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  خبر  2

رمضان نژاد،در دیدار با کارکنان نسیم امید:

رویکرد ناجا 
اجتماعی و تعاملی است

تیترها

 آخـــر  4

ضرورت برگزاری کالس های درس حضوری
 خبر  2

 آخـــر  4

روند افزایش اجاره بها در سیرجان؛

مسئوالن 
فقط نظاره گر هستند

رئیس جمهور در هیئت دولت بیان کرد: 
نباید اجازه داد افراد صاحب نفوذ،

 محیط زیست را به مخاطره بیندازند

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گزارشی از تبعیض و نابرابری درآمدی در جامعه؛ 

شکاف طبقاتی تبعات جبران ناپذیری دارد

  خبر  2 حوادث  5

هادیان، متخصص طب سنتی:

توصیه های سالمتی
 فصل پاییز

رضوی نسب، معاون غذا ودارو دانشکده پزشکی:

اصناف به فروشندگان
 مکمل مجوز ندهد

  جامعه 4

گروه خبر: آیت ا... رئیسی صیانت از محیط زیست را از اولویت های کشور دانست و 
گفت: نباید اجازه داد افراد و دستگاه های صاحب نفوذ، سالمت محیط زیست و مردم 
را به مخاطره بیندازند. اقتصادسبز آنالین، رییس جمهوری صیانت از محیط زیست را 
از اولویت های کشور دانست و گفت: نباید اجازه داد افراد و دستگاه های صاحب نفوذ، 

سالمت محیط زیست و مردم را به مخاطره بیندازند. 

  شهر 3

هفته نامه نسیـم امید

 گروه خبر: امروزه در جامعه شاهد ثروت اندوزی برخی به واسطه نفوذ و برخورداری از رانت و در سوی دیگر شاهد له شدن خانواده هایی در زیر پای آن ها هستیم. گرفتن امتیازهای خاص، استخدام های 
خاص،  واگذاری های خصوصی و دریافت زمین های بزرگ به بهانه اجرای فالن طرح نمونه هایی از آنهاست که  باعث انباشت ثروت در دست تعدادی خاص شده و از سوی دیگر شاهد افزایش محرومینی 

هستیم که در آرزوی داشتن یک سرپناه با حقوق های حداقلی هستند. درآمدهای نابرابر باعث شکاف طبقاتی و نگرانی دلسوزان اجتماعی شده است...

سخنی با کریمی پور، شهردار جدید سیرجان؛ 

سروسامان دادن امور در شهرداری



2 نسیـم امیدخبـرخبر

رئیس جمهور در هیئت دولت بیان کرد: 

نباید اجازه داد افراد صاحب نفوذ، 
محیط زیست را به مخاطره بیندازند

رییس  خبر:  گروه 
از  صیانت  جمهوری 
از  را  زیست  محیط 
کشور  اولویت های 
دانست و گفت: نباید 
و  افراد  داد  اجازه 
صاحب  دستگاه های 
محیط  نفوذ، سالمت 

زیست و مردم را به مخاطره بیندازند.
زیست  از محیط  رییس جمهوری صیانت  آنالین،  اقتصادسبز 
افراد و  نباید اجازه داد  اولویت های کشور دانست و گفت:  از  را 
به  را  مردم  و  زیست  نفوذ، سالمت محیط  دستگاه های صاحب 

مخاطره بیندازند. 
آیت ا... سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در جلسه هیات 
اجرای  در  زیستی  محیط  مقررات  رعایت  بر  تأکید  با  دولت 
پیوست  تهیه  لزوم  و  تولیدی،  و  صنعتی  پروژه های  و  طرح ها 
زیست محیطی، گفت: در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط 
زیست نباید به هیچ عنوان چشم پوشی کرد؛ ضمن اینکه نباید 
با سخت گیری های بی مورد، مانع از اجرای پروژه های بزرگ شد. 
و  اداری  انضباط  رعایت  بر  مجدد  تاکید  با  جمهوری  رییس 
حضور منظم کارکنان در محیط کار، گفت: مراقبت از سالمت 
پیشگیری  برای  سازمانی  نظارت های  اعمال  و  کارکنان  رفتاری 
هیچگونه  و  است  ضروری  اختالس  و  رشوه  و  اداری  مفاسد  از 
فساد اداری و اقتصادی قابل تحمل نیست و باید همه مدیران به 
گزارش های کم کاری، فساد و روابط ناسالم، حساس باشند. وی 
همچنین بر اجرای به موقع و بدون کم و کاست قوانین در همه 

 دستگاه های اجرایی به ویژه بخش های دولتی تأکید کرد.

جلسه جذب سرمایه گذار
 در حوزه تولید موتورهای الکتریکی
به  شهرستان  صمت  اداره  همت  به  ای  جلسه  خبر:  گروه 
با شرکتی دانش  و فوالد گل گهر  میزبانی شرکت توسعه آهن 
بنیان و نماینده یکی از برندهای اروپایی مطرح در حوزه تولید 

ماشین ها و موتورهای الکتریکی برگزار شد.
به گزارش اداره صمت، غالمعباس عرب پور، سرپرست اداره 
صمت سیرجان عنوان کرد و افزود: یکی از رسالت های اصلی 
ما در شهرستان سیرجان که امروز به لطف پروردگار و همت 
مسئوالن تبدیل به بهشت سرمایه گذاری شده است، محیاپور 
در  سیرجان  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
آهن  توسعه  شرکت  توسعه  های  طرح  به  اشاره  ضمن  ادامه 
ایجاد صنایع جنبی فوالد در  لزوم  بر  فوالد گل گهر سیرجان 
به  از بخش خصوصی دعوت  و  تاکید کرد  شهرستان سیرجان 

سرمایه گذاری نمود.

سرپرست  نژاد،  رمضان  سرهنگ  خبر:  گروه 
فرماندهی انتظامی سیرجان به همراه سرهنگ رضا 
مناسبت  به  اجتماعی  معاونت  جهانشاهی،  افشار 
هفته ناجا پنج شنبه هفته گذشته با حضور در دفتر 
هفته نامه نسیم امید با پرسنل این نشریه دیدار و 

گفت گو کرد. 
سرهنگ رمضان نژاد در این دیدار با تشکر و اشاره 
کمکی  بازوی  مدت  این  در  که  ها  رسانه  نقش  به 
نیروی انتظامی بودند و با ارائه نظرات شهروندان و 
اطالع رسانی کردند، گفت: رویکرد ناجا یک رویکرد 
اجتماعی و تعامل است و تاکنون توانستیم ارتباط 
خوبی با آنها برقرار کنیم و با توجه به وجود فضای 
به  که  است  نیاز  اطالعات  انتقال  و سرعت  مجازی 

سمت پلیس هوشمند و شهر هوشمند برویم.
وی در ادامه با بیان اینکه هدف ما آرامش مردم 
ترین  بیش  مسلح  نیروهای  در  ناجا  افزود:  است، 
موارد  اکثر  که  دارد  مردم  با  را  مستقیم  ارتباط 
انتظامی  نیروی  در  و  هستند  چالشی  موضوعات 
داشته  را  شهروندان  رضایتمندی  که  کردیم  تالش 
باشیم و و در راستای هوشمند سازی سامانه مها، 
بر  که  اندازی شده  راه  من  پلیس  اپلیکشین  و  نما 
روی تلفن همراه نصب و افراد سرقت و یا مواردی 
را که دارند از این طریق ثبت و پیگیری می کنند 
را  موضوع  این  مسئوالن  با  مختلف  جلسات  در  و  
مطرح کردیم و نیاز است رسانه ها نیز در کنار ما 
پیگیر این موضوع باشند و اگر شهر هوشمند سازی 
باشد دقت و سرعت و شفافیت در آن  باال می رود 
که در نهایت رضایتمندی شهروندان را درپی دارد.  
سرهنگ منصور رمضان نژاد با بیان اینکه در یک 

کالنتری  در  افزود:  داشتیم،  تماس  ۷۱هزار  سال 
به شهروندان خدمات می  که  داریم  ها مشاورهای 
را  آرامش  مشاوره  مرکز  راستا  همین  در  و  دهند 
داریم که نیاز به اطالع رسانی دارد و در حوزه های 
داشته  زیادی  های  فعالیت  اجتماعی  های  آسیب 

ایم. 
او ادامه داد: مسابقات ورزشی دو میدانی، والیبال، 
ترافیکی،  های  نمونه  از  تجلیل  های  همایش 
اندازی  راه  معتمد محالت،  برگزاری جلسه شورای 
سامانه مهار مرکز هشدار الکترونیک، همایش پلیس 
و اصناف  را داشته ایم. سرپرست فرمانده انتظامی 
شهدا،  قبور  عطرافشانی  ناجا  هفته  در  کرد:  اضافه 
دیدار  انتظامی،  نیروی  نمونه  همکاران  از  تجلیل 

و  بخشداران  کلیه  با  جلساتی  و  شهدا  خانواده  با 
با  نامه  تفاهم  جدید  برنامه  در  و  داشتیم  دهیاران 
محیط زیست، آتش نشانی و موسسه های فرهنگی 
داشتیم که از کارهای جزیره ای جلوگیری شود و 
 تعامل دو سویه ای باشد. همچنین برای جلوگیری 
و آگاه سازی در خصوص جعل اسناد و کالهبرداری 
داران  بنگاه  و  ها  اتحادیه  با  و...  مسکن  حوزه  در 
جلساتی برگزار و آموزش های الزم را ارایه کردیم. 
جمعه،  امام  همکاری  از  پایان  در  نژاد  رمضان 
فرماندار ویژه، شهرداری و شهرداری های شهرهای 
معدنی  گهر،  گل  صنعتی  های  شرکت  اقماری، 

گهرزمین، نیروهای مسلح تقدیر و تشکر کرد.

غذاودارو  معاون  خبر:  گروه 
دانشکده علوم پزشکی بیان کرد که 
شود،  رعایت  ورزش  حیطه  در  باید 
عدم استفاده از مکمل ها است و بدن 
فرد  آن  شرایط  براساس  فردی  هر 
مانند جنس، سن، وزن و رژیم غذایی 
است  ویتامین ها  از  استفاده  نیازمند 
نیاز  و  بدن  اعضای  عملکرد  میزان  و 

روزانه فرد به ویتامین متغیر است.
نسب  محمدرضوی  سید  دکتر 
و  مکمل  های  فروشگاه  با  رابطه  در 

این  برای  بیان کرد:  داروهای ورزشی 
گونه موارد باید اصناف مجوز ندهد و 
باید  در بحث نظارت اصناف و اماکن 
برخورد الزم را داشته باشند، این گروه 
زیر نظر غذا دارو نیست و حوزه نظارت 
بحث  در  و  غذایی  های  شرکت  ما 
تجهیزات پزشکی تولید الکل و ماسک 
و لوازم آرایشی است. او در ادامه افزود: 
اگر این مکمل ها ارائه می شود باید 
زیر نظر داروساز انجام شود و به هیچ 
عنوان توصیه نمی کنیم که شهروندان 

نیست  پزشکی  مجوز  که  جاهایی  از 
خریداری و مصرف کنند. 

عوارض  خصوص  در  نسب  رضوی 
از  خیلی  گفت:  ها  مکمل  این 
این  مصرف  سمت  به  ورزشکاران 
مکمل ها بدون مشاوره با پزشک می 
مانند  ترکیباتی  دارای  مکمل  و  روند 
پروتئین، ویتامین ها و کربوهیدرات ها 
هستند که در طبقه بندی مواد غذایی 
از  استفاده  در  افراد  و  می گیرند  قرار 
پیدا  پیچیده ای  درمانی  نیاز  مکمل ها 

ماندگاری  احتمال  که  کرد  خواهند 
عوارض این محصوالت وجود دارد.
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سرپرست فرماندهی انتظامی در دیدار با کارکنان هفته نامه نسیم امید عنوان کرد:

رویکرد ناجا اجتماعی و تعاملی است

رضوی نسب، معاون غذا ودارو دانشکده علوم پزشکی سیرجان:

اصناف به فروشندگان  مکمل مجوز ندهد

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای توران غضنفری با 
ارائه دوبرگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 97 
فرعی از 2356 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم/
آقای توران غضنفری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  که  است  گردیده 
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 
المثنی  مالکیت  سند  واخواهی  عدم  و  قانونی  مدت  شدن 

بنام مالک صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: شنبه: 1400/07/24- محمد آرمانپور رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

کتابخانه نابینایان راه اندازی می شود 
گروه خبر: جلسه مشترک موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان با جمعی از روشندالن شهرستان 

به مناسبت روز عصای سفید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه، ایران نژاد مدیر عامل موسسه معراج 
اندیشه با اشاره به اینکه معلولیت، محدودیت نیست گفت: دست تقدیر 
باشد  محدود  شما  جسمی  توانایی  از  بخشی  که  خورده  رقم  طور  این 
کاری  بهترین  نباشید.  فعال  جامعه  در  که  نیست  معنا  این  به  این  اما 
و  آموزش  توسعه  داد  انجام  جامعه  روشندالن  شما  برای  می توان  که 
آموزش  کنار  در  خودباوری  و  خواستن  افزود:  وی  است.  توانمندسازی 
تا  داریم  کامل  آمادگی  بزند.  رقم  را  بسیاری  های  شگفتی  تواند  می 
هم  نابینایان  کتابخانه  اندازی  راه  باشیم.  شما  همراه  آموزش  بحث  در 
و  فرهنگ کتابخوانی  توسعه  راستای  باشد که در  اتفاق خوبی  می تواند 

توانمندسازی روشندالن جامعه موثر خواهد بود.
حافظی رئیس اداره ارشاد گفت: توانمندی روشندالن جامعه بر کسی 
کرد.  فراهم  ها  آن  بیشتر  فعالیت  برای  را  بسترها  باید  نیست.  پوشیده 
نویدبخش است و همکاری  اندیشه پای کار آمده  اینکه موسسه معراج 
موسسه معراج اندیشه در این زمینه نشان می دهد که قصد کمک همه 
در  در  گامی  امروز  افزود:  وی  است.  جدی  جامعه  روشندالن  به  جانبه 
راستای توسعه کتاب و کتابخوانی برداشته شد که آن را به فال نیک می 
گیریم. راه اندازی کتابخانه نابینایان می تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود. 
در کنار شما روشندالن عزیز هستیم و به سهم خودمان از شما حمایت 

خواهیم کرد.

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری بین پلیس و محیط زیست

گروه خبر: سرپرست  فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان و اداره حفاظت 
از محیط زیست در خصوص اجرای طرح های مشترک در حوزه های ماموریتی 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
در  سیرجان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیر  رسولیان،  اکبر  علی 
نشست انعقاد تفاهم نامه با فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان، ضمن تبریک 
هفته ناجا بیان داشت: سازمان بزرگ حفاظت محیط زیست تحت حمایت و 
پشتیبانی های بسیار خوب مجموعه انتظامی در کمال آرامش و با اطمینان 
خاطر وظایف خود را در حوزه حفظ محیط زیست و سایر ماموریت های مرتبط 

انجام می دهد.
مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان بیان داشت: قطعا حفاظت 
و مراقبت از مولفه های نظم و امنیت نیز مورد توجه ماموران اداره حفاظت از 
محیط زیست قرار دارد و این عزیزان هم متقابال در سایه حمایت و پشتیبانی 
بسیار خوب مجموعه انتظامی در کمال آرامش و با اطمینان خاطر وظایف خود 

را در حوزه حفظ محیط زیست و سایر ماموریت های مرتبط انجام می دهند.
سرهنگ منصور رمضان نژاد بیان داشت: در این میان ناجا یک سازمان میان 
بخشی است که حجم زیادی از وظایف و ماموریت های خود را با همکاری و 
تعامل سایر نهادها و به صورت پشتیبانی از ماموریت های آنان انجام می دهد 
که در همین رابطه طی سالیان قبل، بیشتر سازمان ها و از جمله اداره محیط 
زیست، یگان حفاظت مجموعه خود را راه اندازی و فعالیت خود را تحت نظارت 

و آموزش پلیس پیشگیری آغاز کردند. 



3 شهر   نسیـم امید

شهری  است.  زنده  و  پویا  شهری  سیرجان،  امید:  نسیم 
شهر  و  استان  چند  تراتزیتی  مسیر  در  که  است  اقتصادی 
نیازهای  ناخودآگاه  نوع شهرها  این  قرار دارد.  بزرگ کشور 
و صدها  است  معدن وصنعت  کنند. شهر  پیدا می  جدیدی 
نفر از شهرهای دیگر در اینجا مشغول به کار هستند و این 
نیازهای جدیدی را می طلبد هنوز ما در آسفالت معابر، حمل 
و نقل عمومی، فضای سبز، پارکینگ، فرهنگ شهرنشینی، 
جوانان  داریم.  زیادی  نیازهای  و...  نامتوازن شهری  خدمات 
های  حوزه  در  دارند  فرهنگی  اجتماعی  کار  به  نیاز  شهر 
اجتماعی طرح ها و برنامه های مناسبی انجام نشده است. 
درحوزه فرهنگی نیاز به همکاری با نهادهای مرتبط بیشتر 
نامناسب است  احساس  می شود. زیر ساخت های شهری 
و کیفیت ندارند. محیط زیست شهری، زیباسازی و معماری 

شهر نیاز به برنامه ریزی دارند. 
علی اکبرکریمی پور، شهردار جدید از هفته پیش کارش 
است  مناسبی  فرصت  کرد.  آغاز  سیرجان  شهرداری  در  را 
و  برای اصالح  تا قدمی  که برخی مسائل مشکل دار مطرح 

سروسامان دادن امور در شهرداری سیرجان برداشته شود.
پس از شروع به کار شوراها از سال ۱3۷۷ طی این 1  بدبینی شهروندان به شورا و شهرداری

مدت عملکرد شهرداران وقت و شوراها توسط شهروندان و 
اصحاب رسانه نقد و بررسی می شود. شهروندان سیرجانی 
به علت تخلفات و سوء مدیریت های بعضی مدیران شهری 
نسبت به این نهاد مدنی بدبین شده اند. بازداشت و اخراج 
برخی پرسنل شهرداری و اعضای شورا مواردی از این دست 
بوده است. طی این مدت کارهایی هزینه بر و غیرکارشناسی 
از قبیل خریدن کارخانه مستهلک آجر، مجموعه آبی دلفین، 
واگذاری شهربازی، فروش مفت اراضی شهرداری و حیف و 
میل پول آنها، رسمیت دادن به اراضی ملک زاده، استخدام 
رابطه ای صدها نفر در شهرداری بدون ضوابط و موارد دیگر 
این  طی  وقت  شهرداران  بعضی  مدیریت  سوء  از  ای  نمونه 

مدت پس از روی کارآمدن شوراها بوده است. 
2 اصالح بودجه شهرداری و سازمان ها

بودجه شهرداری و سازمان های شهرداری سیرجان 
غیرشفاف و مبهم است. قراردادهای پیمانکاران با شهرداری 
ایراد ات اساسی است. تحویل پروژه ها به شهرداری  دارای 
توسط کمیسیون تحویل انجام نمی شود و به صورت پوشه 
گردان است و تک تک اعضاء کمیسیون بدون بازدید امضاء 
تصویب  در  شود.  پیگیری  جدی  است  نیاز  که  کنند  می 
 60 که  شود  می  گفته  عمومی  اعالم  در  شهرداری  بودجه 
درصد هزینه عمرانی و 40 درصد هزینه جاری است. ولی در 
واقع عمده هزینه ها صرف حقوق و مزایا و موارد این قبیل 
جشن ها، جوایز و غیره می شود و سهم بودجه عمرانی ناچیز 

از  بسیاری  حتی  و  است 
از  مزایا  و  حقوق  موارد 
عمرانی  بودجه  همین 

پرداخت می شود.
های  سازمان   3
بر  هزینه 

شهرداری
های  سازمان  برخی 
خدمات  که  شهرداری 
وظیفه  هستند  رسان 
انجام  خوبی  به  را  خود 
دیگر  برخی  دهند.  نمی 
درآمدزایی  جای  به 
تشکیالت  به  تبدیل 
و  اند  شده  بر  هزینه 
ضعیف  آنها  بر  نظارت 
نظارتی  است. شوراها که 
نیز  شهرداران  و  ندارند 
به  ندارند.  نظارت  وقت 
طور مثال سازمان عمران 
درآمدزایی  و  کارآفرینی 
خدمات  سازمان  ندارد، 

را  شهرداری  خودروهای  تمام  پیش  سال  چند  که  موتوری 
گرفته سپس بدون پرداخت مبلغ آنها به شهرداری، دوباره 
خودروها رابه خود مالک )شهرداری( اجاره می دهد و اینگونه 

اموال عمومی حیف و میل می شود!
4 استخدام های فله ای در شهرداری

دوران  در  نفر  صدها  کارشوراها،  به  شروع  از  پس 
اند  آزمون جذب شهرداری شده  و  بدون ضوابط  شهرداری 
و ماهیانه دهها میلیارد تومان بودجه شهرداری خرج حقوق 
و مزایای آنها می شود و به نوعی با بزرگ شدن شهرداری، 
فرصت خدمت گذاری از این نهاد عمومی گرفته شده است. 
کردن  قانونمند  و  پرسنل شهرداری  ساماندهی  لذا ضرورت 
دارد. ساماندهی  انسانی در شهرداری وجود  نیروی  پذیرش 
است.  شهرداری  الینحل  امورات  از  یکی  شهرداری  پرسنل 
بسیاری از پرسنل به دنبال کارهای شخصی خود هستند و 
در محل حضور ندارند. برخی مخل امورات اداری هستند و 
علیرغم قول شهرداری وقت هیچ کدام نتوانستند و نخواستند 

این امر مهم را ساماندهی کنند. 
5  ضعف نظارت بر پروژه های شهرداری

انتقاد   مورد  شهرداری  های  پروژه  بر  نظارت  ضعف 
شهروندان و اهالی رسانه قرارداد. خیابانی آسفالت می شود 
زیر ساده و شیب بندی فنی و اصولی نیست، کیفیت آسفالت 

پایین است و پس از چند ماه همین آسفالت تازه دوباره کنده 
همچنین  رود.  می  فنا  به  عمومی  های  هزینه  و  شود  می 
پیمانکاران  توسط  معابر  های  و حفاری  آسفالت  گیری  لگه 
شهرداری قابل انتقاد است. آسفالت آنها به زودی تخریب و 
محل حفاری نشست می کند و نظارتی بر امورات پیمانکاری 

وجود ندارد و اگر وجود دارد بسیار ضعیف است.
6  فضای سبز آفت زده اکالیپتوسی

از  که  یافت  توان  می  را  سیرجانی  شهروند  کمتر 
امور مهم  از  باشد. یکی  فضای سبز شهری سیرجان راضی 
مدیران شهری رسیدگی به فضای سبز شهری است. فضای 
سبز هم در نشاط و روحیه شهروندان نقش اساسی دارد و 
از درختان سطح شهر  بسیاری  ریه های شهر هستند.  هم 
سیرجان  هوای  و  آب  مناسب  درختان  هستند.  زده  آفت 
زمان  در  شده  کاشته  های  آکالیپتوس  است.  نشده  کاشته 
یکی از شهرداران وقت باعث آسیب فراوان به شهروندان شده 
است و علیرغم قول شهرداران وقت اقدامی برای جایگزینی 
کیفیت  از  ای  نمونه  شهریور،   ۱۷ پارک  است.  نشده  آنها 
خدمات فضای سبز شهرداری است تازه این پارک در مرکز 
که پر از مشکالت عدیده از قبیل آفت درختان، خشک شدن 
بسیاری از آنها، سرویس های بهداشتی شرمنده مسافران و 
نیاز شهری)گونه های  نهال مورد  تامین و کاشت  .... است. 

مقاوم  کم،  آبی  نیاز  با 
و  نگهداری  بومی(  و 
عهده  بر  برداری  بهره 

شهرداری هاست.
7 بی توجهی به 
ش  ز ر و
هزینه  و  همگانی 
ورزش  میلیاردی 

حرفه ای
علت  ترین  شایع 
مرگ و میر شهروندان 
سیرجانی )بدون لحاظ 
کردن کرونا و حوادث( 
قلبی  های  بیماری 
قلبی  سکته  بخصوص 
فشارخون  از  ناشی 
کم  پی  در  دیابت  و 
وظیفه  است.  تحرکی 
شهرداری زمینه سازی 
ورزش  در  فعالیت  و 
است  همگانی  های 
نشاط  باعث  هم  که 
آنها جلوگیری  قلبی  بیماری های  از  و هم  شهروندان شود 
ورزش  برای  شهرداری  بودجه  از  تومان  میلیارد  چند  شود. 
شودکه  می  هزینه  نیست  شهرداری  وظیفه  که  ای  حرفه 
آن  به  شهرداری  بودجه  کرد  هزینه  بر  نسبت  شهروندان 
گالیه مند هستند. ایجاد ایستگاه های دوچرخه، زمین های 
ورزشی فوتبال و تجهیز پارک ها به وسایل تندرستی گامی 

در راستای ورزش های همگانی است. 
تغییر کاربری بدون ضابطه و بزرگ شدن شهر بدون 8 تغییر کاربری های بدون ضوابط

امکان خدمات رسانی از دیگر معضالت پیش در شهرداری 
باید حدود 50  تغییر کاربری های الزم  سیرجان است. در 
شود  اخذ  مالک  از  شهرداری  خدمات  بابت  اراضی  درصد 
در  نفوذ  اعمال  با  مالکان  است  شده  شنیده  متاسفانه  ولی 
اراضی  عمومی  سهم  دادن  بدون  شهر  شورای  و  شهرداری 
موفق به تغییر کاربری می شوند و سپس انواع خدمات را از 

شهرداری طلب می کنند؟
شخصی، 9 بروکراسی و واگذاری های مسئله دار های  سلیقه  اعمال  اداری،  بروکراسی 

پیچیدگی ها و سردرگمی های که گربیان گیر شهروندان 
شده است باعث شده روند امور شهروندان در شهرداری کند 
شود. واگذاری برخی امور به برخی پیمانکاران و خصوصی ها 

باید فکری  این واگذاری ها  و برمالشدن برخی تخلفات در 
اساسی اندیشده شود.

10 مصوبات ترافیک زای شورای ترافیک
ترافیک  شورای  مصوبات  برخی  است  سالی  چند 
شهرداری  زیرا  است  کرده  ایجاد  مشکل  شهروندان  برای 
خیابان  برخی  دارند.  عضویت  شورا  آن  در  و  است  مجری 
با  اخیر  اصلی مرکز شهر که در سال های  ها و مسیرهای 
مشکالت متعددی روبه رو هستند نمونه آن مصوبه شورای 
ترافیک  برای جداسازی رفت و برگشت خیابان ابن سینا و 
۱۷ شهریور با استفاده از رفوژ بتنی بدقواره که عالوه بر ایجاد 
افزایش ترافیک، نازیبایی بصری نیز به وجود آورده است، یا با 
یک طرف کردن خیابان آیت ا... سعیدی ترافیک را به داخل 

کوچه ها هدایت کرده اند و ...
11 وضعیت نگران کننده آسیب های اجتماعی

اکنون شهرداری ها دیگر تنها سازمان های خدمات 
شهری نیستند. امور اجتماعی و فرهنگی ورزشی از وظایف 
حاشیه  گری،  تکدی  اعتیاد،  است.  ها  شهرداری  جدید 
های  آسیب  همه  طالق  کار،  کودکان  خشونت،  نشینی، 
اجتماعی هستند که در سیرجان در حال افزایش است. الزم 
فعالیت  حوزه  در  الزم  های  برنامه  شهرداری  مدیران  است 
های مرتبط با کاهش آسیب های اجتماعی را افزایش دهند.

12 کمبود مراکز تفریحی شهری
مراکز  کمبود  دلیل  به  سیرجان  شهر  سالهاست 
بسیاری  به شهری شده است که  تبدیل  رفاهی  و  تفریحی 
از شهروندان سر از قهوه خانه ها، قلیان سراها و کافی شاپ 
ها درآورده اند. وضعیت پارک ۱۷ شهریور واقع در مرکز شهر 
گویای همه چیز است. اکثر درختان آفت زده، روشنایی کم 
بدون امکانات مناسب در حال نابودی است و پاتوق معتادان 
وجود  آن  وسط  در  قدیمی  آب  فواره  با  است. حوض  شده 
پارک دهد ولی  به  زیبایی  با مرمت آن می شد  داشت که 
متاسفانه در شهرداری سابق همین حوض مستحکم تخریب 
و با سرامیک در حال ساخت حوض هستند و با گذشت دو 

سال هنوز در اول کار هستند و نظارتی نمی شود!؟
اکنون که کریمی به عنوان شهردار جدید سیرجان 13 تقسیم کار و عدم شرکت در جلسات غیر مهم

که سابقه مدیریت در شهرهای بزرگ را در پرونده خود دارد 
برنامه  بر  مبتنی  مدیریت  علم  و  هنر  با  است  کرده  شروع 
های  مسئولیت  کردن  سبک  و  نظارت  کار،  تقسیم  ریزی، 
خود می تواند مدیریت شهرداری سیرجان را در ابعاد مختلف 
شخص  حضور  عدم  مهم  موارد  از  یکی  دهد.  سروسامان 
شهردار در جلسات کم اهمیت است و الزم است طبق قانون 
با معرفی جانشین شهردار با اختیارات مصوب شورای شهر 

در این راستا اقدام شود. 

سخنی با کریمی پور، شهردار جدید سیرجان؛ 

سروسامان دادن امور در شهرداری

شنبه 24 مهر 1400، شماره 296 ، سال هفتم



4 نسیـم امیدجامعهیادداشت

استعداد، عالقه یا دانش و مهارت
با  را  گذشته  اگر  امین شکاری: 
بوده،  ها  پشیمانی  و  حسرتها  تمام 
پذیرفتی و بعد، شرایطی که در آن 
داشتی  که  انتخابهایی  با  را  هستی 
می  خود  از  اکنون  کردی.  قبول 
پرسی آیا میخواهی روند گذشته را 
تکرار کنی یا در زندگی کاری خود 

تغییر ایجاد کنی؟
از  بیش  حاصلی  باشد  گذشته  مانند  اگر  توست.  با  انتخاب   
کنی  تغییر  میخواهی  اگر   و  بود  نخواهد  هستی  اکنون  آنچه 

زمانی بهتر از االن نیست. 
در هر کاری که تا کنون داشتی به هر دلیل خود را در آن نگه 
داشتی. باید متوقف شد و چند نکته را توجه کرد. آیا در کاری 
داشتی.  را  کافی  مهارت  و  دانش  عالقه،  استعداد،  هستی  که 
مثبتی  اگر جواب  کار،  انتخاب  های  مولفه  از  یک  هر  قبال  در 
کار  در  باید  نه،  اگر  است.  بوده  درستی  انتخاب  باشید.  داشته 
خود تجدید نظر کرد و بر مبنای مولفه ها، کار دیگری را انتخاب 

کرد.
روی  پیش  واهی  امیدی  و  ترس  بدون هیچ  است  بهتر  اینجا 
مولفه  از  انتخاب هر یک  با  آیا  کرد.  ترسیم  روشنی  به  را  خود 
رو داشت. شاید مستاصل  میتوان پیش  اصلی چه چیزی  های 
نداری  استعدادی  و  داری  عالقه  آن  به  که  کاری  آیا  شوید. 
انتخاب کنی یا کاری که مستعد در آن هستی و عالقه ای به آن 
نداری انتخاب کنی و یا کاری که  در آن دانش و مهارتی داری 

که بدان عالقه و استعدادی را در خود نمیبینی.
اگر  میخواهی.  را  بردن  لذت  یا  درآمد  پیشرفت،  کار خود  در 
دنبال  اگر  و  کار کن  استعداد خود  روی  میخواهی  را  پیشرفت 
درآمد هستی روی دانش و مهارتی که داری سرمایه گذاری کن. 
به  برده  لذت  کاری  مراحل  تمام  در  میخواهی  اگر  آخر هم  در 

عالقه خود توجه کن.
مهارت  و  دانش  و  عالقه  استعداد،  مولفه  سه  هر  است؛  بهتر 
که  صورت  این  به  باشی.  داشته  گرفتی  پیش  که  کاری  در  را 
به  نزدیک  را  خود  عالقه  و  کنی  مشخص  را  خود  استعداد 
استعداد خود کنی و در آن دانش و مهارت خود را تقویت کنی.

اما اگر دیگر وقت نداری و انتخابهای نادرستی انجام داده ای. 
و  کنی  کسب  درآمد  خود  مهارت  و  دانش  طبق  بر  است  بهتر 
استعداد خود را در آن گذاشته پیشرفت کنی و در آخر عالقه 

خود را در انجام کار لحاظ کنی تا از آن لذت ببری.
به این صورت هر سه مولفه استعداد، عالقه و دانش و مهارت 
نتیجه  به  و  باشی  داشته  دهی  انجام  میخواهی  که  کاری  در 

دلخواه از پیشرفت و درآمد و لذت بردن در کار برسی.

شاهد  جامعه  در  امروزه  جامعه:  گروه 
و  نفوذ  واسطه  به  برخی  اندوزی  ثروت 
برخورداری از رانت و در سوی دیگر شاهد 
آن ها  پای  زیر  در  هایی  خانواده  شدن  له 
امتیازهای خاص، استخدام  هستیم. گرفتن 
و  خصوصی  های  واگذاری  خاص،   های 
اجرای  بهانه  به  بزرگ  های  زمین  دریافت 
فالن طرح نمونه هایی از آنهاست که  باعث 
انباشت ثروت در دست تعدادی خاص شده 
محرومینی  افزایش  شاهد  دیگر  سوی  از  و 
سرپناه  یک  داشتن  آرزوی  در  که  هستیم 
درآمدهای  هستند.  حداقلی  های  حقوق  با 
نگرانی  و  طبقاتی  شکاف  باعث  نابرابر 
تبعات  که  است  شده  اجتماعی  دلسوزان 

جبران ناپذیری را برای جامعه در پی دارد.
ثروت اندوزی با رانت و نفوذ

به  ها  رسانه  در  که  است  سالی  چند 
خصوص شبکه های مجازی از حقوق های 
که  شود  می  گفته  مدیران  برخی  نجومی 
و  است  مواجه شده  افکارعمومی  واکنش  با 
وضعیت  این  به  دادن  سروسامان  خواهان 
و  کارخانه  ایجاد  اند.  شده  افسارگسیخته 
و  است  ارزش  تولیدی  کار  و  افراد  اشتغال 
با  کالن  های  وام  گرفتن  ولی  دفاع.  قابل 
داللی  و  گری  واسطه  و  صوری  های  طرح 
جامعه ایران را به نابودی می کشاند. اعمال 
و  معادن  اراضی،  در  خواری  رانت  و  نفوذ 
خواری  ویژه  از  ای  نمونه  طبیعی  منابع 
شود.  نمی  انجام  برخوردی  که  هاست 
یک  حتی  که  دارند  وجود  هایی  خانواده 
های  و شرکت  دولتی  مراکز  در  آنها  از  نفر 
صنعتی معدنی استخدام نیستند و از سوی 
بهترین  در  خانواده  یک  از  نفر  چند  دیگر 
مشغول  باال  مزایای  و  حقوق  با  ها  شرکت 
به کار هستند. این تفاوت فاحش در حقوق 
بین  دلسردی  و  نارضایتی  موجب  مزایا،  و 

شهروندان شده است.
تبعیض باعث سرخوردگی می شود

خصوص  در  روانشناس   ، فرهادی  آذر 
های  رده  در  نابرابری حقوق  که  سوال  این 
مختلف شغلی چه آسیب هایی ممکن است 
به افراد داشته باشد، گفت: در سیرجان در 

است  نشده  انجام  پژوهشی  کار  زمینه  این 
که بتوان طبق آن اظهارنظر کرد اما با توجه 
مراجعین که به دفتر مشاوره ما حضور پیدا 
کردند یکی از دغدغه های که خانواده ها و 
پسران و دختران داشتند گاها وجود داشت 
خانم به ما می گفت که من از همسرم می 
برود  سرکار  گهر  گل  در  حتماً  که  خواهم 
حتی با وجود این که آن فرد در حوزه های 
مختلف ممکن است درآمد متوسط و خوبی 
در  تبعیض  این  افزود:  ادامه  در  او  داشت. 
بین جوانان ما باعث ایجاد خشم و احساس 
اگر  شرایطی   چنین  در  شود،  می  ناتوانی 
شرکت  و  ها  ارگان  ورودی  های  آزمون  در 
که  افرادی  به  نسبتا  و  نشوند  قبول  ها 
آن  اگر  حتی  شود،  می  بدبین  شدند  قبول 

فرد در آزمون و مصاحبه قوی تر بوده و با 
شایستگی وارد آن مجموعه شده باشد. 

در  عدالتی  یک  اگر  کرد:  اضافه  فرهادی 
حوزه برابری حقوق افراد در جایگاه مختلف 
به  اینکه  برای  افراد  داشت  وجود  شغلی 
نمی  سرخوردگی  دچار  برسند  جایگاهی 
قانون  کنند  می  تالش  افراد  گاها  و  شدند 

ها زیرپا بگذارند.

این روانشناس ادامه داد: زمانی که حقوق 
باشد،  بیشتر  ها  شرکت  بقیه  در  مزایا  و 
و  اثربخش  خود  اداره  در  که  توانمند  افرد 
مثمرثمر هستند از اداره خود جدا می شود 
که  روند  می  صنعتی  مشاغلی  سمت  به  و 
این موضوع باعث آسیب در بدنه اداره ها و 

ارگان های دیگر می شود.
معدنی  های  شغل  کرد:  اضافه  فرهادی 
در  هایی  آسیب  حتی  ها  حقوق  بر  عالوه 
درون خانواده ها دارد فرصت کم و نداشتن 
در  کار  شرایط  و  خانواده  برای  کافی  وقت 
محیط معدن وکه در برخی افراد باعث عدم 
ناسازگاری و آشفتگی خلقی)افسردگی، کج 
خلقی(  می شود که برخی راهکار مناسبی 
برای آن پیدا می کنند و اما برخی راهکار 
مناسبی پیدا نمی کنند و به دلیل حقوق و 
شرایط در این شغل می ماند که هم آسیب 
زننده برای بدنه آن شرکت است و از طرفی 
آسیب به خود و خانواده دارد که شاید به 

سمت آسیب های اجتماعی دیگر بروند.
شکاف طبقاتی باعث آسیب های 

اجتماعی می شود 
شناس  جامعه  رومی،  سوند  علی  دکتر 
اصطالح  از  زمانی  می گوید:  باره  دراین 
اولین   شود،  می  صحبت  طبقاتی  شکاف 
بنا  اصولی  چه  بر  توزیع  باز  و  توزیع  نظام 
روش  به  توزیع  نظام  درکل  است؟   شده 
های عضویت در جامعه، نسبت، شایستگی 

و موقعیت اجتماعی توزیع می شود که هر 
این موارد در کنار مزایا یک سری  از  کدام 

معایب نیز دارند. 
وی در ادامه اضافه کرد: مشکلی که ما با 
آن روبه رو هستیم مقایسه لحظه ای خود 
روبه رو  مبحث  دو  با  ما  که  است  دیگران  با 
از  که  است  عدالتی  بی  یکی  که  هستیم 
طریق ضریب های خاصی سنجیده می شود 

دیگری  و  کشور  در  عادالنه  توزیع  مثل 
احساس بی عدالتی است که مشکل ما در 
این  به  و  است  بی عدالتی  احساس  جامعه، 

دلیل افراد کمتر می توانند رشد کنند.
گزینه  تنها  داد:  ادامه  شناس  جامعه  این 

ای که در این گونه مواقع به ذهن همه می 
عملی  را  آن  توان  نمی  به سادگی  و   رسد 
به  و  است  حقوق  سازی  یکسان  بحث  کرد 
اعتقاد من باید از نظر فرهنگی و اجتماعی 
هر  ذهنیت  که  را  جامعه  کنیم  مدیریت 
از  را  است  موفق  آورد  در  تر  بیش  پول  که 
شود  گرفته  نظر  در  واقعیت  این  ببرد.  بین 
بیش  آمد  در  و  اجتماعی  موقعیت  افرادی 
های  ارزش  با  تعادل  توان  اما  دارند،  تری 
یک  باعث  موضوع  این  و  ندارند  را  خانواده 
سری آسیب ها به آن ها می شود که روی 

جامعه نیز تاثیر می گذارد.
راستا  این  در  باید  افزود:  سوندرومی 
به  ها  شرکت  فرهنگی،  کارهای  کنار  در 
بپردازند  خود  اجتماعی  های  مسئولیت 
رفاه  و  نشینی  حاشیه  کردن  برطرف  با  و 
اجتماعی از آسیب های که شکاف طبقاتی 
ما  و چون  کنند  کند، جلوگیری  می  ایجاد 
به  دنیا  و  شویم  می  خارج  ارتباط  عصر  از 
سمت معنا می رود نیاز است که برنامه چند 
بعدی برای تعادل و آرامش در جامعه و از 
همه مهم ترین آموزه های معنوی، دینی و 

فرهنگی تقویت شوند. 
این جامعه شناس با بیان اینکه ما دو نوع 
در  افزود:  داریم  ای  تابعه  فقر  مطلق،  فقر 
 ۷0 که  داریم  ای  تابعه  فقر  ما  حاضر  حال 
درصد آن قابل حل است و یکی از مسائلی 
باید توجه کرد و فقر فرهنگی را کاهش داد، 
را  نیازمند  افراد  توانمندسازی  و  ساماندهی 
در دستور کار قرار داد. چون شکاف طبقاتی 
باعث آسیب هایی اجتماعی در همه طبقه 
جمله؛  از  است  شده  مختلف  شکل  به  ها 
اقتصاد  پرخطر،  رفتار  موادمخدر،   مصرف 
و  نامشروع  درآمدهای  کسب  و  زیرزمینی 
از همه مهم تر ساختار خانواده ها را دچار 

مشکالت عدیده کرده است.
او اضافه کرد: باید تالش شود که خدمات 
اجتماعی از طرق مختلف تصریح شود و از 
طریق انجمن ها، هیات ها و ... تالش شود 
از  و  کنیم  توانمند  را  پایین  درآمد  با  افراد 
کشور  سیستم  در  عادالنه  توزیع  با  طرفی 

فاصله را در بین طبقه ها کم کنیم.
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گزارشی از تبعیض و نابرابری درآمدی در جامعه؛ 

شکاف طبقاتی تبعات جبران ناپذیری دارد

 آذر فرهادی، روانشناس: زمانی که 
حقوق و مزایا در بقیه شرکت ها بیشتر 
باشد، افرد توانمند که در اداره خود 
اثربخش و مثمرثمر هستند از اداره 

خود جدا می شوند و به سمت مشاغلی 
صنعتی می روند که این موضوع باعث 
آسیب در بدنه اداره ها و ارگان های 

دیگر می شود.
علی سوند رومی، جامعه شناس: 
به اعتقاد من باید از نظر فرهنگی و 

اجتماعی جامعه را مدیریت کنیم که 
ذهنیت هر که پول بیش تر در آورد 

موفق است را از بین ببرد. 



ارشاد  اداره فرهنگ و  گروه خبر: نشست مشترک رئیس 
نشریات  نماینده  و  فتا  پلیس  رئیس  و  سیرجان  اسالمی 
نیروی  هفته  مناسبت  به  خبری  های  سایت  و  مکتوب 
فضای  در  رسانی  اطالع  مشکالت  و  بررسی  و  انتظامی 

مجازی هفته گذشته در اداره ارشاد برگزار شد. 
حافظی،  علی  محمد  ارشاد،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجازی  فضای  اهمیت  به  جلسه  این  در  ارشاد  اداره  رئیس 
و سوق پیدا کردن اخبار و اطالعات به این سمت گفت: از 
آنجایی که در عصر حاضر فعالیت در فضای مجازی توسط 
رسانه ها اهمیت بسیاری دارد؛ باید به دنبال راهکاری برای 
پاالیش این فضا، ساماندهی رسانه های فعال و هدایت آن 
ها بود. وی در ادامه افزود: در حال حاضر از رسانه ها توسط 
فرصت های  می توانیم  و  می شود  بیشتری  استفاده  مردم 
این  بتوانند در  تا  ایجاد کنیم  برای اصحاب رسانه  را  خوبی 

حوزه فعالیت پررنگ تر و مثمر ثمری داشته باشند.
در  سیرجان  فتا  پلیس  رئیس  پور،  صفی  مرتضی  سروان 
این است که یک ساختار  ما  بیان داشت: هدف  این جلسه 
را  ها  آن  و  گرفته  نظر  در  ها  رسانه  برای  مدون  برنامه  و 
هدفمند کنیم. این به این معنی نیست که مطالبه گری را 
عنوان  به  که  رسانه ها می خواهیم  از  کنیم. همچنین  حذف 
سطح  در  صحیح  فرهنگ  اشاعه  در  ما  توانمند  بازوهای 
را  رسالت  این  اصولی  صورت  به  و  باشند  فعال  شهرستان 

به انجام برسانند.
وی در ادامه افزود: رسانه ها باید به کمک این شهر بیایند 
تا سیرجان واقعی را به مردم نشان دهیم و امروز در جلسه 
شورای فرهنگ عمومی این موضوع مطرح شد که سازکاری 
برای فعالیت رسانه ها در فضای مجازی و شناسایی رسانه 
حذف  بحث  داده ایم.  قرار  کار  دستور  در  مجوز  فاقد  های 
نظارت  تحت  باید  ها  آن  بلکه  نیست  مطرح  رسانه ای  هیچ 

اداره ارشاد و پلیس فتا هدایت و حمایت شوند.
و  مسائل  پیرامون  جلسه  این  در  نیز  رسانه  حوزه  فعاالن 
فعالیت صفحات  از جمله هدفمند کردن  دغدغه های خود 
رسانه ها،  همه  با  محور  عدالت  برخورد  ها،  رسانه  مجازی 
برخورد با رسانه های فاقد مجوز، توجه به بحث آزادی بیان 
در  ها  رسانه  محتوای  تولید  و  فعالیت  بر  نظارت  ها،  رسانه 
واسطه  به  که  کردند  مطرح  را  سواالتی  و...  مجازی  فضای 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس پلیس فتا به  رئیس 

آن ها پاسخ داده شد.

خبر 5 شهر   نسیـم امید

فصل  در  هادیان:  فاطمه  دکتر 
پاییز برای حفظ سالمتی باید نکاتی 
فصل  این  بتوان  تا  نمود  رعایت  را 
گذاشت  سر  پشت  سالمتی  با  را 
جست:  بهره  آن  زیبایی های  از  و 
خوردن  در  تابستان  فصل  در  اگر 
انواع  بخصوص  خوراکی ها  انواع 
و  شود  زیاده روی  تابساتی  میوه های 
علّت  به  باشد،  نشده  پاکسازی  بدن 
با همراه  تجمع مواد فضولی در بدن 
انواع  بروز  شاهد  پاییز  سرمای  شدن 

بیماری ها خواهیم بود. 
و  افراط  تابستان  فصل  در  پس 
تفریط نکنید تا پاییز خوبی در پیش 

داشته باشید.
خوردن  در  نباید  که  همانطور 
فصل  این  در  کرد،  زیاده روی 
دریافت  کاهش  و  سنگین  رژیم های 

که  چرا  نمی شود؛  توصیه  نیز  غذایی 
باشد.  آسیب رسان  بسیار  می تواند 
مصرف مواد سودا زا و مسّبب سردی 
بگذارید؛  کنار  را  بدن  در  خشکی  و 
و  غذایی  مواد  خوردن  عوض  در 
مناسب  تر  و  گرم  طبع  با  آشامیدنی 

این فصل است.
دمای  و  هوا  و  آب  پاییز  در 
شبانه روز دچار نوسان می شود. حتی 
و  آغاز  سردی  با  مواجهه  از  االمکان 
متناسب  و  کنید،  دوری  روز  پایان 
لباس  جوی  و  دمایی  شرایط  با 
تماس  از  شکل  همان  به  بپوشید. 
خوراکی ها  )چه  سردی  گونه  هر  با 
طی  آب  دمای  چه  آشامیدنی ها،  و 
خواب(  زمان  در  چه  و  استحمام، 
پرهیز نمایید. استحمام با آب نیم گرم 
یک روز در میان مفید است، ولی از 

خشکی  سبب  که  طوالنی  استحمام 
استفاده  نمود.  پرهیز  باید  شود  می 
را  کامپیوتر  و  موبایل  و  تلویزیون  از 
رایحه های  استشمام  دهید.  کاهش 
است؛  مفید  بسیار  طبیعی  خوش 
گالب،  زنبق،  شب بو،  مانند:  مواردی 

سیب، پرتقال شیرین، بادرنجبویه.
این  در  اندوه  و  غم  کاهش  برای 
شده  گفته  پرهیزهای  کنار  در  فصل 
است:  حال  کمک  موارد  این  مصرف 
بادرنجبویه  دمنوش  سیب،  فالوده 
ابتال به کم کاری تیروئید  )در صورت 
میل نفرمایید(، دمنوش بابونه، شربت 
بارداری(،  در  مصرف  )منع  زعفران 
بیدمشک  شربت  نارنج،  بهار  شربت 

و ...
انواع  از  استفاده  فصل  این  طی 
بدن  پاکسازی  تهاجمی  روش های 
ویژه  ممنوع است؛ و جزء در شرایط 
معالج  متخصص  پزشک  نظر  و طبق 
نمی شود.  توصیه  عنوان  هیچ  به 
سنگین  ورزش های  انجام  همچنین 
به مقدار زیاد به علّت کاهش رطوبت 
بدن و غلبه خشکی توصیه نمی شود. 
انواع روش های تعریق درمانی در این 
جایز  و  نبوده  مناسب  چندان  فصل 
بدن(  مالی  )روغن  تدهین  نیست. 
بادام  و  بنفشه  روغن های  با  ماساژ  و 

بسیار مفید است.

در این فصل از زیاد خوابیدن و زیاد 
بیدار ماندن پرهیز کنید. سعی کنید 
خواب میانه روز و خواب قبل غروب 
آفتاب را از برنامه خود حذف نمایید. 
برای پیشگیری از سرماخوردگی، در 
زمان خواب در طول شب، نواحی سر 

و گردن و پاها رو بپوشانید
همچنین پرهیز از: غذاهای فرآوری 
کمپوت،  و  کنسرو  )انواع  شده 
و  فست فودها  کالباس،  و  سوسیس 
گوساله،  و  گاو  گوشت  جانک فودها(، 
کهنه  پنیر  قارچ،  عدس،  بادمجان، 
غذاهای  و شور،  لیقوان(  پنیر  )مانند 
ادویه های  کردنی ها،  سرخ  مانده، 
... و  توصیه به مصرف:  تیز و  تند و 
گوشت گوسفند، انواع شیرینی و مربا 
به،  مانند:  )مربا  طبیعی  حلواهای  و 
شربت  انجیر(،  پسته،  پوست  هویج، 
مویز،  جو،  سوپ  شیربادام،  گل قند، 
انار،  گالبی،  به،  رسیده،  انگور، سیب 

انجیر، و ...  
             *متخصص طب سنتی

تجلیل  همایش  حوادث:  گروه 
شهرستان  ترافیکی  های  نمونه  از 
اداره  غدیر  سالن  محل  در  سیرجان 
شهرستان  مسئولین  حضور  با  ارشاد 

هفته گذشته برگزار شد.
سرپرست  نژاد،  رمضان  سرهنگ 
در  داشت:  بیان  انتظامی  فرماندهی 
ناوگان  از رانندگان نمونه  این مراسم 
حمل ونقل عمومی ، بانوان فرهنگیار 
و  ترافیک  فرهنگیاران  ترافیک؛ 
تقدیر  راهور  پلیس  نمونه  کارکنان 

شد. وی  با توجه به شعار هفته ناجا 
-امنیت  هوشمند  پلیس  بر  مبنی 
سازی  هوشمند  رویکرد  به  پایدار 
و  مها  سامانه  ارئه خدمات  در  پلیس 
را  مطالبی  نما  سامانه  و  من  پلیس 

بازگو کردند.
سرهنگ شهیدی، سرپرست پلیس 
انسانی  تاثیر عامل  ادامه به  راهور در 
در وقوع تصادفات به نیاز توجه بیشتر 
حوزه  در  دخیل  سازمانهای  کلیه 
فرهنگ  و  آموزش  امر  به  ترافیک 

پرداخت   ترافیک  سازی 
از  گزارشی  ادامه  در  و 
وضعیت تصادفات در سطح 
طرحهای  و  شهرستان 
در  راهور  پلیس  اجرایی 
و  نظم  برقرای  راستای 
اشاره  ترافیکی  انضباط 
اعالم  نمود.  وی همچنین 

رانندگان  با  قاطع  برخورد  کرد: 
شبانه  آمیز  مخاطره  حرکات  دارای 
دستکاری  به  اقدام  که  رانندگانی  و 

نمایند  نمودن پالک می  و مخدوش 
در دستور کار پلیس راهور می باشد.

توصیه های سالمتی فصل پاییز

شنبه 24 مهر 1400، شماره 296 ، سال هفتم

سیرجان صاحب

 استادیوم دو و میدانی خواهد شد
اختصاصی  استادیوم  صاحب  نزدیک  آینده  در  سیرجان  خبر:  گروه 
اداره  گل گهر،  مشارکت  با  طرح  این  شد  خواهد  میدانی  و  دو  ورزش 

ورزش و جوانان و فدراسیون دو و میدانی کشور اجرا خواهد شد.
خبر  این  جوانان شهرستان،  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
در سفر رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور به این شهرستان در هفته 
گذشته مطرح شد. این استادیوم که به نام امام حسین)ع( مزین خواهد 
شد، با مشارکت باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر، اداره ورزش و جوانان 

شهرستان سیرجان و فدراسیون دو و میدانی کشور ساخته می شود.
هدف از ساخت این استادیوم، تشکیل آکادمی اختصاصی دو و میدانی 
تربیت  و  پیست  سرعتی  مواد  پرش،  پرتاب،  دو،  مختلف  رشته های  در 
شده  ذکر  کشور  شرق  جنوب  منطقه  در  پایه  از  رشته  این  ورزشکاران 
و  مدیرعامل  و  گل گهر  ارشد  مدیران  اقدامات  است  ذکر  قابل  است. 
توسعه،  باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر در جهت  اعضای هیات مدیره 
رشد و ارتقای ورزش شهرستان، استان و کشور، به خصوص در عرصه 

ورزش دو و میدانی، موجب تحسین رئیس کشوری این فدراسیون شد.
 

تحویل عقاب آسیب دیده 
به محیط زیست

اداره حفاظت محیط  روابط عمومی  گروه خبر: صادق خزیمه مسئول 
زیست سیرجان گفت: یک بهله عقاب صحرایی آسیب دیده به این اداره 

تحویل داده شد.
مهدی نوری نسب و عبدالرضا تاج آبادی در طبیعت اطراف سیرجان 
پرنده ای بزرگ جثه را در حالی مشاهده می کنند که بر زمین افتاده 
می  جانور  سمت  به  کوتاه  فیلمی  تهیه  با  سپس  ندارد  حرکت  توانایی 
زیست  محیط  اداره  به  سریعا  را  جانوری  گونه  این  نهایت  در  و  روند 
عقاب  این  طبیعت  دوستداران  این  از  تقدیر  ضمن  دهند.  می  انتقال 
صحرایی پس از گذراندن دوره بازپروری با اطمینان از سالمت کامل در 
طبیعت رهاسازی خواهد شد. خزیمه افزود: عقاب صحرایی با نام علمی 
Aquila nipalensis  و با  ۷۸سانتی متر طول از جوندگان، پرندگان، 
خزندگان تغذیه می کند و گاهی به الشه خواری هم روی می آورد، طول 
بال هایش وقتی که کامال باز باشند به بیش از دو متر هم می رسد و 
 . می شود  دیده  عبوری  مهاجر  صورت  به  کشور  از  وسیعی  مناطق  در 
همچنین در ادامه افزود: توسط علی ملک پور از دوستداران طبیعت این 
اولین  نداشت مشاهده کرده و در  قرار  را که در شرایط مناسبی  پرنده 
فرصت به محیط زیست تحویل داد که این پرنده پس از مراقبت های 

ویژه با اطمینان از سالمت کامل در طبیعت رها سازی می شود.

در نشست مشترک اداره ارشاد و پلیس فتا مطرح شد:

ساماندهی پیج های خبری بدون مجوز در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی مطرح شد؛

خدمات هوشمند پلیس به شهروندان



گروه فرهنگ: در پی شیوع کرونا، کیفیت آموزشی در مدارس تغییر 
کرده است. دانش آموزان از حضور در مدارس دور شده اند و خیلی 
درگیر فضای مجازی هستند. کیفیت آموزشی نسبت به گذشته کاهش 
یافته است؛ اّما دانش آموزان درگیر مسائلی هستند که به کیفیت درس 

دادن معلّم مربوط نمی شود. 
در بحث  حضوری شدن کالس ها یک امر مهم و ضروری، خصوصاً 
تربیتی است که هرچه سریع تر باید تحقق یابد و به گفته کارشناسان 
سطح یادگیری دانش آموزان در دوران کرونا افت پیدا کرده است. در 
کالس های حضوری با پرسش و پاسخ های متداول بین دانش آموز 
و معلم کیفیت تدریس افزایش پیدا می کند اما در فضای مجازی این 
پرسش و پاسخ ها انجام نمی گیرد و از طرفی از نظر نمره ظاهری دانش 
آموزان پیشرفت هایی را داشته اند، اما از نظر سواد درسی سواد آنها 
کمتر شده است.  همچنین موردی که باید در نظر گرفت جامعه با 
توجه واکسیناسیون به سمتی پیش رفته است که خیلی از محدودیت 
ها برداشته شده است و خانواده به نوعی تمام وقت مشغول کار هستند 
و این  موضوع مطرح می شود که دانش آموز در خانه بماند آیا والدین 
آن نیز از خانه بیرون نمی روند و ما در جامعه نوجوانان را می بینیم که 
به راحتی در اجتماع رفت و آمد می کنند و در مدرسه به دلیل نظارتی 

که هست راحت تر می توان پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد.
از طرفی خبرهایی پیرامون واکسینه نکردن دانش آموزان یا میزان ابتال 
دانش آموزان که در این روزها در خبرگزاری های مختلف مطرح می 
شود و به دلیل خبرهای ضد و نقیض باعث عدم اعتماد والدین برای 
فرستادن بچه ها به مدارس می شود که نیاز است متناسب با شرایط، 
تمهیدات الزم را بکار گرفته شود تا دانش آموزان بتوانند در محیط 

واقعی مدرسه به آموزش و پرورش کارآمد و مناسب دست یابند.
فواید حضور در محیط و کالس مدرسه به این دلیل مطرح است که هر 
پدر و مادر شاید بتواند یک یا ۲ تجربه شخصی را به فرزند خود آموزش 
دهند اما در اجتماع مدرسه دانش آموزان بر اثر تعامالت زیاد، آموزه های 
بیشتری کسب می کنند و در حالی که این امکان برای والدین فراهم 
نیست مداوم در کنار فرزند خود باشند و به او آموزش بدهند و از طرفی 
در محیط خانه، دانش آموزان با رایانه و بی تحرکی پرورش پیدا می 
کند که دچار چاقی و بیماری های زمینه ای دیگر می شود که باید در 

فضای باز مدرسه با دوستان خود بازی کند. 
لذا آموزش و پرورش باید متناسب با شرایط، تمهیدات الزم را بکار گیرد 
تا دانش آموزان بتوانند در محیط واقعی مدرسه به آموزش و پرورش 
کارآمد و مناسب دست یابند. در تمام جهان آموزش مجازی از کیفیت 

و کارآمدی الزم برخوردار نیست.

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

09162756265 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

فشار  بحث  وقتی  روزها  این  کرمی:  شیخ  فیروزه 
اقتصادی به میان می آید اکثر افراد می گویند این 
دوره زمانه همان که سقفی باالی سرت داشته باشی 
باید خداروشکر کنی به دو دلیل اول نباید مرتب جابه 
جا شوی دوم این قدرکرایه خانه ها باال رفته که از 
....این حرف خیلی  پس پرداخت آن  بر نمی آیی 
صحبت ها داره ولی اول از همه برمیخوریم به نبود 
مدیریت صحیح که ناظر بر اجاره بها باشد کرایه های 

ناعادالنه در این شرایط سخت اقتصادی چه در مورد خانه چه در مورد کسب 
وکارها بسیار دیده می شود در مورد مغازه ها اکثر صاحبان ملک بعد از اینکه 
مستاجر در مغازه اش ساکن شد و به قول گفتنی مشتری های خودش را جذب 
کرد نرخ را دو برابر می کند حاال یا مستاجر برای حفظ مشتری های خود مجبور 
به ماندن می شود و یا مجبور به تغییر مکان و یا  اینکه بعد از گشت گذاری در 
جست وجوی مغازه و دیدن کرایه ها تصمیم به تعطیل کردن مغازه خود می گیرد 

به دلیل اینکه از پس کرایه سنگین بر نمی آید. 
اینکه روند افزایش قیمت خانه و مغازه در سیرجان رشد صعودی دارد برای همه 
مشخص است اما آیا این نرخ گذاری به صورت اصولی وعادالنه است؟ میزان 
اجاره بها در هر سال بستگی به تعرفه موجود در بازارمسکن دارد. به طور مثال 
شما با اطالع از قیمت یک خانه می توانید تخمین بزنید که رهن کامل یا اجاره 
آن چقدر است رهن کامل یک خانه براساس تعرفه موجود در بازار مسکن و مدت 
زمانی که از ساختش گذشته باشد بین یک ششم تا یک چهارم قیمت فروش 
خانه حساب می شود. یعنی خانه نوساز یک چهارم محاسبه و هر چه عمر خانه 
بیشتر شود این ضریب به یک ششم نزدیک خواهد شد. اکثریت مالکان تمایل 
دارند خانه اشان را به صورت رهن + اجاره بدهند و اصال رهن کامل را نمی پسندند. 

از کجا باید فهمید رهنی که مالک پیشنهاد می دهد منصافه است؟
تبدیل رهن و اجاره خانه براساس عرف بازار هر یک میلیون رهن معادل 30 هزار 
تومان اجاره است. مبناهایی که در باال اشاره شد عرف بازار است اما این مبناها 
ممکن است نسبت به هر منطقه و هر شهر با هم کامال متفاوت باشد. به طور مثال 
نرخ تبدیل رهن و اجاره به جای هر یک میلیون 30 هزار تومان و یا 35 هزار 
تومان باشد. نرخ محاسبه رهن و اجاره به نرخ سود بانکی بستگی دارد. به طور 
مثال در صورتی که نرخ سود بانکی افزایش یابد مالک براساس سود دریافتی از 
خواباندن پول رهن در بانک بیشتر باشد، نرخ تبدیل رهن و اجاره می تواند با نرخ 
باالتری لحاظ کند. گاهی اوقات ممکن است هرچقدر شما چانه یا تخفیف بگیرید 
مبلغ پیشنهادی مالک به اندازه عرف بازار کم نشود. در بعضی از شرایط پول 
پرداختی شما در قبال خانه ای که تحویل می گیرید، می ارزد در بسیاری از موارد 
هم  مستاجر میداند که نرخ اجاره باالست اما چاره ای ندارد چونکه بیشتر مکان 
ها به همین صورت است در این شرایط اقتصادی بیش از پیش نیاز به عملکرد 
صحیح مدیران و مسئوالن مربوطه هستیم. مسئوالن فقط نظاره گر هستند و 

اقدامی نمی کنند.                                              * دانشجوی علوم سیاسی

یادداشت

ویژه

شیوه نوین کالهبرداری از طریق تماس صوتی 
فرماندهی  سرپرست  نژاد،  رمضان  سرهنگ  امید:  نسیم 
باشمارهای  داشت:  بیان  سیرجان  شهرستان  انتظامی 
مختلف در اپلیکیشن واتس آپ با موضوع برنده شدن در 
در  اول  قرعه کشی همراه  طرح مشترکین خوش حساب 
این شیوه از طریق واتس آپ با قربانیان تماس واطالعات 

حساب شماره کارت و پیامک ارسالی برای قربانیانی را از وی دریافت و پس از آن 
کالهبردار با در اختیار داشتن اطالعات حساب و موبایل بانک مالباخته کلیه ی 
موجودی حساب وی را برداشت می نماید. وی گفت از در اختیار گذاشتن اطالعات 
حساب و ارسال هرگونه کد دریافتی برای هر فرد تماس گیرنده خود داری کنند.

پیشرفت ساخت مدرسه آجر به آجر تا مرحله فنداسیون 
پرورش  و  آموزش  مدیر  محیاپور،  اکبر  امید:  نسیم 

شهرستان سیرجان از پیشرفت ساخت مدرسه آجر به آجر 
تا مرحله فنداسیون و تحویل پروژه جهت تکمیل ساخت 
مدرسه به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
خبر داد. این مدرسه با کمک های شهرداری، شرکت آرمان 
گهر و کمک های مردمی در مجموع به مبلغ 5 میلیارد جمع 
آوری شد تا مرحله فنداسیون انجام شده و برای تکمیل ساخت تحویل اداره کل 
نوسازی، تو سعه و تجهیز مدارس استان داده شد. گفتنی است با توجه به تخریبی 
بودن دبستان شهید ارکیان، این مدرسه جهت حل مشکل و پوشش دهی دانش 

آموزان این مدرسه به بهره برداری خواهد رسید.

اهدای 40 میلیون تومان لوازم التحریر به دانش آموزان 
سیرجان   بهزیستی  رئیس  حسینی،  مهتاب  امید:  نسیم 
بسته   30 تعداد  مدارس  بازگشایی  آستانه ی  »در  گفت: 
حمایتی شامل کیف و لوازم التحریر به ارزش ۱۸0 میلیون 
ریال توسط یکی از شرکت های صنعتی و ۲۲0 میلیون ریال 
تحت  بی بضاعت  دانش آموزان  به  تعاون  اداره  همکاری  با 
حمایت بهزیستی اهدا شد. همچنین در همین راستا با پیگیری های انجام شده 
تعداد ۱۲0 سبد کاال از طریق یکی از شرکت های صنعتی تامین و با همکاری مراکز 

مثبت زندگی و نظارت مددکاران بهزیستی در بین مددجویان توزیع شد.

استاندارد را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم
ایرنا: علی زینی وند، استاندار کرمان در نشست شورای 
استاندارد، استان با بیان اینکه از کنار استاندارد نباید عادی 
بگذریم گفت: باید استاندارد را در این استان و کشور به 
یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم و 60 تا ۷0 درصد جامعه 
به استاندارد اعتماد دارند که این آمار باید ساالنه ارتقا یابد. 

وی افزود: راهی غیر از نظارت کیفی برکاالهای تولیدی نداریم و در این زمینه باید 
از بخش خصوصی برای تولید باکیفیت مطمئن باشیم و استاندارد در این راستا از 
ابزار روز استفاده کند و استاندارد امنیت روانی را در جامعه حاکم می کند، امنیت 
روانی استاندارد از کاالهای مصرفی خانوارها گرفته تا وسایل بازی و توزین و تمامی 

ارکان زندگی مردم وجود دارد.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : ۷۸۱۸5۱46

تبلیغات : 09۱39450096
مدیر مسئول: 09۱334۷0۷۲۸
روابط عمومی: 09۱6۲۷56۲65

چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات

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

تلفن: 4۲۲0۷۲50 - 4۲۲0۱609
فکس:4۲۲336۷۲

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

)

ضرورت برگزاری 
کالس های درس حضوری

روند افزایش اجاره بها در سیرجان؛

مسئوالن فقط نظاره گر هستند

حمل غیر اصولی 
وسایل بنایی با 
موتور سیکلت
آن هم در 
بلوار شاهد


