از این سواری ۲9۲ کیلو گرم مواد مخدر 
نژاد  رمضان  شد.  ضبط  و  کشف  تریاک  نوع  از 
افزود: در این زمینه راننده خودرو دستگیر و به 
پارکینگ  به  نیز  و خودرو  تحویل  مرجع قضایی 

منتقل شد.

علوم  دانشکده  داروی  و  غذا  مدیر  خبر:  گروه 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان با اعالم 
بازدید های صورت گرفته در شش ماهه  این که طی 
عرضه  خصوص  در  موردی  تاکنون  جاری  سال  اول 
مشاهده  پوشش  تحت  های  عطاری  در  مخدر  مواد 
داروهای  عرضه  از  مواردی  افزود:  است،  نشده 
ضبط  به  نسبت  که  شد  مشاهده  قاچاق  و  غیرمجاز 
خاطی  فرد  به  اخطار  دادن  و  ها  آن  آوری  جمع  و 

اقدامات الزم صورت گرفته است.
دکتر سید محمد رضوی نسب همچنین در مورد 
گزارش های رسیده از تخلفات بهداشتی در حوزه 
گفت:  مدیریت  این  به  آشامیدنی  و  خوراکی  مواد 
گذشته  روز  چند  نامحسوس  های  بررسی  از  پس 
خوراکی  مواد  بر  نظارت  واحد  کارشناسان  توسط 
کارشناسان  و  دارو  و  غذا  مدیریت  آشامیدنی  و 

معاونت  محیط  بهداشت 
علوم  دانشکده  بهداشتی 
محرز  و  سیرجان  پزشکی 
های  دستگاه  تخلف،  شدن 
آرد  تولید  واحد  دو  آسیاب 
رعایت مسائل  به دلیل عدم 
به  توجه  عدم  و  بهداشتی 
پلمب  قبلی  اخطارهای 
ما  گفت:  ادامه  در  وی  شد. 
سالمت  مقابل  در  را  خود 

همشهریان مسوول می دانیم و کارشناسان ناظر به 
صورت منظم و نامحسوس به سرکشی از واحدهای 
آشامیدنی مشغول  و  غذایی  مواد  عرضه  و  تولیدی 
بوده و چنانچه تخلفی مشاهده گردد در مرتبه اول 

به صاحب کسب و کار اخطار کتبی داده می شود 
و در صورت برطرف نکردن مشکالت، آن کسب و 
کار پلمب و در بار سوم و بی توجهی به اخطارهای 
قبلی، پرونده این تخلفات به مراجع قضایی ارسال 

می شود.

انتظامی  فرمانده  سرپرست  حوادث:  گروه 
اماکن  فقره سرقت  از کشف هشت  سیرجان 
توسط  سارق   ۵ دستگیری  پی  در  خصوصی 
هفته  در  شهرستان  این  انتظامی  عوامل 

گذشته خبر داد.
سرهنگ منصور رمضان نژاد در تشریح این 
امنیت  ارتقاء  طرح  راستای  در  گفت:  خبر 
تحقیقات  با  انتظامی  ماموران  و  اجتماعی 
به  موفق  خصوصی  غمناک  سال   5 از  انجام 
اماکن خصوصی  از  کشف هشت فقره سرقت 
شدند و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به 

فرماندهی  سرپرست  شدند.  معرفی  قضایی  دستگاه 
انتظامی شهرستان سیرجان از شهروندان درخواست 
فعالیت  هرگونه  مشاهده  صورت  در  نمودکه 

در  را  مراتب  مشکوک  افراد  توسط  غیرقانونی 
پلیسی  فوریت های  تلفن  طریق  از  وقت  اسرع 

11۰ اطالع دهند.
از کشف یک  همچنین وی در خبر جداگانه 
دستگاه خودرو وانت پیکان سرقتی و دستگیری 
در  انتظامی  مأموران  داد،گفت:  خبر  سارقان 
یکی از بلوارهای این شهرستان به یک دستگاه 
خودرو وانت پیکان مشکوک و جهت بررسی آن 
عمل  به  های  بررسی  در  که  کردند  توقیف  را 
آمده مشخص شد که خودرو سرقتی می باشد 
آگاهی  پلیس  به  و  دستگیر  آن  راننده  که  را 

داللت داده شد.

سرپرست فرمانده انتظامی سیرجان اعالم کرد:

کشفیات مواد مخدر در سیرجان به 4 تن رسید
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تغذیه صحیح در نقاهت کرونا
سالمت: چند اصل توصیه شده توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه 
دوران  در  صحیح  تغذیه  برای  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاونت 

نقاهت کووید ۱9:
تازه و  تامین مقدار زیاد مایعات شامل آب- آب میوه های   -1
طبیعی )آب پرتقال، آب سیب، آب هندوانه و .... و آب سبزی های 
تازه )آب کرفس، آب هویج، آب گوجه فرنگی و( ...، چای کمرنگ، 
آب گوشت یا آب مرغ به میزان حداقل هشت لیوان در روز به منظور 

رقیق کردن ترشحات مجاری هوایی
انواع سوپ داغ )سوپ سبزیجات، سوپ جو، سوپ  ۲- مصرف 
بلغور، جودوسر و ... ( و آش های سبک مانند آش برنج، آش جو، 

آش سبزیجات و ...
۳- مصرف میوه و سبزی تازه )کاهو، کلم، سبزی خوردن  و.... ( 

یا سبزیجات آب پز
۴- استفاده از منابع غذایی سرشار از ویتامین- مانند زرده تخم 
زرد  سبزیهای  و  ها  میوه  جگر،  ماهی،   ، مرغ  قرمز،  گوشت  مرغ، 
و نارنجی رنگ همچون هویج، کدوحلوایی، فلفل دلمه ای زرد و 
نارنجی، سبزیجات با برگهای تیره رنگ مانند کاهو، اسفناج و .... به 

منظور حفظ مخاط تنفسی
5- استفاده از منابع غذایی سرشار از ویتامین- مانند مرکبات و 
سبزیجات سبز مثل فلفل دلمه ای، یا آب نارنج، آب لیمو ترش 
تازه و ... دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و سبب افزایش اشتها 

می شود.
6- استفاده از منابع غذایی حاوی پروتئین، روی، آهن و سلنیوم 
)مانند گوشت مرغ، گوشت ماهی سالمون، میگو، تخم مرغ، حبوبات، 

غالت کامل، انواع مغز بادام، گردو، پسته، فندق 
7- استفاده از منابع حاوی کربوهیدرات مانند برنج، سیب زمینی و 

نان سبوس دار حداقل در یکی از وعده های غذایی روزانه
8- استفاده از روغنهای گیاهی یا نباتی مانند آفتابگردان، سویا، 
پنبه دانه، زیتون، کنجد و کلزا به منظور تامین بخشی از انرژی مورد 
نیاز روزانه و تامین برخی از اسیدهای چرب ضروری و ویتامینهای 

محلول در چربی محلول در چربی
9- استفاده از عسل جهت تقویت سیستم ایمنی و مهار سرفه

1۰- استفاده از زردچوبه در تهیه غذا به علت خاصیت ضدالتهابی 
آن

11- افزودن سیر و پیاز تازه و زنجبیل به غذاها جهت کمک به 
تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن

1۲- در صورت حالت تهوع در بیمار استفاده از زنجبیل یا موز
گندم(  یا  برنج   ( خوراکی  سبوس  پودر  مقداری  افزودن   -1۳
فرآوری شده و استاندارد به غذاهای همچون آش، سوپ و یا ساالد 

برای پیشگیری از یبوست.

کشف هشت فقره سرقت اماکن خصوصی 

قاطعیت در برخورد با تخلفات غذایی و دارویی



افزایش بار ترافیکی معابر
 در سوءمدیریت ها

گروه شهر: مشکل ترافیک برخی خیابان ها چند سالی است که 
شهروندان را کالفه کرده است و به طوری که عصرها در مسیرهای 
اصلی شهر عبور ومرور کنید متوجه این موضوع می شوید، افزایش 
خودروهای تک سرنشین و رانندگی بد از یک طرف، طراحی های 
ترافیکی بد و مشکل دار شهرداری و شورای شهر از طرف دیگر 
همه این ها دست به دست هم می دهد که مسیرهای اصلی شهر 

شلوغ شوند و گره کور ترافیکی به وجود بیاید.
جداول وسط خیابان ۱7 شهریور و ابن سینا باعث ترافیک شده اند

خیابان 17 شهریور که جزء شلوغ ترین و مهم ترین خیابان های 
شهر هست متاسفانه فاقد فضای مناسب برای پارک خودرو هست 
این خیابان شده  ترافیک سنگین  و  و مرج  باعث هرج  امر  این  و 
این خیابان  از کاسبان خیابان  باسفهرجانی یکی  است که عباس 
در خصوص ترافیک و نبود جای پارک گفت:  وضعیت پارک در 
کنار خیابان خیلی بد است. در این طرحی که شورای ترافیک برای 
کشیدن جداول وسط خیابان داده است فکر عابران پیاده مخصوصا 
سالمندان را نکرده اند. شما اگر  دقت کنید از تقاطع ابن سینا تا 
یا حداقل   نگذاشتند  پیاده  عابران  عبور  برای  فضایی  نشانی  آتش 
ارتفاع جدول ها را با سطح زمین کم می کردند. کجا جدول وسط 

خیابان می گذارند.
گفتنی است رفوژ بتنی خیابان 17 شهریور که طرح اشتباهی بود 
چند سالی است مصوبه شورای ترافیک برای جمع کردن آن انجام 
شده است و مسئوالن شهرداری قول برطرف کردن آن را داده اند 
شورای  است  نیاز   . است  نگرفته  اقدامی صورت  هیچ  تاکنون  که 
ششم و شهردار جدید برای حل اینگونه مشکالت سریع تر اقدام 

کنند تا ترافیک برخی خیابان ها روان تر شود.
کوچه های خیابان سعیدی پر از خودرو شده اند

آیت  خیابان  ندارند  خوبی  روز  حال  هم  شهر  دیگر  های  خیابان 
ترافیک  مشکل  هم  هنوز  بودن  طرفه  یک  وجود  با  سعیدی  اهلل 
دارد. خضری از شهروندان خیابان آیت اهلل سعیدی این جور بیان 
می کند با توجه به اینکه اینجا اکثر مغازه ها فروشگاه های عمده 
هستند زیاد شلوغ می شود و یکی دیگر از مسائل پر ترافیک اینجا 
کارمندان  برای  پارکینگ  که حتی  است  اقتصاد  مهر  بانک  وجود 

خودش ندارد. 
نبود  خصوص  در  سعیدی  اهلل  آیت  خیابان  کسبه  از  دیگر  یکی 
جای پارک گفت: با توجه به این که شهرداری این خیابان را یک 
طرفه کرد ولی باز مشکل ترافیک آن حل نشده است دلیلش بانک 
برای  پارکینگ  حتی  دارد  زیادی  رجوع  ارباب  است  اقتصاد  مهر 
کارمندانش درست نکرده است همچنین مردم رعایت نمی کنند 
و اکثرا دوبل پارک می کنند.  فاضل نادری که برای تعمیر موبایل 
به خیابان آیت اهلل سعیدی آمده بود در خصوص ترافیک گفت: من 
نزدک به نیم ساعت هست که دنبال جای پارک می گردم تمام 
خیابان و کوچه های اطراف مجتمع مهر پر از ماشین است و ماشین 
را در یکی از فرعیات خیابان مقداد گذاشته ام برای تعمیر 5 دقیقه 

ای موبایل کلی وقتم هدر رفت.

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

۰9۱627۵626۵ 
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الگو گرفتن جوانان از دفاع مقدس 
گروه فرهنگ: دوران دفاع مقدس در کنار خسارت های مادی و انسانی، 
انقالبی در  آثار مهمی برای امروز و آینده دارد، حفظ و تقویت روحیه 
جامعه و ماندگاری انقالب یکی از آثار آن دوران است. بنابراین جمع آوری 
خاطرات و همچنین استفاده از شیوه های هنری جذاب برای انتقال آنها به 
نسل جدید امری ضروری است. باید دفاع مقدس، زنده نگه داشته شوند تا 
نسل امروز به همان نسلی که اوج تاریخ دفاع مقدس را آفرید، ملحق شود.

یکی از عوامل مهم انسجام و همبستگی ملی ورود یک دشمن خارجی 
به کشور است. ما این وحدت و همبستگی ملی را در زمان هشت سال 
ملی  انسجام  که  کنم  اضافه  راهم  این  البته  کردیم.  دفاع مقدس حس 
در زمان جنگ فقط مربوط به مردم کشور ما نمی شود. جنگ برای هر 
کشوری انسجام می آورد. مردم علیه دشمن بسیج می شوند و از مرزها، 
دارایی ها و تمامیت ارضی شان دفاع می کنند. در دوره هشت سال دفاع 
مقدس هم شاهد این روحیه در مردم بودیم و بسیاری از افراد با دستان 
نوعی  ارضی مقاومت کردند. همین مقاومت  تمامیت  برای حفط  خالی 
انسجام اجتماعی در کشور به وجود آورد. مردم منافع اجتماعی و سیاسی 
خودشان را در خطر می دیدند. از طرفی سرزمین برای همگان مهم بود و 
مفهوم سرزمین مردم را با هم متحد کرد. یکی از مهمترین دستاورهای 
هشت سال دفاع مقدس، تقویت همگرایی و همبستگی بین مردم بود که 

سبب تقویت بنیان های انقالب اسالمی شد. 
همچنین روزگار دفاع مقدس و البته جنگ تحمیلی نشان داد که جوانان 
در عرصه های مختلف از همان روزهای اول و جرقه های ابتدایی شکل 
گیری انقالب، ایثار و مقاومت ها، حضوری پُررنگ و فعال داشته اند. در 
برای  نه  برای رضای خدا کار می کردند  زمان جوانان و شهدا همه  آن 
مادیات و حقوق و پول و مواردی از این دست، حال زمان آن رسیده تا 
بار دیگر این موضوعات برای نسل های امروزی جوان و نوجوانمان نیز جا 
انداخته شود و به جوانان نشان دهیم همه چیز ما با پول مادیات درست 
نمی شود و مادیات ممکن است برخی کارها را تا حدی پیش ببرد اما به 

هدف نهایی نخواهد رساند.
در این سال ها برای ارائه و حفظ ارزش های انقالب و شهدا برنامه های 
متعددی از سوی موسسات فرهنگی و هنری و ارگان هایی مرتبط انجام 
می شد و سال های قبل شاهد استقبال جوانان از برنامه های راهیان نور و 
اربعین بودیم و حال که موضوع کرونا پیش آمده باید تولید محتوا را به 

سمت مناسبی سوق دهیم که جوانان از این الگوها دور نباشند.
اما موضوعی که متاسفانه در برخی پیدا می شود استفاده از نام شهدا 
با  برای منافع شخصی خود است و اگر نتوانیم عملکرد و رفتارمان را  
سیره زندگی و منش رفتاری شهدا تطبیق دهیم، و فقط شعار و حرف از 
شهدا بزنیم، در حقیقت داریم از این انسان های واال مقام و بزرگ، برای 

کارهای مد نظر خودمان سوءاستفاده می کنیم. 

یادداشت

ویژه
                                             خدمات قضایی استان  مطلوب تر انجام خواهد شد

استان  دادگستری  کل  رییس  موحد،  یداهلل  ایسنا: 
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر همکاری بیشتر 
قضایی  امکانات  توسعه  برای  رابر  شهرستان  مسووالن 
کرد  تاکید  مردم  به  خدمت  برای  جمعی  اراده  تحقق  و 
ارباب رجوع در فضایی  و گفت: به دنبال آن هستیم که 
بهتر، مناسب تر و آرام تر از خدمات قضایی بهره مند شود 
و همکاران اداری نیز بتوانند در فضایی مناسب به مردم 
خدمت رسانی کنند. وی افزود: پیگیری برای راه اندازی دادسرای رابر در دست 
انجام است و در صورت تامین مکان مناسب، آماده راه اندازی واحد پزشکی قانونی 

نیز هستیم.

                                           بررسی ایجاد ۸ هزار شغل در کار گروه اشتغال
به  شهرستان  کارآفرینی  و  اشتغال  کارگروه  امید:  نسیم 
ریاست بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان و با حضور نماینده، 
سایر مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران بانک ها برگزار 
و عملکرد دستگاه ها و فرآیند پرداخت تسهیالت و ایجاد 8 
هزار شغل  مورد بررسی قرار گرفت. بهاالدینی فرماندار ویژه 
شهرستان گفت: بانک ها گزارش پرداخت تسهیالت و ایجاد 
اشتغال های خود را جهت ثبت در سامانه و ارزیابی هفتگی به اداره کار ارسال کنند. 
جلسات بصورت مدون برگزار و مصوبات با پیگیری ویژه دنبال می شود تا با بستر 

سازی مناسب بتوانیم گامی موثر در خدمت رسانی به مردم شهرستان برداریم.

کشف کالهبرداری 6۰ میلیاردِی جعل سند زمین و نامه های اداری 
گروه حوادث: سرهنگ یداهلل حسن پور، رییس پلیس 
آگاهی استان کرمان گفت: فردی که با جعل سند امالک، 
زمین و نامه های اداری اقدام به کالهبرداری از شهروندان 
وی  شد.  دستگیر  بود،  کرده  ریال  میلیارد   6۰ میزان  به 
افزود: ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
بر  مبنی  گزارشاتی  دریافت  پی  در  کرمان  استان  آگاهی 
جعل مهرهای ادارات و سازمان ها توسط یک متهم سابقه 

دار و اقدام به کالهبرداری از شهروندان از طریق جعل سند زمین و دیگر امالک، 
موفق شدند این فرد را شناسایی و دستگیر کنند.
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پیشگیری معضل اعتیاد نباید رها شود
اجتماعی  معاون  قویدل،  خبرنگاران جوان: سیدمهدی 
نامه  آیین  بررسی  نشست  در  کرمان  استان  دادگستری 
مراقبت پس از خروج معتادان گفت: به معضل اعتیاد توجه 
و  انسجام  به  نیاز  حوزه  این  اقدامات  و  نمی شود  ویژه ای 
اهتمام جدی دارد و اعتیاد آسیب اجتماعی مهمی است 
که خود معلول یکسری علت ها و همچنین علت بسیاری از 
آسیب ها و جرایم در سطح جامعه است و اعتیاد هزینه های 

زیادی را به خانواده ها، جامعه و نظام تحمیل کرده است.

 گرامیداشت اربعین شهادت حضرت امام حسین)ع( 


