هفته نامه نسیـم امید

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گزارش نسیم امید در پی افزایش واکسیناسیون درکشور؛

سردرگمیدرتزریقواکسنکرونادانشآموزان

گروه خبر :کارشناسان از احتمال پیک ششم با شروع فصل پاییز صحبت می کنند .با توجه به واکسیناسیونی که انجام شده و آغاز واکسیناسیون کودکان و تعیین شرط بازگشایی مدارس با تزریق دو
دوز واکسن ،انتظار داریم اگر پیکی هم رخ میدهد مانند پیک پنجم چندان شدید نباشد همین موضوع باعث شده است که برخی خانوادهها موافق واکسیناسیون دانشآموزان باشند و میخواهند شرایط ایمن
را برای رفتن فرزندانشان به مدرسه فراهم کنند...
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کدام جنگ می توانست

کاهش  9درصدی سرقت در سال

به اندازه این ناکارآمدی خسارت بزند
نامه وارده :نگاهی به تعدادی مورد پروژه بیهوده وعقیم مسئوالن شهری
که چگونه بیت المال و سرمایه های این شهر را پرت کرده اند و پاسخگو
نیستند؟ خریدکارخانه مستهلک آجر و حیف و میل زمین های شهرداری
به فروشنده و سهامدار آن ،ساخت  540باب مغازه نبش خیابان شهید
شفیعی  20 -هزار مترمربع پروانه با هزینه بیت المال و رها کردن به
امان خدا...

آخـــر 4

برخورد با منکرات با رویکردهای جدید باشد
آخـــر 4

انتقاد از کمبود وسایل کمپ ماده  16واقع در حسین آباد؛
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عرب پور ،سرپرست اداره صمت:

جدیت و سازماندهی
در حوزه بازرسی اصناف
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خبر
انتقاد از کمبود وسایل کمپ ماده  16واقع در حسین آباد؛

سه لیوان برای استفاده دهها نفر

گروه خبر:کمپ ماده 16شهرستان سال گذشته به بهره برداری
رسید و معتادین متجاهر و کارتن خواب به مدت سه ماه در این
کمپ نگهداری و پس از این که مواد مخدر را ترک کردند رها می
شوند .هفته گذشته یکی از این افراد از وضعیت غیربهداشتی
این مکان گالیه داشت و با بیان اینکه در این مکان  3لیوان برای
استفاده تعداد زیادی از افراد است و مسئوالن کمپ علیرغم کرونا
اهمیت نمی دهند.

دکتر مهتاب حسینی ،رئیس اداره بهزیستی سیرجان در این
رابطه گفت :ترخیص و پذیرش افراد بر عهده نیروی انتظامی و
دادستان محترم است و نظارت و بازرسی از آن برعهده بهزیستی
است و در حال حاضر  100نفر در کمپ ماده  16نگهداری می
شوند .او در ادامه افزود :افرادی که در کمپ هستند ،معتادان
متجاهر هستند که به اجبار توسط نیروی انتظامی جمع آوری
شدند و به مدت سه ماه نگهداری و برای ترک مواد آن ها کار
صورت می گیرد .حسینی در خصوص امکانات کمپ و اعتراض
برخی که در این مکان اکثرا از یک لیوان استفاده می کنند،
گفت :به تعداد افرادی که در این مکان هستند بهزیستی وسایل
خریداری و تحویل داده است و در هفته به صورت سرزده از این
مکان بازدید می کنیم و به این شکل نیست که سه لیوان برای
کلی افراد استفاده شود .حسینی اضافه کرد :به دلیل زیاد بودن
افراد و کوچک بودن مکان کمپ با حمایت گهر زمین به دنبال
یک فضای بزرگتر هستیم تا این مشکل نیز برطرف شود.

مصرف خودسرانه داروهای ضد شپش
سبب درمان ناقص می شود

گروه خبر :دکتر فاطمه عطازاده ،متخصص پوست و مو در
رابطه با بیماری شپش گفت :به طور کلی سه نوع شپش سر،
ش تنه معموالً در افراد بی خانمان یا
تنه و عانه وجود دارد .شپ 
در شرایط خاص بحرانی مانند؛ سیل ،زلزله و ...که امکان رعایت
اصول بهداشتی نیست ،بروز می یابد و می تواند انتقال دهنده
بیماری هایی مانند تیفوس نیز باشد .در شپش «عانه» موهای
نواحی بدن مثل عانه ،زیر بغل و ...درگیر می شود که با خارش
شدید همراه است.
این متخصص پوست و مو با بیان این که شایع ترین نوع شپش،
ش «سر» با خارش شدید کف سر ،با
شپش «سر» است گفت :شپ 
درگیری بیشتر در نواحی پشت گوش و گردن و مشاهده حشره
بالغ یا تخم آن در میان موهای سر بروز می یابد .مهم ترین راه
انتقال شپش سر ،تماس مستقیم با سر فرد آلوده است .راه دیگر
غیرمستقیم بوده و از طریق وسایل فرد آلوده که اگر به صورت
مشترک استفاده شوند مانند :کاله ،شال ،روسری ،برس مو و ...
می باشد .شیوع بیماری در مراکز تجمع مانند مدرسه ،آسایشگاه
ها و نیز افراد خانواده بیشتر است .وی گفت :نکته مهم در درمان
شپش ،مراجعه به موقع به پزشک در صورت بروز عالئم است و
همچنین بررسی تمام افراد خانوادهی فرد مبتال توسط پزشک
و عدم استفاده خودسرانه از برخی داروهای ضد شپش که در
مواردی حتی موجب مقاوم تر شدن انگل ،درمان ناقص و ادامه
بیماری می شوند.
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رمضان نژاد ،سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا مطرح کرد؛

کاهش  9درصدی سرقت در سال

گروه خبر :نشست خبری سرپرست فرماندهی انتظامی
سیرجان به همراه معاونان با اصحاب رسانه پیرامون برنامه
های هفته ناجا چهارشنبه هفته گذشته در سال کنفرانس
گل گهر برگزار شد.

سرهنگ منصور رمضان نژاد ،با بیان اینکه شعار هفته ناجا
«پلیس هوشمند و امنیت پایدار» است ،گفت :رسانه ها در
رابطه با هوشمند سازی و زیر ساخت های الزم با توجه به
اهمیت شهرستان باید مطالبه گری الزم را داشته باشند
و در یکی دو سال گذشته نیروی انتظامی خیلی از کارها
را به صورت الکترونیکی انجام می دهد و نیاز به حضور
همشهریان نیست به طور مثال؛ ترخیص خودروها ،کارهایی
برای پروانه کسب ،اخذ گذرنامه ،سوء پیشینه و ...به صورت
الکترونیکی انجام می شوند .او در ادامه اپلیکیشن «پلیس
من» را یکی دیگر از کارهایی که بدون حضور پلیس
شهروندان می توانند انجام دهند معرفی کرد و گفت :این
اپلیکیشن به روی گوشی ها نصب می شود و به شبکه ناجا
وصل است که به طور مثال؛ زمان وقوع سرقت وسایل نقلیه
و ...فرد در لحظه می تواند اعالم سرقت کند و همچنین
سامانه «نما» و «مهار» هستند که نیاز است شهروندان

کارایی آن ها را بشناسند و از آن استفاده کنند.
سرهنگ رمضان نژاد ،به عملکرد نیروی انتظامی
در یکسال گذشته اشاره کرد و افزود :یکی از مهم
ترین اقدامات ما در کنار کادر درمان برای ویروس
کرونا بود که در ایام قرنطینه کنترل محورها و صدور
مجوزها برای عبور مرور را داشتیم ،همکاری الزم
برای وارد شدن محموله های واکسن در شهرستان
را با دانشکده علوم پزشکی داشتیم.
او ادامه داد :در بحث وجود جرایم عالوه بر نیروی
انتظامی  14ارگان دیگر نیز متولی فرهنگ سازی
هستند و باید همکاری الزم را در این راستا داشته
باشند ،اما با وجود این موضوع در سال  9درصد کاهش
وقوع سرقت داشتیم که در استان جزو برترین شهرها در
کاهش وقوع سرقت بودیم .همچنین در بحث کاالی قاچاق
در محورهای مختلف کشف های زیادی داشتیم که ارزش
ها ریالی آن ها به حدود  30میلیارد تومان و از انواع کاال
مختلف بود.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان ادامه داد :توسط
همکاران بنده در واحد های مختلف مثل؛ گذرنامه بیش

از  6هزار مورد درخواست و صدور  ،پروانه کسب  13هزار
مورد و بیش از  8هزار مورد عدم سوء پیشینه انجام شده
است.
سرهنگ رمضان نژاد به جرایم در فضای مجازی پرداخت
و گفت :اقدامات خوبی همکاران ما در پلیس فتا انجام داده
اند و با توجه به این که بیش تر جرایم به سمت فضای
مجازی می رود 94 ،درصد پرونده ها را در زمینه های
کالهبرداری ،اخالقی و ...به سرانجام رساندند.

همچنین معاونت اجتماعی اقدامات خوبی را در یک
سال گذشته انجام داده است و افرادی بنا بر هر دلیلی نیاز
به مشاوره داشته اند به صورت رایگان توسط کارشناسان
مشاوره در کالنتری ها مشاوره شدند و مرکز مشاوره آرامش
را در سیرجان داریم که به شهروندان خدمات مشاوره ای
در زمینه های مختلف می دهد.
او با بیان اینکه رویکرد پلیس ،اجتماعی است و برای این
که ارتباط با مردم بیش تر شود از این ظرفیت استفاده
کنیم ،گفت :تالش پلیس برای ایجاد امنیت و رضایتمندی
شهروندان است و رسانه های اگر موضوعی را مطرح می
کنند باید به ایجاد حس امنیت و امنیت روانی شهروندان
دقت کنند.
سرپرست فرماندهی انتظامی با اشاره به برنامه های
هفته ناجا گفت :از شنبه تا پنج شنبه برنامه های مختلفی
از قبیل؛ غبار روبی گلزار شهدا ،تجلیل از خانواده شهدا و
بازنشستگان نیروی انتظامی ،گردهمایی موسسات پلیس
حفاظتی ،مسابقات ورزشی نیروهای مسلح شهرستان،
برگزاری نشست مشترک با بخشدارن و دهیاران شهرستان
و ...در دستور کار داریم.

سردرگمی در تزریق واکسن کرونا دانش آموزان
گروه خبر :کارشناسان از احتمال پیک ششم با شروع
فصل پاییز صحبت می کنند .با توجه به واکسیناسیونی
که انجام شده و آغاز واکسیناسیون کودکان و تعیین
شرط بازگشایی مدارس با تزریق دو دوز واکسن ،انتظار
داریم اگر پیکی هم رخ میدهد مانند پیک پنجم چندان
شدید نباشد همین موضوع باعث شده است که برخی
خانوادهها موافق واکسیناسیون دانشآموزان باشند و
میخواهند شرایط ایمن را برای رفتن فرزندانشان به
مدرسه فراهم کنند.

مدرسه بهتر از خیابان است
یکی از خانواده ها با بیان اینکه من دو فرزندم دانش
آموز هستند در این رابطه گفت :با توجه به تعطیلی
مدارس و آموزش های آنالین که در دو سال اخیر واقعا
مادران به خصوص کسانی که مثل من دانش آموز اول
و دوم دبستان داشتند ،در این مدت عالوه بر کارها و
مشغله های خود باید در کنار بچه ها آموزش بدهیم .او
در ادامه افزود :حاال که امسال اعالم کردند از آبان ماه
مدارس احتمال بازگشایی هست و باید دانش آموزان
واکسن بزنند بر سر دوراهی قرار گرفتیم که با توجه به
شایعاتی در خصوص عوارش این واکسن می شود برای

فرزندانم واکسن بزنم یا نه؟
رضایی یکی دیگر از والدین در این رابطه بیان کرد:
پسر من دوم راهنمایی است و در این دوسال واقعا دچار
مشکل و افت تحصیلی شده است .با توجه به اینکه
مدرسه و بهداشت اعالم کرد که برای مدارس واکسن
بزنند ،از او خواستم که واکسن بزند .او ادامه داد :حتماً
پیگیری می کنم واکسن بزند و به همین شکل در خانه
نمی ماند و به نظرم مدرسه از نظر بهداشتی بهتر از
خیابان و پارک رعایت می کنند.
سینوفارم برای دانش آموزان تزریق می شود
دکتر محمد موقری پور ،معاون بهداشتی دانشکده
علوم پزشکی سیرجان در این رابطه بیان کرد :طرح
واکسیناسیون دانش آموزن به تازگی شروع شده و به
مروز مراجعه کننده ها بیش تر می شود و در سیرجان
ما با آمادگی طبق دستور وزارت بهداشت داریم روند
را پیش می بریم .او در ادامه در خصوص این که
صحبت های زیادی برای تزریق واکسن کرونا دانش
آموزان مطرح است و برخی خانواده نگران هستند،
گفت :بهداشت درمان به عنوان مجری این طرح است و
قطعا کمیته علمی وزارت بهداشت بررسی الزم را انجام

داده اند و این موضوع را مطرح و اجرایی کردند و در
شهرستان سیرجان ما طبق دستورالعملی که وزارت
ابالغ کرده است ،تزریق واکسن دانش آموزان را داریم و
در حال حاضر طبق روال گذشته سینوفارم برای دانش
آموزان تزریق می شود.
بیضرر بودن تزریق واکسن به کودکان و نوجوانان
طی ماههای اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا کار
تزریق واکسن به کودکان و نوجوانان با دستورالعملهای
مختلف شروع شده و کار تزریق در کشوری مثل آلمان
در ابتدا فقط به کودکان  ۱۲تا  ۱۵ساله آن هم کودکانی
که دچار بیماریهای زمینهای بودند به تایید رسید و با
گذشت زمانی کوتاه که کرونای نوع دلتا در جهان شیوع
بیشتری پیدا کرد ،تزریق واکسن برای همه افراد باالی
 ۱۲سال مجوزهای الزم را دریافت کرد.
در دیگر کشورها مثل سوئد ،نروژ و  ...هم کودکان ۱۲
تا  ۱۵ساله تنها در صورت اینکه دچار بیماریهای ریوی،
آسم شدید یا سایر بیماریهای پرخطر باشند ،میتوانند
واکسن کرونا را دریافت کنند و البته تنها ُدز اول واکسن
در اغلب کشورها به کودکان و نوجوانان تزریق میشود.
به گفته مسئوالن ،تزریق واکسن کرونا در مرحله

نخست برای همه کودکان و نوجوانان  ۱۲تا  ۱۷سال
در شهرهای مختلف کشور انجام میشود .نوع واکسن
وارد شده ویژه گروه سنی  ۱۲تا  ۱۷سال واکسنهای
سینوفارم و پاستور است و بر اساس تحقیقات انجام
شده ،نوع واکسن سینوفارم در کودکان و بزرگساالن
تفاوتی با هم ندارد.
تزریق واکسن کرونا به کودکان و نوجوانان هیچ گونه
ضرری ندارد و اثر بخشی آن نیز به گفته مسئوالن
وزارت بهداشت باال و قابل قبول است .عوارض پس از
تزریق واکسن در کودکان و نوجوانان مثل بزرگساالن
است و داشتن عالئمی چون سر درد ،تب و احساس درد
در محل تزریق واکسن در کوتاه مدت که معموال کمتر
از  ۳روز است ،نیز از عوارض شایع واکسینه شدن این
دو گروه سنی خواهد بود.

نسیـم امید

شهر
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باستانی ،رئیس هیات دوچرخه سواری سیرجان:

گفت و گو با مهران میرشاهی ،رئیس اداره منابع طبیعی پیرامون حفاظت از منابع طبیعی:

تیم دوچرخه سواری
جزء 5تیم برتر کشور

اکثر آتش سوزی ها حاصل سهل انگاری افراد است
با ساخت و ساز در اراضی منابع طبیعی برخورد می شود

گروه جامعه :چند سالی است که با گرم
شدن هوا شاهد آتش سوزی مراتع و جنگل
ها در شهرستان سیرجان هستیم .در فصل
تابستان سال جاری نیز در شهرستان
چندین آتش سوزی در جنگل های
شهرستان رخ داد که باعث از بین رفتن
چندین هکتار از گونه های طبیعی شد .با
توجه به اهمیت این موضوع و نیاز فرهنگ
سازی و جلوگیری از این اتفاقات و چند
موضوع دیگر با مهران میرشاهی ،رئیس
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
سیرجان گفت و گویی انجام دادیم.
آقای میرشاهی در سال های اخیر
افزایش آتش سوزی در فصل گرم در
جنگل ها و مراتع را شاهد بودیم که باعث
از بین رفتن طبیعت می شود ،دلیل آن ها
چیست؟

اگر شما دقت کنید آتش سوزی ها در
مناطقی صورت می گیرد که گونه های
گیاهی خوب و جنگلی است و متاسفانه
عمده دلیل آن بی احتیاطی برخی از
شهروندان است که در این محیط ها آتش
روشن می کنند و با وزش باد از کنترل
خارج می شود و دامن طبیعت را می گیرد.
در سال جاری نسبتا به گذشته چه
مقدار آتش سوزی در شهرستان داشتیم؟

سال گذشته  11مورد آتش سوزی در
شهرستان داشتیم که امسال به  8مورد
رسید اما از نظر مساحت امسال به دلیل
آتش سوزی منطقه زنجیر آویز که وزش
باد زیاد بود ،مساخت بیش تری نسبت به
گذشته از مناطق جنگلی سوخت.

برای کاهش این موضوع و جلوگیری
از آن تا کنون چه اقداماتی منابع طبیعی
انجام داده است؟

بیش ترین آسیب در بحث مراتع و جنگل
آتش سوزی ایجاد می کند چون باعث از
بین رفتن پوشش گیاهی و خاک می شود
که برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است
و در همین راستا برای جلوگیری و اقدام به
موقع با هماهنگی کمیته بحران شهرستان
با بخشداران و دهیاران جلساتی برگزار

کردیم و در مسیرهای
گردشگری بنر نصب شده
است و به دلیل اینکه
از زمان آتش سوزی تا
رسیدن نیروهای ما به
منطقه زمان زیادی می
شد به اهالی منطقه ،گروه
های آفرودی ،موتورسوارن
و انجمن هایی که با
طبیعت دوست هستند
آموزش های الزم برای
خاموش و مهار آتش داده
شده تا رسیدن نیروها
اقدام می کنند.

آتش سوزی چه
آسیب هایی به منابع
طیعی و جنگل ها می زند؟

آتش سوزی به پوشش
گیاهی ،گونه های مرغوب
و ذخیره گاه بذر ساختمان
و باعث فرسایش پذیر خاک می شود و
ما در تالش هستیم که در سال آینده
آتش سوزی به صفر برسانیم و اکثر آتش
سوزی ها حاصل سهل انگاری افراد است
ودرخواستی از شهروندان داریم این است
که تا امکان دارد در طبیعت آتش روشن
نکنند و یا اگر مجبور شدند از خاموش
شدن آن مطمئن شوند.

آقای میرشاهی با توجه به شرایط
بیابانی سیرجان در بخش بیابان زدایی چه
کارهایی صورت گرفته است؟

در غرب سیرجان کفه نمک را با 200
هزار هکتار عرصه داریم و که در شهر
ما سه نقطه وجود دارد یکی کفه نمک
سیرجان ،کفه مر ،قسمتی از سمت جاده
بندرعباس قرار دارد که درصد امالح آن ها
زیاد است جهت غالب باد از غرب سیرجان
است که تله رسوب گیرآن با همکاری
استان اجرا شد این منطقه به عنوان کانون
ریزگرد است و دانه های نمکی که باعث
آلودگی و تهدید مناطق مسکونی غرب و
سیرجان می شد را با اجرای این تله کنترل

کنیم و درصد موفقیت خوبی داشت.

خب با توجه به حساسیت این موضوع

هر گونه ساخت و ساز در عرصه
ملی باید مجوز قانونی صورت بگیرد و
این گونه ساخت و سازها در روستاها
تخلف است و از طریق مراجع قضایی
پیگیری می کنیم و از طرفی هیچ
خدمات آب و برق و گاز به آن ها
داده نمی شود.
کار خاصی در شهرستان انجام شده است؟

طی سال های مختلف از دهه هفتاد یک
سری کارها انجام شده است و ابتدا ما پروژه
نهال کاری طاق را از نجف شهر تا نزدیکی
حسین آباد در شرق شهر سیرجان انجام
داده ایم و جنگلی حدود  4هزارهکتار تا
چهار الی  5سال گذشته انجام شد که در
چند سال اخیر به دلیل محدودیت های
اعتباری متوقف شده است و حاصل آن

پارک جنگلی است.

همیشه در انجام یک سری از کارها
بیان کردید که این اداره پرسنل به اندازه
کافی در قسمت های مختلف ندارد ،چرا
در بحث درخت کاری برای کمربند سبز
از سربازان نیروی دریایی و دانش آموزان
استفاده نمی شود؟

در این راستا ارگان ها همکاری الزم را
داشتند و طی همکاری با مقاومت بسیج
شهرستان از نیروهای آن ها در اجرای
پروژه مبارزه با آفات و بذرکاری مراتع
چهارگنبد را داشتیم و در موقعیت های
بحرانی و مثل اطفاء حریق از نیروهای
نظامی در جلسه کمیته بحران کمک گرفته
کمی شود و در آتش سوزی منطقه زنجیر
آویز نیروی دریایی کمک کرد.

یک موضوعی که طرفداران محیط
زیست بارها به ما اعالم کردند که در
روزهای تعطیل یک سری کامیون چوب از
سمت بافت به سیرجان و به سمت شیراز
وارد می شود آیا شما بررسی دارید که
قاچاق نباشند؟

خبر

هر گونه تغییر کاربری
کشاورزی با مجوز جهاد
کشاورزی صورت می گیرد و
منابع طبیعی بیش تر مراتع
ملی و جنگلی را برعهده دارد و
بررسی های که ما انجام داده ایم
اکثرا این ها چوب های درختان
باغی هستند و مجوز داشتند
و موردی که همه باید در نظر
بگیریم؛ توسعه پایدار بدون
توجه پوشش گیاهی خاک و
آب نیاز به اهمیت منابع طبیعی
است و هیچ پروژه درازمدتی
کارساز نخواهد بود ،جز با نگاه و
اهمیت دادن به منابطع طبیعی
و باید در واگذاری اراضی و
توسعه شهرستان جایگاه منابع
طبیعی و محیط زیست را در
نظر بگیریم ،البته شرکت های
صنعتی و معدنی سیرجان در
این سال ها اقدامات خوبی در این راستا
انجام داده اند و گل گهر فضای سبز ایجاد
کرده است و گهرزمین تفاهمنامه حفاظت
جنگل ها و مبارزه باآفات داشته است و
همچنین معدن تخت گنبد مبارزه با آفات
داشته است.

آقای میرشاهی یک موضوعی بیش تر
به چشم می ]ید بعضی در مناطق روستایی
اقدام به ویال سازی می کنند ،نظارت شما
برای حفظ اراضی ملی به چه شکل است؟

متأسفانه بعضی روستاییان بدون توجه
به اراضی ملی ساخت ساز می کنند و
نیروهای ما این موضوعات را بررسی می
کنند و پرونده های زیادی در این زمینه
تشکیل شده و تحت رسیدگی است و این را
بارها به دهیاران و بخشداران تذکر داده ایم
که اطالع رسانی کنند و هر گونه ساخت و
ساز در عرصه ملی باید مجوز قانونی صورت
بگیرد و این گونه ساخت و سازها تخلف
است و از طریق مراجع قضایی پیگیری می
کنیم و از طرفی هیچ خدمات آب و برق و
گاز به آن ها داده نمی شود.

آگهی رای هیأت :در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع میرساند در
اجرای قانون فوق الذکر مصطفی کشاورز فرزند علی آقا به شناسنامه 1851
کدملی  3071168780صادره از سیرجان مبنی بر صدور سند ششدانگ
یکباب خانه پالک  6فرعی از  692اصلی واقع در هماشهرسیرجان بخش 38
کرمان به مساحت  364/615مترمربع را نموده که پس از رسیدگی هیات حل
اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای -10076
 1400/7/7به صدور سند صادر سند مذکور نامبرده صادر و بدینوسیله به اطالع
عموم میرساند ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به
تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان
تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت  1ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع
صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نمایند
چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی
را ارایه ننمایند سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم میگردد.
تاریخ انتشارآگهی  :روز شنبه 1400/07/17

گروه خبر :تیم گهرگستر سیرجان
به نمایندگی از سیرجان در اولین
مرحله مسابقات لیگ برتر جاده
کشور حضور داشت که در مسابقه
استقامت جاده توانست امتیازات
خوبی کسب کند.

ابراهیم باستانی ،رئیس هیات
دوچرخه سواری سیرجان در این
رابطه افزود :حضور اولین تیم دوچرخه سواری جاده در
مسابقات لیگ برتر کشور با حضور ورزشکاران سیرجان و
کسب نتیجه ای رضایت بخش در کنار تیم های بزرگ کشور
از خبرهای مسرت بخشی است که میتواند ورزش دوچرخه
سواری را وارد مرحله تازه ای کند.
او در ادامه افزود :تشکیل تیم دوچرخه سواری و حضور در
لیگ برتر کشور نتیجه پیگیری های اداره ورزش و جوانان و
هیات دوچرخه سواری شهرستان سیرجان منجر به حضور
ورزشکاران نام آور سیرجان در این مسابقات می باشد امید
است با اولویت قراردادن استعدادیابی و شناسایی ورزشکاران
این رشته حضور چشمگیر در این عرصه داشته باشیم .
رئیس هیات دوچرخه سواری اضافه کرد :تیم گهرگستر
سیرجان به نمایندگی از سیرجان در اولین مرحله مسابقات
لیگ برتر جاده کشور حضور داشت که در مسابقه استقامت
جاده به مسافت  ۱۲۲کیلومتر سعید چهرزاد به مقام سوم
دست یافت که با کم لطفی ها و خطای فنی این ورزش
کار این عنوان از او گرفته و جایگاه چهارم به او داده شد.
همچنین امین چهرزاد در بخش مسابقه تایم تریل انفرادی
به مسافت  ۳۰کیلومتر توانست با ثبت زمان ۴۰دقیقه و ۱۵
ثانیه جایگاه هفتم را به خود اختصاص دهد.
گفتنی است که از سه مرحله لیگ برتر کشور تیم گهر
گستر سیرجان در اولین مرحله این مسابقات و اولین حضور
خود با کار تیمی که انجام شد و کسب امتیازات توسط رکاب
زنان این تیم توانست در جمع  ۵تیم برتر کشور خود را جای
دهد و یکی از مدعیان دریافت کاپ قهرمانی لیگ برتر کشور
باشد .سعید چهرزاد ،امین چهرزاد ،رسول گلزاری ،محمد
باقر میرزایی ،سید میالد قالیچی و مجید تقی فر به عنوان
ورزشکاران و وحید چهرزاد به عنوان سرپرست و مربی این
تیم قدرتمند لیگ برتری نفرات تشکیل دهنده این تیم می
باشند.

آگهی رای هیأت :در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع میرساند در
اجرای قانون فوق الذکر مصطفی کشاورز فرزند علی آقا به شناسنامه 1851
کدملی  3071168780صادره از سیرجان مبنی بر صدور سند ششدانگ
یکباب خانه پالک  1فرعی از  790اصلی واقع در هماشهرسیرجان بخش
 38کرمان به مساحت  916/94مترمربع را نموده که پس از رسیدگی هیات
حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای -10078
 1400/7/7به صدور سند صادر سند مذکور نامبرده صادر و بدینوسیله به اطالع
عموم میرساند ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به
تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان
تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت  1ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع
صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نمایند
چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی
را ارایه ننمایند سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم میگردد.
تاریخ انتشارآگهی  :روز شنبه 1400/07/17

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

09162756265

کدام جنگ می توانست
به اندازه این ناکارآمدی خسارت بزند

نامه وارده :نگاهی به تعدادی مورد پروژه بیهوده وعقیم مسئوالن
شهری که چگونه بیت المال و سرمایه های این شهر را پرت کرده اند
و پاسخگو نیستند؟ خریدکارخانه مستهلک آجر و حیف و میل زمین
های شهرداری به فروشنده و سهامدار آن ،ساخت  540باب مغازه نبش
خیابان شهید شفیعی  20 -هزار مترمربع پروانه با هزینه بیت المال و
رها کردن به امان خدا ،نرده کشی بلوار حد فاصل چهارراه دانشگاه آزاد
و میدان ابوریحان که هر توجیهی برای لزوم این نرده کشی عذری بدتر
از گناه است فقط شعور اجتماعی شهروندان سیرجانی به سخره گرفته
شده و نفعی جز برای پیمانکار وجود نداشته ،ساخت ایوان کسرا سر
در آرامستان -در حالی پنج ورودی شهر حتی یک تابلو و نماد برازنده
شهری ندارند ،هزینه میلیاردی خیابان امام به عنوان مبلمان خیابانی-
سپس موزائیک فرش شد ،عالوه بر این آهن کشی میلیاردی روی
کانال دست ساز شهرداری کوچه دکتر ادیب پور و بلوار دکتر صادقی.
فروش سالن ورزشی المپیک و تغییر کاربری ورزشی آن عالوه تغییر
کاربری دوازده زمین ورزشی دیگر در سطح شهر که می شد امروز
بجای داشتن معتادین پارک هفده شهریور ورزشکار داشته باشیم.
ساخت چمن جلو هتل کهکشان که استفاده چندانی ندارد و در این
بحران کم آبی آبیاری می شود ،صدور مجوز ساخت و ساز شهری جهت
ساخت صنعت سبک سازی و استفاده ایرانیت های فلزی و تبدیل
منازل در نیم فصل سال به کوره یا تنور و در زمستان به سرد خانه که
تابستان گرما نگه می دارد و زمستان سرما را موجب مصرف زیاد برق
و آب در تابستان وگاز در زمستان می شود .ساخت کانال هدایت آب
های سطحی از داخل شهر به بیرون با هزینه میلیاردی که می شد با
همین هزینه آب را جهت مصرف فضای سبز مهار کرد ،کاشت درخت
اکالیپتوس که برگ آن باعث خشک شدن مابقی گیاهان می شود و
در سال سه مرحله ریزش برگ و گل و پوسته دارد ،ساخت و تخریب
مجدد ستون من درآوردی بعنوان مانع در پیاده رو خیابان ابوریحان و
خیابان قدس شمالی و تخریب آنها چرا ساخته می شود؟ ساخت سوله
و خرید تجهیزات سردخانه هالل احمر با دالر  100تومان و پس از یک
دهه به صورت آهن قراضه فروختن!
ساخت مجتمع تفریحی فرهنگی دلفین و نافرجامی آن و پرداخت
میلیاردی پول بیت المال به صاحب آن که هم اکنون مستهلک شده
است ،نرده کشی و دیوار کشی دور شهر بازی و تخریب قسمتی از آن
و هزینه تخریب و بیرون بردن هم به دنبال دارد .اجرای بدون اصول و
برنامه ریزی شده همه ساله سد معبر بدون در نظر گرفتن مضرات این
طرح ،نصب پل های عابر پیاده بدون پله و بال استفاده در سطح شهر،
بی توجهی در مقابل ریخت ریز نخاله های ساختمانی در بطن و حاشیه
شهر ،آبیاری غرقابی درختان سطح شهر بدون توجه به مرمت پل های
سالم جهت عبور آب که مرتب تا کنون آسفالت خیابانها آبیاری می
شوند.
توقف :ابتدا به ساکن شروع به ساخت غیرکارشناسی پل مکی آباد و
بال تکلیفی شهروندان و کشته شدن تعدادی از جوانان شهر ،بال تکلیفی
پروژه باغ ایرانیان ،سالن مشاهیر و دهها مورد دیگر که به چشم نمی
آید ...به راستی کدام جنگ می توانست به اندازه این ناکارآمدی خسارت
بزند؟

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فرهـاد فتحی زاده

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

تلفن42201609 - 42207250 :
فکس42233672:

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

خبر

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

اجرا و نصب  ۱۹دکل در شهر سیرجان

عضو شرکت تعاونی مطبوعات
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پارک  17شهریور
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عدم نظارت
شهرداری و

شورای شهر

گروه خبر :جلسه بررسی
مسائل و مشکالت حوزه مخابرات
و ارتباطات سیار شهرستان
در محل فرمانداری برگزار و به
مشکالت آن پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی
فرمانداری شهرستان سیرجان؛
جلسه بررسی مسائل و مشکالت
حوزه مخابرات و ارتباطات سیار شهرستان با حضور رییس طرح و مهندسی
تلفن همراه شرکت مخابرات استان ،معاون امور عمرانی فرمانداری
سیرجان ،مسئول فناوری فرمانداری سیرجان و بخشداران در محل
فرمانداری برگزار شد  .علی بیگلری معاون امور عمرانی فرمانداری سیرجان
در این جلسه گفت :در این جلسه مقرر شد تا شرکت مخابرات جهت
پوشش اینترنت پر سرعت نسبت به اجرا و نصب  ۱۹دکل در شهر سیرجان
اقدامات و هماهنگی های الزم را بعمل آورد.
او در ادامه افزود :شرکت مخابرات جهت حل مشکل آنتن دهی و
پوشش اینترنت پرسرعت همراه اول در روستاهای مناطق مرزی ضمن
بازنگری در جانمایی دکل مخابراتی نسبت به اجرای آن اقدامات الزم را در
اسرع وقت انجام دهند.
معاون امور عمرانی تصریح کرد:همچنین مقرر شد تا شرکت مخابرات
جهت رفع مشکالت عدم آنتن دهی مناسب تلفن همراه و پوشش
نامناسب اینترنت پر سرعت نسبت به اجرای سه طرح  USOدر
روستاهای شهرستان اقدام الزم را بعمل آورد.

جدیت و سازماندهی در حوزه بازرسی اصناف

کمک به دانش آموزان بی بضاعت
نسیم امید :در اجرای طرح کمک مومنانه ،توسط قرارگاه
حضرت امام حسن مجتبی(ع)  300بسته لوازم تحریر بین
دانش آموزان کم برخوردار سیرجان توزیع شد .سرهنگ علی
دستوری ،فرمانده سپاه ناحیه مقاومت سیرجان گفت :در
اجرای طرح کمکهای مومنانه ،قرارگاه حضرت امام حسن
مجتبی (ع) در طرح همکالسی مهربان ویژه دانش آموزان بی بضاعت  ۳۰۰بسته
لوازم التحریر و  ۱۰۰بسته معیشتی به ارزش  ۷۸۰میلیون ریال توزیع شد .وی
افزود :بستههای لوازم التحریر شامل کیف ،دفتر ،جامدادی ،خودکار و سایر لوازم
مورد نیاز و ضروری تحصیل دانش آموزان است.

برخورد با منکرات با رویکردهای جدید باشد
ایرنا :حجت االسالم سید محمود حسینی ،امام جمعه
سیرجان در نشست مشترک ستاد امر به معروف و نهی از
منکر و نیز شورای اقامه نماز سیرجان بابیان اینکه مرزهای
اخالقی را باید در جامعه توسعه داد گفت :برخورد با منکرات
و ضدارزش ها در جامعه باید با رویکردهای جدید همراه
باشد و نباید برای مقابله با ضد ارزشها از رویکردهای سلبی استفاده کرد و ضمن
توسعه مرزهای اخالقی باید حضورمان را در محیط های عمومی افزایش دهیم .وی
ادامه داد :این امر نیاز به عمل ،تقویت انگیزه و تغییر نوع نگاه دارد و هرجا افراد
معتقد به ارزش ها حضور داشته باشند.

تسهیالت  100میلیون تومانی مسکن روستایی
نسیم امید :اکبر محمدی ،رئیس حوزه غرب بانک
مسکن استان در خصوص مسکن روستایی بیان کرد :افرادی
که درخواست تسهیالت برای بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی خود دارند،بنیاد مسکن انقال اسالمی شهرستان
آن ها را به بانک مسکن معرفی می کند.
رئیس حوزه غرب بانک مسکن استان در خصوص مسکن روستایی در ادامه در
خصوص نحوه دریافت وام افزود :بانک مسکن در همین راستا تا سقف  100میلیون
تومان وام به افراد پرداخت می کند که بازپرداخت آن  5درصد است و دوران  24تا
 36ماه در نظر گرفته می شود و سپس مابه تفاوت آن  20سال قسط بندی است.

افزایش  6ماهه تولید محصوالت گل گهر
روابطعمومی گل گهر :شرکت گل گهر توانسته است
در  ۶ماهه ابتدای امسال بیش از  ۱۳.۹میلیون تن محصول
تولید کند و میزان فروش شرکت در نیمه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه در سال قبل ،با رشد  ۱۴۳درصدی
همراه شده است .این شرکت در  ۶ماهه اول امسال توانسته
است بیشاز ۷میلیون و  ۹۱۱هزار تن کنستانتره و  ۶میلیون و  ۷۵هزار تن گندله
تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته رشد یک درصدی را نشان
میدهد .شرکت گل گهر از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه امسال فروشی
بیش از  ۲۴۴هزار میلیارد ریال داشته که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال
قبل که عدد  ۱۰۰هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

ویژه

گروه خبر :جلسه ای با حضور سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت،
هیات رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی شهرستان با
محوریت نظام مند کردن بازرسی ها و نظارت های صنفی و هم اندیشی
در خصوص انتخابات اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی در سالن
اجتماعات اتاق اصناف شهرستان سیرجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت ،غالمعباس عرب پور ،سرپرست
اداره صمت  25درصد تولید ناخالص ملی کشور را از اصناف دانست
که توانسته از مرز  12میلیون اشتغال زایی عبور کند و اینگونه نقش
مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا نماید و مهمترین دلیل ادغام
صنعت و معدن و بازرگانی را کاهش هزینه های اجرایی و یکپارچگی تحت
مدیریت واحد بیان کرد.
عرب پور ادامه داد :طبق نص تبصره  29قانون نظام صنفی سال  92هر
فرد صنفی تنها در دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب می تواند عضو
هيئت مديره اتحادیه باشد  .اخیرا در این خصوص دو رای صادر شده و
در کمیسیون های نظارت هر شهرستان باید اجرایی شود که در تایید
سخنان آقای محمود اسدی این مهم می تواند در صدر اتاق اصناف را
دچار دگرگونی و تحول نماید.
عرب پور در پایان افزود :در صدد ایجاد سازوکاری برای ارایه خدمات
مشاوره ای واحدهای صنفی و برگزاری کالس های آموزشی هستیم .یکی
از دغدغه های مردم و مسئوالن این شهرستان عدم نظارت کافی کمیسیون
های اتحادیه بر صنوف است .برای رفع این دغدغه ها برنامه های متعددی
داریم که به عنوان مثال می توان از ایجاد سامانه ثبت شکایات در اتاق
اصناف و در جدیت و سازماندهی حوزه بازرسی اصناف نام ببریم.

