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 فرهنگ 5 خبر 2

رئیس جمهور در حرم امام خمینی)ره(: 

 نگاه امام به مردم 
تشریفاتی و سیاسی نبود

حجت االسالم شهابی: رئیس تبلیغات اسالمی:

برنامه ریزی برای 
فعال تر شدن هیئت ها 

تیترها

 خبر 2

سرماخوردگی همان اُومیکرون است
 خبر 2

 آخر 6

حسین غضنفرپور، استاد انشگاه:

تفرقه افکنی
 به حمایت از معدن تخت گنبد 

خواجویی، معاون مدیرکل و رئیس اداره مالیات سیرجان:

مالیات
 بر تراکنش کارتخوان ها نیست

رسانه جامعه مدنی اسالمی

مشکالت  حل  جهت  ای  فراقوه  ویژه  اختیارات  با  کارگروهی  فرمایید  دستور  صالحدید  درصورت  تا  گردد  می  ارائه  خدمت تان  مکتوب  »...درخواستی  جامعه:  گروه 
اکتشافات و تعیین مسیر راه تشکیل گردد...« این بخشی بود از صحبت های ایمان عتیقی مدیرعامل گل گهر که به نمایندگی از کل صنایع معدنی کشور به حضور مقام 

معظم رهبری شرفیاب شده بود.

 خبر 2

میرشاهی، رئیس منابع طبیعی سیرجان:

رفع تصرف 52000مترمربع
 از اراضی ملی 

  جامعه 3

هفته نامه نسیـم امید

گزارش نسیم امید از لزوم توجه به امکاناتی که در هیئات مذهبی بی استفاده مانده؛

مغفول ماندن مسئولیت اجتماعی هیئت های مذهبی 

  فرهنگ 5

نقدی بر سخنرانی مدیرعامل گل گهر در حضور مقام معظم رهبری؛

فرا قوه ای به معنای تشکیل دولت موازی است

گروه خبر: معاون مدیرکل و رئیس اداره مالیات در خصوص دالیل اتصال 
کارتخوان ها به پرونده های مالیاتی گفت: برای شفاف سازی فعالیت های 
اقتصادی  بسیاری از کسبه و اشخاص اقدام به متناظر کردن دستگاه های 

پوز با پرونده های مالیاتی نموده اند.
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گروه خبر: معاون مدیرکل و رئیس اداره مالیات در خصوص دالیل 
اتصال کارتخوان ها به پرونده های مالیاتی گفت: برای شفاف سازی 
متناظر  به  اقدام  اشخاص  و  از کسبه  بسیاری  اقتصادی   فعالیت های 

کردن دستگاه های پوز با پرونده های مالیاتی نموده اند.
 دکتر محمدخواجویی در ادامه با بیان اینکه این طرح تا آخر بهمن ماه 
تمدید شده است، گفت: اگر مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان امور 
مالیاتی برای ساماندهی کارتخوان ها  انجام نشودکارتخوانی که متصل 
به پرونده مالیاتی نباشد قطع می شود. وی همچنین اضافه کرد: مبنای 
نیست. معاون   POS بانکی تراکنش دستگاه کارتخوان  مالیات،  اخذ 
مدیرکل مالیاتی شهرستان در ادامه در موضوع جداگانه به راه اندازی 
»سامانه مالیات بر خودروهای گران قیمت و لوکس« اشاره کرد، گفت: 
تاکنون اطالعات حدود 550 هزار خودرو در سامانه مذکور بارگذاری 
شده و پیامک مشمولیت مالیات برای برخی از مالکان این خودروها 
ارسال شده و متعاقبا برای سایر مالکان خودروهای گران قیمت و لوکس 

نیز پس از راستی آزمایی اطالعات هویتی، پیامک ارسال خواهد شد.
و  قیمت  گران  خودروهای  بر  مالیات  سامانه  داد:  ادامه  خواجویی 
واحده  ماده   )6( تبصره  بند )ش(  مقررات  اجرای  راستای  در  لوکس، 
قانون بودجه سال 1400 در خصوص محاسبه مالیات ساالنه خودروهای 
سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی تحت تملک خود 
و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل، راه اندازی شده 
است. قابلیت های این سامانه نمایش تعداد و نوع خودرو به تفکیک 
خارجی و داخلی، نمایش ارزش خودرو به تفکیک خارجی و داخلی و 
میزان مالیات، امکان چاپ قبض و پرداخت آنالین از طریق درگاه بانک 
ملی ایران و واریز مستقیم مالیات به شماره حساب اداره کل ذیربط، 
امکان ثبت اعتراض مؤدی مالیاتی و همچنین امکان انتخاب اداره کل 

تشکیل پرونده از جمله قابلیت های این سامانه محسوب می شود.
ملی خدمات  درگاه  از طریق  سامانه  این  اکنون  هم  کرد:  اضافه  او 
 https://my.tax.gov.ir الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی
مؤدیان  تملک« در دسترس عموم  گزینه »مالیات خودروهای تحت 

محترم مالیاتی قرار دارد.

شهروندان مراقب تماس های تلفنی 
مبنی بر برنده شدن باشند

بهانه  با  کالهبرداری  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
برنده شدن در قرعه کشی همراه اول و برنامه صداسیما و... خبرداد. 
کرد:  بیان  مطلب  این  اعالم  با  سبتکی  امیر  مرتضی  سرهنگ 
درج آگهی های تبلیغاتی به اشکال مختلف دلیلی بر صحت آن ها 
با آدرس اصلی  تقلبی  باعث مشابه سازی صفحات  بنابراین  نیست 
سایت های بانک جهت ترغیب کاربر به ورود و وارد نمودن رمز یا 
همان فیشینگ می شود.  او در ادمه افزود: ارسال پیامک و در پی 
در  برنده شدن  از سوی کالهبرداران درخصوص  تلفنی  تماس  آن 
قرعه کشی های مختلف از جمله شرکت همراه اول، ایرانسل، رایتل، 
برنامه های رادیویی یا تلویزیونی مبنی بر تماس از واتس آپ برای 
خرید یا واریز وجه به حساب و اغفال شهروندان و ایجاد اشتیاق در 
آنان برای دریافت جوایز و هدایا از شگرد های کالهبرداران در جذب 
و خالی  به طرف دستگاه های خودپرداز  و هدایت طعمه های خود 

کردن حساب های بانکی آن هاست. 

در  گفت:  رئیس جمهور  خبر:  گروه 
مکتب امام بزرگوار توجه به مردم اصل 
مردمی  دولت  در  ما  و  است  محوری 
مشارکت  و  حضور  در  را  خود  موفقیت 
مردم تعریف کرده ایم و بر این اساس به 

دنبال رفع مشکالت هستیم.
از  پس  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت ا... 
امام خمینی)ره(  مطهر  حرم  در  حضور 
و تجدید میثاق با آرمان های معمار کبیر 
انقالب اسالمی، طی سخنانی با تبریک 
ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب 
همراه  و  خدا  به  توکل  گفت:  اسالمی، 
حرکت  در  مهم  اصل   2 مردم  کردن 
ترجمان  و  بود  بزرگوار  امام  مصلحانه 
جمهوری اسالمی ایران به مردم ساالری 
دینی بیان این حقیقت است که مردم در 

نظام اسالمی، محوریت دارند.
امام راحل و شهدا  با  پیام میثاق  وی 
دانست  عدالت  اجرای  و  مردم باوری  را 
بزرگوار  امام  مکتب  در  داشت:  اظهار  و 
توجه به مردم اصل محوری است و ما در 
دولت مردمی موفقیت خود را در حضور 

و مشارکت مردم تعریف کرده ایم و بر این 
اساس به دنبال رفع مشکالت هستیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نگاه امام 
راحل به مردم نگاه تشریفاتی و سیاسی 
حضور،  به  ایشان  بلکه  نبود،  مصطلح 
داشتند،  باور  مردم  قدرت  و  مشارکت 
و  فقرا  به  توجه  بر  امام)ره(  تأکید  لذا 
کوخ نشینان و خواست مردم، نشأت گرفته 

از یک باور عمیق بود.
رئیسی تأکید کرد: براساس آموزه های 
در  اصل  مهم ترین  راحل،  امام  مکتب 
مردم  حضور  با  عدالت  اجرای  و  تحول 
شکل می گیرد و پیام میثاق با امام راحل 
و شهدای گران قدر توجه به مردم باوری 
و پیگیری اجرای عدالت در جامعه است 
و توجه به این موضوع در دولت مردمی، 

محوریت دارد.
بر  تأکید  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 

آسان  سخن  و  حرف  در  عدالت  اجرای 
نیست،  راحتی  کار  عمل  در  اما  است، 
عدالت  اجرای  میدان  داشت:  اظهار 
خود  که  است  زنانی  و  مردان  نیازمند 

انسان های عادلی باشند و از محوری ترین 
جامعه  در  عادالنه  تحول خواهی  نکات 
قانون  باشند،  عادل  افراد  که  است  آن 
داوری  و  داشته  دست  در  عادالنه ای 

عادالنه ای انجام دهند.
رئیسی خاطرنشان کرد: در زمانه ای که 
همه در سخن و عمل از عدالت گریزان 
که  آموختند  ما  به  راحل  امام  بودند، 
در همین جامعه می توان به نام دین و 
عدالت تحول ایجاد کرد و خودشان پرچم 

عدالت خواهی را برافراشتند.
وی گفت: در 40 سال گذشته اقدامات 
حوزه های  در  خوبی  بسیار  خدمات  و 
همچنان  اما  است،  شده  انجام  مختلف 
دشمنان تالش می کنند که نظام دینی 
به طور کامل تثبیت و توسعه پیدا نکند، 
اما تاکنون موفقیتی نداشته اند و بعد از 

این نیز نخواهند داشت.
بیانات رهبر  با اشاره به  رئیس جمهور 
معظم انقالب در خصوص اذعان رسمی 
آمریکایی ها به شکست مفتضحانه فشار 
این  با  داشت:  اظهار  حداکثری شان، 

مقاومت  نتیجه  که  شد  معلوم  شکست 
همراه  به  را  الهی  نصرت  ایستادگی،  و 
خواهد داشت و اگر ما در مسیر اجرای 
دوش  بر  که  بزرگی  وظیفه  و  تکلیف 
موانع  کنیم،  حرکت  درستی  به  داریم، 
شاهد  را  الهی  نصرت  و  شده  برطرف 
خواهیم بود. رئیسی با تأکید بر ضرورت 
گفت:  راحل،  امام  نورانی  خط  پیمودن 
رونق  و  مشکالت  رفع  کشور،  نجات 
گرفتن زندگی مردم در گرو عمل به این 

خط نورانی است.
همه رئیس جمهور و دولت را یاری 

کنیم 
سید  حجت االسالم  مراسم  این  در 
حسن خمینی نیز در سخنانی با اشاره 
به کینه و خباثت مستکبران علیه ملت 
مشکالت  و  چالش ها  در  گفت:  ایران، 
هم،  دست  در  دست  همه  کشور  امروز 
رئیس جمهور و دولت را یاری کنیم تا 
کشتی عظیم و پرافتخار ملت ایران که 
سرمنزل  به  آمده  گرفتار  مشکالت  در 

برسد.

رئیس جمهور در حرم امام خمینی)ره(: 

 نگاه امام به مردم تشریفاتی و سیاسی نبود

عضو  جمعه زاده،  علی  دکتر  خبر:  گروه 
کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  علمی  هیات 
مرگ  عامل  سومین  سرطان  این که  بیان  با 
زودهنگام  تشخیص  است،  ایران  در  زودرس 
و تعیین بهترین و دقیق ترین روش درمان را 
از موارد مهم در درمان سرطان بیان کرد و 
گفت که به زودی دستگاه پت اسکن به عنوان 
فناوری های روز دنیا در تشخیص و  از  یکی 
خواهد  راه اندازی  کرمان  در  سرطان  درمان 

شد.

به گزارش فردای کرمان، مشاور تخصصی 
حمایت  )موسسه  کمک  خیریه  افتخاری  و 
بیان  با  به سرطان کرمان(  از کودکان مبتال 
از  زیادی  عده ی  ساله  همه  متاسفانه  این که 
مردم به انواع سرطان مبتال می شوند، اظهار 
کرد: » پس از تصادفات و بیماری های قلبی 
و عروقی، سرطان  عامل اصلی مرگ زودرس 

در مردم ایران است«.
وی توضیح داد: »نظر به نام گذاری هشتم 
ملی  پویش  هفته ی  در  امسال  بهمن ماه 

اهمیت  و  »سرطان  به  سرطان  با  مبارزه 
که  آنجایی  از  و  آن«  زودهنگام  تشخیص 
به  از کشورهای پیشرفته ی دنیا  در بسیاری 
تصویربرداری،  پیشرفته  فناوری های  کمک 
تشخیص زودتر، درمان دقیق تر و پیشگیری 
از عوارض بیماری در مراحل اولیه، تا حدود 
دستگاه  است،  شده  امکان پذیر  زیادی 
تصویربرداری PET-CT اسکن )پت اسکن( 
که خوشبختانه  است  فناوری ها  این  از  یکی 
به سرطان  مبتال  کودکان  از  خیریه حمایت 

موافقت  دریافت  به  موفق  )کمک(  کرمان 
اصولی این دستگاه پیشرفته و مرکز پزشکی 

هسته ای از وزارت بهداشت شده است«.
وی بیان کرد: »این دستگاه که جدیدترین 
سرطان  حوزه ی  در  تصویربرداری  مودالیتی 
وارد  پیش  ماه  یک  حدودا  است  دنیا  در 
احداث  عمرانی  کارهای  و  شده  کرمان 
خیرین  کمک  با  شیک  و  مدرن  مرکز  این 
به  آینده  سال  یک  تا  و  است  خورده  کلید 

بهره برداری می رسد«.

»دستگاه  شد:  یادآور  جمعه زاده 
کرمان،  استان های  در  تاکنون  پت اسکن 
جنوبی،  خراسان  یزد،  سیستان وبلوچستان، 
که  نداشت  وجود  بوشهر  و  هرمزگان 
تشخصیصی  مدرن  دستگاه  این  ان شاءاهلل 
آماده ی  کرمان  در  به زودی  سرطان  حوزه ی 
به  مبتال  بیماران  به  خدمت  و  بهره برداری 
استان های  و  جنوب شرق  منطقه ی  سرطان 

همجوار خواهد شد«.

طبیعی  منابع  اداره  رییس  خبر:  گروه 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  سیرجان  شهرستان 
برای حفظ حقوق بیت المال و برخورد با زمین 
خواران، یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان 
با  انتظامی  نیروی  و  قضا  دستگاه  همکاری  با 
به تخریب و  اقدام  افرادی که  قانون شکنان و 
تصرف اراضی ملی میکنند در هر جایگاهی که 

باشند برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی 
مهران  سیرجان،  شهرستان  آبخیزداری  و 
صورت  به  که  افرادی  با  داد:  ادامه  میرشاهی 

غیر قانونی و بدون هرگونه دلیل مالکیت نسبت 
به تصرفات غیرمجاز اقدام کنند طبق مقررات 
آنان  از تصرفات غیر قانونی  با آن ها برخورد و 

جلوگیری می شود.
محیاپور، فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی 
هفته  طی  شد:  یادآور  سیرجان  شهرستان 
دادستان  دستور  اجرای  راستای  در  جاری 
محترم شهرستان سیرجان پاسگاه ویژه منابع 
طبیعی با همکاری و هماهنگی عوامل نظامی 
و انتظامی و یگان حفاظت استان کرمان میزان 
بخشهای  ملی  اراضی  از  مترمربع   52000

ارزش  به  مرکزی  هماشهرو  ،پاریز،  گلستان 
از ید  از صد میلیارد ریال رفع تصرف و  بیش 

متخلفین و متصرفین خارج گردید.
اراضی  تصرف  هرگونه   : داد  ادامه  ایشان 
محکومیت  و  مالی  خسارت  جزء  چیزی  ملی 
به  و  ندارد  دنبال  به  متصرفین  برای  کیفری 
همین منظورعوامل پاسگاه ویژه منابع طبیعی 
ایام تعطیل به  به صورت شبانه روزی و حتی 
می پردازند  ملی  اراضی  از  صیانت  و  حراست 
گزارش های  می توانند  طبیعت  دوستداران  و 
قطع  اراضی،  تصرف  خصوص  در  را  خود 

قاچاق چوب و  درخت، حریق جنگل و مرتع، 
زغال  کوره  مرتع،  و  جنگل  فرعی  محصوالت 
وغیره را به سامانه 1504 و 1۳۹ اطالع دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
تشخیص زودهنگام سرطان با دستگاه »پت  اسکن« امکان پذیر است

میرشاهی، رئیس منابع طبیعی 
سیرجان خبرداد؛

رفع تصرف 
52000مترمربع

 از اراضی ملی 

خواجویی، معاون مدیرکل و رئیس اداره مالیات شهرستان سیرجان:

مالیات بر تراکنش کارتخوان ها نیست



آیا فراقوه همان دور زدن قانون است؟
از  جمعی  بهمن  نهم  یکشنبه  روز  شریفی راد:  رضا 
تولیدکنندگان و مسئوالن اقتصادی و صنعتی با رهبر انقالب 
دیدار کردند. در این دیدار مدیرعامل گل گهر به نمایندگی از 
شرکت های صنعتی و معدنی سخنانی ایراد کرد. اینکه ایمان 
گفته  سخن  معدن  و  صنعت  بخش  از  نمایندگی  به  عتیقی 
مایه ی افتخار و مباهات است و نشانگر این است که توانسته 
اعتماد دیگر اعضای صنف صنعت و معدن را جلب کند و در 

پیشگاه عالی ترین مقام مملکت گزارش عملکرد بدهد.
واکنش ها  همشهریان  مسرت  اظهار  بر  عالوه  رویداد  این 
دیگر نیز در پی داشت. برخی از ایشان توقع داشتند او عالوه 
بر نمایندگی بخش صنعت و معدن ، »حامل سالم مردم شریف 
و فداکار سیرجان« هم باشد و از همان جا »دست کارگرانی را 

که به همت آنها گل گهر به موفقیت رسیده« ببوسد. 
در کنار این گالیه، موضوع مهم تر این است که در سخنان 
نگرانی  و  داشت  وجود  مبهمی  تقاضای  گل گهر  مدیرعامل 
خود  صحبت های  پایانی  بخش  در  وی  برانگیخت.  را  برخی 
شد  نخواهد  محقق  کارها  این  همه  مهربان،  »رهبری  گفت: 
محترم  وزارت  مردمی،  دولت  کمک  خداوند،  لطف  با  مگر 
از همه حمایت  صمت، عزم جدی همکاران جوانم و مهم تر 
بزرگ  شرکت های  و  گل گهر  شرکت  از  حضرت عالی  پدرانه 
مکتوب  درخواستی  آن ها...  اقتصادی  نقش  ایفای  جهت 
دستور  صالحدید  صورت  در  تا  می شود  ارایه  خدمت تان 
فرمایید؛ کارگروهی با اختیارات ویژه و فراقوه ای، جهت حل 

مشکالت اکتشافات و تعیین مسیر راه شود«.
 در حالی که کمتر کسی تردید دارد که توسعه ی صنعت، 
اثرات زیست محیطی،  به  توجه  بدون  امور معدن  ویژه در  به 
بلکه گاهی  نمی شود،  پایدار منجر  و  توسعه ی خوب  تنها  نه 
انسنی  جوامع  متوجه ی  را  زیانباری  و  مخرب  بسیار  عواقب 
بسیار  آنها  جبران  یا  و  نیستند  جبران پذیر  یا  که  می کند 

زمان بر است. 
آیا این تقاضا با هدف دورزدن قانون و فرار از نظم سازمانی 
بر  موانعی  عنوان  به  گل گهر  مدیرعامل  نظرگاه  در  که  است 
این  ایا  می کنند؟  عمل  معدنی  جدید  منابع  کشف  راه  سر 
که  هستند  همان هایی  اداری  دست وپاگیر  قوانین  و  قواعد 
و  تلخ  تجربه اندوزی های  طریق  از  و  گذشته  سال های  طی 
بسیار گران در مسیر آسیب های زیست محیطی و با تالش و 
مجاهدت دلسوزان و طرفداران محیط زیست و منابع طبیعی 
شرایط  در  که  قوانینی  همان  درآمده اند؟  قانون  شکل  به 
کنونی عده ای با استفاده از رانت و پنهان شدن پشت نیازهایی 
آقای  می شوند؟  آنها  از  عبور  به  موفق  اشتغالزایی  همچون 
از تشکیل »کارگروه  ایمان عتیقی الزم است منظور خود را 
را  خود  دالیل  و  دهند  توضیح  ویژه«  اختیارات  با  فراقوه ای 
روشن  عمومی  افکار  برای  کارگروهی  چنین  تشکیل  برای 

نمایند.
از  هم  حاضر  حال  در  که  دغدغه مندانی  می رسد  نظر  به 
دل شان  کشور  این  دشت های  و  کوه  کردن  سوراخ  سوراخ 
ببینند  این تقاضا را نگران کننده  پردرد است، حق دارند که 
و بهتر است مدیرعامل جوان گل گهر شهروندان را از نگرانی 

بیرون آورده و بگوید مقصودش چیست!

یادداشت 3 جامعه شنبه 15 بهمن 1400، شماره 312 ، سال هفتم نسیـم امید

»...درخواستی  جامعه:  گروه 
مکتوب خدمت تان ارائه می گردد تا 
درصورت صالحدید دستور فرمایید 
فراقوه  ویژه  اختیارات  با  کارگروهی 
اکتشافات  مشکالت  حل  جهت  ای 
و تعیین مسیر راه تشکیل گردد...« 
صحبت های  از  بود  بخشی  این 
ایمان عتیقی مدیرعامل گل گهر که 
معدنی  صنایع  کل  از  نمایندگی  به 
کشور به حضور مقام معظم رهبری 

شرفیاب شده بود.
نشده  شفاف سازی  باره  این  در 
اختیارات  درخواست  که  است 
به  و  شده  مکتوب  که  قوه ای  فرا 
چه  شده،  ارائه  رهبری  خدمت 
لزومی داشته است؟ آیا این اختیار 
را  قانونی(  فرا  واقع  )در  قوه ای  فرا 
تحت  شرکت  برای  فقط  عتیقی 
به  یا  خواسته  خودش  مدیریت 
کشور  معادن  کل  از  نمایندگی 

چنین درخواستی دارد؟
و آیا چنین درخواستی به معنای 
و  نیست  موازی  دولتی  تشکیل 
قرار  اساسی  قانون  با  تضاد  در 

نمی گیرد؟

اصرار  عتیقی  دیدار  همان  در 
داشت به مقام معظم رهبری تاکید 
باعث  که  دالیلی  از  یکی  که  کند 
معادن  نقش  ایفای  شدن  کمرنگ 
سیستم  "نداشتن  شده؛  کشور  در 
پیشنهاد  و  است"  اکتشافی  جامع 
در  که  بود  این  رهبری  به  عتیقی 
راهی  کرد،  فکری  باید  زمینه  این 

ساخت و سیاستی نوشت. 
گرفته  جدی  از  درحالی  عتیقی 
یکی  عنوان  به  اکتشاف  نشدن 
نام  کشور  اساسی  مشکالت  از 
شهرستان  همین  در  که  می برد 
نمونه  برای  خودمان  استان  و 
هم  معدنی  بوده،  کوهستانی  هرجا 
این  در  و  شده  بهره برداری  و  ثبت 
زمینه شما به هر سمت جغرافیایی 
چرا  نرفته اید  اشتباه  بروید،  که 
ختم  معدن  به  راه ها  همه ی  که 
کرده  دنبال  را  خبرها  اگر  می شود. 
تنش  بروز  خبر  تازه ترینش  باشید، 
محلی  مردم  میان  اجتماعی  های  
آن  است.  گوغر  در  معدنکاران  با 
کردن  فروکش  از  پس  درست  هم 
سر  بر  اجتماعی  تنش های  موقت 

و  چهارگنبد  کشاورزان  میان  آب 
معدن تخت گنبد.

شرایطی  چنین  در  حاال 
نمایندگی  به  گل گهر  مدیرعامل 
اختیارات  کشور  معادن  کل  از 
و  کند  کار  فراقوه ای می خواهد چه 
اساسا با چه رویی چنین درخواست 
آینده سوزی را به صورت مکتوب به 
ارائه می دهد  عالی ترین مقام کشور 
و  اصلی   مطالبه ی  که  رهبری  از  و 
محیط  حفظ  همواره  همیشگی اش 
برای  بخواهی  است،  بوده  زیست 
افراطی  معدن کاری  و  معدن کاوی 

را  موازی  دولتی  تاسیس  مجوز 
بدهد؟!

نظر  باره  همین  در  امید  نسیم 
در  زیست  محیط  فعاالن  از  یکی 
سیرجان را پیرامون سخنان عتیقی 
این  شد.  جویا  رهبری،  حضور  در 
خواست  که  زیست  محیط  فعال 
نامش بیان نشود، مطالبه ی عتیقی 
شرکت  این  اختالفات  به  مربوط  را 
برای  ملی  اراضی  تصاحب  سر  بر 
گفت:  و  کرد  اعالم  معدنکاری 
فرا  اختیارات  بر  عتیقی  »تاکید 
اختالفی  خاطر  به  بیشتر  قوه ای 

است که با قوه ی قضاییه پیدا کرده 
وقت  خیلی  گل گهر  وگرنه  است 
کمبود  از  استفاده  سو  با  که  است 
توانسته  دولتی،  ادارات  بودجه ی 
کند  خود  همراه  را  مجریه  قوه ی 
و  زیست  محیط  بحث  مثال  که 
اما  نکشند  پیش  را  طبیعی  منابع 
قوه ی قضاییه سد پیش روی  هنوز 
زیاده خواهی های گل گهر است. صد 
حاال  همین  عمل  در  که  شرکتی 
کرده  ایجاد  دولت  در  دولت  هم 

است.«
سراغ  به  امید  نسیم  ادامه  در 
در  ببینید  رفت.  زمین شناس  یک 
شده  ایجاد  خفقانی  چه  شهرستان 
نظر  اظهار  نیز  این زمین شناس  که 
کرد اما خواست در رسانه اسمی از 

او برده نشود!
زمین شناس  این  گفته ی  به 
تا  کشور  معادن  کال  و  گل گهر 
کنون با همین منابعی که داشته اند 
مورد انتقاد هستند و حاال اگر قرار 
باشد اختیارات فراقوه ای هم داشته 
همین  زیرا  فبها  دیگر  که  باشند 
اداره هایی مثل  حاال هم پاسخگوی 

هوا  و  خاک  نیستند  زیست  محیط 
جانوری  زیست  و  کرده اند  آلوده  را 

و گیاهی را نیز آسیب زده اند!؟
نمونه  برای  که  دارد  تاکید  او 
زیادی  هزینه های  وجود  با  گل گهر 
که در خیلی از زمینه ها می کند، از 
تابلوهای  نصب  برای  هزینه  قبول 
شهر  سطح  در  آلودگی  سنجش 
سیرجان و در مسیر معدن اجتناب 
می کند زیرا از اوج فاجعه ی آلودگی 

هوای این منطقه خبر دارد.
زمین شناس  این  گفته ی  به 
حرف های  در  که  دیگری  تناقض 
که  بوده  این  داشته  وجود  عتیقی 
تحریم ها  که  بدی  شرایط  از  یکبار 
کرده اند  تحمیل  کشور  اقتصاد  به 
خواهان  دیگر  طرف  از  و  می نالد 
واقع  در  و  قوه ای  فرا  اکتشاف 
در  که  حالی  در  است!  قانونی  فرا 
و  ماشین آالت  و  دستگاه ها  نبود 
دنیا  روز  پیشرفته ی  تکنولوژی 
دستمان  به  تحریم  خاطر  به  که 
مساوی  بیشتر  اکتشاف  نمی رسد، 
و   بیشتر  میل  و  حیف  تخریب،  با 

دست خالی نسل آینده است.

نقدی بر سخنرانی مدیرعامل گل گهر در حضور مقام معظم رهبری؛

فرا قوه ای به معنای تشکیل دولت موازی است

فرهاد فتحی زاده: سخنان مدیرعامل گل گهر در دیدار 
هفته گذشته تولید کنندگان با مقام معظم رهبری از جهاتی 
قابل نقد و بررسی است. ایمان عتیقی در این جلسه پس از 
ارائه گزارشی از عملکرد شرکت گل گهر در پایان خواهان 
و  معادن  اکتشاف  برای  ای  فراقوه  ویژه  کارگروه  تشکیل 
واگذاری پهنه معدن شماره ۳ گل گهر به  کنسرسیوم گل 
بیان می  رابطه موارد ذیل  این  گهر و گهرزمین شدند. در 

شود:
1-  بهره برداری از معادن و معدن کاوی در برخی مناطق 
کشور باعث تخریب بخش زیادی از منابع طبیعی و پوشش 
گیاهی شده و این امر اعتراض مردم و اهالی را برانگیخته 
از  ناشی  های  آلودگی  و  رنج  »تمام  گویند:  می  است.آنها 
معدنکاری برای ماست و سودهای سرشار برای کسانی است 

که هیچ تعلقی به آنجا ندارد.«  
توجیه  فاقد  معادن  برخی  از  برداری  بهره  و  اکتشاف   -2
به  وارده  خسارت  گفت:  توان  می  و  است  محیطی  زیست 
منابع طبیعی  و  ها  برداشت در دل کوه  منابع طبیعی که 

بدون مطالعه انجام می شود، بیشتر از منافع آن است و باعث 
تخریب بیشتر محیط زیست، زیستگاه جانوران، مراتع گیاهی 
بیماری ها  از  بروز بسیاری  باعث   ... و  آلودگی آب و هوا  و 
نیز شده است بر کسی پوشیده نیست دستگاه های که با 
برداشت معادن موافقت می کنند قبل از موافقت در منطقه 
ایجاد شود مطالعه و بررسی های  ای که قرار است معدن 
منابع  تخریب  موجب  موضوع  این  و  کنند  نمی  کارشاسی 

طبیعی و خدادادی می شود.
۳- طبق نظر کارشناسان متوسط عمق اکتشاف معدن در 
این  به  این  و  است  متر  و در جهان 80  متر  ما 40  کشور 
معناست که برداشت ماده معدنی در کشور ما دو برابر متوسط 
دنیا منجر به نابودی پوشش گیاهی و تخریب سطح خاک می 
شود در نتیجه قانون گذار با حساسیت بر روی رعایت مسائل 
زیست محیطی در ماده 24 قانون معادن، مقرر کرده تمامی 

معادن برای دریافت مجوز اکتشاف باید اقدام کنند.
طبیعت  حوزه  کارشناسان  و  دوستداران  و  فعاالن   -4
سالهاست که توصیه های الزم در خصوص مضرات و خسارت 
های ناشی از معدن کاری بی ضابطه را مطرح می کنند. با 
همین قوانین مردم به این نحوه صدور بر مجوزها معترض 
مجوز  درخواست  گهر  مدیرعامل گل  دیگر  و حاال  هستند 
را  قانونی« و »هرج و مرج«  یعنی »بی  فراقوه ای  کارگروه 

کرده است.
5- نباید فراموش کرد برخی از صاحبان معادن در کشور، 
صاحبان نفوذ و قدرت در عرصه سیاسی و اقتصادی هستند 
و  کاری  معدن  پیشقراول  خودشان  مداری،  قانون  بجای  و 

اکتشاف بی ضابطه هستند و به این امر دامن زده اند.
6- در اینکه یکی از مشکالت معدن در کشور ما، عدم توجه 
و سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و حلقه های پسین و 

پیشین آن است شکی نیست. اما بخش معدن نمی تواند به 
بهانه اشتغال زایی بدون رعایت مسائل زیست محیطی به 
اهداف توسعه دست یابد. مردم با بی برنامگی عملیات معدنی، 
بدون ضابطه و دست اندازی به منابع طبیعی بدون در نظر 

گرفتن شرایط زیست محیطی مخالف هستند.
7- بنا بر اصل 45  قانون اساسی، معادن، جنگل ها و مراتع 
جزو انفال، متعلق به بیت المال و عموم مردم است و نباید 

مورد تعدی قرار گیرند.
به  گهر  گل   ۳ معدن  پهنه  واگذاری  بحث  طرح   -8
کنسرسیوم گل گهر و گهرزمین در یک جلسه رسمی و تقاضا 
از مقام معظم رهبری نیز به نوعی قابل تامل است! شایسته 
است در اینگونه موارد مسیر قانون طی شود تا شائبه نفوذ و 

بی قانونی در جامعه مطرح نشود.
۹- لذا با توجه به موارد باال طرح تقاضای اینچنینی توسط 
هر فردی از عالی ترین مقام کشور زیبنده نیست. ما همه باید 
تالش کنیم برای مدیریت بهتر درکشور، بی قانونی و دور 

زدن قانون را کنار بگذاریم که به صالح کشور است.

اختیارات فراقوه ای یعنی هرج و مرج
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خبر

رسالت  اصلی ترین  فرهنگ:  گروه 
ذکر  عزاداری،  اقامه  مذهبی،  هیئت های 
اما  عاشوراست.  فرهنگ  احیاء  و  مصیبت 
نقش  گرفته،  قرار  توجه  مورد  کمتر  آنچه 
و  جامعه  در  مذهبی  هیئات  اجتماعی 
کارکرد آنها در برقراری تعامالت در سطوح 
مختلف مردمی است. در حال حاضر بیشتر 
معطوف  مذهبی  هیئت های  فعالیت های 
شده  خاصی  زمان  در  مراسم  برگزاری  به 
می توانند  هیئت ها  این  مسئوالن  اما  است 
کار  برای  را  خود  اصلی  هدف  و  دغدغه 
ببرند.  پیش  هیئت ها  در  فرهنگی  و  تربیتی 
به  مختلف  محالت  در  دسترسی  چون 
می توانند  هیئت ها  است.  آسان  هیئت ها 
فعالیت های  خود  مذهبی  کارهای  کنار  در 
همانگونه  چون  دهند.  انجام  را  فرهنگی 
مهم  خود  جای  در  مذهبی  برنامه های  که 
اندازه حائز  به همین  نیز  است کارهای خیر 

اهمیت و توصیه ی ائمه ی اطهار است.
 استفاده از فضای هیئت

 برای کارهای خیر 
این  در  همشهریان  از  یکی  عباسی  رضا 
توسط  هیئتی  که  »زمانی  می گوید:  رابطه 
و  معنوی  کارهای  برای  خیرین  یا  خیر 
آن  از  باید  می شود،  راه اندازی  عزاداری 
نه  داشت  مناسبی  و  درست  استفاده  مکان 
انجام  عزاداری  محرم  فقط چند شب  اینکه 
شود و بعد جمع شود تا سال بعد!« او ادامه 
می دهد: »البته در شهر ما از قدیم به همین 
شکل بوده و شهروندان و مسئوالن هیئت ها 
پارچه زدن و  از محرم شروع می کنند  قبل 
بعد  و  کردن  جارو  و  آب  و  پوشی  مشکی 
جمع  را  آن ها  شد،  تمام  محرم  که  این  از 
وجود  با  او  عقیده ی  به  می کنند.«  آوری 
زیاد است  نیازمند  افراد  ما  اینکه در جامعه 
و هیئت ها افراد خیر را پیدا می کنند که در 
کنند،  هزینه  و  بدهند  نذری  عزاداری  ایام 
به  را  کار  این  نیز  سال  در طول  است  بهتر 
شکل دیگری انجام بدهند، مثل جمع آوری 
از  محله  آن  در  که  خانواده هایی  به  کمک 
نظر بضاعت مالی در شرایط خوبی نیستند. 

انجام کارهای فرهنگی در هیئت ها
درباره  همشهریان  از  دیگر  یکی  حسین 

طول  در  می توانند  که  کارهایی  و  هیئت ها 
در  »هیئت ها  می گوید:  بدهند،  انجام  سال 
کنند  برگزار  مراسم  مختلف  مناسبت های 
انجام  دهند  و کارهای مختلفی  و سخنرانی 
زمان  یک  مختص  کارها  این  است  نیاز  و 
را  برنامه ها  این  بتوانند  اگر  و  نباشد  خاص 

است.«  خوب  خیلی  باشند،  داشته  همیشه 
فقط  هیئت ها  از  »خیلی  می دهد:  ادامه  او 
برنامه  صفر  و  محرم  ماه  در  روز  ده  برای 
و  هستند  تعطیل  سال  مابقی  در  دارند 

اجتماعی  کارهای  برای  آن ها  از  می توان 
آموزشی  کالس های  آن  در  و  کرد  استفاده 
فرهنگسازی  بحث  در  اهالی  برای  مختلف 

و... برگزار کرد.«
 سرپناه برای افراد بی خانمان

این  در  شهروندان  از  دیگر  یکی  حسام 
ما  شهر  در  ها  هیئت  داشت:  بیان  رابطه 
ما  محله  هر  در  و  هستند  زیاد  خداروشکر 
در  ها  این  اگر  و  داریم  هیئت  چند  یا  یک 
فعال  فرهنگی  کارهای  برای  سال  طول 
ادامه  در  او  دارد.  خوبی  خیلی  تاثیر  شوند، 
مکانی  مشکل  محالت  از  خیلی  در  افزود: 
هست  ها  دوره  سری  یک  برگزاری  برای 
کننده  کمک  توانند  می  ها  هیئت  این  که 
به  اشاره  با  ادامه  در  همشهری  این  باشند. 
این که یک سری خان بی خانمان در سطح 
کم  خیلی  ها  آن  تعداد  که  هستند  شهر 
است می توانند در کنار این هیئت ها یک 

اتاق برای استراحت آن ها درست کنند.
خانواده ها در این زمینه تاثیر زیادی دارند

متولی  نهادهای  از  بسیاری  خالف  بر 
مردمی  ارتباطات  قسمت  که  فرهنگ، 
و  مردم  توسط  مردم،  دل  در  هیأت  دارند، 
مردمی ترین  شاید  می شود.  برپا  مردم  برای 
باشند.  هیئت ها  جامعه،  در  اجتماعی  نهاد 

است  بی بدیلی  فرصت  بودن  مردمی  این 
فرهنگ سازی.  حیث  از  هیئات  برای 
این  مردم؛  توسط خود  مردم  فرهنگ سازی 

پدیده می تواند مورد مطالعه جامعه شناسان 
به  گیرد.  قرار  فرهنگ  امر  اندیشمندان  و 
تعامالت  از  دیگر  یکی  کارشناسان  عقیده 
اوقات  نمودن  پر  مذهبی،  هیئت های 

نهادینه  و  منسجم  طور  به  افراد،  فراغت 
اشتراک  فصول  که  اعضایی  و  افراد  است. 
عقیدتی  و  فکری  قومی،  اجتماعی،  دیگر 
تبلیغی  و  مذهبی  خاص  ایام  از  غیر  دارند، 
و مناسبت های اسالمی چون ماه های محرم، 
ایام سال  دیگر  و رمضان، در  فاطمیه  صفر، 
هم  گرد  کوچکتر  گروه های  صورت  به 
برنامه های  اجرای  به  نسبت  و  شده  جمع 
قرآن  کالس  برگزاری  چون  دینی،  مختلف 
اقدام  هنری  و  فنی  آموزشی  کالس های  و 

کنند.
 برنامه ریزی برای 

فعال تر شدن هیئت ها 
االسالم  حجت  سراغ  به  باره  این  در 
تبلیغات  اداره سازمان  سعید شهابی، رئیس 
اسالمی سیرجان رفتیم.  او می گوید: »اقدام 
عزاداری  هیئت های  رصد  و  بررسی  به 
شهرستان کردیم که چه تعدادی هستند و 
به چه صورت  آن ها  فعالیت  در حال حاضر 

انجام می شود.« 
بررسی هایی  »در  می دهد:  ادامه  شهابی 
صورت  به  هیئت ها  برخی  دادیم،  انجام  که 
هفتگی و برخی به صورت ماهانه برنامه هایی 
به مناسبت های مختلف و یا جلسات قرآنی 
برگزار می کردند که بر مبنای آن دوره های 
مدت  این  در  و  گرفتیم  نظر  در  آموزشی 
سطح  در  تجربه  با  افراد  از  کردیم  سعی 
هیات ها  مدیران  با  تا  کنیم  دعوت  کشور 
دیدار و گفت وگو داشته باشند که برخی از 

جلسات به صورت مجازی انجام شد.«
اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس  گفته ی  به 
سخنران های  گروِه  سه  »برای  شهرستان: 
برنامه ریزی کردیم  منبر، مدیران و مداحان 
هیئت های  در  فرهنگی  بحث های  برای  و 
این مدت مجمع  در  برنامه ریزی کردیم که 
مداحان مصوب شد که در آینده یک سری 

برنامه ها اجرا می شود.«
کرد:  بیان  ادامه  در  شهابی  حجت االسالم 
فعال تر  هیئت ها  که  هستیم  این  دنبال  »به 
فرهنگی  برنامه های  سال  طول  در  و  شوند 
در  موضوع  این  و  کنند  اجرا  را  مختلفی 
در  ان شاا...  و  است  تبلیغات  اداره  برنامه 

آینده این اتفاق می افتد.«

گزارش نسیم امید از لزوم توجه به امکاناتی که در هیئات مذهبی بی استفاده مانده؛

مغفوا ماندن مسئولیت اجتماعی هیئت های مذهبی 

یک شهروند: خیلی از 
هیئت ها فقط برای ده روز 
در ماه محرم و صفر برنامه 
دارند در مابقی سال تعطیل 

هستند و می توان از آن ها برای 
کارهای اجتماعی استفاده کرد 
و در آن کالس های آموزشی 
مختلف برای اهالی در بحث 
فرهنگسازی و... برگزار کرد.

حجت االسالم شهابی: رئیس 
تبلیغات اسالمی: به دنبال این 

هستیم که هیئت ها فعال تر شوند و 
در طول سال برنامه های فرهنگی 

مختلفی را اجرا کنند و این موضوع 
در برنامه اداره تبلیغات است و 

ان شاا... در آینده این اتفاق می افتد.

تفرقه افکنی به حمایت از معدن تخت گنبد 
یک  گذشته  روزهای  در  غضنفرپور:  حسین 
فایل صوتی  بدون  معرفی ایجاد کننده آن ، در 
ضمن  متاسفانه  که  شد  پخش  مجازی  فضای 
توهین و افترا به افراد ، مردم چهارگنبد و سیرجان، 
 . قرارداد  اهانت  مورد  نیز  را  متعهد  خبرنگاران 
بین  افکنی  تفرقه   ، فایل صوتی  این  اصلی  هدف 
منطقه  مردم  به شعور  توهین  و  مردم چهارگنبد 

چهارگنبد و سیرجان بود . 
1 فرد مذکور خودش را خبرنگار معرفی می کند اما نمی گوید خبرنگار 
کدام نشریه و کدام خبرگزاری؟ اگر قرار باشد هر فردی خودش را خبرنگار 
معرفی کند ، آیا نمی خواهد بین مردم و خبرنگاران تفرقه ایجاد کند؟ آیا ارزش 
کار خبرنگاران متعهد را ضایع نمی کند ؟ براستی آیا خبرنگار بدون معرفی 

خود  صدا می گذارد؟ 
در فایل صوتی مدعی شده مردمی که در تجمع اعتراضی به برداشت  2
آب از سرشاخه های سد تنگوئیه معترض بودند از اهالی منطقه نبودند ، این 
حرف عین توهین به مردم چهارگنبد وایجاد اختالف بین مردم است . فیلم 
آنها هم  آبا واجدادی  نام روستا و ملک  افراد شرکت کننده موجود است و 

مشخص است.
 آیا فردی که فایل صوتی می گذارد وخودش اهل جای دیگری است ومردم 

منطقه را نمی شناسد  می تواند ادعا کند مردم از اهالی چهارگنبد نبودند؟
دراین فایل به بنده توهین شده واعالم کرده که من برادرم را فرستادم  3
به معدن آب بفروشد ومن مالک نیستم .اوال همه مردم چهارگنبد و اکثر مردم 
سیرجان من را می شناسند.  ثانیا من برادر ندارم.  ثالثا اگر من مالک نیستم  

چطور برادر نداشته  را فرستادم آب بفروشد !؟ 
اهانت دیگر ایجاد کننده فایل صوتی این است که می گوید  دردهه  4
هفتاد چهارگنبد جای اشرار بود ومردم جرات آمدن را نداشتند ؟ دردهه هفتاد 
بدلیل شرایط جنگی و حضور نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در جنگ  
باعث شده بود که درمنطقه جنوب شرق کشور خال امنیتی ایجاد شود وخاص 
سیرجان  وچهارگنبد هم نبود  .اما درهمین زمان مردم دلیر چهارگنبد به هیچ 
وجه تحت تاثیر ناامنی ها قرار نگرفتند و یا منطقه را ترک نکردند  و اجازه 

ندادند به امنیت سرزمین آبا واجدادی شان خدشه وارد شود.
5 می گوید چهارگنبد گاز کشی شده است ، دروغی باالتر از این  می 
شود ، مردم منطقه ومسئولین شهرستان بگویند چند روستا گاز کشی شده ؟ 
هیچ.  اما چرا گاز کشی به معدن به حساب مردم گذاشته می شود  آیا توهین 
به شعور مردم نیست ؟ قابل توجه مردم شریف جهارگنبد ، اینجانب پیگیر گاز 
کشی به روستاهای منطقه بودم و هستم آقای فرماندار وآقای مهندس اسدی 
در فرمانداری  در جریان هستند . قبل از گاز کشی به معدن ، پیگیری ها برای 
گاز کشی انجام شده وتعداد روستاهای در مسیر گاز کشی هم مشخص شده و 
نماینده محترم هم پیگیر تامین اعتبار هستند اما یک فرد ناآگاه ومواجب بگیر 

آن را به حساب معدن می گذارد .
آنچه مشخص است ، پس از پیگیری های مردم واعتراض مردمی،  6
آگاه سازی اجتماعی ،همبستگی مردم چهارگنبد و سیرجان درمورد منافع 
مشترک که همانا آب شرب سیرجان است  و دستور مسئولین بخصوص 
فرماندار  و دادستان محترم  در توقف حمل آب باتانکر و توقف لوله گذاری 

برای انتقال آب اهره ، معدن تخت گنبد تغییر رویه داده است.
اینجانب دراین متن به جهت حفظ حرمت وی وخانواده اش ، نامی  7
از او نبردم  اما دراین فایل بارها به من مستقیما اهانت و تهمت زده است که 
مصداق ترور شخصیت است. شکایت از وی را در محاکم قضایی را برای خود 

محفوظ می دارم .
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آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای محمدرضا اجودی با ارائه دو 
برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که 
سند مالکیت هشت مشاع از ششدانگ پالک 2001 اصلی واقع در بخش 
۳5 کرمان بنام خانم/آقای محمدرضا اجودی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم 
آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض 
از سپری شدن  پس  اینصورت  غیر  در  دارد  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد 

شد.تاریخ انتشار: 1400/11/16
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آقای  وکیل  مجیدیان  مریم  خانم/آقای  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
جواد قائمی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالک 
جواد  خانم/آقای  بنام  کرمان   ۳5 بخش  در  واقع  باقیمانده  اصلی   1760
قائمی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
انجام  مدعی  هر کس  تا  شود  می  آگهی  مردم  اطالع  مراتب جهت  ثبت 
از  روز  باشد ظرف مدت 10  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  معامله 
اداره تسلیم دارد در  انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این  تاریخ 
سند  واخواهی  عدم  و  قانونی  مدت  شدن  سپری  از  پس  اینصورت  غیر 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/11/16
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای صدیقه صالحان به شماره ملی 
اسناد  از دفتر  استشهادیه  برگ  ارائه دو  با  ۳07088517۹ متولد 1۳14 
رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک سهم و یک 
چهارم سهم مشاع از 14 سهم  ششدانگ پالک ۳74 اصلی واقع در بخش 
مالکیت صادر و  ثبت و سند  بنام خانم/آقای صدیقه صالحان  ۳6 کرمان 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم  نامه  آیین  یک اصالحی ماده 120 
آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/11/16

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای کوچک صالحان به شماره ملی 
اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  متولد 1۳20   ۳071۳0۳610
رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک سهم و یک 
چهارم سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ پالک ۳74 اصلی واقع در بخش 
بنام خانم/آقای کوچک صالحان ثبت و سند مالکیت صادر و  ۳6 کرمان 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
اطالع مردم  ثبت مراتب جهت  قانون  نامه  آیین  ماده 120  یک اصالحی 
آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/11/16

 محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای محمدعلی صالحان به شماره ملی ۳070۹11۹00 متولد 1۳27 با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 2/5 سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ پالک ۳74 اصلی واقع در بخش ۳6 کرمان بنام خانم/

آقای محمدعلی صالحان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/11/16- 
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



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

فضیلت و اهمیت ماه رجب
)ص(  اکرم  پیامبر  که  بس  همین  رجب  ماه  اهمیت  در  فرهنگ: 
آن  به  فضیلت  و  که حرمت  ماهی  و  بزرگ خداست  ماه  فرمودند: رجب 
نمی رسد و جنگیدن با کافران در این ماه حرام است. رجب ماه خداست و 
شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است کسی که یک روز از 
ماه رجب را روزه بگیرد، موجب خشنودی خدای بزرگ می شود و غضب 

الهی از او دور می شود و دری از درهای جهنم بر روی او بسته شود.
و  از شرافت  آن ها  از  برخی  لیکن  زمان ها مخلوق خداست  گرچه همه 
ویژگی خاصی برخوردار است. درست است که همه ماه های سال، پرتوی 
دارای  رمضان،  و  رجب، شعبان  ماه  اما سه  است  آفرین  قدرت جهان  از 
امتیاز و برجستگی ویژه ای هستند. در عصر جاهلیت، مردم ماه رجب را 

گرامی می داشتند.
پیامبر خدا)صلی اهلل علیه وآله(می فرماید: رجب، »شهراهلل األصم« است 
و بدان سبب آن را »اصم« نامیدند که هیچ ماهی به پایه عظمت آن نمی 
اسالم  که  آنگاه  و  می نهادند  حرمت  رجب  به  جاهلیت  زمان  مردم  رسد 
درخشیدن گرفت، بر حرمت آن افزود. بدانید که رجب، ماه خدا شعبان، 
ماه من و رمضان، ماه امت من است پس هرکس یک روز از رجب را روزه 
بدارد، مستحق رضوان الهی گردد و روزه اش غضب الهی را خاموش کند و 
خداوند دری از درهای جهنم را بر او ببندد. اگر کسی به اندازه تمام زمین 

طال انفاق کند، برتر از روزه یک روز آن نخواهد بود... 
حضرت امام کاظم)علیه السالم( می فرماید: رجب، ماه عظیمی است که 
خداوند، اعمال نیک را در آن چند برابر می فرماید و گناهان را در آن محو 
می کند. پس هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، به اندازه مسیر 
یک سال از جهنم دور و هرکس سه روز از آن ماه را روزه بدارد، بهشت 

بر او واجب می شود.
حضرت امام صادق)علیه السالم( نیز می فرماید: آن گاه که قیامت برپا 
شود، منادی الهی فریاد زند: »أین الرجبّیون؟« کجایند آنان که ماه رجب 
گروهی  جمعیت،  انبوه  آن  از  بردند؟  بهره ها  آن،  از  و  داشتند  گرامی  را 
های  تاج  آنان  سر  بر  کند.  روشن  را  محشر  جمالشان  نور  که  برخیزند 
شاهی که مرصع به دّر و یاقوت است، قرار دارد و در طرف راست هر نفر 
از آنان هزار فرشته، در سمت چپ نیز هزار فرشته به او کرامت و تعظیم 
الهی را تبریک گویند. از جانب الهی ندا آید: بندگان و کنیزانم، به عزت و 
جاللم سوگند، شما را جای و مقام گرامی و عطایای فراوان دهم و شما را 
در جایی جای دهم که از زیر آن نهرها جاری است و شما در آن جاوید 
خواهید بود زیرا شما داوطلبانه برای من در ماهی که من بزرگش داشتم 

روزه گرفتید.
یکی از کارهای مهم و شایسته در ماه رجب، کمک به مستمندان است. 
امام صادق)علیه السالم( از پدران گرامیش از امام علی)علیه السالم( نقل 
می کند که آن حضرت فرمود:...هرکس به خاطر خدا در ماه رجب صدقه 
بدهد، خداوند وی را آنچنان اکرام فرماید که نه چشمی دیده و نه گوشی 

شنیده و نه بر قلب انسانی خطور کرده باشد.

 معرفت

ویژه

درخواست غیرحضوری شرکت در کمیسیون ازکارافتادگی 
ایرنا: تمامی مراحل مربوط به اخذ درخواست شرکت در 
تعیین  اجتماعی جهت  تامین  قانون  پزشکی  کمیسیون 
کمیسیون  به  شده  بیمه  معرفی  و  ازکارافتادگی  میزان 
پزشکی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی امکان پذیر 
این  درخواست  برای  به شعب  مراجعه  به  نیازی  و  شده 

خدمت نیست. بیمه شدگان برای ثبت درخواست غیرحضوری کمیسیون پزشکی 
می توانند به نشانی es.tamin.ir مراجعه و پس از ثبت نام و دریافت رمز عبور 
و تایید اطالعات هویتی و سوابق بیمه پردازی نسبت به تکمیل و بارگذاری 

مستندات درمانی اقدام تا از این خدمت برخوردار شوند.

اومیکرون تا 8 روز روی سطوح زنده می ماند
میزان  درباره ی  اپیدمیولوژیست  یک  فردای کرمان: 
پوست  و  سطوح  روی  بر  اومیکرون  کرونای  ماندگاری 
انسان گفت: مطالعات جدید نشان داده است که ماندگاری 
اومیکرون بر روی پوست و سطوح، چند برابر واریانت دلتا 
و دیگر گونه های  قبلی است. دکتر حمید سوری افزود: 
»واریانت های قبلی کرونا هیچ کدام بیش تر از 20 ساعت بر روی پوست و سطوح 
نمی ماندند، اما در حال حاضر تحقیقات نشان می دهد که اومیکرون ممکن است 
»بنابراین  تاکید کرد:  بماند. وی  بر روی پوست و سطوح  روز  تا هشت  حتی 
بهداشت دست، فاصله گذاری و استفاده از ماسک اهمیت دو چندانی پیدا می کند. 

سرطان پرهزینه ترین بیماری ایران است
بیماری های  مدیریت  دفتر  مدیرکل  استوار،  تسنیم: 
پرهزینه ترین  سرطان  گفت:  بهداشت  وزارت  غیرواگیر 
بیماری در کشور است و متاسفانه حدود دو سوم افرادی 
که مبتال به سرطان می شوند، ممکن است دچار هزینه 
های کمرشکن شوند که به احتمال فراوان به زیرخط فقر 
می روند.وی اظهار داشت: بروز استاندارد شده سنی در ابتال به سرطان در ایران، 
برای مردان 180 و در بین زنان 160 در هر 100 هزار نفر است و در مقایسه با 

متوسط جهانی، در بین مردان و زنان بروز سرطان در ایران پایین تر است.

فرمانداران به زودی تغییر می کنند
»خصلت  گفت:  کرمان  استاندار  زینی وند،  فردای کرمان: 
بخواهم  که  نمی دهد  اجازه  من  عشایری  و  دانشجویی 
هم  دولت  باشم،  داشته  اصرار  استانداری   در  ماندن  بر 
اراده ای نداشت که من را استثنا کند. افزود: »مجموع نظر 
تصمیم گیران این نبوده که استاندار کرمان فوری تغییر 

کند. پیشنهاد هم برای کمک به دولت در جای دیگر داشتم. وی اظهار کرد: »مدیران 
کل استان در حال جابه جایی هستند، با شناختی که خودم و دکتر جاللی معاونت 
سیاسی استانداری دارند و رویکرد دولت آیت ا... رئیسی، نیروهای جوان و ورزیده 
را برای انتصابات آماده کرده ایم و به زودی تغییرات مدیریتی در سطح فرمانداران 

خواهیم داشت.

شنبه16 بهمن 1400، شماره 311 ، سال هفتم

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: 42207250 - 4220160۹

www.nasim-omid.ir 422۳۳672:فکس
گستره توزیع: استان کرمان

صندوق پستی : 78185146
تبلیغات : 0۹1۳۹4500۹6

مدیر مسئول: 0۹1۳۳470728

روابط عمومی: 0۹162756265
چاپ: مهدوی

عضو شرکت تعاونی مطبوعات
نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

وضعیت نامناسب
 تیر چراغ برق

 بلوار شاهد
14 بهمن ماه 1400

سرماخوردگی همان اُومیکرون است
سمانه فتحی زاده:

1- عالئم اُمیکرون شبیه سرماخوردگی است، 
لذا اقدام به درمان و قرنطینه الزامی است.

2- سویه اُمیکرون با درصد بسیار باال با تست 
بیشتر  و  آر( کشف نمی شود  PCR )پی سی 
لذا  کاذب(  )منفی  است  منفی  تست  جواب 

تشخیص با عالئم بالینی بیمار است.
۳- عالئم معمولی سرماخوردگی و تست منفی 

کرونا، باعث گمراهی بیمار می شود متاسفانه بیماران درمان را جدی 
نگرفته و درگیری خاموش ریه ها اتفاق می افتد که حتی ممکن است 

منجر به مرگ بیمار شود.
4- ساده انگاری بیماری، باعث می شود بیمار قرنطینه را جدی نگیرد 
و افراد زیادی را درگیر بیماری کند و باعث افزایش موارد ابتال و مرگ 

میر شود.
5- در شرایط فعلی بیماری سرماخوردگی وجود ندارد با عالئم سرفه، 
گلودرد، بدن درد، آب ریزش بینی و .... سریعاً عالوه بر قرنطینه، زدن 

ماسک و درمان را شروع کنید.
شربت  و  گرم  های  دمنوش  از  پزشک  توسط  درمان  بر  عالوه   -6

لیموترش+ عسل+ کمی نمک+ پودر زنجبیل استفاده شود.
7- نیازی به انجام تست کرونا نیست، رعایت پروتکل های بهداشتی، 

قرنطینه و ماسک استفاده شود.
از  از 80 درصد برسد و دوری  به بیش  باید  از ماسک  8- استفاده 
تجمعات و رعایت فاصله گذاری اجتماعی الزامی است. در این حالت 

میزان ابتال به بیماری در جامعه به نصف کاهش می یابد.
۹- رعایت پروتکل های بهداشتی در کاهش بار بیماری موثر است. 
گزارش های نشان می دهد ویروس روی سطوح پالستیکی تا 8 روز 

باقی می ماند.
10- نقش واکسن در جلوگیری از تشدید عالئم غیرقابل انکار است. 
واکسیناسیون کامل سه دوز است. لذا مردم برای دوز سوم اقدام عاجل 

انجام دهند.
11- عالئم ابتال به اُمیکرون شامل: آب ریزش بینی، سردرد، عطسه، 
عفونت  اصلی  عالئم  عنوان  به  که  است  گلودرد  و  مداوم  های  سرفه 
اُمیکرون معرفی شده اند. )عالئم دیگر نیز شامل تعریق شبانه، خستگی، 

بدن درد، تهوع نیز می تواند باشد.(
ویتامین سی ضرری  و  زینک  مثل  مکمل  داروهای  درمورد   -  12
از پیشرفت بیماری  اثر ثابت شده ای در جلوگیری  ندارند ولی هیچ 
ندارن. اگه بیمار کمبود ویتامین دی ندارد آن هم نیاز نیست. فاموتیدین 

هم اگه بیمار نیاز داره بدین و برای سیستم ایمنی بدن خوب است.
1۳ - درصورت عدم وجود شواهد DVT یا PTE ) لخته خون( 
استفاده از دوز درمانی ضد انعقادها درهیچ مرحله ای از بیماری توصیه 

نمی شود.
اگه عالمتی  14 –مدت زمان قرنطینه 5روز کافیه و 5 روز بعدی 
در  هنوز  ولی  شود  کارحاضر  محل  در  میتواند  ماسک  با  نداشت 
دستورالعمل کشوری قرنطینه ده روز هست و منتظر نتایج تحقیقات 
به  نیازی  خفیف  نوع  در  آنفلوانزا  از  افتراق  مورد  در  هستیم.  بیشتر 
آزمایش نیست چون درمان هردو یکی ولی اگه بیمار بستری شد تست 
آنفلوانزا هم الزم است.                                     *دانشجوی پزشکی


