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مقوله  با  زندگی  طول  در  اکثرمان 
روبرو  ملموس  طور  به  اجاره نشینی 
پایان  تلخ  حس  مطمئنًا  و  شده ایم 
تجربه  را  ملک  اجاره  موعد  یافتن 
نفس  لحظات  که  راستی  به  و  کردیم 
با  شرایط  این  در  حال  است،  گیری 
اجاره  هزینه های  ناگهانی،  افزایش 
چندین برابر، بی شک کمرشکن خواهد 
شد از طرفی مشکالت اقتصادی و تورم 
اینکه  اما  گرفت  نادیده  نمی شود  را 
باشیم  خود  همنوعان  فکر  به  خودمان 

مقوله دیگری است.
 

نظارتی بر افزایش اجاره
 وجود ندارد

و  معمول  طور  به  خانه  کرایه  افزایش 
افزایش  اما  است  درک  قابل  منطقی 
کشیده  فلک  به  سر  و  برابری  چندین 
درک  قابل  روزها  این  در  اجاره  قیمت 

از همه مهم تر هیچ گونه نظارتی اصولی  نیست و 
اجاره بهای مسکن  افزایش  روند  بر  و همه جانبه 
دیده نمی شود، در حال حاضر وضعیت مسکن در 

شرایط بحرانی قرار دارد.
بیش  افزایش  که  می گوید  رابطه  این  در  قانون   
از ۲۵ درصد اجاره بها در تهران و کالن شهرهای 
حداکثر  کوچک  شهرهای  در  و  درصد  دیگر۲0 

۱۵ درصد.
 همه مشاورین امالک  در سراسر کشور مکلف و 
موظف به اجرای این قانون هستند و این مصوبه 
الزم االجراست اما مساله اینجاست چه که کسی 
آن  از  مهمتر  و  می کند؟  عمل  مصوبات  این  به 
چه کسی نظارت بر این مساله می کند؟ افزایش 
هیچ  و  است  کمرشکن  بها  اجاره  درصدی   ۵0
ساماندهی  و  مسکن  قیمت  افزایش  بر  سازمانی 
اجاره ها نظارت ندارد اغلب مستاجران حدود ۵0 
تا ۷0 درصد حقوق و درآمد خود را به اجاره بها 

اختصاص داده اند در این شرایط فعلی و با وجود 
افزایش  جامعه  بر  حاکم  که  اقتصادی  مشکالت 
دامن  بر  شده  آتشی  هم  بها  اجاره  روز  به  روز 

زندگی قشر مستاجر جامعه.
 مهاجر پذیر بودن دلیل گرانی اجاره 

صنف  رییس  قلیچ،  احمد  با  که  گفتگویی  در 
این  در  وی  داشتیم  سیرجان  امالک  مشاور 
بحث  در  من  نظر  از  کرد:  عنوان  این گونه  مورد 
همجوار  شهرهای  با  مقایسه  در  مسکن  گرانی 
متعددی  دالیل  که  هستیم  گرانی  سرآمد  ما 
که  است  این مشکل شده  آمدن  وجود  به  باعث 
می توان اول از مهاجرپذیر بودن سیرجان نام برد 
تمام  از  اقتصادی  و  تجاری  مسائل  دلیل  به  که 
و  آورده اند  این شهر هجوم  به  شهرهای همجوار 
نمی کنند، شما  مربوطه  هم رسیدگی  مسوولین 
که  می بینید  نگاه  کنید  که  شهر  حاشیه های  به 
شده  انجام  زیادی  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت 
در  معادن  وجود  می توان  را  دیگر  دلیل  است. 

نزدیک  اینکه  به  توجه  با  که  دانست  سیرجان 
به ۴000 نیروی مشغول به کار در معدن وجود 
هستند  مستاجر  آن  نیروی  نصف  حدود  و  دارد 
رجوع  ما  دفاتر  به  روزانه  اجاره  و  رهن  برای  و 
دلیل  عمده ترین  و  دلیل  مهم ترین  می کنند 
در  دولت  طریق  از  نظارت  عدم  می توان  هم  را 
رییس  عنوان  به  بنده  چون  دانست  مساله  این 
کمیسیون امالک اختیاری در بحث گرانی اجاره 
ندارم  ندارم در واقع قدرت اجرایی  بهای مسکن 
و دولت باید در این قضیه ورود کند و عرضه را 
باال ببرد بنده در سیرجان به آقای فرماندار جناب 
شهرستان  نظارت  کمیسیون  اعضای  و  نماینده 
صورت  این  به  دادم  ارائه  راهکار  یک  سیرجان 
که ما به کل مردم و دفاتر امالک اعالم کنیم که 
با برگ کارشناسی اجاره بدهید  باید  ملک تان را 
و حق ندارید بیشتر از آن قیمتی که کارشناسان 
تعیین کردند اجاره بدهید اگر با قیمت بیشتری 
اجاره دادند، اداره دارایی برای ملک شان مالیات 

اعضا اعالم  به  بنده  بیشتری در نظر می گیرد و 
دادگستری  کارشناسی  برگ  بدون  که  می کنم 

حق انجام دادن هیچ قراردادی را ندارند. 
نظارت  کمیسیون  در  هنوز  بنده  طرح  اما   
هیچ  و  می خورد  خاک  سیرجان  شهرستان 
که  هم  دیگر  دلیل  و  است  نشده  انجام  کاری 
در این بحث وجود می آید وجود خانه های خالی 
است بنده باز پیشنهاد دادم که ما به یک بانک 
بانکی  همچین  اگر  و  داریم  احتیاج  اطالعاتی 
بتوانیم  ما  که  ندادند  ارجاع  ما  به  دارد  وجود 
دارم  اطالع  بنده  باشیم  هم  مشکل  این  پیگیر 
دارند  افرادی هستند که ۳۴ خانه  در سیرجان 
که ۳۲ تا آن خالی است و دو تای آن را اجاره 
 ۵0 به  نزدیک  افرادی  اینکه هستند  یا  و  دارند 
عدد آپارتمان دارد و هر ۵0 تای آن خالی است 
نگه  را  آن  افزوده  ارزش  رفتن  باال  برای  فقط  و 
داشتند  می توان عدم واگذاری  انفرادی زمین را 
هم یک دلیل دانست  حدود ۱۵ سال است که 
بنیاد مسکن به هیچ یک از افراد واجد الشرایط 
زمین واگذار نکرده است حدود ۲۵00 زمین بایر 
خام در شهرک های اطراف سیرجان وجود دارد 
اما در حال حاضر هیچ واگذاری ای انجام نشده 
بها خانه است که  است مورد دیگر تعیین اجاره 
بر عهده خود صاحب خانه است و ما هیچ قدرت 
صاحبخانه  برای  بخواهیم  که  نداریم  اجرایی 
اعمال  بر  نظارت  ما  وظیفه  کنیم  تعیین  قیمت 
اما دولت می تواند ورود کند  اعضای صنف است 
و قیمت کارشناسی تعیین کند در شهرهای یزد 
در  اگر  و  اجراست  حال  در  طرح  این  بروجرد  و 
سیرجان این طرح اجرا نشود وضعیت مسکن روز 

به روز بدتر می شود 
بیشتر  نصف  که  مشکالتی  و  ماندیم  ما  هم  باز 
هستند  گریبان  به  دست  آن  با  جامعه  مردم 
یکدیگر  گردن  را  مشکالت  که  مسئوالنی  و 
این  جوابگوی  است  قرار  کسی  چه  اندازد  می 
توجیح  و  دلیل  است  قرار  کی  تا  باشد  مشکالت 
کاری  لطفا  نیست  خوب  مردم مان  حال  بشنویم 

بکنید.

گزارشی از افزایش افسارگسیخته اجاره بها در سیرجان؛ 

ماخانهبدوشان

تسنیم: معاون استاندار کرمان گفت: در نامگذاری خیابان ها، میادین و مکان های جدیداالحداث از نام حاج قاسم استفاده شده 
و از تغییر نام اماکن خودداری شود. بصیری در جلسه کمیته شهرستانی ستاد برنامه های ترویج مکتب شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی اظهار داشت:کمیته شهرستانی از کمیته های فعال و مهم ستاد ترویج مکتب شهید سلیمانی است. وی با بیان اینکه 
ستادهای شهرستانی تشکیل شده و فرمانداران موظف هستند با همکاری سایر نهادها برنامه های خود را در هر منطقه اعالم 

کنند افزود: بعضی از شهرستان ها برنامه های خود را اعالم کردند اما جمع بندی نشده است.

نام سردار دلها در نامگذاری خیابان ها، میادین و مکان های جدیداالحداث خبــر
جلسه کارگروه ساماندهی میدان تره و بار شهرستان سیرجان با موضوع بررسي و ساماندهي 
وضعیت میدان میوه و تره بار با حضور سرپرست فرمانداری،دادستان،رییس اداره صمت 
وسایر اعضا  ستاد برگزار شد. بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد؛میدان میوه و تره بار 
تا پایان آذر ماه به محل جدید خود به بولوار خلیج فارس منتقل شود و همچنین اتحادیه 
نسبت به جمع آوری دالالن و واسطه ها از میدان میوه و تره بار با هدف ایجاد نظم و کاهش 

قیمت ها در مدت زمان ۱0 روز اقدام نماید.

 میدان تره و بار 
ساماندهی 

می شود

بر خود الزم می دانیم از حمایت، مساعدت و همکاری سروران بزرگــوار 
حسن  شهباز  جناب  معظم(،  جمعه  )امام  حسینی  محمود  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
بهاالدینی  سهراب  جناب  اسالمی(،  شورای  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  )نماینده  پور 
)فرماندار محترم(، سر کار خانم دکتر مهتاب حسینی )ریاست محترم اداره بهزیستی سیرجان 
و  پرسنل زحمتکش بهزیستی(، جناب مهندس علی عباسلو )مدیر عامل شرکت جهان فوالد(، 
سردار  فوالد(،  جهان  شرکت  عمومی  روابط  و  دفتر  رئیس  میرمحمدی)  مسعود  مهندس  جناب 
علی اکبر پوریانی )مدیرعامل شرکت گهر زمین(، جناب مهندس جمشید مالرحمان )مدیرعامل 
معدن گل گهر(،جناب مهندس محمد محیاپور) مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر(، 
جناب سرهنگ ناصر ابراهیمی )مدیرعامل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان(، جناب مهندس علی 
)مدیرعامل  یزدانی  محمدکاظم   مهندس  جناب  روش(،  گهر  شرکت  )مدیرعامل  محمودآبادی 
مهندس  گهر(،  آرمان  شرکت  )مدیرعامل  سلطانی  عباس  مهندس  جناب  عمران(،  گهر  شرکت 
محسن نعمتی )رئیس فنی و حرفه ای(، جناب  دکتر غالمعباس محمدی )ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی سیرجان(، دکتر غالمرضا جهانشاهی )معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان(، 
دکتر موسی نصراهلل پور )معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان(، دکتر محمد موقری 
پور )معاون بهداشت و درمان سیرجان(، جناب مهندس مسعود اسدی ریاست بانک رسالت  و 
پرسنل زحمتکش کانون نابینایان خانم ها الهه پورامینایی، حدیث پورمحی آبادی و معظمه نیک 
سرشت و جناب آقای ابوالفضل نجف آبادی کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوریم امید آنکه این 
همیاری و همکاری ها تداوم داشته باشد دستان پر مهر شما لبریز از حقایقی است که منبعث 
از معرفت و شناخت عمیق شما نیکوکاران و خیرین از حضرت حی رحمان و رحیم می باشد گرچه 

قلم و زبان در قدردانی و سپاسگزاری  از شما عاجز و قاصر است.

سیرجان خزائلی  دکتر  انبینایان  کانون  مدریه  هیئت  اعضای  و  مدریعامل               

 ساخت منزل مسکونی برای خانواده یکی از مددجویان و بازسازی منزل مسکونی دو خانواده دیگر، ساخت 
سرویس بهداشتی و حمام برای یک خانواده ای که دارای سه معلول می باشند - انجام فرایند ایزوگام 
سقف منزل یک زوج معلول، توزیع سبدهای معیشتی بین مددجویان مرکز، پرداخت کمک هزینه تحصیلی، 
آموزان،  دانش  بین  التحریر  لوازم  پک  توزیع  درمانی،  هزینه  کمک  ازدواج،  هزینه  کمک  اشتغال،  وام 
اهدای وسایل کمک توانبخشی و وسایل ورزشی، افتتاح کتابخانه جواد االئمه نابینایان شهرستان  سیرجان 
و ثبت عمومی این کتابخانه جز کتابخانه های عمومی کشور، راه اندازی کارگاه تولید ماسک و گلیم بافی 

که همراه اشتغال زایی برای مددجویان و خانواده های این بزرگواران  از جمله اقدامات مرکز می باشد.

شرح خدمت رسانی کانون نابینایان سیرجان در سال 98 و 99
کانون نابینایان  دکتر خزائلی سیرجان  در سال 1381 با اخذ مجوز  از فرمانداری  تاسیس  شد و در سال 
1391 مجوز  خود را از اداره بهزیستی  دریافت  نمود و اکنون دارای  210 مددجوی تحت پوشش می باشد، 

مختصری از خدمت رسانی به مددجویان این مرکز شامل موارد ذیل می باشد:

با جستجو در زندگی معلولین درمی یابیم افرادی در این قشر وجود دارند که مانند لولوئی درخشنده چشم ها را به سوی خود معطوف می دارند

معرفی روشندالن موفق سال 99-98
1-فاطمهبیابانی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه از دانشگاه شهید باهنر کرمان  
2-محمدرضامهنینسبقهرمانی آسیا در مسابقات فوتبال تایلند در سال 2019 و تولید آلبوم موسیقی 

3-رضاغیاثـــینـــژاد کارآفرین برتر
4-الهاملـریهمسریشـی حافظ کل قرآن و کسب مقام کشوری در حفظ بیست جز قرآن
5-نازنیننورمندی کسب مقام اول استانی و مقام اول و دوم شهرستانی در مسابقات شطرنج 
6-سعیدغیاثینژاد کسب مقام سوم کشوری در رشته فوتسال و کسب مقام قهرمانی استان در مسابقات شطرنج
قرآن                                              حفظ  مسابقات  در  کشوری  مقام  کسب  و  جز  ده  حافظ  محمدزاده  7-هانیه
8-صدیقـــهدارش حافظ سیزده جز از قرآن کریم و کسب مقام اول حفظ در شهرستان  
9-فاطمهپورپاریزی حافظ هشت جز قرآن کریم و کسب مقام اول مسابقات حفظ قرآن در شهرستان
10-محمـــدحســنآزادی کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 
11-فاطمهدارش حافظ دوازده جز از قرآن کریم و کسب مقام سوم در مسابقات حفظ قرآن در استان 
12-زهراآقارضایی حافظ بیست جز از قرآن کریم و کسب مقام اول شهرستان در مسابقات حفظ

نابینایان بیدار دالنی هستند که خدای بزرگ را از درون می یابند
امروز آمده ایم تا به پاکی و صداقت چشم هایـی که پشت عینک آفتابی اند قسم بخوریم ساختن 
دنیایی پر از امید حتی در تنگنای زندگی دلی پر امید می خواهد. با این همه ایمــان و بــاور 
می توان هزاران حدیث ناگفته را شنید، آنوقت است که از کنار نابینایان به راحتی و با بی تفاوتی 

نمی گذرید آنچه انسان را به اوج موفقیت می رساند. گوهر اراده، خواستن و تالش است.
           معلولیت های ظاهری و بدنی مانع جدی ای برای رشد و ترقی به شمار نمی آیند

من یک معلم هستم، 
ما در تعطیلی به سر می بریم !!

ویس  بارگذاری  مشغول  و  میشوم  بیدار  کالس  شروع  از  زودتر  یکساعت  صبح 
ها ومحتواهای اموزشی هستم که شب گذشته برای ضبط آنها تا پاسی از شب 

بیدار بوده ام.
از ساعت ۹صبح تورنومنت مسلسل وار کالس هایم شروع میشود بدون حتی چند 
دقیقه فاصله برای سر کشیدن یک فنجان چای سرد شده، یک تنه پاسخگوی ۴0 
دانش آموزم که بیشترین مهارتشان در سرعت چت کردن و کمترین حواسشان 
تا ساعت ۳ تایپ میکنم، معموال چند دقیقه فاصله  به یادگیری است. بی وقفه 
بدرقه  آمیز  با جمالت محبت  را  ها  بچه  اینکه  به  است  دلم خوش  بین کالسها 
کالس بعدی کنم و با یک خداحافظی شیک بدرودشان گویم، بالفاصله و با عجله 
و  نت  پشتی  سرعت الک  با  را  آن  آموزشی  محتوای  تا  میروم  بعدی  کالس  به 

کندی پیام رسان های داخلی بارگزاری کنم ....
حاال تایم رسمی مدرسه تمام شده و قسمت سخت ماجرا تازه شروع می شود.

باید پیگیر غیبت هایشان باشم و همچون مبصر مظلومی پاسخگوی جیم شدن 
های گاه وبیگاه برخی شاگردان شیطون به مدیر و  معاون محترم مدرسه ..   ..

فرزندانم سر سفره  و  و همسر  نخوردم  نهار  هنوز  ۳ هست،  نزدیک  ساعت  االن 
خالی چشم انتظار دستپخت من هستند.

بعد نهار باید به صدها پیام خصوصی که شامل سواالت و اشکال های بچه هاست 
پاسخ دهم و سپس تکالیفشان را بررسی و آزمون هایشان را تصحیح کنم و نتیجه 
را مرتب و لیست شده در گروه ارسال کنم تا جوابگوی نگرانی های اولیا باشد، 

خدای من .... همه انتظار پاسخ سریع دارند و من فقط یک نفرم ....
ساعت ۷ شب شد و باید شروع به ضبط ویس های تدریس فردا کنم، محتوای 
آموزشی و سواالت آزمون فردا را آماده میکنم و به این فکر میکنم که این حجم 

از محتوا را با چه ترفندی در تایم محدود یک کالس آنالین مدیریت کنم.
به  را   pdf و   pdf را   word می فرستیم،  تخته نوشته  می کنیم،  هی صدا ضبط 
عکس و عکس را به word تبدیل می کنم. آزمون آنالین طرح میکنم، پاورپوینت 

می سازم، فیلم می  گیرم و ...
نه میکروفن دارم و نه گوشی خوبی که پشتیبان حجم باالی فیلم ها و محتوای 
آموزشیم باشد، با کمترین امکانات آن هم نه یک بار، نه دوبار، گاهی، چند بار 
فیلم میگیرم و صدا ضبط میکنم تا بلکه یکی خوب از آب در بیاید. مبادا مثل 
درد چشمانم  از  میسوزد،  "آیالند" دستمایه طنز شود. چشمانم خیلی  ماجرای 

سرم درد می گیرد، درد کمر و آرتروز گردن امانم رو بریده ......
البته بگویم یکروز یا یک ساعت هم کالسم را تعطیل نکرده ام مرتب و منظم و 

با تمام توان راهم را ادامه داده ام و می دهم ....
و  می کند  هنگ  وسط کالس  میشود،  روشن  بسختی  و  شده  سنگین  ام  گوشی 
خاموش می شود .... باطری اش باد کرده .... نمیدانم چند روز دیگر دوام می آورد.

را  و خویشاوندانم  پیامهای دوستان  نمی  کنم  وقت  است که  از یک هفته  بیش 
بخوانم و پاسخ محبتهایشان را بدهم.وای خدای من .... از همسر و فرزندانم که 
بکلی غافل شده ام و متهم به بی مهری بی توجهی ام و سر افکنده از صبوری 

آنها.

    درد دل یک معلم 

       سحر لشکری 


