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 خبر 2

دستوری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج؛

بسیج در کرونا
 به کمک کادر درمان آمد

تیترها

 آخر 6

فراز و نشیب تیم شهرداری سیرجان
 آخر 6

 آخر 6

به همت شرکت گهرزمین برگزار شد؛
 اولین گردهمایی مدیران بومی سازی 

منطقه در سال 1400 

سپهری، رئیس دادگستری سیرجان:
باید از شرکت های بزرگ 
 هم  مالیات دریافت کرد 

رسانه جامعه مدنی اسالمی

نگاهی بر افزایش عطاری ها و کارهایی که انجام می دهند؛

بلبشوی نسخه پیچی و اقدامات عطاری ها

 آخر 6 آخر 6

 نماینده رفسنجان در پی انتخاب رئیس مجمع نمایندگان:

انتخاب حسن پور
 خالف مقررات و توافق است

 زینلی، رئیس اداره راه و شهرسازی:  

رفع تصرف ۲۴ هزار مترمربع
 از زمین های ملی 

  سالمت 4

نسیم امید: یدا... سپهری، رئیس دادگستری شهرستان سیرجان در 
دیدار مدیر کل امور مالیاتی استان بر اخذ مالیات های صحیح و قانونی 
تاکید جدی کرد، گفت:  همانگونه که برابر مقررات از اصناف خرده و 
کوچک مالیات اخذ می کنیم  بایستی از شرکت های بزرگ و قدر هم  
مالیات دریافت کرد و باید به هر طریق ممکن جلو فرارهای مالیاتی 

بزرگ را  بگیریم...

  شهر 3

هفته نامه نسیـم امید

 گروه سالمت: استفاده از داروهای گیاهی و گیاه درمانی امروزه دربین شهروندان رونق زیادی یافته و استقبال از خرید داروهای گیاهی به حدی است که 
شاهد رشد قارچ گونه عطاری ها هستیم. هم اکنون در اغلب خیابان های یک تا سه مغازه عطاری ایجاد شده و افرادی که برای دوای دردشان به بازار خوش 

رنگ و لعاب عطاری ها می روند که بیشتر گردانندگانشان تخصصی در این حرفه ندارند...

نگاهی به مشکالت پارک های سطح شهر؛
   چالش در حفظ و نگهداری فضای سبز شهری

عکس نسیم امید



2 نسیـم امیدخبـرخبر

فرمانده  نشست خبری  خبر:   گروه 
با  شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه 
های  برنامه  پیرامون  رسانه  اصحاب 
هفته بسیج پنجشنبه هفته گذشته در 

بسیج ناحیه مقاومت برگزار شد.
سرهنگ علی دستوری، در ابتدای جلسه 
طول  در  که  رسانه  اصحاب  از  تشکر  با 
شهروندان  به  خدمات  و  ها  فعالیت  سال 
را انعکاس می دهند، گفت: پس از جنگ 
دشمن تالش کرد از طریق ورود به عرصه 
اسالمی  جمهوری  نظام  به  فرهنگی  های 
این عرصه  با ورد در  و بسیج   بزند  ضربه 
و  ها  ارزش  حفظ  برای  شایسته  نحوه  به 
صیانت از انقالب اسالمی تالش کرد و خدا 
را شکر در این عرصه سربلند است. او در 
ادامه با اشاره اینکه هفته بسیج امسال نیز 
مثل روال هر سال و تنوعی مجدد در بحث 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی سازمان سامان 
توجه  با  امسال  افزود:  است،  شده  دهی 
شعار  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به 
گذاری  نام  است«  مردم  تن  پاره  »بسیج 
زمینه صورت  در همین  ها  برنامه  و  شده 

می پذیرد. 
اینکه  بیان  با  دستوری  سرهنگ 
یا خطری  مشکل  هر حوزه  در  بسیج 
نظامی،  امنیتی،  عرصه  مثل؛  بوده 
فرهنگی و اجتماعی ورود کرده است، 
غیرمترقبه  حوادث  در  بسیج  افزود: 
مثل؛ سیل، زلزله و ... در اولین فرصت 
ها با روحیه جهادی در کنار مردم قرار 
می گیرد و نمونه آن در بحث کرونا به 
طرفی  از  و  آمدند  درمان  کادر  کمک 
بحران  این  در  که  هایی  خانواده  به 

کمک  بودند،  شده  مواجه  مشکل  با 
کردند.  

اشاره  با  بسیج  مقاومت  فرمانده 
آغاز  ما  آبان   29 از  بسیج  هفته  به 
در  کرد:  بیان  دارد،  ادامه  آذر   5 تا  و 
کلیدی  برنامه  از 80  بیش  راستا  این 
دیدار  شهدا،  خانگی  یاددواره  مثل؛ 
گلزار  غباررویی  شهدا،  های  خانواده 
شده، تجلیل، بسیجیان نمونه، برپایی 
ارائه  و  سیار  فرهنگی  ها  ایستگاه 
پایگاه  شرکت  شهروندان،  به  خدمات 

جمعه،  نماز  در  بسیج  مختلف  های 
اردوهای یک روزه برای آرامگاه شهید 
سلیمانی، کارگاه آموزشی امربه معروف 
فرهنگی  مسابقات  و  منکر  از  نهی  و 
ورزشی،  مسابقات  برگزاری  مختلف، 
های  کوهپیمایی،گشت  روی  پیاده 
اقتدار  برای  متعدد  رزمایش  رضویون، 

بسیج را خواهیم داشت.
همچنین  کرد:  اضافه  دستوری 
زدایی  محرومیت  و  رسانی  خدمت 
باتحویل بسته های معیشتی، 12 پک 
دیدار  محروم،  خانه  افتتاح  جهیزیه، 
با  محروم  های  خانواده  از  سرکشی  و 
مشکل  رفع  برای  مسئوالن  حضور 
برای  بها  جاره  پرداخت  پیش  ها،  آن 
در  ادارات  میز  برپایی  نیازمندان، 
مسئوالن  حضور  با  مختلف  محالت 
و  بهداشت  در  همچنین  و  ادارات 
داریم  را  رهنمون  شهید  طرح  درمان 
مناطق  در  حضور  با  ما  پزشکان  که 
محروم اقدام به ویزیت رایگان به اهالی 

منطقه می کنند.  
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دستوری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج در نشست خبری مطرح کرد؛

بسیج در کرونا به کمک کادر درمان آمد
  اجرای بیش از 80 برنامه در هفته بسیج

کلنگ زنی مرکز بهداشت و درمان در شهرک سمنگان
در  کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل  گروه خبر: 
فرمانداری  بانوان  امور  کمیسیون  جلسه  در  سیرجان،  به  یکروزه  سفر 

ویژه و آیین تجلیل از تیم فوتبال بانوان شهرداری شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه، نرگس بحرآسمانی در جلسه 
ارزشمند  حمایت های  از  قدردانی  ضمن  فرمانداری  بانوان  کمیسیون 
بانوان  فعالیت های  گفت:  حوزه ها،  تمام  در  بانوان  از  سیرجان  فرماندار 
و  مهم  بسیار  جامعه   در  آنها  از  مسئوالن  حمایت  و  بخش ها  تمام  در 
اثرگذار است و این نویدبخش جامعه سالم خواهد بود که در همین راستا 
کسب  را  برتر  رتبه  گذشته  سال  سیرجان  فرمانداری  بانوان  کمیسیون 
کرد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کرمان در ادامه سفر 
به اتفاق فرماندار سیرجان، با چند خانواده مددجوی بهزیستی و خانواده 
شهید بختیاری به منظور تسلیت درگذشت پدر شهید بختیاری دیدار 
در  درمان  و  بهداشت  مرکز  کلنگ زنی  آیین  در  شرکت  کرد.  گفتگو  و 
مراسم  احمر سیرجان،  فعاالن جوان هالل  از  تجلیل  شهرک سمنگان، 
آموز و معلم و حضور در مراسم  تجلیل  تکریم خانواده شهدای دانش 
بازیکنان تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان،دیدار با امام جمعه،بازدید 
دفتر  مدیرکل  یکروزه  سفر  برنامه های  جمله  از  سیرجان  گلیم  موزه  از 

امور بانوان و خانواده استانداری کرمان به سیرجان بود.

روز ُپرکار گل گهر در سیرجان
معلم سیرجان،  و  دانش آموز  تکریم خانواده  شهدای  آئین  گروه خبر: 
تجلیل از جوانان فعال عضو جمعیت هالل احمر سیرجان، برگزاری دوره 
آموزشی ویژه برگزیدگان جشنواره صدا و صحنه آوانا و اختتامیه دوره 
شهرستان  در  امروز  فرهنگی  رویداد  چهار  سیرجان،  در  تاتر  آموزشی 
پرشور  استقبال  با  و  گهر  گل  شرکت  میزبانی  به  که  بودند  سیرجان 

عالقمندان برگزار شدند.
به گزارش روابط عمومی گل گهر، آئین تکریم والدین و خانواده های 
شهدای دانش آموز و معلم به میزبانی شرکت گل گهر و با همکاری بنیاد 
شهید و امور ایثارگران و ناحیه مقاومت بسیج سپاه در سالن اجتماعات 
حسینی  حجت االسالم  مراسم  این  در  شد.  برگزار  سیرجان  دارالقرآن 
معاون پشتیبانی شرکت گل گهر  فریدونی  و دکتر  امام جمعه سیرجان 
خاطره گویی  بیت،  اهل  مداح  توسط  مداحی  اجرای  و  کردند  سخنرانی 

والدین شهدا از دیگر برنامه های این مراسم بود.
احمر  هالل  جمعیت  عضو  فعال  جوانان  از  تجلیل  آئین  برنامه  دیگر 
شهرستان سیرجان بود که با مشارکت شرکت گل گهر و جمعیت هالل 
احمر  برگزار شد. این مراسم با سخنرانی مدیر کل هالل احمر استان 
کرمان، امام جمعه سیرجان و مهندس نجمی نیا مدیر مجتمع گل گهر و 
با اجرای برنامه های متنوع  فرهنگی و تجلیل از خدمات داوطلبان جوان 

هالل احمر همراه بود. 
سومین رویداد فرهنگی امروز، برگزاری دوره آموزشی ویژه برگزیدگان 
جشنواره صدا و صحنه آوانا بود که به همت شرکت گل گهر و با همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالن اجتماعات غدیر این اداره برگزار 
و  گویندگی  بزرگسال  بخش  برگزیدگان  مخصوص  که  برنامه  این  شد. 
اجرای صحنه جشنواره آوانا بود، با حضور فیروزه آدابی، مدرس کشوری 
همچنین  شد.  برگزار  تلویزیون  و  رادیو  مجری  و  بیان  فن  گویندگی، 
در  نمایش  هنر  فعاالن  ویژه  تاتر  آموزش  روزه  هفت  دوره  اختتامیه 
سیرجان بود که توسط شرکت گل گهر و با استقبال جامعه تاتر سیرجان 

با هدف ارتقای این هنر در سیرجان برگزار شد. 

که  است  بیماری  دیابت  گروه خبر: 
اطالع هستند  بی  آن  از  زیادی  قشر 
خود  ابتالی  متوجه  زمانی  شخص  و 
با یک سری از عوارض  می شود که  
دلیل  همین  به  است.  شده  رو  روبه 
اشخاص  تمامی  در  غربالگری  باید 

انجام شود.
کلینیک  مدیر  جباری،  آزیتا  دکتر 
در  پزشکی  علوم  دانشکده  دیابت 
افزایش  به  توجه  با  گفت:  باره  این 
بیماری،  این  به  مبتالیان  روزافزون 
سال   ۴5 سن  از  معموالً  غربالگری 
سری  یک  اگر  و  شود  می  شروع 
چاقی  مانند  فاکتورهایی  ریسک 
دیابت،  به  ابتال  خانوادگی  سابقه  یا 
داشته  و...  بارداری  دیابت  فشارخون، 
تر  پایین  سن  در  حتماً  باید  باشند 

انجام  دیابت  غربالگری  سال،   ۴5 از 
به دو  این که دیابت  بیان  با  او  شود. 
نوع یک و دو تقسیم بندی می شود، 
افزود: دیابت نوع یک؛ معموالً در سن 
زیر 30 سال ایجاد می شود و استعداد 
بدن  است که  افرادی  در  آن  به  ابتال 
آن ها توانایی تولید انسولین به مقدار 
کافی را ندارد، یعنی این افراد وابسته 
در  اما  هستند،  انسولین  دریافت  به 
مسائل  به  تر  بیش  دوم  نوع  دیابت 
محیطی و روش زندگی فرد دارد که 

در سنین باال تر شروع می شود.
خدمات  به  اشاره  در  جباری  دکتر 
قابل ارائه در کلینیک دیابت دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان بیان کرد: این 
تا  فعالیت دارد  کلینیک در سیرجان 
و  غربالگری  برای  عزیز  شهروندان 

درمان به موقع مراجعه کنند و تاکنون 
این  در  دیابتی  بیمار  هزار   3 حدود 
کلینیک تشکیل پرونده داده اند. این 
جا عالوه بر غربالگری و درمان دیابت؛ 
وضعیت  خون،  چربی  خون،  فشار 
بیماران  عروقی  و  قلبی  و  کلیوی 
به  درمان  برای  تا  شود  می  بررسی 
صورت منظم و مداوم زیر نظر پزشک 
خیل  همچنین  باشند.   متخصص 
داروی  ها  سال  بیماران،  از  زیادی 
می  مصرف  را  خود  دیابت  معمول 
کنند اما به صورت تخصصی به درمان 
نمی پردازند که باید نسبت به درمان 
اختصاصی خودشان اقدام کنند. دکتر 
پیشگیری  خصوص  در  جباری  آزیتا 
از دیابت اضافه کرد: افراد باید سبک 
زندگی خود را اصالح کرده و فعالیت 

مناسب  غذایی  رژیم  و  ورزش  بدنی، 
موضوع  این  کنار  در  و  باشند  داشته 
در  ها  رسانه  طریق  از  که  است  نیاز 
و  گسترده  عوارض  شناخت  خصوص 
روش های پیشگیری و درمان دیابت 

آموزش الزم به شهروندان داده شود.

مدیر کلینیک دیابت دانشکده علوم پزشکی سیرجان:
غربالگری دیابت از 4۵ سالگی شروع می شود

بلوردی، رئیس کتابخانه های شهرستان سیرجان:
شهرستان سیرجان فاقد کتابخانه مرکزی است

در  خبر:   گروه   
سیرجان  شهرستان 
بالغ  و  کتابخانه    1۵
عنوان  هزار   1۸0 بر 
کتاب موجود است که 
۲3 کتابدار نیز در این 
به کار  مشغول  بخش 

هستند.
حسن بلوردی رئیس کتابخانه های شهرستان سیرجان در این باره 
بیان کرد: امسال را با شعار »جای خالی را با کتاب خوب پرکنیم«، 
آغاز و با توفیق الهی با اجرای برنامه های مناسب، در راستای ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی پیش خواهیم رفت. وی از نبود کتابخانه مرکز 
این  با  شهرستان  این  گفت:  و  کرد  انتقاد  سیرجان  شهرستان  در 
همه پیشرفت های فرهنگی به لحاظ یک شهر اقتصادی و صنعتی 
و معدنی هنوز فاقد کتابخانه است که هرساله در هفته کتاب خوانی 
وعده و وعید ساخت آن داده می شود، اما بازهم به فراموشی سپرده 
دارد  ضرورت  که  نمی شود،  زمینه  این  در  اقدامی  هیچ  و  شده 

مسئوالن شهرستان در این امر مهم اقدام کنند. 
 بلوردی از وجود 15 کتابخانه در سیرجان خبرداد و عنوان کرد: 
در این کتابخانه ها بالغ بر 180 هزار عنوان کتاب موجود است که 
23 کتابدار نیز در این بخش مشغول به کار هستند. وی از فعالیت 
شیوع  با  همچنین  گفت:  و  داد  خبر  هم  کرونا  ایام  در  کتابخانه ها 
مجازی  به صورت  کتابخانه  فعالیت های  کرونا،  منحوس  ویروس 
کتاب خوان،  نشست های  و  یافت  ادامه  اجتماعی  شبکه های  در 
شعرخوانی  و.  حافظ خوانی  کتاب،  معرفی  جمع خوانی،  قصه گویی، 
بر  کتابخانه های سیرجان  رئیس  نشد.  متوقف  ها  کتابخانه  فعالیت 
برگزاری کیفی برنامه های فرهنگی هفته کتاب تأکید کرد و افزود: 
فرهنگ  ترویج  برای  مناسبی  فرصت  کتاب خوانی  و  کتاب  هفته 

کتاب خوانی و آگاه سازی مردم از خدمات کتابخانه هاست.
آئین تجلیل از جوانان فعال

 جمعیت هالل احمر برگزار شد
گروه خبر: طی مراسمی با حضور امام جمعه سیرجان، فرماندار، 
امور  استان کرمان،  مدیرکل دفتر  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
استانداری کرمان، مدیر مجتمع گل گهر وجمعی  بانوان و خانواده 
از مسئوالن استان وشهرستان  در گرامیداشت هفتاد و چهارمین 
این  فعال  جوانان  از  احمر،  هالل  جوانان  سازمان  تاسیس  سالگرد 

جمعیت تجلیل شد.
بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان در حاشیه این مراسم 
گفت:جمعیت هالل احمر بر پایه نوع دوستی و ایجاد صلح و آرامش 
گسترش پیدا کرده و همیشه تالش می کند در عرصه های مختلف 

در کنار آسیب دیدگان  و مردم ارائه خدمت نماید.
 او ضمن تقدیر و تشکر از  اعضای جوانان جمعیت هالل احمر  
افزود: از ابتدای بحران کرونا اعضای جوانان جمعیت هالل احمر در 
طرح های سالمت محور و بشردوستانه با مشارکت و حضور تاثیر 
گذار خود توانستند نقش مثبت و مهمی را در این بحران به ثبت 
برسانند .گفتنی است در پایان مراسم از اعضای فعال منتخب جوانان 

با اهدای هدیه و لوح سپاس تجلیل به عمل آمد .



یادداشت 3 شهر  نسیـم امید

فرد:  سجادحیدری 
در  گذرا  نگاهي  با 
معابر  و  های   پارك 
به  توان  مي  شهری 
سبز  فضاهای  قدمت 
برد.  پي  سیرجان 
از  دهه  چند  از  بیش  که  فضاهایی 
عدم  دلیل  به  و  گذرد  می  عمرشان 
مدیریت صحیح وضعیت فضای سبز 
است.  رو  روبه  مشکالتی  با  شهری 
از حد)عدم  بیش  و گل  کاشت چمن 
شدن،  خشک  آبی(،  کم  به  توجه 
کاشته  درختان  نوع  بودن،  آلوده 
از   ... و  اوکالیپتوس  قبیل  از  شده 
به  توجه  با  است.  آنها  موارد  جمله 
که شهرداری  است  نیاز  موضوع  این 
و  سبز  فضای  مدیریت  بر  عالوه 
نیز  نگهداری  برای  آن  سرانه  حفظ 
یکی  شهری  سبز  فضای  کند.  تالش 
احیا  شبه  یک  که  است  مواردی  از 
صحیح  مدیریت  با  باید  و  شود  نمی 
راستای  در  و  رسیدگی  آن  به 
که  کرد  تالش  آن  نگهداری  و  رشد 
سبز  فضای  از  بتوانند  شهروندان 

مناسب برخوردار شوند.

 عدم توزیع متوازن فضای 
سبز در سطح شهر

این  در  شهروندان  از  یکی  رضا 
سبز   فضاهای  توزیع  گفت:  رابطه 
در سطح شهر نامتعادل و نامتناسب 
مي باشد و بیش ترین فضای سبز و 
پارک ها در مناطق مرکزی و باالی 
شهر وجود دارد. این موضوعی است 
که سال ها مورد انتقاد اهالی مناطق 

پارک  یک  که  است  شهر  حاشیه 
افزود:  او  ندارند.  تفریح  برای  مناسب 
در قسمت هایی جدول گذاری اولیه 
شده و به حال خود رها شده است و 
یا در مناطقی دیگر یک تابلو نصب و 
آبیاری  که  کاشته شده  درخت  چند 
مکان  و  شدند  خشک  و  نشدند 
نیست  اهالی  تفریح  برای  مناسبی 
مجبور  تفریح  ساعت  یک  برای  و 
شهر  مرکز  های  پارک  به  هستند 
مراجعه کنند. البته پارک های مرکز 

روبه  مشکل  همین  با  چند  نیز  شهر 
رو هستند و در آن ها فضای مناسبی 

برای تفریح خانواده ها نیست.
 آسیب و ضرر درختان 

اکالیپتوس
مظفری یکی از همشهریان در این 
باره بیان کرد: درختان اکالیپتوس به 
شاخه  زنند.  می  آسیب  شهروندان 
اتصالی  دارند  زیادی  رشد  آنها  های 
وسایل  سوختن  باعث  و  کنند  می 
برقی می شوند ریشه آن ها نیز باعث 
خرابی پیاده روها و دیوارخانه ها می 
درختان  شهرداری  ساالنه  و  شود 
دوباره  و  کند  می  قطع  نصف  تا  را 
گیر  برق  های  سیم  در  کرده  رشد 
داد:  ادامه  همشهری  این  کنند.  می 
یکی  شکستگی  اثر  در  گذشته  سال 
از همین درختان به خودرو ما آسیب 
وارد شد و استقامت در مقابل باد را 

ندارند. 
 آسیب به ریشه درختان به 

علت گودبرداری غیر اصولی 
برای  عمیقی  کانال  اکنون  هم 
تعویض جداول و یا هدایت آب های 
می  حفر  درختان  کنار  در  سطحی  
از  زیادی  بخش  کانال  این  که  شود 
ریشه درختان را قطع کرده یا به آن 
آسیب مبی زند که این درختان را در 
قرار  خشکیدن  و  نابودی  قدمی  یک 

عقیده  به  و  دهد  می 
توجهی  بی  کارشناسان 
باعث  موضوع  این  به 
می شود که ریشه های 
قطع  درختان  اصلی 
رفتن  بین  از  با  و  شده 
درختان،  تغذیه  زمینه 
خشکیدن  معرض  در 
مرور  به  و  بگیرند  قرار 
منطقه  این  درختان 
خشک شوند. چیزی که 
مشاهده می شود، عدم 
برخی  کار  بر  نظارت 
است  پیمانکاران  از 
زیست  مالحظات  و 

اقدامات  در  محیطی 
عمرانی و تجاری شهر در نظر گرفته 
مشکالت  مهم  این  و  شود  نمی 
سبز  فضای  حوزه   در  در  بسیاری 
به وجود می آورد و باید در حفظ و 
ساله   ۴0 الی   30 درختان  نگهداری 
ندهد  اجازه  شهرداری  و  شود  دقت 
به  خود  کار  راحتی  برای  پیمانکاران 

درختان آسیب برسانند.
 لزوم  فرهنگ سازی برای 

حفظ فضای سبز
آگاهی های  افزایش  چند  هر 
و  مسایل  خصوص  در  عمومی 
در  محیطی  زیست  بحران های 
دهه های اخیر  موجب حساس شدن 
مردم شده ولی متاسفانه مشاهده می 
نیافتن  بهبود  علل  از  یکی  که  شود 
مدیریت شهری  فضای سبز شهری  
فعال  مشارکت  عدم  و  نیست  تنها 
و  تصمیم گیری  فرایند  در  مردم 
نظارت بر برنامه های زیست محیطی 
فرد  که  زمانی  و  است  فضای سبز  و 
برای  که  کند  بررسی  اینکه  بدون 
منابع  از  رشد یک درخت چه مقدار 
هزینه می شود، به راحتی برای دیده 
خشک  به  اقدام  مغازه  تابلو  شدن 
کند.  نمی  درخت  قطع  و  کردن 
برای مشارکت مردم، ایجاد تفریحات 

فرهنگ  تدریجی  تغییر  و  مناسب 
روش های  بهترین  از  یکی  آنها، 
 . است  شهری  سبز  فضای  توسعه 
اهمیت  به  شهروندان  از  برخی  البته 
راه های  اما  هستند  آگاه  سبز  فضای 
ایجاد و حفاظت از فضای سبز را نمی 

ارائه  در  است  الزم  این  بنابر  دانند 
و  جدید  های  گام  مردم  به  آموزش 
موثرتری برداشته شود و این افزایش 
آن  مشارکت  تقویت  و  مردم  آگاهی 
تعلق  تقویت  موجب  تواند  می  ها 
شده  سبز  فضای  به  نسبت  خاطر 
برای  سازی  فرهنگ  در  تواند  می  و 
بسیار  سبز  فضاهای  حفظ  و  ایجاد 
شهری  مدیریت  باید  که  باشد  موثر 
الزم  اقدامات  فرهنگ سازی  بحث  به 

را انجام دهند.

 فضای سبز شهری سیرجان 
آسیب دیده است

در  شهردار  پور،  اکبرکریمی  علی 
جلسه هفته پیش شورای شهر در دفاع 
نگهداشت  برای  مصوبه  اصالح  نامه  از 
فضای سبز و رسیدگی به پارک های 

سطح شهر با توجه به نزدیک شدن به 
اجرای  برای  کم  فرصت  و  سال  پایان 
همه  باید  ما  گفت:  ها  پروژه  برخی 
موضوعات را در نظر بگیریم و با اولویت 
بندی کارها را انجام بدهیم و پیشنهاد 
بودجه  های  ردیف  برخی  جایی  جابه 
به این دلیل است که امکان جذب آن 
ها تا پایان سال نیست و با متمم باید 
این  و  شود  گرفته  ها  تصمیم  همین 
فرصت 3تا۴ ماهه را از دست می دهیم. 
مشکالت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

سبز  فضای  افزود:  سبز شهری  فضای 
و  است  دیده  آسیب  سیرجان  شهری 
کشور  همه  که  ای  زنده  موجود  یک 
ما  بدهند  توسعه  که  کنند  تالش می 
باالترین  که  هستیم  شهرهایی  جزو 
فضای  و  دارد  را  سبز  فضای  سرانه 
سبز که در دید شهروندان است را چه 
تفرجگاهی، جنگل کاری و... را از بین 

بردیم.
شهردار  در ادامه افزود: بحث عملیات 
به زراعی وجود نداشته است و به نوعی 
بیش تر نارون های شهر از بین رفتند 
و آکالیپتوس ها هر نقطه وجود دارد و 
یک سر بری های اداره برق انجام می 
دهد و آکالیپتوس ها شاخه های ترد، 
ریشه های سطحی  و  باال  آب  مصرف 
از  را  تاسیسات  و  اکثر کفپوش ها  که 
باشید پس  و مطمئن  است  برده  بین 
از راه اندازی فاضالب شهری باز به آن 
ها آسیب می زند و در بحث نگهداری 
پارک ها یک فضای مناسب نیست که 
خانواده ها برای تفریح به آنجا بروند و 
محل تجمع بزهکاران و معتادان شده 

است.
ساماندهی  خصوص  در  پور  کریمی 
و  بهبود  گفت:   شهری  سبز  فضای 
نگهداری فضای سبز یک تقویم سالیانه 
عملیات  در  حاضر  حال  در  که  دارد 
به زراعی هستیم که سعی می کنیم این 
کار به خوبی انجام شود و برای درختان 
اما  کرد،  حذف  توان  نمی  آکالیپتوس 
و  بومی، کم آب  و  قالب  از گونه های 
مقاوم به آفات در فضای سبز استفاده 
می کنیم که سازگاری با آب و هوای 
زمان  گذشت  تحت  و  دارند  سیرجان 
گونه های غالب و خود را در فضای سبز 
مورد گل  در  نشان می دهند.  شهری 
گیاه بیش تر گرایش ما کاشت درختچه 
های کم آب و متناسب با محیط است 
و گل های فصلی چون هزینه نگهداری 
در  محدود  صورت  به  است  زیاد  آن 
مکان های که محل تجمع مردم است 

کاشته شود.

شنبه 29 آبان 1400، شماره 301 ، سال هفتم

نگاهی به مشکالت پارک های سطح شهر سیرجان؛

چالش در حفظ و نگهداری  فضای سبز شهری

مظفری یک همشهری: 
درختان اکالیپتوس به 

شهروندان آسیب می زنند. 
شاخه های آنها رشد زیادی 

دارند با سیم های برق اتصالی 
می کنند و باعث سوختن وسایل 

برقی می شوند ریشه آن ها 
نیز باعث خرابی پیاده روها و 

دیوارخانه ها می شود. 

کریمی پور، شهردار: تا کنون بحث عملیات به زراعی وجود 
نداشته است و به نوعی بیش تر نارون های شهر از بین رفتند و 

آکالیپتوس ها هر نقطه وجود دارد و یک سر بری های اداره برق 
انجام می دهد و آکالیپتوس ها شاخه های ترد، مصرف آب باال و 
ریشه های سطحی که اکثر کفپوش ها و تاسیسات را از بین برده 

است و مطمئن باشید پس از راه اندازی فاضالب شهری باز به 
آن ها آسیب می زنند. 

آفات درختان پارك 17 شهریور 

دیابت، تنها با 
آزمایش قند ناشتا مشخص نمی شود

مزمن که  بیماری های  امروزه  دکتر فرهاد فتحی زاده: 
نیاز به پایش دائمی و کنترل دارند یکی از معضالت جوامع 
ها  بیماری  این  مهمترین  از  یکی  دیابت  باشند.  می  بشری 
می باشد که در صورت تشخیص دیر هنگام و بروز عوارض 
شناخته شده آن می تواند تأثیر مخربی در عمر مفید انسان 

ها و کیفیت زندگی آنان داشته باشد. 
 – قلبی  مسائل  به  محدود  صرفاً  دیابت  بیماری  عوارض 
اعصاب  تخریب  و  چشم  شبکیه  آسیب  بلکه  نیست،  عروقی 
دردهای  و  حرکتی  و  حسی  اختالالت  صورت  به  محیطی 
ناتوان کننده نیز از جمله پیامدهای متعدد این بیماری شایع 

می باشد.
کنترل  وراثت،  عامل  توانند  می  بیماری  این  مهم  دالیل   
تغذیه،  بدی  و  زندگی  نوع سبک  تحرک،  عدم  وزن،  نکردن 
با  تنها  قند  بیماری  است.  پرخوری  و  فکری  های  ناراحتی 
آزمایش قند ناشتا مشخص نمی شود گاهی نیاز به آزمایشات 

تکمیلی است.
ورزش های غیرمجاز در بیماران قندی

 
ُکشتی، وزنه برداری، بوکس، ورزش های سنگین و ... یا هر 
نوع ورزشی که باعث کشیدن یا هل دادن اشیاهای سنگین 
باشد ممنوع است چون این نوع ورزش ها عالوه بر این که 
قندخون را باال می برد باعث ناراحتی های چشمی حاصل از 

دیابت می شود. 

عالیم مرض قند قبل از آزمایش

بیمار دچار خستگی زیاد می شود.
بیمار دهانش خشک می شود.

بیمار نسبت به یک فرد سالم افزایش ادرار دارد.
بیمار دچار عفونت های ادراری می شود.

بیمار کاهش وزن پیدا می کند.
بیمار احساس خستگی می کند.

بیمار با کم آبی در بدن روبرو می شود.
بیمار دچار کمی و یا تاری دید می شود.

بیمار دچار خشکی پوستی می شود.
بیمار دچار تهوع و استفراغ می شود.

بیمار دچار حساسیت شدید اعصاب می شود.
بیمار گرسنگی همیشگی در خود احساس می کند.

بیماران قندی از موارد زیر بپرهیزند

- با پای برهنه روی زمین راه نروید.
- از کشیدن وسایل  تیز به دست و پا اعضای بدن بپرهیزند.

- از زدن تنطورید به نقاط مختلف پاها خودداری شود.
- از پوشیدن کفش های تنگ خودداری شود.

- از پوشیدن جوراب های تنگ و نایلونی خودداری کنید.

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه ششدانگ 
خانه دارای پالک 2752 اصلی واقع در مکی آباد سیرجان 
احمدی  محمدعلی  ورثه  تقاضای  مورد  کرمان   36 بخش 
ذیل  تبصره  اعمال  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  آبادی  مکی 
ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست 
حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  مالک   1۴00/8/26 مورخه 
آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی 
در  مورخه 1۴00/9/21  یکشنبه  روز  از ساعت 8 صبح  آن 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک و یا )مالکین( 
مقرر  موعد  در  که  میگرد  اخطار  مزبور  رقبه  مجاور  امالک 
و در صورت عدم  وقوع ملک حاضر  اعالم در محل  این  در 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و 
چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
روز  قانون حداکثر ظرف مدت 30  ماده 20  بر طبق  باشد 
را  خود  اعتراض  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  از  پس 
گردد.  ارسال  صالحه  دادگاه  به  تا  اعالم  اداره  این  به  کتباً 
بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود.
رئیس  آرمانپور  محمد   -1۴00/8/29 شنبه  انتشار  تاریخ 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



4 نسیـم امیدسالمتیادداشت

 به مناسبت روز جهانی کودک؛
افزایش هوش هیجانی کودکان

کودک  هر  محمودآبادی:  فاطمه 
او  به  بایست  و  است  فرد  به  منحصر 
قبل  کودکان  شود.  گذاشته  احترام 
خود  برای  باید  دیگران  پذیرش  از 
بپذیرند  را  خود  و  شوند  قائل  ارزش 
باید شکست های خود  مثال کودکان 
موقعیت  ها  بپذیرند چون شکست  را 
این  به  و  اند  یادگیری  بالقوه  های 

صورت به جلو حرکت کنند و تاب آور خواهند ماند و از عهده 
فراز و نشیب های زندگی خود بر می آیند. 

کودکان باید قادر باشند که نیازهای خود را شناخته و نسبت 
به تأمین آنها اقدام کنند این نیازها در برگزیده تمامی سطوح 
نیازها از جمله جسمانی، عاطفی- هیجانی، اجتماعی و معنوی 
است آنها باید بیاموزند که احساسات مهم اند و بایست به آنها 
اعتماد کرد نخستین مکانی که کودکان یاد می گیرند خانواده 
است در خانواده تعامل برقرار می کنند و حس پذیرفته شدن یا 
علوم پذیرش را کسب می کنند در این دوران حساس کودکی 
یا یک هفته خاص  به یک روز  نیازهای کودک  به  نباید توجه 

محدود شود.
 وظیفه والدین این است که همواره فضای یادگیری و تجربه 
هیجانات و ابراز احساسات را برای کودک فراهم کنند در چنین 
فضایی است که نه تنها آنچه والدین مستقیم به کودکان می 
گویند و در ارتباط با آنان رفتار می کنند مهم است بلکه رفتار 
والدین با دیگران و یا محبت بین والدین نیز در تربیت و رشد 
هوش  باید  والدین  اساس  همین  بر  است.  تأثیرگذار  کودکان 

هیجانی خود را همزمان با آموزش کودکان افزایش دهند. 
والدین و کودکان می توانند مهارت های جدید را با یکدیگر 
فرار گیرند و این منحصر به یک روز یا یک هفته خاص نیست 
که ما آن را روز جهانی یا ملی کودک بنامیم و آن روز خاص 
پذیرای احساسات و هیجانات کودکمان باشیم و بقیه سال در 

تناقض با این مناسبت خاص عمل کنیم.
 پس وطیفه خانواده این است که بر اساس هوش هیجانی با 
فرزندان خود رفتار کنند، خود را بشناسند درباره احساساتشان 
صحبت کنند و جمالت احساس را به کودک آموزش دهند با 
کودک همدلی کنند هرگز احساسات شدید او را سرکوب نکنند 
بلکه آنها را بپذیرند مصاًل به او بگویند: احتماالً احساس خشم و 
یا )هر احساس دیگری( داری و به او فهمانند که از احساسات او 
آگاه هستند و آنها را می پذیرند ولی همه ی رفتارها او ممکن 
است قابل پذیرش نباشد، یک الگوی مناسب در کنترل هیجانات 
برای کودک باشند و کودک را تشویق کنند تا حس همدلی و 
احترام به دیگران را در وجود خود تقویت کنند.       *روانشناس

گیاهی  داروهای  از  استفاده  سالمت:  گروه 
امروزه دربین شهروندان رونق  و گیاه درمانی 
داروهای  خرید  از  استقبال  و  یافته  زیادی 
قارچ  رشد  شاهد  که  است  حدی  به  گیاهی 
اغلب  در  اکنون  هم  ها هستیم.  عطاری  گونه 
ایجاد  عطاری  مغازه  سه  تا  یک  های  خیابان 
شده و افرادی که برای دوای دردشان به بازار 
که  روند  می  عطاری ها  لعاب  و  رنگ  خوش 
بیشتر گردانندگانشان تخصصی در این حرفه 
تجویز  به  اقدام  بازار  بلبشو  این  در  و  ندارند 
های مختلف برای همه دردها می کنند. آنچه 
عطاری  به  رسیدگی  در  ضعف  است  جاری 
این واحدها،  بر  نظارت مسئوالن  و میزان  ها  
کیفیت داروهای گیاهی، تخصص فروشندگان 
و در نهایت منبعی برای رسیدگی به شکایات 

احتمالی مردم وجود دارد.

تجویز داروهای بی نام و نشان
یکی از همشهریان در این رابطه بیان داشت: 
وزن  وکاهش  الغری  برای  آشنایان  از  یکی 
مراجعه   .... خیابان  در  واقع  عطاری  مغازه  به 
خواست  می  تجویزی  داروهای  که  بود  کرده 
او را بکشد و سر از بیمارستان های کرمان در 
هیچگونه  داروها  این  افزود:  ادامه  در  او  آورد. 
نام و نشانی نداشتند و البته خیلی از داروهای 
آن ها ترکیب از گیاهان طبیعی است و تاثیر 
خوبی برای برخی بیماری ها دارد و حتی در 
دوران کرونا نیز گیاهانی مثل آویشن، بابونه و... 
را تجویز می کردند که خوب بودند. همچنین 
به  آمدنش  علت  درباره  که  میانسالی  خانم 
عطاری به »نسیم امید« می گوید: من هر ماه 
به اینجا می آیم که داروی گیاهی بگیرم. چندین 
سال است که مشکل معده دارم،  انواع جوشانده 
و دارو و عرقیات مختلف برای خودم می گیرم ، 
البته هنوز نتیجه ای هم ندیده ام. او افزود: حتی 
در آباده یک خانم بی سواد در منزل همه کار 

انجام می دهد و دارو نیز می دهد!

مصرف نابجای 
داروهای گیاهی عوارض دارد

 دکتر فاطمه هادیان، متخصص طب سنتی، 
دارویی  گیاهان  بی رویه  مصرف  خصوص  در 
عوارض  داروها  این  رویه  بی  مصرف  گفت: 
تا شدیدی را در پی دارد و هر فردی  خفیف 
داروهای  ای،  زمینه  بیماری  مزاج،  به  توجه  با 
مصرفی، سابقه حساسیت به دارو یا هر فرآورده 
مقاصد  برای  را  گیاهان  یکسری  می تواند  ای 
بعضی  دیگر  طرف  از  نماید.  استفاده  مختلف 
مصرف  ممنوعیت  فرد  این  برای  هم  گیاهان 
بیماری در  اگر  مثال  به عنوان  خواهد داشت. 
نباید  هست  ضدانعقاد  داروهای  مصرف  حال 
اینکه خیلی  افراط کند. پس  در مصرف سیر 
مضر  گیاهان  مصرف  می کنند  تصور  مردم  از 
نیست، تفکر بسیار اشتباهی است. حتی ادویه 
مصرفی روزانه جزو داروهای گیاهی محسوب 
جایز  هم  موارد  این  در  افراط  پس  می شوند 
نیست و فقط در حد چاشنی غذا باید استفاده 
تداخالت  باید  حتما  افزود:  ادامه  در  او  شود. 
داروها، چه داروهای شیمیایی و چه داروهای 
بسیاری  متاسفانه  داد.  قرار  مدنظر  را  گیاهی 
از مراجعین در زمان مراجعه جهت ویزیت نه 

نه  و  دارند  همراه  را  خود  پاراکلینیک  مدارک 
نام داروهای مصرفی خود را می دانند. در زمان 
داروهای  لیست  حتما  پزشک  هر  به  مراجعه 

مصرفی خود را اطالع دهند. 
خصوص  در  سنتی  طب  متخصص  این 
عطاری ها و فروش دارو و تجویز آن ها بیان 
کرد: متاسفانه شاهد خطاهای زیادی هستیم 
به مردم است.  وارده  نتیجه آن لطمه های  که 
محل  فقط  عطاری ها  کشوری،  قوانین  طبق 
یعنی  هستند،  مفرده  بصورت  گیاهان  فروش 
و  ترکیب شده  بصورت  را  نباید گیاهان  حتی 
یا حتی بصورت داروی فرآوری شده در اختیار 
مردم قرار دهند. برای تهیه این اقالم تنها باید 
شود.  مراجعه  سالمتکده ها  و  داروخانه ها  به 
بخش های نظارت بر درمان و غذا و دارو سعی 
بر کنترل این موارد دارند، ولی آگاه سازی مردم 

اقدام موثرتری است.
هادیان در خصوص مصرف گیاهان در افراد 
داشت:  بیان  نیز  زمینه ای  یا  بیماری خاص  با 
صورت  متخصص  پزشک  توسط  باید  تجویز 
برای  از یک طرف  گیرد. داشتن علم پزشکی 
تشخیص  روش های  و  بیماری  کامل  شناخت 
به خواص،  تسلط  دیگر  از طرف  و  است  الزم 
گیاهان  مصرف  ممنوعیت  و  تداخالت  اثرات، 
در  است.  ضروری  و  واجب  نیز  زمینه  این  در 
ضمن در این گونه موارد بیشتر بصورت تعامل 
بین رشته ای مراحل تشخیص و درمان انجام 
می شود تا در نهایت بیمار بیشترین نفع را از 

درمان ببرد.
 او ادامه داد: نحوه تجویز درمان در طب ایرانی 
بر این اساس است که ابتدا شرح حال کاملی از 
بیمار گرفته می شود. مزاج ذاتی )مزاجی که فرد 
با آن متولد شده است(، و سوء مزاج بخصوص 
در ارگان های بدن بررسی می شود. ابتدا سبک 

زندگی فرد بر اساس اصول شش گانه اصالح 
درمان  تغذیه  با  بتوان  که  جایی  تا  می شود. 
نمود تجویز دارو صورت نمی گیرد. برای تجویز 
دارو اولویت با گیاه بصورت مفرده است یعنی 
استفاده از یک گیاه و بعد استفاده از ترکیبات 
گیاهی مرکب هر چند بر حسب شرایط ممکن 

است تجویز فرآورده مرکب از همان ابتدا آغاز 
ماساژ،  شامل  یداوی  اعمال  نهایت  در  و  شود 
بادکش گرم و سرد، حجامت، فصد و زالو و ... 
هستند. بر خالف تصور عوام، حجامت و ... برای 
هر شخص و بیماری جایز نیست و گاهی سبب 
عده  ولی  شود.  العالج  بیماری صعب  می شود 
ای بخاطر نفع مالی برای همه در هر شرایطی 

تجویز می کنند.
در حال سروسامان دادن

 به عطاری ها هستیم
و  غذا  مدیر  نسب،  رضوی  دکتر سیدمحمد 
داروی دانشکده پزشکی در این رابطه بیان کرد: 
چند ماهی است اداره مکمل طب سنتی زیر 
نظر مدیریت غذا و دارو شکل گرفته و نظارت 
ها بیشتر شده است و  در حال سروسامان دادن 
این مدت پرسنل  به عطاری ها هستیم و در 
ما به عطاری ها سر می زنند و پس از بازدید 
و بررسی از مغازه آن ها اگر داروهای ساختنی 
داشته باشند، جمع آوری و برخورد می کنند. 
او در ادامه افزود: عطاریها زیر نظر اداره ی طب 
سنتی هستند و فقط حق فروش داروی گیاهی 
را دارند و حق تشخیص، تجویز و درمان ندارند 

و با این کار آنها مقابله می کنیم.
او در ادامه با اشاره به ایجاد سالمتکده طب 
استان  شهر  دومین  سیرجان  افزود:  سنتی 
است که دارای سالمتکده طب سنتی می شود. 
سالمتکده زیر نظر مدیریت غذا و دارو(یکی از 
معاونت های دانشکده علوم پزشکی )است و اگر 
متخصص طب سنتی در سیرجان مستقر شود، 
می  استقبال  موضوع  این  از  شهروندان  قطعا 
کنند و سالمتکده دارای داروخانه طب گیاهی 
است و مراجعان توسط متخصص طب سنتی 

طبق تعرفه دولتی ویزیت میشوند.
مدیر غذا و داروی دانشکده پزشکی سیرجان 
اشاره  شهر  سطح  های  عطاری  عملکرد  به 
کرد و راه اندازی سالمت کده طب سنتی در 
سیرجان را راهی برای ساماندهی به فعالیت این 
صنف عنوان کرد و افزود:  طب سنتی غیر از 
تجویز و درمان با داروهای گیاهی شامل دیگر 
اقدامات درمانی نظیر )ماساژدرمانی، زالودرمانی، 
حجامت، بادکش و فصد( است و اگر همکاران 
ما در بازدیدهای انجام شده متوجه شوند که 
چون  کند،  می  ها  فعالیت  این  به  اقدام  فرد 
دخالت در امر درمان می شود به معاونت درمان 

اطالع می دهند که برخورد قانونی انجام شود.
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نگاهی بر افزایش عطاری ها و کارهایی که انجام می دهند؛

بلبشوی نسخه پیچی و اقدامات عطاری ها

دکتر هادیان، متخصص طب 
سنتی: اینکه خیلی از مردم تصور 

می کنند مصرف گیاهان مضر 
نیست، تفکر بسیار اشتباهی است. 

حجامت نیز برای هر شخص و 
بیماری جایز نیست و گاهی سبب 
می شود بیماری صعب العالج شود.

یک همشهری: یکی از آشنایان 
برای الغری وکاهش وزن به 

مغازه عطاری واقع در خیابان .... 
مراجعه کرده بود که داروهای 

تجویزی می خواست او را بکشد 
و سر از بیمارستان های کرمان 

در آورد. 

دکتر رضوی، مدیر غذا و داروی 
دانشکده پزشکی: چند ماهی 

است اداره مکمل طب سنتی زیر 
نظر مدیریت غذا و دارو شکل 
گرفته و نظارت ها بیشتر شده 

است و در حال سروسامان دادن 
به عطاری ها هستیم و در این 
مدت پرسنل ما به عطاری ها 

سر می زنند و پس از بازدید و 
بررسی از مغازه ها اگر داروهای 
ساختنی داشته باشند، جمع آوری 

و برخورد می کنند. 

با حضور بعضی مسئوالن شهرستان، شهروندان و عالقه مندان به ورزش برگزار شد؛

جشن نایب قهرمانی تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان
تقدیر از بازیکنان ، کادر فنی و عوامل تیم فوتبال بانوان

نایب  جشن  مراسم  رسان:  اطالع 
قهرمانی تیم فوتبال بانوان شهرداری 
جام  های  رقابت  در  سیرجان 
هفته  چهارشنبه  آسیا  باشگاه های 
)ع(  علی  امام  ورزشگاه  در  گذشته 

برگزار شد. 
ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
شکوه  با  مراسمی  در  سیرجان، 
شهروندان،  از  جمعی  حضور  با  که 
مسئولین  و  ورزش  به  عالقه مندان 
از  شد،  برگزار  سیرجان  شهرستان 
تیم  عوامل  و  فنی  کادر  بازیکنان، 
سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال 

تقدیر شد.
االسالم  حجت  که  مراسم  این  در 
جمعه  امام  حسینی  والمسلمین 
بانوان  امور  مسئول  سیرجان، 

ویژه،  فرماندار  کرمان،  استانداری 
شورای  اعضای  و  رئیس  شهردار، 
در  مردم  نماینده  دفتر  رئیس  شهر، 
انتظامی شهرستان،  فرمانده  مجلس، 
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
و  ورزش  اداره  رئیس  سیرجان، 
هیات  اعضای  و  عامل  مدیر  جوانان، 
مدیره باشگاه گل گهر و رئیس هیات 
داشتند  حضور  نیز  سیرجان  فوتبال 
سوی  از  هدایایی  و  لوح  اهدای  با 
از  استان  و  شهرستان  مسئوالن 
شهرداری  بانوان  افتخارآفرین  تیم 
آسیا  باشگاه های  جام  در  سیرجان 

تجلیل شد.
شهر  شورای  رئیس  خدامی،  حسن 
ضمن  داشت:  بیان  مراسم  این  در 
مراسم  در  مسئوالن  به  خوشامد 
باشگاه  اعزامی  کاردان  از  تجلیل 

حضور  سیرجان  ورزشی  و  فرهنگی 
اعزام  تیم  روزانه  گفت:  کردند،  پیدا 
شما  چه  که  کردیم  اعالم  شوند  می 
مسابقات  این  در  که  داشتیم  باور 
توان  در  آنچه  و  بدرخشید  خوب 
حمایت  بود  شهرستان  مسئوالن 
در  تیم  افزود:  ادامه  در  او  کردیم. 
عرصه آسیا با تالش و کوشش خوش 
سیرجان  شهرداری  تیم  و  درخشید 
یک برند در باشگاه های آسیاست و 
جای افتخار برای کشور و سیرجان و 
استان است و امیدواریم موفق باشد. 
مسئوالن  تمامی  از  تشکر  با  خدامی 
حمایت  که  استان  و  شهرستان 
شهرداری  بانوان  تیم  افزود:  کردند، 
کسب  یکی  داد،  انجام  بزرگ  کار  دو 
اینکه  به  توجه  با  آسیا  قرمانی  نایب 
حضور  عرصه  این  در  بار  اولین  برای 

جهانشاهی  مهدی  کردند.  می  پیدا 
در  نیز  شهرداری  باشگاه  مدیرعامل 
این باره بیان داشت: ما در مسابقات 
یکی  داشتیم  استراتژی  و  برنامه  دو 
وظایف  جزو  قدرتمندانه  حضور 
کردیم  سعی  که  بود  ما  ورزشی 
بهترین نتایج کسب کنیم. او در ادامه 
اضافه کرد: مورد بعدی که برای اولین 
پایه گذار  باید  بودیم  اعزامی  بار تیم 
فرهنگی  باشیم که تیم های دیگر در 
سال های بعد پیرو آن باشند و خدارا 
شکر در این زمینه همه تالش کردیم 
توانستیم سربلند  اعتقاد خودم  به  و 

باشیم.
با  همراه  مراسم  این  است  گفتنی 
برنامه های شاد و متنوع در مجموعه 
ورزشی امام علی )ع(، با شور و شعف 

خاصی برگزار شد.



سارق فرا استانی خودروهای شهروندان 
سیرجان دستگیر شد

سیرجان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست  حوادث:  گروه 
از  را  خودرو  دستگاه   ۵ که  استانی  فرا  سارق  دستگیری  از 

شهروندان سیرجانی سرقت کرده بود خبر داد
ماموران  گفت:  رابطه  این  در  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
پلیس آگاهی در پی دریافت گزارش چند مورد سرقت خودرو 
در  هایی  سرنخ  به  سرقتی  خودروی  دستگاه  یک  کشف  با  و 
دست  نیز  دیگر  خودروی  چند  سرقت  عامل  هویت  با  رابطه 
پیدا کردند. سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان بیان داشت: 
به  موفق  اطالعاتی  کار  انجام  ضمن  آگاهی  پلیس  ماموران 
شناسایی سارق شده و این فرد را ضمن اخذ نیابت قضائی در 
کردند.  دستگیر  و  شناسایی  شیراز  شهرستان  در  مخفیگاهش 
سرهنگ رمضان نژاد خاطرنشان کرد: در بازجویی های بعدی 
فقره   7 دارای  و  دار  سابقه  فردی  متهم،  این  شد  مشخص 
سابقه قبلی و گرفتار اعتیاد است که چند سال قبل برای کار 
به سرقت  اقدام  مدتی  از  بعد  اما  آمده  به شهرستان سیرجان 
سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  است.  کرده  می  خودرو 
فرد  این  از  شده  توقیف  خودروی  از  بازرسی  در  داشت:  بیان 
مقدار زیادی کابل و سیم برق، سیم چین، انبردست، کلنگ و 
مقداری میلگرد یک متری کشف و جهت سیر مراحل قانونی به 

پلیس آگاهی تحویل داده شد.

دستگیری 3 سارق و کشف 7 فقره سرقت 
 3 دستگیری  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:   گروه 
سارق و کشف 7 فقره سرقت محتویات داخل خودرو و در این 

شهرستان خبر داد.
وقوع  پی  در  داشت:  اظهار  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
در  خودرو  داخل  محتویات  و  قطعات  سرقت  فقره  چندین 
در  ویژه  به صورت  سارقان  یا  سارق  شهر سیرجان دستگیری 
دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: در این راستا ماموران 
 3 اطالعاتی  اقدامات  انجام  و  میدانی  های  بررسی  با  انتظامی 
در  را  آنها  مقام قضائی  با  را شناسایی و طی هماهنگی  سارق 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  کردند.  دستگیر  مخفیگاهشان 
و مدارک  با شواهد  بیان داشت: متهمان در مواجهه  سیرجان 
داخل  محتویات  و  قطعات  سرقت  فقره   7 به  پلیس  مستدل 

خودرو اعتراف کرد. 
سارقان اماکن با 9 فقره اعتراف

از دستگیری  انتظامی سیرجان  گروه حوادث: فرمانده 
3 سارق و کشف 7 فقره سرقت محتویات داخل خودرو و 

در این شهرستان خبر داد.
با اعالم این خبر اظهار داشت:  سرهنگ منصور رمضان نژاد 
سرقت  افزایش  به  توجه  با  شهرستان  این  انتظامی  ماموران 
اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره مراتب را در دستور 
کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران انتظامی این فرماندهی 
در 72 ساعت گذشته موفق به دستگیری 2 نفر سارق اماکن 
شده و جهت بررسی آنان را به مقرهای انتظامی داللت دادند. 
 9 به  آمده  عمل  به  های  بازجویی  از  پس  متهمان  افزود:  وی 
کاره  نیمه  های  ساختمان  و  اماکنن خصوصی  از  سرقت  فقره 
شده و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. 

خبر 5 حوادث  نسیـم امید

سرپرست  حوادث:  گروه 
سیرجان  انتظامي  فرمانده 
اصلی  عامالن  ازدستگیري 
آتش  و  جمعی   دسته  نزاع 
از  یکی  در  عمدی  سوزی 
محالت شهر زیداباد خبر داد. 

سرهنگ منصور رمضان نژاد 
در  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
پي وقوع نزاع دسته جمعی و 
آتش سوزی عمدی در یکی از 
محالت شهر زید آباد ماموران 
آباد ضمن حضور  زید  پاسگاه 
رسیدگی  نظر  مورد  محل  در 
کار  دستور  در  را  موضوع  به 

قرار دادند.

پاسگاه  ماموران  افزود:  وي 
انتظامی زیداباد پس از حضور 
اولیه  بررسی های  و  در محل 
نفر  چند  حضور  متوجه 
ناشناس در منزلی در یکی از 
زیداباد شده که  محالت شهر 
ایجاد  و  نمایی  قدرت  ضمن 
شکستن  و  وحشت  و  رعب 
تعداد  منزل؛  های  شیشه 
را  سیکلت  موتور  دستگاه   3
محل  از  و  کشیده  آتش  به 

متواری شده اند .
انتظامي  فرمانده  سرپرست 
عنوان  شهرستانسیرجان 
حضور  با  ان  از  پس  کرد: 

و  آگاهی  پلیس  کارشناسان 
و  محل  در  اطالعات  پلیس 
انجام اقدامات پلیسی عامالن 
شناسایی  نزاع  و  سوزی  اتش 
با مستندات  و ضمن مواجهه 
ارتکابی معترف  قانونی به بزه 

مراحل  سیر  جهت  وسپس 
مراجعقضایی  به  قانونی  
معرفی شدند. سرهنگ رمضان 
نژاد خاطر نشان کرد :عامالن 
مسببین  و  نزاع  طرف  دو  هر 
اتش سوزی که تعدادی از انها 

انجام  از  پس  بودند  افاغنه  از 
مراحل قانونی و بازجویی های 
مقامات  تحویل  شده  انجام 

قضایی شدند
در  نژاد  رمضان  سرهنگ 
پایان خاطر نشان کرد : نیروی 
افرادی  با  با قاطعیت  انتظامی 
که مخل نظم و امنیت هستند 
زدن  هم  بر  قصد  نوعی  به  و 
داشته  را  شهروندان  ارامش 
برخورد  قاطعیت  با  باشند 
شهروندان  از  و  کرد  خواهد 
هرگونه  که  کرد  درخواست 
طریق  از  را  ناامنی  موارد 

پلیس110 اعالم کنند .

گروه خبر: نشست خبری رئیس 
اصحاب  با  سیرجان  راه  پلیس 
رسانه پیرامون آغاز طرح زمستانی 
و اهمیت بستن کمربند سرنشینان 
در  گذشته  هفته  خودرو  عقب 
مرکز فرماندهی انتظامی شهرستان 

برگزار شد.
سرهنگ مهدی سلیمی، با اشاره به 
اهمیت بستن کمربند سرنشینان عقب 
خودرو بیان کرد: طرح آموزش و تذکر 
به خودروهای عبوری را آغاز کردیم و از 
هفته آینده با خودروهایی که سرنشینان  
عقب آن کمربند ایمنی نبسته  باشند، 

برخورد می کنیم. 
او در ادامه افزود: با توجه به این که 
برای  جلو  سرنشین  کمربند  بستن 

ها  و ر د خو
سازی  فرهنگ 
است  شده 
این  شاهد  اما  
که  هستیم 
ن  نشینا سر
کمربند  عقب 
که  بندند  نمی 
در  است  یناز 
این رابطه اطالع 
بیش  رسانی 

برون  های  مسافرت  برای  که  تر شود 
شهری بستن کمربند سرنشینان عقب 

اجباری است.
آغاز  به  ادامه  در  راه  پلیس  رئیس 
با  گفت:  کردو  اشاره  زمستانی  طرح 

و  آب  تغییرات  و  سرد  فصل  شروع 
های  مسافرت  برای  شهروندان  هوایی 
بین شهری خود؛ استعالم هواشناسی، 
بررسی وسایل فنی خودرو، زنجیر رخ 
و... را با خود داشته باشند.  او در پایان 

از شهروندان خواست در مسیر مسافرت 
واحدهای  با  را  متقابل  همکاری  خود 
به هشدارها و  و  باشند  امدادی داشته 

توصیه های آن عمل کنند. 
نقاط  به  ادامه  در  سلیمی  سرهنگ 
اشاره  سیرجان  محورهای  خیز  حادثه 
کردو گفت: برای نقاط حادثه خیز نمی 
توان با صراحت گفت یک نقطه مشکل 
ساز اما با توجه به این که قسمت هایی 
مستعد تصادف بودند، مشخص کردیم و 
با اداره راه و حمل نقل جاده ای اعالم 
کردیم. رئیس پلیس راه در ادامه افزود: 
بیش ترین عامل تصادف های جاده ای 
عدم توجه به جلو و خستگی و آلودگی  
باعث واژگونی و ایجاد خسارت جانی و 

مالی می شود. 

کشف لوازم قاچاق مربوط 
به رمز ارزهای دیجیتال 

گروه حوادث: سرپرست فرماندهی 
به کشف  اشاره  با  انتظامي سیرجان 
یک تعداد لوازم ارز دیجیتال قاچاق 
به ارزش 30 میلیارد ریال از استمرار 

طرح های مبارزه با قاچاق کاال در این 
شهرستان خبر داد. 

در  نژاد  رمضان  سرهنگمنصور 
تشریح این خبر گفت: ماموران دایره 
مبارزه با قاچاق کاالی پلیس آگاهی 
شهرستان از فعالیت غیرمجاز تعدادی 
در  منزلی  در  دیجیتال  ارز  دستگاه 

بلوار مالک اشتر این شهرستان مطلع 
کار  دستور  در  را  موضوع  بررسی  و 
ماموران  افزود:  وي  دادند.  قرار  خود 
ضمن هماهنگی قضائی در بازرسي از 
این منزل 6 دستگاه اتریوم مربوط به 
دستگاه های ارز دیجیتال و 68 عدد 
 6 پاور،  دستگاه   11 گرافیک،  کارت 

و 5 عدد فن مربوط  بورد  مادر  عدد 
به این دستگاهها که فاقد مجوز بودند 
را کشف کردند. سرهنگ رمضان نژاد 
افزود: ارزش ریالی این کاالها توسط 
کارشناسان 30 میلیارد ریال برآورد و 
در این رابطه یک متهم دستگیر و به 

اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

شنبه 29 آبان 1400، شماره 301 ، سال هفتم

رضا  حوادث:  گروه 
یوسفی، مدیرعامل سازمان 
سیرجان،  نشانی  آتش 
ایمنی در  نکات  ارائه  ضمن 
وسایل  راه اندازی  و  نصب 
به  نسبت  گرمایشی، 
ایمنی  توصیه های  رعایت 

تاکید کرد.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
گاز  حادثه  کرد:  بیان  رابطه  این  در  یوسفی  رضا  سیرجان،  شهرداری 
تامین هوای مصرفی جهت  به واسطه ی دو عامل اصلی عدم  گرفتگی 
کامل  خروج  امکان  فقدان  و   کامل  سوختن  منظور  به  گاز  با  ترکیب 

گازهای حاصل از سوخت اتفاق می افتد.
 او با اشاره به شرایط کارکرد ایمن یک وسیله ی گاز سوز گفت: تامین 
تامین  از طریق دریچه های  هوای الزم و کافی برای احتراق کامل که 
هوا و فضاهای باز زیر درها تامین می شود و تعبیه ی سیستم اصولی 
خروج محصوالت احتراق که این مهم توسط اجرای اصولی و استاندارد 

دودکش تحقق می یابد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی  از شهروندان خواست که نکات مهم 
همیشه  سوز  گاز  وسایل  باشند:  داشته  نظر  در  سرد  فصل  برای  را  زیر 
اکیدأ  ها  پنجره  درها  منافذ  درزبندی  از  بسوزد،  آبی  ی  شعله  با  باید 
خودداری نمائید، وسایل گاز سوز برای سوختن نیاز به هوای کافی دارند 
بنابراین باید در کنار وسایل گاز سوز  دریچه ی تامین هوا وجود داشته 
از  همواره  باشد،  باز  ها  اتاق  درب  زیر  و  ساختمان  اصلی  درب  زیر  و 
اتصال کامل وسایل گاز سوز با دریچه ی دودکش و چفت شدن زانو ها 
اطمینان حاصل کنید، کاهش قطر دودکش خطرناک است. استفاده از 
لوله بخاری های آکاردئونی آلومینیومی خطرناک است و منجر به نشت 

گاز منوکسید کربن و مرگ می شود.
بارها حادثه  لوله ی بخاری در داخل ظرف آب  همچنین  قرار دادن 
را  هود  یا  هواکش  و  سوز  گاز  وسایل  دودکش  نباید  هرگز  و  بوده  ساز 
اضافی  زانوهای  از  استفاده  داد،  عبور  مشترک  کانال  یا  و  لوله  یک  از 
خطرناک می باشد،  لوله های بخاری به صورت افقی نصب نگرد  ولوله 
های بخاری و آبگرمکن بصورت افقی امتداد و شیب منفی نداشته باشند. 
قبل از بکارگیری وسایل گاز سوز ، باز بودن انتهای دودکش را از روی 
مصالح  وسیله  به  ها  دود کش  داخل  شدن  مسدود  نمایید.  کنترل  بام 
ساختمانی و یا مسدود شدن کالهک های دودکش ها عملکرد دودکش 

را مختل کرده و باعث خفگی می شود.

سرهنگ منصوری، سرپرست فرمانده انتظامي سیرجان:

دستگیری عامالن نزاع و آتش سوزی زیدآباد 

سرهنگ سلیمی، رئیس پلیس راه سیرجان:

برخورد با خودروهایی که سرنشینان  عقب کمربند  نبندند

توصیه های ایمنی آتش نشانی سیرجان
 با شروع فصل سرما



فراز و نشیب تیم بانوان شهرداری سیرجان

یک  شنبه  بدرقه  ناظری:  فرهاد   
ماه  آبان   2۴ استقبال   ،1۴00 آبانماه 
برگزار  گمنام  شهدای  گلزار  در   1۴00
سیرجان  شهرستان  مسئوالن  حضور  شد، 
قلب  قوت  ورزشی  مراسمات  تمامی  در 
واسطه  به  که  افرادی  و  ورزشکاران  برای 

حضورشان در ورزش سیرجان، مهمان سیرجانی های می شوند 
تمجید  و  تعریف  از   ، بینند  می  که  را  حمایت  و  همیت  این   ،

دست نمی کشند.
با حمایت همه جانبه شهرداری سیرجان  بانوان سیرجان  تیم 
تیمی با شخصیت و بدون حواشی را در سال های اخیر ساخته 
نگه  زنده  راستای  در  شهرداران  نقش  و  است  کرده  پرداخته  و 
این  و  شود  می  دیده  وضوح  به  سیرجان  بانوان  ورزش  داشتن 
بانوان  فوتبال  برتر  لیگ  در  سیرجان  تیم  قهرمانی  به  پیشتوانه 
نایب  نهایت  در  و  آسیا  قهرمانان  لیگ  سهمیه  کسب  و  کشور 
بانوان  به  دادن  اهمیت  بر  تاییدی  مهر  کهن،  قاره  در  قهرمانی 

کشورمان زده شد.
مهم بودن حضور تیم سیرجان به عنوان نماینده ایران در آسیا 
و پیگیری های مستمر جامعه که با کسب بهترین نتایج این تیم  
تصویری  های  ارتباط  با  مهم  این  و  شود  انداز  طنین  ایران  نام 
تیم  سرمربی  اسکوچیچ  دراگان  سیرجان،  شهردار  پور  کریمی 
ملی ایران، علیرضا جهانبخش و حسین کنعانی زادگان بازیکنان 
تیم ملی، جهت روحیه دادن برای تک تک بازی های بازیکنان 
خارج  زمین  از  عملکرد  بهترین  با  که  سیرجان  شهرداری  تیم 

شوند.
لیگ قهرمانان آسیا 2021 شهرداری ایران، بنیادکار ازبکستان 
، گوکوالم کراال هند و امان کالب اردن به رقابت پرداختند که 
یکشنبه 16 آبانماه 1۴00 ، شهرداری سیرجان 2 بر 1 بنیادکار 
در  ایران  بانوان  بازی  اولین  تا  گذاشت  سر  پشت  را  ازبکستان 
در   1۴00 آبانماه   19 چهارشنبه  شود،  همراه  پیروزی  با  آسیا 
هند  کراال  گوکوالم  مصاف  به  سیرجان  شهرداری  دیدار  دومین 
شکست  را  خود  هندی  حریف  صفر  بر  یک  نتیجه  با  که  رفت 
داد ، دیدار سوم نشد که بشه ، جایی که سبز پوشان سیرجانی 
میزبان  برابر  2بر1  با شکست  دیدار  ترین  و حساس  آخرین  در 
مسابقات امان کالب اردن دردومین دوره مسابقات قهرمانی جام 
کشورمان  از  نماینده  اولین  و  آسیا  بانوان  فوتبال  های  باشگاه 

ایران ، نایب قهرمان شد و مدال نقره را کسب کردند.
در  گیرد  می  مراسم  هم  قهرمان  نایب  برای  سیرجان 
سیرجان  شهرداری  بانوان  تیم  باشکوه  مراسم  قهرمان،  حد 
چهارشنبه 26 آبانماه 1۴00 در مجموعه ورزشی امام علی )ع( 
سیرجان با برنامه های متعدد به همراه توزیع مدال و در پایان 
درخشان  فصل  پایان  بر  ختمامی  حسن  رنگارنگ  بازی  آتش 
ورزشی شهرداری سیرجان بود. تیم شهرداری سیرجان در فصل 
مجدد  کسب  درصدد  و  است  قهرمانی  مدعی   1۴00-1۴01
سهمیه آسیا و این بار با تجربه کافی برای قهرمانی بجنگند، تا 

رنگ جام باشگاه های جهان هم به خود ببینند.  

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.
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پیج  در  کشوری  خبرنگار  آذرپیک،  صبا  گذشته  هفته  خبر:  گروه 
اینستاگرامی خود با عنوان »آغاز انتشار اسناد فساد در شرکت گهرزمین 
کرمان« یک سری استاد را منتشر کرد. او در این پست اینگونه مطرح 
می  مصوب  گهرزمین  شرکت  مدیره  هیات   99 سال  اواخر  بود:   کرده 
تا  شود  داده  تومان  میلیارد   800 گهرزمین  پیمانکار  جهادنصر  به  کند 
30 دستگاه دامپتراک و ماشین آالت معدنی خریده شود، اما این وظیفه 
پیمانکار بوده که برای انجام پروژه هایش در گهرزمین، ماشین آالت را 
تامین کند. چگونه به شرکتی که هنوز به تعهدات خود عمل نکرده به 

جای جریمه باید چنین کمکی کرد!
به زبان ساده یعنی شما به عنوان پیمانکار سراغ یک پروژه می روید 
در حالی که ابزارهای الزم را ندارید و کارفرما به شما پول می دهد تا 
که  شماست  اختیار  این  هم  پروژه  پایان  در  و  بخرید  را  آالت  ماشین 
ماشین آالت کارفرما را که مستهلک شده خریداری کنید یا اینکه فقط 

پول اجاره آن را با کارفرما حساب کنید! 
گهر  نگین  نام  به  دومی  شرکت  که  دهد  می  رخ  جایی  دوم  فساد 
در  پیمانکار می شود!  برای  آالت  ماشین  این  مسئول خرید  خاورمیانه 
تخلف دوم، در سال 1۴00 حسابی مشترک و با دو امضاء به نام شخص! 
و به نام های آقای حسین اکبری مدیر معدن گهرزمین )و نه حتی از 
مدیران مالی( به نمایندگی از محمدفالح مدیرعامل گهرزمین و مسعود 
باز می شود. در حالیکه  نگین گهر خاورمیانه  ملکی مدیرعامل شرکت 

انجام عملیات مالی به اسم اشخاص خود تخلف است.  
توضیحات روابط عمومی سنگ آهن گهر زمین

و  روابط عمومی  این موضوع مجتبی صادقیان، مدیر  به  پاسخ  اما در 
امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان به منظور شفاف 
سازی در زمینه مطالب منتشر شده در فضای مجازی توضیحاتی ارائه 
کرد: بدین وسیله به استحضار سهامداران و افرادی که مطلب منتشره 
با  و  مناقصه  طی  گهرزمین  شرکت  که  رساند  می  اند  کرده  مطالعه  را 
کرده  واگذار  پیمانکار  به  را  معدن  استخراج  عملیات  ساله   5 قراردادی 
در  برداشت  واحد  نرخ  و  ساالنه  عملیات  حجم  داد:  ادامه  وی  است. 
قرارداد مشخص و در قرارداد به صراحت قید شده که در صورت عدم 

توان پیمانکار در برداشت حجم ساالنه، مشمول جریمه خواهد بود.
قرارداد  قرارداد، 20 درصد مبلغ ساالنه  صادقیان گفت: طبق شرایط 
به  تا  گیرد  می  تعلق  پیمانکار  به  قراردادی  پرداخت  پیش  عنوان  به 
پیش  مبلغ  کند.  هزینه  و...  جاری  های  هزینه  تجهیز،  برای  صالحدید 
پرداخت از صورت وضعیت های وی مستهلک می شود. وی بیان کرد: 
از آنجایی که طبق گزارش مشاور، الزمه تداوم کار معدن برداشت حدود 
مدیره  هیئت  است،  قراردادی  حجم  بر  عالوه  باطله  تن  میلیون   100
نوسازی  جهت  صرفاً  قراردادی  پرداخت  پیش  کند  می  مصوب  شرکت 
و افزایش ماشین آالت و در راستای برداشت عقب ماندگی سنوات قبل 
هزینه شود و پیمانکار اجازه هزینه کرد در بخش های دیگر را ندارد و 

جهت کنترل این مهم از حساب مشترک استفاده شود.
گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
سیرجان ادامه داد: ضمناً ماشین آالت متعلق به کارفرما براساس نظریه 
هزینه  و  گرفته  قرار  پیمانکار  اختیار  در  دادگستری  رسمی  کارشناس 
مربوطه از صورت وضعیت های پیمانکار کسر می شود. وی عنوان کرد: 
با عرض مراتب فوق و اشاره به این مهم که اقدامات انجام شده در جهت 
با مجوزهای  صرفه و صالح شرکت و طبق شرایط قراردادی و منطبق 
صادره است، بالفاصله پس از نشر مطلب موضوع به مراجع قضایی جهت 

رسیدگی فوری ارجاع داده شده است.

 خبر

ویژه

 رفع تصرف ۲۴ هزار مترمربع از زمین های ملی 
و  راه  اداره  رئیس  زینلی،  جواد  محمد  امید:  نسیم 
این خبر گفت: 2۴ هزار  اعالم  با  شهرسازی سیرجان  
مترمربع از زمین های ملی این شهرستان به ارزش 2۴0 
و  خارج  خوار  زمین  از چنگ سودجویان  ریال  میلیارد 
رفع تصرف شد. او در ادامه با بیان اینکه رفع تصرف این 

زمین ها با حکم قضایی انجام و به منابع ملی برگشت داده شد، افزود: حفظ 
زمین های ملی از اهمیت باالیی برخوردار است که با همکاری قوه قضائیه و 
دیگر نهادهای مرتبط بیش از پیش گشت و نظارت ها را افزایش داده ایم و با 

متخلفان برخورد می شود.

باید از شرکت های بزرگ  هم  مالیات دریافت کرد 
دادگستری  رئیس  سپهری،  یدا...  امید:  نسیم 

مالیاتی  امور  کل  مدیر  دیدار  در  سیرجان  شهرستان 
استان بر اخذ مالیات های صحیح و قانونی تاکید جدی 
کرد، گفت:  همانگونه که برابر مقررات از اصناف خرده 
و کوچک مالیات اخذ می کنیم  بایستی از شرکت های 
بزرگ و قدر هم  مالیات دریافت کرد و باید به هر طریق ممکن جلو فرارهای 
مالیاتی بزرگ را  بگیریم  و دستگاه قضایی در این خصوص با هیچ کس مسامحه 
نخواهد داشت و در جهت تحقق عدالت اسالمی حداکثر همکاری را همچون 

گذشته با امور مالیاتی استان و شهرستان سیرجان  خواهد داشت.

انتخاب حسن پور خالف مقررات و توافق است
در  انار  و  رفسنجان  مردم  نماینده  جاللی،  نو:  کرمان 
مجمع  ریاست  به  پور  حسن  شهباز  انتخاب  خصوص 
آقای حسن پور خالف  انتخاب  گفت:  استان  نمایندگان 
مقررات و توافق است و آن را به رسمیت نمی شناسیم. او 
افزود: ما شرط مان این بود که مجمع در صورتی برگزار 
شود که حسن پور که یک سال رییس مجمع بوده است کاندیدا نشود، اما نوعی 
پدرساالری سنتی در مجمع نمایندگان جا افتاده که باید رییس از کسانی باشد 

که سال ها در اینجا حق آب و گل دارند.

تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی
فردای کرمان: یدا... موحد، رئیس کل دادگستری 
استان کرمان با بیان این که اقدامات دستگاه قضایی در 
دنبال می شود که خدشه ای  نحوی  به  فساد  با  مبارزه 
در  تسریع  بر  نشود،  ایجاد  واحدها  این  تولید  روند  در 
رسیدگی به برخی پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی 

در استان کرمان و تعیین تکلیف قضایی این پرونده ها تاکید کرد. وی بیان 
کرد: در برخورد با فساد باید به نحوی اقدام شود که از ایجاد اختالل در روند 
توسعه ی کشور و توسعه ی اقتصادی کشور جلوگیری و روند رسیدگی به برخی 

پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی در استان کرمان باید سرعت یابد.
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گستره توزیع: استان کرمان
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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: ۴2207250 - ۴2201609
فکس:۴2233672
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)
طرح فساد و کشمکش بین صبا آذرپیک و گهر زمین 

کارتن خواب ها 
انسان هستند و 

نیازمند توجه
 مسئوالن 
شهرستان 
سیرجان 

شرکت کنندگان،  گردهمایی  این  در 
در مــورد موضوعات مختلف ازجمله: 
بومی ســازی قطعــات، مجموعه ها و 
تولید،  خطــوط  اصالح  تجهیــزات، 
تجاری سازی فناوری های احصاشده در 
پایه گذاری  و  بسترسازی  بومی سازی، 
سیرجان  در  دانش بنیان  مجموعه های 
و اهمیــت ســرمایه گذاری در تولید 
نوارنقاله هــای STEEL CORD به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
اطالع رســان: اولیــن گردهمایی 
فنی  نمایندگان  و  بومی سازی  مدیران 
شــرکت های بزرگ معدنی و صنعتی 
به همت شرکت   1۴00 منطقه در سال 

سنگ آهن گهرزمین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت ســنگ آهن گهرزمین 
گردهمایی  اولیــن  در ســال جاری 
فنی  نمایندگان  و  بومی سازی  مدیران 
شــرکت های بزرگ معدنی و صنعتی 
آهن  سنگ  شــرکت  شامل:  منطقه، 
گهرزمین، شــرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر،  فوالد  و  آهن  توسعه  گل گهر، 
فوالد ســیرجان ایرانیان، فوالد زرند 
ایرانیان، نظــم آوران صنعت و معدن 
گل گهر سیرجان و گهرروش سیرجان، 
محمدرضا  دکتــر  حضورآقایان  بــا 
خضری پور عضو هیات مدیره و معاونت 
انسانی  ســرمایه  و  مدیریت  توسعه 
زهرودی  علــی  مهندس  گهرزمین، 
معــاون مهندســی گهرزمین، دکتر 
شرکت  بومی سازی  مدیر  سلیمان نژاد 

گل گهر و ســایر مدیران بومی سازی 
شــرکت های منطقه و با هدف تبادل 
تجربیات و بررســی چالش ها و ارائه 
راه کارهــا در توســعه خودکفایی و 
بومی ســازی در صنایع بزرگ معدنی 
در ســالن کنفرانس ساختمان شهید 

سلیمانی گهرزمین برگزار شد.
گردهمایی شرکت کنندگان،  این  در 
در مــورد موضوعات مختلف ازجمله: 

بومی ســازی قطعــات، مجموعه ها و 
تولید،  اصالح خطــوط  تجهیــزات، 
تجاری سازی فناوری های احصاشده در 
پایه گذاری  و  بسترسازی  بومی سازی، 
در سیرجان  دانش بنیان  مجموعه های 
و اهمیــت ســرمایه گذاری در تولید 
به   STEEL CORD نوارنقاله های 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه که به  منظور هم افزایی 

بومی سازی  اقدامات  بیشــتر  هرچه 
یک پارچه شدن  و  منطقه  ســطح  در 
ســاختارها و فعالیت های گهرزمین و 
که  گردید  توافق  شد،  برگزار  گل گهر 
این مهم در ســطوح مدیریتی این دو 

شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد. 
و  مدیران  گردهمایی،  این  ادامه  در 
منطقه  شــرکت های  فنی  نمایندگان 
بومی ســازی  بارز  از دســتاوردهای 

گهرزمین از جمله ماشــین سنگین و 
پیچیده انباشــت و برداشت ترکیبی 
کارخانه گندله ســازی که برای اولین 
بار در کشور، طراحی و ساخته شده و 
همچنین غلتک های در حال عملکرد 
HPGR خطــوط  آســیاب های  در 
کنســانتره، بازدید کردند و با سطح 
آشــنا  محصوالت  این  فناوری  باالی 

شدند.

به همت شرکت گهر زمین برگزار شد؛
اولین گردهمایی مدیران بومی سازی منطقه در سال 1400


