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شماره 76 ، سال دومشنبه 6 آذر 1395 2 از مدیریت، کت و شلوار را آموخته اند
به یاد دارم در ایام عضویت شورای شهر 
نماز  جهت گرفتن وضو و شرکت در 
جماعت شهرداری به سرویس بهداشتی 
شهرداری رفته که با جمالت و مناظر 
مواجه  دیوارآن  و  در  روی  بر  زشتی 
اداری  سیستم  یک  در  هم  آن  شدم 
خدمات رسان و در یک اداره شلوغ که 
مایه خجلت و شرمساری هر فرد تازه 
وارد میگردد. لذا به طبقه همکف رفته و شهردار وقت را که 
در همان طبقه در حال رسیدگی به کارهای روز مره و  نامه 
های ارباب رجوع بود مالقات نموده و موضوع را به وی گوشزد 
کردم ولی متاسفانه وی با یک نگاه عاقل اندر صفی گفت باشه 

پیگیری می کنم!
 آری ابرو در خم نکشید و اخم نکنید، ضروری است و به علت 
همین ضرورت 19 نوامبر)هفته گذشته( به نام  روز جهانی 
توالت نام گذاری شده است که انسان به آن اهمیت و توجه 
دارد و مستراح، توالت و سرویس بهداشتی نامهای دیگر آن 
است. هر فردی می تواند گرسنگی و تشنگی را حداقل یک 
روز تحمل کند ولی در این مورد نمی تواند مقاومت کند و هر 

کجا باشد باید به شکلی خود را راحت  و قضای حاجت کند.
وضعیت شهر ما در این خصوص بغرنج است. وقتی توالت های 
اداری یک نهاد عمومی خدمات رسان مثل شهرداری آن چنان 
بوده دیگر چه توقعی از مستراح های بیرون و پارک ها داریم. 
اگر سری به پارک ها بزنید و وضعیت آن ها را از نزدیک ببینید 
انسان خجالت می کشد از در و دیوار کثافت می بارد. وقتی 
پیمانکاری چند ده میلیون تومان)180میلیون تومان؟(  جهت 
نگهداری آن ها از شهرداری می گیرد و عضوی از اعضای شورا 
و شهرداری را ماللی نیست که این چه نحوه نگهداری است؟ 
انسان فقط به این نحوه مدیریت ها  غصه می خورد . شلنگ 
آب پاره است، آفتابه کثیف است، ، در و دیوار پر از شعار است، 
درب بسته نمی شود و باید مواظب باشی کسی وارد نشود و 
پنجره ها شیشه ندارد و ممکن است مارمولکی به سرت بپرد و 

دهها چیز دیگر که شرم دارم بیان شود...
در نشریه نسیم چندین مرتبه نوشتیم آقای فرماندار مسافرینی 
که از شهرهای دیگر  به بازار سیرجان می آیند در میدان بازار 
سرویس بهداشتی وجود ندارد و به گفته کسبه مجبورند به  
پشت بام بازار بروند ولی بی خیال از یک نامه نگاری ساده به 
شهرداری توسط فرماندار؟که اعضای شورای شهر و شهردار 
فکری برای قضای حاجت مسافرین کنید و سرویس بهداشتی 

بسازید که مایه ننگ و بدنامی نشود.
 فراموش نمی کنم درگذشته) احتماال رژیم گذشته( چهار 
راه رضوی  رفوژ وسط بلوار دکتر صادقی سرویس بهداشتی 
ساخته بودند ولی متأسفانه مدیران جدید آن را  با خاک پر 
کردند و رویش را موزاییک فرش کردند. یک نفر از آشنایان که 
مدت ده سال در کره جنوبی زندگی کرده بود نقل  می کرد در 
آنجا اعتقاد دارند اگر می خواهی فرهنگ یک کشور را بدانی به 
توالت های آنها بنگر. ولی اگر غریبه ای بگوید مردم ما فرهنگ 
ندارند به شهروندان این شهر جفا کرده است مردم فرهنگ 
دارند برخی مسئولین وجدان کاری ندارند و از مدیریت، کت و 

شلوار و راننده شخصی آن را آموخته اند و الغیر.

سرمقاله

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در سیرجان افتتاح شد
نمایشگاه محصوالت اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولین شهرستان 

در محل پارکینگ شهربازی افتتاح شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه سیرجان در در این رابطه گفت: این 
نمایشگاه دارای 1۵ غرفه اقتصاد مقاومتی و مشاوره تخصصی اقشار 
بسیج در حوزه های کاشت زعفران، احداث گلخانه، پرورش ماهی، 
پرورش مرغ بومی، پرورش دام سنگین، زنبورداری، گلیم بافی و 
پرورش قارچ است. شاهمرادی در ادامه افزود: در سال 9۴ مبلغ 
۲ میلیارد و ۷00 میلیون تومان برای 18۵ طرح اقتصاد مقاومتی 
شهرستان وام خود اشتغالی اعطا شده که برای ۵۵0 نفر ایجاد 
به  تعلق گرفته  اظهار داشت: میزان وام  شغل داشته است. وی 
بسیجیان از ۵0 میلیون تا ۳00 میلیون ریال است که بسته به راه 
اندازی کسب و کار متغیر است و بازپرداخت آن ۴ ساله با سود 

1۶ درصد است.

دیدار از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد
فرمانده آمادگاه ناوگان جنوب شهرستان سیرجان طی یک دیدار 
تحت  خانواده  چند  از  بهزیستی  اداره  همکاری  با  خیرخواهانه 

پوشش کمیته امداد  دیدار کردند.
ناخدا یکم شهرام منصوری مقدم در این خصوص گفت: این بازدید 
به مناسبت ۷ آذر روز نیروی دریایی است که و در برنامه هرساله 
ناوگان  قرار دارد. وی در ادامه گفت: هر گونه کمکی از که آمادگان 
ناوگان جنوب بتواند برای افراد تحت پوشش کند از ان دریغ نمی 

کند.

وقف زمین برای احداث مدرسه
خیر سیرجانی 1۶90 متر مربع زمین خود را وقف  ساخت مدرسه ا 
ی در آباده کرد.  رئیس اداره اوقاف سیرجان با اعالم خبر فوق گفت: 
نعمت ا... مکی آبادی فرزند امان ا... متولد 1۳۲1 دبیر بازنشسته 
آموزش و پرورش است که 1۶90 متر مربع زمین ثبتی خود را 
واقع در آباده خیابان مرودشت به اداره آموزش و پرورش شهرستان 
سیرجان جهت احداث یک مرکز آموزشی و فرهنگی اهدا کرد. 
سید صادق طباطبایی در ادامه افزود یکی از اعمال صالحات باقیات 
وقف می باشد که ثمرات زیادی در زندگی دنیوی و اخروی افراد 

دارد و خواهان همکاری بیشتر مومنین در این امر شد. 

مجازات جایگزین اعدام 
برای مجرمان مواد مخدر اعمال می شود

مجلس شورای اسالمی با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در 
صورت تصمیم نهایی مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد 

مخدر اعمال می شود.
به گزارش ایسنا براساس این خبر ماده ای به عنوان ماده ۴۶ به 
قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می شود که براساس آن مرتکبان 
جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی االرض محسوب 
شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده  به 
بیش از ۲۵ سال تا ۳0 سال حبس درجه یک محکوم می شوند 
این موارد شامل: مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا 
حین ارتکاب سالح گرم همراه داشته یا سالح گرم یا سرد کشیده 
باشد، مواردی که مرتکب براساس ماده 18 این قانون یا ماده 1۳0 
قانون مجازات اسالمی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند، 
مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا 10 سال حبس یا 
بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم 
موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند، ساخت یا تولید یا وارد 
کردن مواد موضوع ماده 8 این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش 
از ... کیلوگرم باشد. همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده 
در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، 
مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این 
مدت، به جز تبصره ماده ۳8 این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، 
تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی 
نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات 
قانونی باشد دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از 
گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت 10 تا 1۵ سال تعلیق کند 
و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می شود. 

طرح سهمیه بندی آب 
بر اساس کد ملی اجرایی می شود؟

 اسفند سال گذشته طرحی با عنوان “سهمیه بندی آب بر اساس 
به  بیشتر  بررسی  برای  از سوی دولت مطرح شد که  کد ملی” 
مجموعه وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد. 
در 9 ماه گذشته، این طرح به عنوان یک طرح مطالعاتی مطرح بود 
که مقرر شده بود با همکاری وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کار مطالعات آن آغاز شود. علت انتخاب وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت برای همکاری با وزارت نیرو 
در زمینه انجام مطالعات و اجرایی کردن این طرح این است که 
اکثر بانک های جامع اطالعاتی کشور در بخش معیشت و اقتصاد 
از مسیر این وزارتخانه تهیه می شود و برای تعیین نیاز آبی هر 
شخص نیز، دولت نیازمند در اختیار داشتن اطالعات کمیت ها و 

کیفیت های زندگی هر شخص است.
گفتنی است معاون  اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو با اشاره به 
راهکارهای کاهش مصرف آب در کشور گفت: کسانی که بیش از 
1۳0 لیتر آب مصرف می کنند می بایست قیمت تمام شده ی آب 

را حتما پرداخت کنند.

دومین جلسه شورای اقتصاد مقاومتی زیدآباد برگزار شد

شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
امام جمعه زیداباد، فرماندار  با حضور  این جلسه که  زیداباد در 
ویژه شهرستان سیرجان،شهردار زیداباد،بخشدار زیداباد، رییس و 
اعضای شورای اسالمی شهر زیداباد، دهیاران و اعضاهای شورای 
روستای  ابولفضل  مسجد  در  زیداباد  بخش  روستاهای  اسالمی 
محموداباد برگزار شد دکتر مکی ابادی فرماندار ویژه شهرستان 

سیرجان بر راه اندازی صندوق های خرد روستایی تاکید داشت.
دکتر مکی ابادی در بخش اول صحبتهای خود به فعالیتهای انجام 
شده توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر زیداباد اشاره کرد و از 
تالش ها و خدمت های صادقانه مهندس حسینی شهردار زیداباد 

تشکر کرد.
وی در ادامه گفت: مدیران شهرستان برای انجام کارهای خود باید 
همچون مهندس حسینی شهردار زیداباد مدیریت جهادی انجام 
دهند که انجام*100هزارمتر* اسفالت انجام شده توسط شهردار  

زیداباد نمونه بارز این مدیریت های جهادی می باشد.

خبر و وضعیت

هفته خوانی

روابط فرهاد فتحی زاده مدیر  خبری  نشست  امید:  نسیم 
و  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی 
مدیر عامل آب و فاضالب شهرستان سه 
کنفرانس  سالن  در  گذشته  هفته  شنبه 

اداره آب برگزار شد.
حسین غفاری با اشاره به اینکه سیرجان شهر 
رسانه ای است گفت: روزنامه های سیرجان 
در سطح باالیی از محتوا وکیفیت قرار گرفته 
اند وتنها صفحه پر نمی کنند و تمام صفحات 
سیاسی، ورزشی، پزشکی واقتصادی آنها پربار 
رسانه  که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی  است. 
ها پل ارتباطی بین مردم ومسئولین هستند 
ادبیات  دارای  سیرجان  های  رسانه  گفت: 
صریح وبی پروایی هستند بلندگوی تبلیغاتی 
ومجیزگوی مسئولین شهری نیستند و رسالت 
روزنامه ها  همین است که به مستندات تکیه 

کنند.
وفاضالب  آب  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 

استان  با اشاره به مشکلی که در مورد شهردار قبلی و 
یکی دوتن از اعضای شورای شهر پیش آمده بود گفت: 
نشریات شهر به صورت واضح و مستند به مشکالت اشاره 
می کردند و در این امر غرض ورزی نمی کردند و اداره 
آب و فاضالب  می خواهد حرف و دردل مردم را بشنود 
ارائه می  ما  است که   این موضوع خدماتی  یک طرف 
دارند.  ما  از  مردم  که  است  انتظارات  یکسری  و  دهیم 
خواسته های ما از مردم و مردم از ما چه هست و در این 

میان نشریات پل ارتباطی بین ما ومردم هستند.
مهندس  که  خبری  نشست  در  افزود:  ادامه  در  غفاری 
پیامی  طی  داشتند  سیرجان  در  پیش  ماه  دو  طاهری 
مطالب  دوستانه  و  صادقانه  انتقال  در  شهر  نشریات  از 
وتشکر  تقدیر  مطالب  انتقال  در  داری  امانت  همچنین 

نمودند. 
 دو عامل باعث آرسنیک آب شده است

مدیر روابط عمومی آبفا دلیل مشکالت بوجود آمده را 
اینگونه بیان کرد: یکی کاهش نزوالت آسمانی و دیگری 
برداشت های بی رویه  از چاه های آب که باعث پایین 

رفتن سفره های آب زیر زمینی شده است.
 در سال ۷1 1۳ ما در عمق ۷0 متری 1۲0 لیتر آب در 
ثانیه داشتیم ولی هم اکنون در عمق ۳80 متری ۳0 لیتر 
آب در ثانیه داریم و این یک فاجعه است یعنی حداقل  

۵/۵ برابر افزایش عمق داشته ایم. 
 ما چندین الیه از خاک را که فیلتراسیون طبیعی صورت 

می گرفت را از دست داده ایم و طبقات زمین هرکدام 
همانند یک صافی عمل می کردند و فیلتراسیون آب به 
صورت طبیعی وخدادای در گذشته صورت می گرفت 
به  و  ایم  داده  از دست  را  این طبقات  اکنون  ماهم  که 
از دست داده  نیز  را  فیلتراسیون طبیعی آب  دنبال آن 
ایم  وهم اکنون داریم این چالش با تکنولوژی روز رفع 
می کنیم و نصب دستگاههای تصفیه آب بدنبال همین 

امر بوده است.
راه را گم کرده ایم 

مدیر روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان گفت: 
بیشترین مصرف آب را ما در بخش کشاورزی با  حدود 
90 درصد هستیم ودر بخش آب شرب خانگی با ۴ درصد 
ودر صنعت  ۵ درصد آب مصرف می شود ما در این امر 
راه را گم کرده ایم.  کل منابع آبی جهت شرب ۶0 تا۷0 
حلقه چاه می باشد در حالی که نزدیک به هزار حلقه 
چاه کشاورزی داریم و چاه های غیر مجاز نیز به این امر 

اضافه شده است. 
انتقال شبکه آب به پشت سد تنگوئیه  

حسین غفاری ادامه داد تمام تالش آب و فاضالب این 
است که در سطح استاندارد آب را در عمق پایین به سطح 
مطلوب همسان با کیفیت آب در عمق ۷0 متری برساند. 
وظیفه ماست که در این شرایط بحرانی بهترین آب را به 
دست مردم برسانیم در این خصوص دو کار صورت می 
گیرد:  یکی ایجاد دستگاه های تصفیه سطح شهرستان 

و دیگر طرحی که به زودی اجرایی می شود 
و انتقال شبکه آب به پشت سد تنگوئیه است 
خانه  تصفیه  این  باالی  ظرفیت  از  استفاده  و 
جهت حذف  آرسنیک، به همین دلیل تصمیم 
بر این شده است که حلقه های چاه مصرفی 
شرب به تصفیه خانه لوله کشی شود وسپس 
این آب در آن مرکز تصفیه ودر اختیار مردم 
مردم  اگر  است  پذیر  امکان  این  و  گیرد  قرار 
همکاری نمایند و در مصرف آب صرفه جویی 
کنند زیرا  هم اکنون پیک مصرف آب 900 
لیتر در ثانیه در شهرستان می باشد که با این 
طرح ما می توانیم تنها۶00  لیتر در ثانیه آب 
تهیه ودر اختیار مردم قرار دهیم. مردم نباید 
شستن   همچون  ضروری  غیر  کارهای  جهت 
ماشین، حیاط... از آب شرب استفاده نمایند. 
ما بهترین آب را تقدیم مردم می کنیم ولی اگر 
رعایت نکنند مجبور به استفاده از آب ناسالم 

می شوند.
مردم باید تفاوت سه نوع آب را بدانند

آب  که  شد:  یادآور  پایان  در  آبفا  عمومی  روابط  مدیر   
معدنی دارای چه امالحی است و همچنین دارای مواد 
امالح  خانگی  تصفیه  دستگاههای   . است  نگهدارنده 
مفید آب را حذف می کنند در صورتی دستگاههای آب 
شیرین کن امالح را حذف نمی کنند بلکه امالح مفید 
آب را باالنس می کنند و امالح ومواد الزم را به اندازه ای 

استاندارد تنظیم می کنند . 
، آب  معدنی  بین آب  فرقی  بدانند که چه  باید   مردم 
تصفیه  ای  دستگاه  آب  و  خانگی  تصفیه  دستگاههای 

شهری وجود دارد تا از بهترین آب استفاده کنند.
طی 1/5 سال دیگر این طرح اجرایی خواهد شد

مجید میرشاهی مدیر عامل آب و فاضالب شهرستان در 
پاسخ به سؤال نسیم امید در مورد این که مدت زمان 
به پشت سد چه مدت  انتقاب آب چاهها  اجرای طرح 
همکاری  با  گفت:  آن  اجرای  هزینه  و  کشد  می  طول 
تمام مسئولین از جمله مدیر عامل آب و فاضالب استان،  
نماینده محترم مجلس، فرماندار و مدیر عامل گل گهر 
طرح  این  دیگر  سال   1/۵ طی  حداکثر  گرفته  صورت 
اجرایی خواهد شد وآب تصفیه شده به لوله های شهری 
باز می گردد و بخش عمده هزینه طرح توسط مدیر عامل 
گل گهر تقبل شده ویک قسمت را نیز آقای طاهری مدیر 

آبفا قول مساعدت داده اند. 

آب بدون آرسنیک به شبکه آب شهری باز می گردد

شهرستان  در  گذشته  هفته  اواخر  برف   بارش 
سیرجان موجی از شادمانی را در بین مردم بوجود 

آورد.
رئیس اداره هواشناسی سیرجان در گفتگو با نسیم امید 
از پیش بینی  وضعیت آب و هوا در طی روزهای آینده 
گفت: با توجه به بارش نخستین برف پاییزی  که در 
اواخر هفته گذشته در شهرستان شاهد آن بودیم پیش 
بینی می شود در هفته جاری دما کاهش یابد. محمد 
مهدی ستوده با اشاره به اینکه در شهرستان ۳ میلی متر 
بارندگی برف وباران  تا عصر پنج شنبه داشته ایم گفت: 
این بارندگیها موجی ازشکرگزاری و شادمانی را دربین 

مردم بدنبال داشته است و بیشترین بارش در محدوده 
گدار خانه سرخ  بوده است .

رئیس اداره هواشناسی گفت: از شنبه تقریباتوده بارندگی  
از استان خارج می شود و در اوایل هفته آینده بارندگی  
نخواهیم داشت ولی با کاهش محسوس هوا ۶ تا ۷درجه 
به زیر صفر روبرو خواهیم شد وسرما را در شهرستان 
تجربه خواهیم کرد.گفتنی است بارش برف در استان 
کرمان از ۴ آذرماه شروع شده است وتا ۶ آذر ادامه دارد. 
استان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز  رئیس  همچنین 
کرمان اعالم نمود که میزان بارش ها در مناطق غرب 

و جنوب استان بیشتر خواهد بود.

رئیس اداره هوا شناسی سیرجان:
نخستین برف پاییزی سیرجان را سفیدپوش کرد اربعین حسینی  همایش اسالمی فرامرزی است 

فرمانده انتظامی سیرجان در همایش 
حسینی  سوختگان  دل  روی  پیاده 
اربعین  روی  پیاده  همایش  گفت: 
امام  حرم  از  شهرستان  حسینی 
زاده احمد)ع( تا امام زاده علی)ع( با 
فعال نمودن همه امکانات و نیروها و 
مشارکت مردم و یگان های امدادی، 
برقراری نظم و امنیت  در سایه آرامش 
مردمی برگزار شد. سرهنگ ایران نژاد 
در ادامه تصریح کرد:  اربعین حسینی 
ریشه زمان و مکانی دارد و با وجود 

جمهوری اسالمی ایران رشد جهانی کرده است. وی با اشاره به 
اینکه مکتب امام حسین )ع( مرز فرقه ای و مکانی ندارد و امروز 
اربعین به شکل جریان و فرهنگ شده و رشد تمدنی  کرده است 
افزود: عواطف و احساسات، روشنگری و بصیرت، عقل و منطق و 
پیروی از نهضت عاشورا سه عنصر همایش اربعین حسینی هستند. 
وی در ادامه افزود: لذا بر همگان وظیفه است تا در بزرگداشت 
اربعین حسینی به فریضه دینی خود عمل کنند و بدانند که 
هر روز دشمن به وسیله جنگ نرم و توطئه های گوناگون قصد 
خدشه دار کردن غیرت و عفت جوانان را دارد، پس باید دلسوزی 
و خیرخواهی در احیاء این فریضه در جامعه کوشا باشیم. فرمانده 
انتظامی سیرجان  در پایان گفت: مهم ترین وظیفه پلیس ایجاد 
امنیت و آرامش در جامعه است که این مهم با افزایش شاخص 
احساس امنیت مقدور می شود که پلیس شهرستان سیرجان با 
اقدامات گسترده سعی دارد با مشارکت مردمی، امنیت پایدار ایجاد 

کند.

مدیر روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان: 

نسیم امید: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سیرجان 
از اجرای ۴۳ ویژه برنامه به مناسبت هفته بسیج 

در شهرستان سیرجان خبر داد.
تبریک  و  گرامیداشت  ضمن  الدینی  شمس  منوچهر 
ناحیه  همت  به  گفت:  فوق  خبر  اعالم  با  بسیج  هفته 
مسئولین  و  سیرجان  شهرستان  بسیج  مقاومت 
مختلفی  های  برنامه  بسیج  هفته  طول  در  شهرستان 
برگزار خواهد شد. وی در ادامه  افزود: برگزاری مراسم 
اجتماع بزرگ مدافعان حرم در ۵ آذر؛ دیدار با خانواده 
های معزز شهدا، راه اندازی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و 
غبارروبی مزار شهدا را از جمله برنامه های مهم در هفته 

بسیج می باشد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه در 
پایان گفت: از دیگر برنامه های این هفته می توان به 
برگزاری جلسات روشنگری با موضوعات بسیج، برگزاری 
صبحگاه مشترک، مسابقات ورزشی والیبال، تیراندازی و 
کوهپیمایی بزرگ بسیجیان در سطح شهرستان، دیدار 
افتتاح  نماز وحدت مسئولین،  برپایی  ائمه جماعات،  با 
سالن های ورزشی، نشست سخنرانان سیاسی، معرفی 
پایگاه  افتتاح  فعالیت های بسیج سازندگی شهرستان، 
های مقاومت و تجلیل از بسیجیان ممتاز در رده های 

مقاومت می باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سیرجان:
اجرای ۴3 برنامه به مناسبت هفته بسیج



روان  منظور  به  کمربندی  های  جاده 
سازی ترافیک و کاهش خسارات ناشی 
از تصادفات در شهرها احداث می شود 
و همان طور که از نامشان بر می آید باید 
از اطراف شهر بگذرد اما با گذر زمان و 
توسعه شهرها، اطراف برخی کمربندی 
ها به شهرک ها و محله های مسکونی 
تبدیل شده است مانند کمربندی )بلوار 
شاهد(  شهرمان از پلیس راه تا پل شهید فتحی زاده که 
دقیقا از درون شهر می گذرد و مناطق مسکونی مختلف 
اعم از شهرک کوثر، مکی آباد، دهیادگار، آباده، شهرک 
امام حسین )ع( ، فاطمیه، میرزا رضا و... در اطراف این 
مسیر قرار گرفته است و روزانه محل عبور و مرور صدها 
خودروی سنگین و خطری است که هر روز از بیخ گوش 

مردم می گذرد:
کمربندی به بیرون  شهر منتقل شود

خصوص  در  کمربندی  این  اطراف  ساکنین  از  میرزایی 
قبل  سال  کمربندی  حدود ۶0  این  گفت:  آن  مشکالت 
نمی  زندگی  کسی  آن  اطراف  که  است  شده  ساخته 
آباد  مکی  آباده،  بدرآباد،  محالت  وجود  با  االن  ولی  کرد 
و  مردم شب  و  هستند  کمربندی  اطراف  که  دهیادگار  و 
روزشان را در آنجا می گذرانندکمربندی داخل شهر افتاده 
و خیلی خطرناک است و دود حاصل از آنها برای ساکنین 
برخورد  اطراف  ساختمانهای  به  تانکر  یک  اگر  دارد  ضرر 
کند چه کسی پاسخگوست؟  کمربندی باید به بیرون از 
شهر منتقل شود ولی مسئولی پیگیر آن نیست و متاسفانه 
برخی اعضای شورا به خاطر چند رای دو پل را با فاصله 

۵00 متر احداث می کنند.
وضعیت آن مایه آبروریزی است

گفت:  کمربندی  اطراف  کسبه  از  محمودآبادی   امید 
زباله،  پراز  است  آبروریزی  مایه  کنید  نگاه  آنرا  وضعیت 
نبود درخت در دو طرف آن است  و  زیبایی  کثیف، عدم 
را  آن  اطراف  است  خراب  خیلی  کمربندی  وضعیت 
تعمیرگاه های ماشین سنگین فرا گرفته است آسفالت آن 
کنده شده و پر از چاله است ماشین سنگین ها با سرعت 
زیاد این مسیر را طی می کنند و بر سر تقاطع ها سرعت 
تا االن چندین تصادف روبروی مغازه من  نگذاشتند  گیر 
از  آید  می  من  مغازه  به  که  مسافری  هر  و  است   شده 
وضعیت خراب کمربندی می نالد اصال مغازه های ما این 
جا امنیت ندارد کنار ما یک فضای سبز است که اصال به 
آن رسیدگی نمی کنند. از مغازه که بیرون آمدم حسین 
خسروی پور مسافری که از مشهد به بندر عباس سفر می 
شهرتون  کمربندی  وضعیت  گفت:  خصوص  این  در  کرد 
داغونه ما از کت و کول افتادیم آسفالت آن خیلی خراب 

است بیش تر قسمت ها کنده شده و نور کافی ندارد.
شب ها سر و صدای ماشین ها اذیت می کند 

خانم آوخ یکی از شهروندان که خانه اش کنار کمربندی است 
گفت: سر و صدای ماشین ها شب ها واقعا اذیت می کند به 
خصوص ماشین های سنگین شب ها با سرعت از اینجا رد 
می شوند و صدای بوق و حتی دود برخی از آن ها باعث آزار 
و اذیت اهالی شده است ای کاش که هرچه سریعتر کمربندی 
را از اینجا برمی داشتند وتازه از روزی که زیر گذر را بستند 
بیشتر شلوغ شده است ولی مسئولین به فکر محالت پایین 

نیستند.
هیچ جای دنیا کامیون ها از داخل شهر عبور نمی کنند

جهت پیگیری مشکالت کمربندی با داوود قاسمی شهردار 
تماس گرفتیم که پاسخ را به معاون خود واگذار کرد. حسن 
زیدآبادی معاونت فنی شهرداری در این خصوص گفت: آن 
قسمتی که در حوزه شهرداری بوده است خدمات انجام شده 
و از پل باسفهرجان تا ورودی شهرک صدف وظیفه اداره راه و 
شهرسازی است. وی در ادامه افزود: در این هفت الی هشت 
سال اخیر ما سه بار فقط این مسیر را جدول گذاری کردیم 
و مشکل اصلی آن ورود کامیون ها سنگین که در این مسیر 
تردد می کنند هست. وی اضافه کرد: آماری که ما داریم روزانه 
بیش از سه هزار کامیون از کمربندی عبور می کنند و هر موقع 
جداول را می گذاریم کامیون ها که توقف می کنند جدول ها 
را می خوابانند و هیچ جای دنیا کامیون از داخل شهر عبور 
نمی کند. همچنین وی اضافه کرد: ما هر چند آسفالت کنیم 

باز این مشکل به وجود می آید باید کمربندی جابه جا شود. 

انتقال کارگاه ها به شهرک صنعتی دو
رئیس شورای شهر پیرامون مشکالت کمربندی گفت: در دو 
طرف کمربندی کارگاه های ماشین سنگین هستند که جداول 
را خراب می کنند و تنها راهی را که ما پیگیری کرده ایم در 
شهرک صنعتی دو مکانی در نظر گرفته شده است و در حال 
آماده سازی زیر ساخت های آن هستیم و این کار اساسی انجام 
شود مشکل آن حل می شود. اسماعیل خواجویی در خصوص 
نازیبایی ، زباله ها و عدم رسیدگی به نظافت کمربندی گفت: 
شهرداری خدمات را به پیمانکار واگذار کرده است و باید نسبت 

به آن اقدام کند.
شروع عملیات اجرایی آزاد راه در سال 96

خصوص  در  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
مشکالت کمربندی شاهد گفت: سال گذشته از طریق وزارت 
راه وشهرسازی دکتر آخوندی به سیرجان آمده اند و پس از 
بازدید معاونین آن از کمربندی  قردادی بسته شد تا سلیمانیه 
تا میدان شورا را  ساماندهی کنند و من گالیه خودم و مردم را 
در دفتر معاون وزیر از کند بودن روند این پروژه  اعالم کردیم 
و از آنجا با پیمانکار تماس گرفته شد و مقرر گردید با سرعت 
بیش تری مورد بهره برداری قرار گیرد با توجه به این که یکی 
از نقاط حادثه خیز و حساس بود و خوشبختانه آسفالت آن 
تمام شد و برای استفاده هیچ منعی ندارد. شهباز حسن پور 
در ادامه افزود:  با توجه به حجم ترانزیت باال و توسعه و روبه 
پیشرفت بودن  سیرجان و کارهای بزرگ در معادن صورت 
پذیرفته طی یکسال گذشته پیگیری های ویژه ای را انجام 
داده اند. و امروز خبر خوش اینکه آزاد راه سیرجان بندر عباس 

عملیات آن اجرایی شده و از زیدآباد تا مسجد صاحب الزمان 
تعیین تکلیف شد و اسناد مناقصه ظرف یکی دو هفته  گذشته 
از طریق جراید به صورت but  به اطالع مردم رسانده شد. 
وی اضافه کرد: ابتدای سال 9۶ شروع عملیات اجرایی در این 
محدوده می باشیم که کمربندی برداشته شود. همچنین در 
سال گذشته پیگیری کردم به خاطر امپراطوری رسانه ای که 
علیه بنده هست نگذاشتند مردم بفهمند یک جاده ای از گل 
گهر به طول ۲0 کیلومتر متصل می شود به جاده بندر عباس، 
مسیر گل گهر به بندر عباس ۶0 کیلومترکاهش پیدا می کند 
و بعد از بارگیری از گل گهر به بندرعباس می روند و نیاز به 
ورود شهر ندارند و  طی صحبت هایی با مدیر عامل گل گهر 
قرار بر این شد که امکانات رفاهی برای ماشین های سنگین ها 
فراهم کنند که برای سوخت گیری نیاز به ورود به شهرستان 

نباشند. 
پیش بینی مشکالت کمربندی قبال نشده است

منصور مکی آبادی فرماندار در پاسخ به پیگیری ما جواب را به 
معاون خود واگذار نمود. معاون عمرانی فرماندار در خصوص 
کمربندی شاهد گفت: کمربندی شرقی در برنامه های دولت 
بوده که الین رفت بندرعباس به تهران احداث شده است و 
الین برگشت آن زیر ساخت های آن انجام شده و پل های که 
در آن مسیر زده شدند کارشناسان طوری برنامه ریزی کردند 
باشد. محسن  آماده  دوباند شدن  برای  و  است  که دو دهنه 
باند دوم کمربندی شرقی در دو ماهه  افزود:  ادامه  آرش در 
است  واگذار شده  نصر  به شرکت جهاد   but به روش اخیر 
روش but به این صورت است که سرمایه گذاری می کند 
و از محل در آمد و عوارض سرمایه اش برمی گردد و پس از 
اتمام قرار داد دولت با پیمانکار، پروژه به دولت منتقل می شود. 
وی در ادامه افزود: با افتتاح پل شهید کرم فتحی زاده و سه 
کیلومتر بعد از آن که یک پروژه ترافیکی بود با هزینه سنگین 
که شهرداری هزینه ساخت آن را داده است و بعد از آن هم 
که در حوزه راه بود دولت کار کرد و ما نزدیک به 8 میلیارد 
تومان برای بلوار شاهد هزینه کردیم و این بلوار شهری است 
و اشتباه نکردیم که پل زدیم فعال که ماشین های سنگین 
یا ترک می خورد. آرش در  و  دارند آسفالت جمع  تردد  ها 
ادامه اضافه کرد: در نهایت راهکار ما همین است که با بهره 
برداری از باند دوم کمربندی این مشکل را حل بکنیم و اگر 
دقت کنید عمده ماشین های سنگین ها مربوط به مسیرتهران 
بندرعباس هستند. وی با بیان اینکه ما یک شهر کامیون دار 
هستیم گفت: بیش از 8 هزار کامیون دار سیرجانی داریم و 
فکر نکنیم با کامل شدن کمربندی ماشین سنگین داخل شهر 
نمی آیدگفت: کمربندی که از گذشته بود  قبال این پیش بینی 
را نکرده اند که با توسعه شهر نشینی و مهاجر پذیری سیرجان 
کمربندی داخل شهر قرار می گیرد و امیدواریم با اتمام پروژه 

باند دوم کمربندی شرقی مشکل کمربندی حل شود.
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یادداشت

طرح حرم تا حرم
گروه شــهر: یک شــنبه هفته گذشــته اربعین حسینی بود 
روزی کــه هــزارا ن نفر از مــردم ســیرجان در راهپیمایی 
حــرم تا حرم به یــاد زائران امــام حســین )ع(  فاصله بین 
دو حرم را پیاده روی کردند. البته امســال جمعیت شــرکت 
کننــده ســه برابر ســال قبل بــود و جمعیتی که ســال به 
ســال در حــال افزایش اســت و موکــب هــای فراوانی که 
همانند مســیر نجــف - کربال در مســیر از مــردم پذیرایی 
مــی کردند. در این بیــن فعالیت واحد HSE  شــهرداری، 
انجمــن حمایــت از محیــط زیســت انجمن مهــرورزان 
طبیعــت ســیرجان ، انجمــن رفتگران طبیعت ســیرجان 
و نــوآوران ســبز قابــل توجه بود کــه قابل تقدیر اســت به 
نحوی که اقدام به پاکســازی مســیر عــزاداران از پلیس راه 

تا امامــزاده علــی )ع ( نمودند. 
مشکالت اجرای طرح حرم تا حرم چیست؟ 

نبود ایمنــی و امنیت در مســیر پیاده روی بــه صورتی که 
گاهــی هر شــخص پیاده توســط یــک ماشــین همراهی 
مــی شــد، وجود حجــم زیــادی از زبالــه های ظــروف و 
نذورات یکبــار مصرف،  ریختن زبالــه در طبیعت و تخریب  
طبیعت، عدم ســطلهای زبالــه وتوالت  صحرایــی به اندازه 
کافــی ، کمی احســاس مســئولیت مردم نســبت به حفظ 

نظافــت محیط و خاکــی بودن کل مســیرپیاده روی. 
راهکارجهت بهبود این طرح چیست؟ 

زیبــا ســازی و درخت کاری مســیر هم به جهــت ورودی 
شــهر و هم یک مســیر گردشــگری جهت مســافران آتی، 
اختصــاص یک باند جهــت  پیاده روی و دوچرخه ســواری 
بــه نحوی کــه این امر باعث می شــود در برخی ایام ســال 
در روز جمعــه بتوان دراین مســیر پیــاده روی  ودوچرخه 
ســواری نمود و ایــن طرح بــه منظور گســترش فرهنگ 
ورزش همگانــی و تشــویق مردم به پیــاده روی ودو چرخه 
ســواری بســیار خوب است. گذاشــتن ســطلهای زباله در 
فاصلــه هــای خیلی کــم از یکدیگــر،  نصــب بالکاردهای  
جهــت فرهنــگ ســازی نریختن زبالــه، ، ایجــاد فرهنگ 
ســازی  در خصــوص ورزش همگانی، ایجــاد انجمن های 
محیــط زیســتی و افزایــش عضو گیــری در ایــن انجمن 
هــا، اســتفاده ازظروف اســتیل و شیشــه اي جهت عرضه 
نــذورات بــه جــای ظــروف پالســتیکی و احــداث چند 
ســرویس بهداشــتی مناســب و تمیز با نیــروی خدماتی 

در این مســیر.

شماره 76 ، سال دوم

»نسیم امید« از کمربندی شاهدگزارش می دهد:

تنها شهری که کمربندی از داخل آن می گذرد

سجاد حیدری فرد



نسیم امید: 10 آذر، سالروز شهادت آیت ا.. سید حسن مدرس روز مجلس 
نامگذاری شده است. مجلس شورای اسالمی نهادی اساسی و نقشی تعیین 
کننده در نظام جمهوری اسالمی و سرنوشت مردم دارد. در یک جامعه 
مدنی شهروندان وظایفی دارند که می توان اینگونه برشمرد: 1- مشارکت 
در تعیین سرنوشت خودشان  2- مسئولیت پذیری همراه با پرسشگری ۳ 
- پیگیری مطالبات خودشان، در جامعه ما معموال مردم در مورد اول حضور 
فعاالنه ای در انتخابات دارند ولی دو گزینه بعدی هیچ گاه به سرانجام نمی 
رسد که در این خصوص  نظر و دیدگاه چند نفر از اشخاص فعال اجتماعی ، 

سیاسی و فرهنگی را جویا شده ایم که با هم می خوانیم:
تصویب قوانین جدی در مقابله با فساد 

فاطمه پورشهسواری دکتری روان شناسی 
این خصوص  نور  در  پیام  استاد دانشگاه  و 
گفت: پیگیری تصویب قوانین جدی مقابله 
فساد  متاسفانه  اقتصادی.  و  اداری  فساد  با 
اقتصادی صدمات سهمگینی به جامعه زده 
است به صورتیکه هزینه این رفتارها آنقدر باال 
می رود که کسی جرات ورود به این کارها را 
نکند، پیگیری تصویب قوانینی حمایتی که به 
کسب و کارهای جدید و نوپا فرصت میدهد 
تا استحکام یابند مانند معافیت های مالیاتی 
حداقل به مدت دو سال برای این مجموعه 
مشاغل  نوپا، حمایت جدی از حقوق و آزادی 

های اساسی ملت مندرج در قانون اساسی مانند آزادی بیان، حمایت شجاعانه از 
جایگاه مجلس که به تعبیر حضرت امام در راس همه امور است.  تاسف بارتر از این 
بشود که نایب رییس مجلس اجازه سخنرانی آن هم با موضوع اربعین پیدا  نمی کند. 

در همین واقعه مجلس می تواند بسیار قوی و قانونمند عمل کند.
وی در ادامه افزود:  پیگیری تصویب قوانین محکم برای حمایت از حقوق زنان  به 
عنوان نیمی از جامعه که بدون حضور جدی آنها در عرصه اجتماع توسعه پایدار در 
کشور محقق نمی شود مانند حق تحصیل و اشتغال برابر با مردان و همچنین اجرایی 
کردن پوشش بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار و یا  شاغل در کسب و کارهای 
خانگی، پیگیری تصویب اختصاص یارانه به آموزش های  مهارتی، پیگیری تصویب 

قوانین برای آموزش و فرهنگ سازی ترویج سبک زندگی سالم و مولد.
دغدغه ای به نام احقاق حقوق مردم سیرجان

و  سیاسی  علوم  دکتری  خواجویی  ابوذر 
مدرس دانشگاه در مورد وظیفه یک نماینده 
مجلس گفت: قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران به صراحت به دو مبحث قانون گذاری 
قانون  همچنین  است.  کرده  اشاره  نظارت  و 
اساسی مقام نمایندگی را نه مقامی محلی که 
مقامی ملی فرض کرده است، یعنی نمایندگان 
مجلس اگر چه هر یک منتخب حوزه انتخابیه 
معینی هستند، اما نمایندگی  آنان عام و از سوی 
همه ملت ایران است؛ چون بر اساس اصل ۶۷ ، 

نمایندگان به گونه ای سوگند یاد می کنند که به معنای نمایندگی از طرف همه مردم 
کشور است نه حوزه انتخابیه ای خاص. هر چند این به معنای نفی ارتباط نمایندگان با 
مردم حوزه انتخابیه خود نیست اما بر اساس آنچه که گفته شد و اگر بخواهیم بنا را بر 
نص صریح قانون بگذاریم نماینده مردم سیرجان نیز حوزه وظایفش نباید خارج از دو 

حوزه قانون گذاری و نظارت باشد. 
وی ادامه داد: با وجود این و به این سبب که همیشه در مملکت ما عرف  ها و رویه 
ها جلوتر از قانون حرکت کرده اند، متاسفانه بسیاری از مردم و حتی خود نماینده ها، 
امور اجرایی و دخالت در قوه مجریه را جزء وظایف نماینده مجلس می دانند و اصرار دو 
سویه هم از طرف مردم و هم از طرف نمایندگان سبب شده است که مجلس نشینان 
کمتر به دو وظیفه اصلی خود توجه کنند و تقریبا در بیشتر اوقات سال درگیر مسائلی 
بشوند که نه در حوزه وظایفشان است و نه در شان مقام خطیر و واالی نمایندگی 
مردم. البته هر نماینده ای می تواند با استفاده از بند »نظارت« نسبت به مردم حوزه 
انتخابیه خود نیز متعهد باشد. کما اینکه به طور مثال نماینده مردم سیرجان می 
تواند با نظارت و از طریق سوال از وزرای صنعت و معدن و کار، به بزرگترین دغدغه 
مردم سیرجان در سالهای اخیر پاسخ مناسبی دهد. دغدغه ای به نام احقاق حقوق 
مردم سیرجان از شرکت صنعتی و معدنی گل گهر که با بی توجهی تاریخی به روند 
توسعه پایدار در سیرجان، بزرگترین عالمت سوالی بوده است که گویی در یک روال 

همیشگی مسووالن سیرجانی از پاسخ به آن عاجز بوده اند.
اهمیت دادن به نقش نظارتی 

پارلمانی  خبرنگار  پور  شهسواری  قاسم 
امید  نسیم  نامه  هفته  از  تشکر  با  مجلس 
بخاطر پرداختن به این موضوع کاربردی در 
خصوص انتظارات مردم از یک نماینده گفت: 
شاید کمتر کسی به وظیفه اصلی و قانونی 
یک نماینده دقت دارد ، بسیاری از مردم از 
نمایندگان انتظار دارند که آنها وظایف مدیران 
دستگاه های اجرایی را انجام دهند، هنگامی 
عمومی  محافل  در  مجلس  نمایندگان  که 
حضور می یابند مردم تقاضای اشتغال، وام، 
تامین جهیزیه، پرداخت هزینه درمان، تامین 
و.... را طلب دارند.عموما مردم تمام  مسکن 

نارسایی های شهرستان را از عملکرد نماینده می بینند در حالیکه بخش بزرگی از عقب 
ماندگی و نارسایی های شهرستانها ریشه در ضعف و ناتوانی مدیران دستگاههای اجرایی 

می باشد، مدیرانی که فقط در سطح یک کارمند حقوق بگیر تعریف می شوند .
نماینده پارلمانی مجلس در ادامه افزود: از این رو انتظار می رود که نمایندگان بجای 
تنزل در سطح یک کارپرداز یا یک واسطه ، به وظیفه اصلی و قانونی خودشان که قانون 
هم صراحت دارد بپردازند و آنهم اهمیت دادن به نقش نظارتی خودشان،که اگر نظارت 
بر حسن انجام قوانین توسط نمایندگان جدی گرفته شود قطعا شاهد  تخلفات در 
سطح ملی ، استانی و شهرستانی نخواهیم بود ، لذا من انتظار دارم که نمایندگان 
بواسطه جایگاه ، تریبون و دسترسی که به مقامات عالی رتبه نظام دارند بخش دوم 
وظیفه اصلی خود که همان نظارت هست را مهم بداند تا هیچ نهاد، مسئولی خود را از 
پاسخ گویی نسبت به عملکردش مصون نداند، قوانین به اندازه کافی هست ولی نظارت 

بر اجرایی این قوانین...

حمایت از ظالـم نکننـد ممنونیم 

جالل گل محمدی  فعال سیاسی 
شهرستان  طلبان  اصالح  دبیر  و 
در این خصوص گفت: ما را بخیر 
لطفا   ، نیست  امیدی  رساندنشان 
روزها  این  مرسانند!  شر  بفرمائید 
بعضی از نمایندگان مجلس همین 
از  باید  ندهند  انجام  را  کاری  که 
آنها تشکر کرد ! یعنی: امضا نکردن 
امضا  عادالنه،  نا  های  استیضاح 
امضا  خاص،  طومارهای  نکردن 
نکردن ...... انتظار حمایت از مظلوم 

را از نمایندگان نداریم، همین که حمایت از ظالم نکنند ممنونیم ! انتظار روشنگری 
و شفافیت را نداریم ! همین که وجدانشان را نفروشند ممنونیم ! نماینده ی من هم 

هستند نمایندگان ! همینکه وجودشان را نفروشند ممنونیم !
نماینده همه مردم باشد

محمد جواد شهبا دکتری جامعه شناسی و مدرس 
دانشگاه  با اشاره به مسئله ستاد گرایی گفت: گاهی 
اوقات شایسته ساالری جای خود را به ستاد گرایی 
نماینده منتخب بدهد. یک نماینده منتخب به جای 
اینکه به فکر انتخاب افراد شایسته ، تحصیلکرده، 
نخبه و به درد بخور برای اداره شهر باشد به فکر 
استفاده از اعضای ستاد انتخاباتی اش است و بیشتر 
در صدد جبران زحمات اعضای ستاد انتخاباتی اش 
با دادن پست های مدیریتی به آنها است. به بیانی 
بهتر است یک نماینده بعد از انتخابات نماینده همه 
مردم باشد، چه آنهایی که به او رای داده اند و چه 
در جناح  یا حتی  اند.  نداده  رای  او  به  که  آنهایی 
مقابل ومخالف بوده اند، باید روحیه و ظرفیت مردم 

ساالری دینی را به حداکثر برسانیم و دست از تنگ نظری ها وانتقام جویی ها برداریم. 

بسیج جایگاه عشق است
زهرا پسندی: هدف از تشکیل بسیج مستضعفین ایجاد توانایی 
های الزم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقالب 
نظام جمهوری اسالمی و هم  از کشور،  به منظور دفاع  اسالمی 
چنین کمک به مردم به هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه یا 
هماهنگی مراجع ذیربط می باشد بسیج جایگاهی ملکوتی است. 
مکانی برای درس چگونه زیستن انسان ها، جایگاه عشق و صفا 
و صمیمیت و در یک کالم شهید جبهه ها و قهرمان یا مظلوم 
این یاداشت شامل پیام هایی است که هر  پشت جبهه هاست. 
کدام گوشه ای از برنامه ها، ویژگی ها و آرمان های بسیج را به 

همراه دارند.
روحی در کالبد نظام

اجزا،  پیشرفت  بر  افزون  هدفمند،  و  منظم  مجموعه  هر  در 
هماهنگی و همگرایی میان آنان نیز ضروری است تا خواسته های 
مجموعه تحقق یابد. فراگیر شدن تفکر بسیجی که همان اخالص، 
ایمان به هدف، بالندگی و رشد آفرینی است در ذهن همه افراد 
جامعه حرکتی هم سو را به دنبال دارد. فعالیت های اقتصادی، 
پیشرفت های نظامی، دستاوردهای علمی و... هرکدام بخشی از 
بدنه ی جامعه را ترمیم می کند ولی روح حاکم بر تمام بخش ها، 

تفکر بسیجی است.
وحدت عقیده و عمل

اهداف واالی بسیج، تنها با حضور جهانی در صحنه محقق نمی 
شود این وجود بینش است که عمل انسان را کامل می کند. آن 
گاه که دل ها و بینش ها پراکنده باشند. تنها مشتی اجساد بی 
وحدت  موفقی،  هر حضور  اند،  آمده  گرد  هم  دور  که  اند  فایده 
عقیده و عمل را می طلبد. وحدت در بسیج وحدتی همه جانبه 
است. در تفکر بسیج، دوگانگی عقیده و عمل، منافق ساز است. 
انسانی که از اعتقاد تهی است و فرمانبردار و گوش بسته است، 
بسیار کمتر از انسانی کارآیی دارد که آگاهانه اقدام می کند، بسیج، 
تجلی گاه حقیقی ایده و عمل است. در پرتو این تفکر بسیج خود 
را حزبی سیاسی یا گروهی نظامی یا اقتصادی نمی داند. بسیج 
حاصل فهم همگانی مردم از نیکی هاست که یکایک آن ها نقش 
حساسی در اجرای آن بر عهده دارند. هر کسی با توانایی های خود 
نیرویی از بسیج است که برای رساندن مملکت به جایگاه حقیقی 
آرمانی اش تالش می کند. در طول هشت سال دفاع بسیج آنچنان 
درخشید که دشمنان اعتراف کردند قدرتی در بسیج نهفته است 

که می تواند با یکایک ارتش های کالسیک جهانی مقابله کند.
امنیت؛ ارمغان بسیج

نخستین گام برای گسترش مبانی دینی در کشور، ایجاد بستر 
مناسب و امنیت است. آرامش روانی و آسایش خاطر، عرصه را 
برای حکومت خدا و قانون او فراهم می آورد. یکی از حیاتی ترین 
وظایف بسیج، حفظ امنیت کشور است. شرکت پرشور در جنگ 
تحمیلی، نمونه برجسته ای از حضور موفق بسیج در صحنه امنیت 

ملی بوده است. 
جایگاه عشق و صمیمت

هفته بسیج بزرگداشت جان فشانی هایی است که برای سربلندی 
این سرزمین صورت گرفته است. گمان غلطی است اگر بسیج را 
حاصل جنگ تحمیلی یا انقالب اسالمی بدانیم. بسیج، فهم درست 
اتحاد، اراده و اخالص مسلمانان است که با ظهور اسالم تولد یافته 
و در ملت های مسلمان رشد کرده است. هوشمندی حضرت امام 
خمینی )ره( و عدالت خواهی میلیون ها انسان با ایمان، تنها تبلور 

دوباره بسیج در عصر حاضر بود. 

شنبه 6 آذر 1395 4

یادداشت

شماره 76 ، سال دوم شهر و جامعه

آگهی رأی هیئت
در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع 
می رساند خانم  رقیه یوسفی فرزند حسن در اجرای قانون فوق الذکر درخواست ثبت ششدانگ خانه  واقع در نجف 
شهر به مساحت 180 متر مربع را نموده است که پس از رسیدگی هیات موضوع قانون اخیر الذکر رأی  شماره 8971- 
1395/09/04به صدور سند  به نام وی داده است که پالک شماره 8928 فرعی از 5087 اصلی بخش 36 کرمان برای آن 
تعیین و بدینوسیله به اطالع عمومی می رساند ظرف مدت20 روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای خانم/
اقا رقیه یوسفی  معترض است، اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت 
یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه 
نمایید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم 
دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید سند مالکیت بنام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. تاریخ انتشار: شنبه 

1395/09/06- عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهی تجدید مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

احتراماً نظر به اینکه در پرونده کالسه 950900 مرحوم علی منوچهری محکوم به پرداخت 441490970 ریال بابتیک 
فقره چک با محاسبه خسارت تأخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل)علی الحساب( در حق محکوم له وحید بیگلری 
گردیده و محکوم له یه دهنه مغازه پالک 60 فرعی از 1719 بمساحت 14.65متر مربع واقع در خیابانامام طبقه همکف پاساژ 
طال انتهای راهرو سمت چپ بعنوان مال توقف نموده و توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید و 1465000000 ریال 
تعیین قیمت شده و مال معرفی شده در روز یکشنبه به تاریخ 95/09/29 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای 
احکام مدنی به فروش می رسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که بالترین قمت را پیشنهاد 
نماید 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف یا عدم واریز مابقی مبلغ پیشنهادی پس 
از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز گردد متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را به 
انضمام فیش 10 درصد مبلغ پیشنهادی حداکثر تا زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی یا حضوراً به این اجرا 
ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه 95/9/29 می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف یا عدم 
واریز مابقی مبلغ پیشنهادی 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود و در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید 

می گردد.
دفتر احکام مدنی دادگستری سیرجان علی محمودآبادی

آگهی رأی هیئت

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع 
می رساند خانم  رقیه یوسفی فرزند حسن در اجرای قانون فوق الذکر درخواست ثبت ششدانگ خانه  واقع در نجف 
شهر به مساحت 180 متر مربع را نموده است که پس از رسیدگی هیات موضوع قانون اخیر الذکر رأی  شماره 8970- 
1395/09/04به صدور سند  به نام وی داده است که پالک شماره 21208 فرعی از 5087 اصلی بخش 36 کرمان برای 
آن تعیین و بدینوسیله به اطالع عمومی می رساند ظرف مدت20 روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای 
خانم/اقا رقیه یوسفی  معترض است، اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت 
یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه 
نمایید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم 
دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید سند مالکیت بنام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. تاریخ انتشار: شنبه 

1395/09/06- عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهی تحدید اختصاصی

چون ششدانگ یکباب مغازه دارای پالک 1594  فرعی از 334 اصلی به مساحت 20 متر مربع واقع در اراضی بدرآباد بخش 
36 کرمان مورد تقاضای آقای صدیقه نصرت آبادی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم 
میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 95/8/26 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون 
مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 95/9/29 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
مالک )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این 
اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشار: 95/9/6 -  عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان 
بسمی تعالی

به کالسه  خواهان رو نوشت حصر وراثت شهباز قلچ پور فرزند میرزاحسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
9409983486500696 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه رخ 

سیوندی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
1- شهباز قلیچ پور فرزند میرزا حسین ش ش 12 ت ت 1348 فرزند متوفی، 2- مختار قلیچ پور فرزند میرزا حسین 
ش ش 1644 ت ت 1347 فرزند متوفی، 3- مراد حسینی زاده فرزند میرزاحسین ش ش 3 ت ت 1331 فرزند متوفی، 

4- خاور قلیچ پور فرزند میرزا حسین ش ش 12 ت ت 1329 فرزند متوفی، 5- زینب قلیچ پور فرزند میرزا حسین ش 
ش 293 ت ت 1340 فرزند متوفی، 6- معصومه قلیچ پور فرزند میرزا حسین ش ش 1957ت ت 1351 فرزند متوفی، 
7- زهرا قلیچ پور فرزند میرزا حسین ش ش 1643 ت ت 1344 فرزند متوفی، 8- علی قلیچ پور فرزند میرزا حسین ش 

ش 8 ت ت 1343 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شورای حل اختالف شماره 15 شهرستان سیرجان- سیمین ذاکری افشار
بسمی تعالی

خواهان رو نوشت حصر وراثت امیدعلی قاسمی نژاد راینی فرزند مراد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
9409983486500706 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سجاد 

قاسمی نژاد رائینی  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
1- امیدعلی قاسمی نژاد رائینی فرزند مراد ش ش 5 ت ت 1332 پدر متوفی، 2- معصومه مرادپور فرزند سهراب ش 

ش 654 ت ت 1336 مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شورای حل اختالف شماره 15 شهرستان سیرجان- سیمین ذاکری افشار
آگهی تحدید اختصاصی

چون ششدانگ یکباب مغازه دارای پالک 1595  فرعی از 334 اصلی به مساحت 20 متر مربع واقع در اراضی بدرآباد بخش 
36 کرمان مورد تقاضای آقای صدیقه نصرت آبادی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم 
میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 95/8/26 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون 
مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 95/9/29 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
مالک )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این 
اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشار: 95/9/6 -  عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان 

در راس امـور 
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سبک زندگی اسالمی
و  پیامبر  رحلت  مناسبت  ۲8صفر  به  زاده:  زهرا فتحی 
شهادت امام حسن مجتبی )ع( و ۳0 صفر شهادت  امام رضا 
)ع(  برخی از ویژگی ها، صفات و اخالقیات این بزرگواران  

که می تواند الگویی برای ما باشد  بیان می شود:
پیامبر اکرم )ص( 

امام حسن مجتبی علیه السالم در باره نحوه تعامل پیامبر 
)ص( با مردم می فرماید: )در نظرها( با شکوه و بزرگوار بودند. 
سخنانی کوتاه، جامع و بی چون و چرا می گفتند بدون کم و 
زیاد، نرم خو و مهربان بودند، در حق کسی ظلم نمی کردند، 
کسی را خوار نمی شمردند، نعمت را اگر چه کم بود، بزرگ 
می دانستند و چیزی از آن را نکوهش نمی کردند، دنیا و 
آنچه به آن مرتبط است ایشان را خشمگین نمی ساخت و 
هرگاه حقی ضایع می شد، احدی را مالحظه نمی کردند و 
چیزی باعث رفع خشمشان نمی شد، تا آن که حق را حاکم 
سازند. به روایت دیلمی، رسول خدا با ثروتمند و فقیر دست 
می داد و دست خود را نمی کشید تا طرف مقابل دست 
خود را بکشد. با هر کس روبرو می شد از ثروتمند و فقیر 
و بزرگ و کوچک سالم می کرد. پیامبراسالم نه تنها برای 
خانواده خود که برای یارانش نیز خود را می آراستند و می 
فرمودند: خداوند دوست دارد که بندهاش هنگامی که برای 
دیدن برادران از خانه بیرون می رود خود را آماده و آراسته 
نماید. علی )ع( فرمودند:.رسول اهلل هرگز سائلی را رد نکرد، 

اگر چیزی داشت، می داد، و گر نه می فرمود: خدا برساند.
امام حسن )ع( 

می  عبور  راهی  از  السالم  علیه  مجتبی  امام حسن  روزی 
کردند. مردی از اهل شام با آن حضرت روبرو شد و بدون 
مقدمه شروع به ناسزا گفتن نسبت به امام کرد. وی هیچ 
از ناسزا گفتن باز  العملی نشان نداد وقتی آن مرد  عکس 
ایستاد، امام علیه السالم به او نزدیک تر شده با تبسم به او 
سالم کردند. آن گاه فرمودند: »اگر اجازه بدهید حاضرم به 
شما کمک کنم. اگر چیزی الزم داری آن را برایت فراهم 
و  دهم  نشان  تو  به  را  آن  ای  کرده  گم  را  راه  اگر  یا  کنم 
اگر گرسنه ای تو را سیر کنم. به هرحال اگر حاجت مندی 
حاضرم در برآوردن حاجت تو بکوشم«. مرد شامی با دیدن 
این رفتار ناگهان به گریه افتاد و گفت:گواهی می دهم که تو 

خلیفه خدا در روی زمین هستی.
امام رضا )ع( 

بدین  بودندو  آراسته  ممتاز  و  عالي  اخالق  به  امام رضا)ع( 
سبب دوستي عام و خاص را، به خود جلب کردند، از ابراهیم 
بن عباس صولي نقل شده است که مي گوید من ابوالحسن 
باکسي درشتي  ندیدم در سخن گفتن،  را هرگز  الرضا)ع( 
کنند، هرگز پاهاي خود را جلو همنشین دراز نمي کردند، 
هرگز در برابر همنشین تکیه نمي کردند، هرگز او را ندیدم 
که قهقهه بزند، بلکه خنده اش تبسم بود. هرگز او را ندیدم 
که آب دهان بیندازد. امام با مردم نشست و برخاست داشتند 
و درتعامالت اجتماعي به نیکوترین صورت با آنان برخورد 
مي نمودند. از تحقیر انسانها و پست شمردن آنان و توهین و 
استهزاء، سخت جلوگیري مي کرد و شکل و شمایل و رنگ 
و ثروت و ... مالک نبود بلکه انسان در نظر او محترم و عزیز 
بود. حتي غالمان و سیاهان هم مورد عنایت و توجه بودند 
و با آنان هم به عنوان یک انسان محترم برخورد مي کردند. 
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خوب  نماینده  یک  افزود:   وی 
باید همیشه تا حد امکان خود 
بداند  مردم  همه  به  متعلق  را 
وهدفش توسعه وپیشرفت شهر 
و  قدرت  وتداوم  حفظ  تا  باشد 
به خدمت گرفتن امکانات برای 
استمرار آن البته باید اشاره کرد 
نماینده فعلی شهرمان از خیلی 
هستند  دور  به  مسائل  این  از 
ومنظور از این توضیحات اشاره 
به کلیت داستان است. از نکات 
دیگر در مورد نماینده باید به روز 
نسل  نماینده ودرک  بودن  آمد 
کرد،  اشاره  امروز  ودنیای  جوان 
انتظار از یک نماینده خوب این 
است دنیای امروز را درک کند 
باشد،  آشنا  جدید  مفاهیم  با 
نسل جوان و دغدغه های آنها را 
بفهمد. نه از زاویه خودش مسائل 
نماینده  کند.  رابررسی  جوانان 
در  را  کشور  قوانین  باید  خوب 
وبدون  مردم  نیازهای  راستای 
کند.  پیگیری  کاری  محافظه 
مورد مسائل  در  مطالعه عمیق 
کشور ومردم باید اولویت اول یک 
نماینده باشد نه رضایتمندی قدرتمندان واصحاب سیاست، چون که صاحبان واقعی این 

کشور مردم هستند.
بدنبال تسویه حسابهای قبل از انتخابات نباشند 

فعال  و  شهری  دکتری  حسینی  صالحه 
گوید:  می  خصوص  این  در  بانوان  اجتماعی 
از  بسیاری  محور  اسالمی  شورای  مجلس 
برنامه  و  ها  گذاری  قانون  ها،  گیری  تصمیم 
ریزی هاست و شاید بتوان آن را عالی ترین 
زندگی  امورات  جهت  گیری  تصمیم  مرجع 
و  متخصص  افرادآگاه،  اگر  که  دانست  مردم 
دلسوز فارغ از هرگونه نگرش سیاسی در آن 
و  تفکرات  از  متشکل  مجلس  و  باشند  فعال 
تخصص های مختلف شکل گیرد بدون شک 
از  تأثیرگذار است.  در سرنوشت کشور بسیار 
یک نماینده انتظار میرودکه  به حوزه انتخابیه 
به عنوان یک واحد کل نگاه کند نه جناحی و 

گروهی و خالصه اینکه  بدنبال تسویه حسابهای قبل از انتخابات نباشند. دوم حفظ 
شان و جایگاه نمایندگی  مجلس  به عنوان یک نماد ملی و توجه به منافع ملی، 

بومی و محلی . سوم  از دید شخصی خودم و یک خانم هم توقعاتی از یک نماینده 
می توان داشت و آن اینکه توجه خاص به مشکالت زنان به عنوان پایگاه خانواده 
و نماد فرهنگ جامعه و به عنوان یک قشر آسیب پذیر داشته باشد و برنامه هایی 

برای توانمندسازی این قشر و کاهش معضالت و مشکالت آنها داشته باشد.
نامه های بی پشتوانه، حالل مشکالت مردم نیست

سیاسی،  فعال  شهابی  ضیاء  ا...  نصرت 
اجتماعی و مدیر منطقه ویژه اقتصادی در این 
خصوص گفت: عمر قانون گذاری در کشور ما با 
تشکیل مجلس شورای ملی آغاز شد، چیزی 
حدود یک قرن می گذرد؛ کشوری که ۲۵00 
اولین مجلس  دارد،  زده  استبداد  تاریخ  سال 
قانون گذاری خاورمیانه را در مسیر مردم ساالری 

با امضاء مظفرالدین شاه تشکیل دادند.
یک صد  این  در  قانون گذاری  فرآیند  اگرچه 
سال، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده اما 
در چهار دهه ی پس از انقالب، مجلس شورای 
اسالمی توانسته با تثبیت و تبیین جایگاه خود 
به عنوان یکی از ارکان قدرتمند حکومت تا 

آنجا نقش آفرینی کند که حتی توجه ناظران بین المللی را نیز به خود جلب کند.
وی گفت: در نظام جمهوری اسالمی ایران، نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم بر 
کرسی های سبز بهارستان تکیه می زنند تا ضمن وضع قوانین کارآمد و به روز، با نظارت 
بر اجرای صحیح این قوانین، برای هدایت کشتی توسعه به ساحل، سهم خود را ادا 
کرده و ایرانی آباد در خور نام مردمانش بسازند. ضرورت وجودی مجلس نمایندگان، 
تقسیم قدرت حاکمیت و شریک کردن مردم در سرنوشت خودشان است. مردم از طریق 
انتخابات، نمایندگانی را در راستای دفاع از حقوق شان به مجلس میفرستند. این موضوع 
ساختاری می طلبد تا گردش نخبگان بوجود بیاید و افراد شایسته برای  وکالت در مجلس 
معرفی و در معرض انتخاب مردم قرار گیرند که این امر توسط احزاب محقق می شود. 
حزب، ساز و کاری ایجاد می کند تا مجلس از نمایندگان متخصص، خدوم، پاک دست 
و منطبق با خواسته مردم شکل بگیرد. هرچند که این صورت وارداتی، بایستی آسیب 
شناسی و با توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی ایران تطبیق پیدا کند اما با همین ساختار 

نیز می توان تا حدودی به دموکراسی نزدیک شد. 
ضیاء شهابی در ادامه افزود: وظیفه مجلس نمایندگان قانون گذاری و نظارت بر اجرای 
قانون است و نمایندگان با تصویب قوانین، کشور را روی ریل خرد به سمت توسعه 
پیش می برند. با جستجویی در میان سایت های اینترنتی مطلع شدن از وظایف 
اصلی نمایندگان کار آسانی است. تصویب بودجه عمومی، حق تحقیق و تفحص در 
امور کشور، تصویب عهدنامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی، مسوولیت در 
برابرملت، رای اعتماد به هیات وزیران و استیضاح آنان از دیگر وظایف مهم نمایندگان 
است. نماینده باید بعنوان وکیل مردم از حقوق اساسی آنها حمایت و پاسداری عملی 
کند. کثرت صدور نامه های بی پشتوانه و موردی برای مراجعان حالل مشکالت مردم 
نیست. مطالبات مردم باید به صورت ریشه ای، با بهره گیری از صاحب نظران با تجربه 
در کمیسیون ها حل شود. گاهی نمایندگان در قاب شعارهای تبلیغاتی، مسئولیتی 
فراتر از آنچه قانون در اختیارشان می گذارد برای خود قائل می شوند و این نمونه ای از 
انحراف افکار عمومی به منظور کسب رای در مقطع زمانی انتخابات است. وی گفت: البته 

انتظارات شکل متقابل دارد به عبارت دیگر وظایف و مسئولیت هایی بر عهده طرفین 
است که باید حدود آنها معین و تبیین شود.

این فعال اجتماعی در ادامه افزود: مردم هم باید بدانند دامنه خواسته های خود را در 
چارچوب قانون مطرح کنند. واقعیت ها در ابعاد و الیه های ناپیدای جامعه جایی برای 
دیده شدن ندارند  نگاه تشکیالتی در دایره خواص همفکر و هم سو مانع از دیده شدن 
آنها می شود. امروزه دور شدن نمایندگان از وظایف اصلی خود بزرگترین آفتی است که 
آینده ی جمهوری اسالمی ایران را با اختالل مواجه می کند. نمایندگان به جای پرداختن 
به مسائلی که جزو وظایفشان نیست باید با اشراف به علم حقوق خالهای قانونی را پیدا 

کرده و برای رفع آنان چاره اندیشی کنند. 
ضیاء شهابی در ادامه گفت: در حال حاضر، فشاری که بر  خانوارهای ایرانی به دلیل 
تصمیمات اشتباه اقتصادی در گذشته وارد شده است را نمی توان انکار کرد. بخش زیادی 
از جوانان ما جویای کار هستند و اقتصاد در رکود به  سر می برد اما آیا در چنین وضعیتی، 
وظیفه ی یک نماینده مجلس که متناسب با شان نمایندگی او باشد، چیست؟ آیا کثرت 
صدور نامه های بی پشتوانه و موردی برای مراجعان، گره ای باز می کند؟ این رفتارها 
مقطع ای و فاقد عمق هستند و گره ای از مشکالت جامعه باز نخواهد کرد.باید موضوعات 
به صورت ریشه ای و با بهره گیری از صاحب نظران بین رشته ای و کارشناسان حقوقی 
حل و فصل شود. حذف قوانین مزاحم و تصویب مصوباتی که حرکت رو به جلو کشور را 
تسریع بخشد، از اولویت های مهم امروز مجلس ماست. البته این پرسش همواره فراهم 
است که علیرغم داشتن این همه مصوبات در مجلس، گره ناگشودنی مشکالت مردم را 

چگونه می توان باز کرد؟
گروه گرایی در مدیریت شهری مانع توسعه است

و  مدیریت  دکتری  زاده  فتحی  علیرضا 
خصوص  این  در  نور  پیام  دانشگاه  استاد 
گفت: اوالً  نماینده گان باید قانون گرا باشند 
فرد قانون گریزکه در جهت منافع عده ایی 
خاص فعالیت می کند نمی توانند تنظیم 
کننده قوانینی باشد که منافع ملی را تامین 
باید قسمت عمده  نماینده  کند. همچنین 
لوایح،  مطالعه  صرف  را  خود  وقت  از  ایی 
طرح هاو قوانین نماید . از این منظر متاسفانه 
قسمت عمده ای از وقت بعضی از نمایندگان 
صرف مسائل حاشیه ای جهت رای آوری و 
مسائل  از  عمومی  اذهان  انحراف  همچنین 
دلیل  همین  به  و  شود  می  کشور  اصلی 

مشکالت مردم الینحل باقی مانده است.
وی در ادامه افزود: آینده نگری و داشتن نگاه ملی و تاثیر گذاری در سطح کالن و ملی 
از دیگر ویژگی های یک نماینده کارآمد می باشد. موفقیت در تمامی این امور مستلزم 
داشتن علم، تجربه، دانش وهمچنین شجاعت کافی می باشد.  نمایندگان عالوه بر 
پیگیری امورات و مشکالت حوزه انتخابیه باید در مجلس کارآمد باشند. اما با این نگاه نیز 
بایستی به شایسته ساالری اهمیت بدهند استفاده از نیروهای ضعیف و ناکارآمد به واسطه 
خویشاوندگرایی، گروه گرایی و نگاه  سیاسی در مدیریت شهری  مانعی عمده جهت توسعه 

پایدار حوزه انتخابیه می باشد. 



در روزهایــی که ســوز 
ســرمای استخوان سوز 
تمامــی فضای کشــور 
را در برگرفتــه اســت 
تماشــاگران و مشتاقان 
مــی  ترجیــح  ورزش 
بــه  بیشــتر  دهنــد 
تماشــای رقابــت های 
ورزشــی داخل ســالن بنشــینند تا از گزند 

ســرما در امان باشــند.
هواداران پور شور آمدند

پــس این بهانــه ی خوبی بــود تا هــواداران 
فهیم همشــهری عصــر روز چهارشــنبه راه 

ســالن امام علــی را  درپیــش بگیرند.
تا شــاهد نبــرد حســاس و تماشــایی بلند 
قامتان والیبال گل گهر در مقابل والیبالیســت 
هــای شــهر کاشــان یعنی فرش محتشــم 
باشند نبردی که حساســیت های موجود در 
آن سبب شد تا تماشــاگران استقبال خوبی از 
این مســابقه داشته باشــند. تا جائیکه کمتر 
ســکوی خالــی را می شــد پیدا کــرد و اما از 
حساســیت هــای این بــازی باید بــه باخت 
هفته قبــل گل گهــر برابر نماینــده دامغان 
اشــاره کرد پس به همین ســبب شــاگردان 
منصــور جعفری و رضا قاســمی آمده بودند تا 
با پیــروزی در این دیدار باخــت هفته قبل را 

به بوته ی فراموشــی بســپارند.

لیبروی سیرجانی
و از ســوی دیگر حضور یک بازیکن سیرجانی 
در تیم فرش کاشــان  بنام رســول شهسواری 
در نقــش لیبرو بــر جذابیت هــای این بازی 
افزوده بود. به همین ســبب تماشــاگران برای 
شــروع این بازی لحظه شــماری می کردند.

چه استعداد نابی
حاال نماینده شــهرمان با تلفیقــی از بازیکنان 
جــوان و آینده دار بومــی بازی را آغــاز کرد.
)ایمان محمودآبــادی، عباس زارعی، ســید 
صالح پور ســید یحیی، حســین امانی، فرامرز 
بوســتانی، مهدی گلــزاری، پوریــا ایرانژاد و 
ســعید رنجبر و ...( واقعاً دیدن این همه جوان 
خــوش قد و باال و والیبــال بلد و از همه مهمتر 

بومــی نوید آینــده خوب و تضمین شــده ای 
برای والیبال شــهر دارد.

شــروع بازی نشــان داد که حریــف گل گهر 
هــم از مدعیان صعــود به لیگ برتــر والیبال 
کشــور مــی باشــد. درطــول بــازی حضور 
شــماره 1۴ این تیــم )جعفری(بر فــراز تور 
والیبــال کــه اتفاقــاً کرمانی االصــل هم بود 
کفــه تــرازو را بدجوری به نفــع تیم میهمان 

ســنگین کرد.
آبشارهای رعدآسا

پیــروزی در ســت اول و بــرد شــیرین و 
میلیمتــری )۲۷-۲۵( در ســت دوم بــرای 
کاشــانی ها شــرایط را برای گل گهر میزبان 
ســخت کرد تــا جائیکه در ســت ســوم هم 

این میهمان بــود که باز هم روی آبشــارهای 
قدرتــی و بی نقــص جعفری تیــر خالص را 
بــر پیکر نیمــه جــان گل گهــر وارد کرد تا 
صاحب پیــروزی بزرگ و شــیرین ۳ بر صفر 
شــوند تا  بــه قولی کاشــانی هــا از فرش به 

عرش برســند
در باد در بی خوابیدن

بــه نظر مــی آید تیــم گل گهر کــه در هفته 
اول فاتح شــهرآورد استان شــده است هنوز 
هم در باد همــان پیروزی خوابیده اســت دو 
باخــت متوالــی کار را برای این تیم ســخت 

کرده اســت.
سفر به نصف جهان

والیبال گل گهر در هفتــه چهارم بازی ها باید 
راهی دیــار نصف جهان شــود دیــدار با تیم 
رعــد پدافند اصفهان هم از بازی های ســخت 
خــارج از خانه اســت که برای نماینده شــهر 
آرزوی موفقیــت در این دیدار ســخت داریم.

در حاشیه
 کوچولوهای توپ جمع کن را در یابیم

در حاشــیه ایــن بــازی والیبال می تــوان به 
ســردی هوای ســالن و نداشــتن گــرم کن 
ورزشــی کوچولوهای توپ جمع کن اشــاره 
کــرد که با ذوق و شــوق تمام در حــال انجام 
وظیفه بودنــد در حالیکه از لبــاس گرم برای 

آن ها خبــری نبود.

شکوه اربعین در شهر دارالحسین
جا مانده هایی که وانماندند

ســیدمرتضی موســوی: درســت چند روز قبل از اربعین سرور و 
ســاالر شــهیدان بود که عده ای از دوستان، آشــنایان حضوری، 
تلفنــی یا بــه وســیله ی پیامــک خداحافظی کــردن حاللیت 
طلبیــدن، راهی کربال شــدند تــا در همایش بــزرگ پیاده روی 
دشــت نینوا شــرکت نمایند. حاال تماشــاگر هر کدام از شــبکه 
هــای مختلف تلویزیون هم که می شــدی مســیر پیــاده روی 
زائران بیــن الحرمین را می دیدی. جامانده های قافله ی عشــق 
تنها می توانســتند ســری از ســر تأســف تکان دهند و زیر لب 
بگوینــد خداوندا چرا لیاقت زیارت حرم شــاه کربال روزیم نشــد 
تــا اینکه صبح روز اربعین رســید. نوبت به جامانــده های کاروان 
دلدادگی رســید تا بــه خود نهیــب بزنند حاال که از مســافران 
دشــت نینوا جا مانــده ایم دیگر ایــن حق را نداریم که گوشــه 
خانه بنشــینیم و بــه اصطالح وا بمانیم. پس دســت بــه زانوی 
خود گرفتــن یا علی گفتن و راهی مســیر حرم مطهــر امامزاده 
علی شــدند. حوالی ســاعت 9 صبح بــود که خــودم را روی پل 
هوایــی نجف شــهر دیدم پلی که واقعاً در مقابل ســیل شــرکت 
کننــدگان بدجوری احســاس حقارت مــی کرد. حــاال زائران 
وقتی نگاهشــان به گنبد فیــروزه ای آقا امامــزاده علی گره می 
خورد. دســت روی ســینه مــی گذارند و به ســاحت مقدس آن 
امــام زاده ابــراز ارادت می کننــد. در البــه الی جمعیت که گام 
برمــی داری چیــزی غیر از زیبایــی را نمی تــوان ببینی. موکب 
هــای که چــه جانانه از زائــران پذیرایی می کننــد از )چای داغ، 
شــله زرد، فالفل، آش رشــته، نارنگی، شــیر، شــیرکاکائو تا نان 

گــرم و تازه(.
جوانــان محبی که پــا روی غــرور جوانی گذاشــته بودند و چه 
خاضعانــه کفــش هــای زائــران را واکس مــی زدنــد. روحانی 
معــززی که از درون ماشــین نذری را می آوردند و بین شــرکت 
کننــدگان پخش می کرد، پرســنل خدوم نیــروی انتظامی که 
با حضورشــان نظم خاصی بــه آن روز داده بودنــد. خواهران دو 
قلــوی 8-۷ ســاله ای که با ســر بند یا زهرا دســت در دســت 
یکدیگــر در بین جمعیت دیده می شــد. پیرمــردی تنها که عصا 
زنان دل بــه جاده داده بــود. راننده نوع دوســت اتوبوس که چه 
خوب در مســیر بازگشــت در ســوز سرما مســافران را به مقصد 
می رســاند. تنها گوشــه ی از زیبایــی ها و خوبی هــای آن روز 
بود. روزی که همشــهریان در طول مســیر حــدود 10 کیلومتر 
بیــش تر و کم تر هر چه دیدند عاشــقی بود. عشــق بــه آقا امام 

حســین و اهل بیــت مظلومش.

ورزش و جوانان6 شنبه 6 آذر 1395 

رکاب زنی 370 کیلومتری
 دوچرخه سواران نیروی دریایی

تیم دوچرخه ســورای آمادگاه ناوگان جنوب شهرســتان به مناســبت 
روز نیــروی دریایی و حماســه آفرینی هــای ناوچه همیشــه قهرمان 

)پیکان ( مســیر ۳۷0 کیلومتری ســیرجان تا شــیراز را رکاب زدند.
ناخدا یکم شــهرام منصوری مقــدم با اعالم خبر فــوق گفت: دوچرخه 
ســواران بعــد از دیدار با امــام جمعه از جلوی دفتر امــام جمعه حرکت 
خــود را آغاز کردند این 1۲ دوچرخه ســوار در طی مســیر بــا خانواده 
های شــهدای شهرســتانهای فســا، نی ریز، اســتهبان دیــدار کردند. 
وی افــزود: نهایتــاً در روز هشــتم آذر به حرم مطهر احمدابن موســی 

)شــاهچراغ( رسیدند.

روزی روزگاری
در روزگاری کــه فوتبال شــهر پویا، ســرزنده و فعال بــود و بازی های 
باشــگاهی در تمامی رده های ســنی )نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن( 
بــه طــور منظم برگزار مــی گردید به همین ســبب مربیــان آن زمان 
تشــنه یادگیری مســائل روز فوتبــال بوده انــد و این شــد که حدود 
هجده ســال پیش بــه همت هیئــت فوتبال بــرای اولین بــار کالس 
مربــی گری D آســیا باحضور بیســت و چهــار نفر از عالقــه مندان به 
این رشــته ورزشی انجام شــد . مدرس و اســتاد این کالس اردشیر پور 
نعمت از مدرســان فدراســیون فوتبال بود که در پایان تمامی شــرکت 

کننــدگان موفق بــه اخذ مدرک مربی گری D آســیا شــدند.

یادداشت

والیبال لیگ کشور گل گهر سیرجان - فرش کاشان

کاشانی ها در سیرجان از فرش به عرش رسیدند

شماره 76 ، سال دوم

سید مرتضی موسوی

خبر

فوتبال  هفته چهاردهم لیگ یک 
استان  نمایندگان  برای  کشور 
مسی  داشت.  متفاوتی  حکایت 
های شهر کرمان و رفسنجان یقه 
شمالی ها را گرفتند وگل گهری 
بوشهر  دریای  ساحل  کنار  در  ها 
باختند تا زانوی غم بغل بگیرند و از 
آن سو هواداران جمی هلهله کنان 

ورزشگاه را ترک نمایند.
های  گلوله  زیر  تساوی  استاد 

برفی
مس کرمان با منصور ابراهیم زاده 
تساوی در جدول  نهمین  صاحب 
و  کرمان  نبرد مس  شد.  ها  بازی 
خونه به خونه بابل در یک زمین 
گل آلود، لغزنده و یک هوای کاماًل 

مرزبان  شاگردان  شد.  انجام  برفی 
قسر  سیرجان  از  قبل  هفته  که 
اندیشه  در  اینبار  بودند.  رفته  در 
ای برتری برابر دیگر نماینده دیار 
کریمیان یعنی مس بودند که در 
مقابل تفکر تدافعی ابراهیم زاده و 
شاگردانش تیرشان به سنگ خورد 
امتیازها را  با تساوی بدون گل  تا 

تقسیم نمایند.
میشو و میل به پرواز

با  همچنان  رفسنجان  مس  اما  و 
پی  در  خود  بلد  کار  مربی  میشو 
نتایج خوب در فکر پرواز و صعود 

در جدول بازی ها می باشد. این بار 
مسی های شهر رفسنجان شاگردان 
ملوان  تیم  مایلی کهن در  محمد 
برای  که  ملوان  کردند.  متوقف  را 
پس گرفتن صدر جدول از رقیب 
رشتی خود یعنی سپیدرود گام به 
تساوی  با  بود  گذاشته  رفسنجان 
بدون گل ره به جایی نبرد تا با ۲8 
امتیاز همچنان پشت سر نماینده 

شهر باران بماند.
ماتم در بندر

گل گهر در هفته چهاردهم بازی ها 
راهی دیار بندرنشینان بوشهری شد 

تا به مصاف شاگردان مهدی تارتار 
در تیم پارس جنوبی جم بروند.

نتوانست  قبل  هفته  که  وینگوی 
بر تاکتیک تدافعی مرزبان در تیم 
خونه به خونه فائق آید. این بار در 
پارس  جدولی  میانه  تیم  با  نبرد 
به  را  دستانش  هم  جم  جنوبی 
عالمت تسلیم باال آورد شکست با 
اختالف دو گل و نزول دو پله ای 
در جدول نشان می دهد گل گهر 
نتیجه  خوب  فصل  ابتدای  مثل 
نمی گیرد آبی پوشان گل گهر در 
یاران  از  ها  رقابت  پانزدهم  هفته 

داوود مهابادی  در تیم آلومینیوم 
اراک پذیرایی می کند. رقابتی که 
پیروزی در آن گل گهر را در جمع 
نگه  برتر  لیگ  به  صعود  مدعیان 
یا شکست در  تساوی  و  دارد  می 
این بازی خانگی یعنی خداحافظی 
قطعی با تیم های باال نشین وینگو 
برنده  بازی  این  اگر در  می دادند. 
افتد  می  چالش  به  تیمش  نشود 
شکست  پی  در  قوا  تمام  با  پس 
پس  باشد  می  اراکی  تیم  دادن 
برای دیدن این بازی مهم باید تا 
روز پنجشنبه 11 آذرماه صبر کرد 
تا دستپخت او و شاگردانش را در 

هفته پانزدهم رقابت ها را ببینیم.

هفته چهاردهم لیگ یک فوتبال آزادگان

هلهله بندرنشینان



کشف 1۴6 کیلوگرم تریاک 
فرمانده انتظامی شهرســتان ســیرجان از کشــف1۴۶ کیلوگرم 

تریاک و دســتگیری یک قاچاقچــی خبر داد.
ســرهنگ محمدرضــا ایــران نــژاد با اعــالم خبر فــوق گفت: 
ماموریــن پلیــس امنیتی درپی یک ســری کارهــای اطالعاتی 
فــردی را که اقدام بــه خرید و فــروش وقاچاق مــواد مخدر می 
کرد را شناســایی و دســتگیر می کننــد. وی ادامــه داد: این فرد 
قصد داشــت مقدار 1۴۶ کیلو تریاک را به شــهرهای غربی کشور 
منتقــل کند کــه طی عملیاتــی در این راســتا یک پــژو پارس 

کشــف توقیف شد. 

تعمیر الستیک تراک موجب مرگ جوان سیرجانی شد
فرمانــده انتظامی ســیرجان از مــرگ یک جوان ۲۷ســاله بر اثر 
برخورد قطعه رینگ الســتیک تراک در هنــگام تعمیر ، خبر داد.
محمدرضــا ایران نــژاد با اعالم خبر فوق گفت: عصر روز دوشــنبه 
در پــی تماس بــا مرکــز فوریت هــای پلیســی 110، مبنی بر 
حادثــه منجر به فوت فــردی که در حال تعمیر الســتیک تراک 
در یکــی از معادن اقماری گل گهر بــود، بالفاصله تیمی از عوامل 
انتظامــی به همراه دیگــر نیروهای امدادی به محــل حادثه اعزام 
شــدند. وی  در ادامه افزود: در بررســی های کارشناســی در محل 
و گفته های حاضران مشــخص شــد مــردی ۲۷ ســاله در حال 
تعمیر الســتیک یک دســتگاه تراک بوده اســت که قطعه رینگ 
تــراک به ســرش برخورد مــی کنــد و ۲0 متــر وی را به عقب 

پرتــاب می کند.

کشف دو هزار عدد قرص اعتیاد آور
فرمانده انتظامی شهرســتان ســیرجان کفت:  مامورین کالنتری 
1۲ طی یک ســری اقدامات پلیســی  فردی را که قرص اعتیادآور 
را مــی فروخت را شناســایی و دســتگیر می کننــد. محمدرضا 
ایرانــژاد افزود: از مغــازه این فــرد ۲000 عدد انــواع قرص های 
اعتیادآور و ۲1 عدد وســایل اســتعمال مواد مخدر ســنتی کشف 
شــد همچنین فرد دســتگیر شده راهی زندان شــد. وی در پایان 
اضافــه کرد: مــردم اگر با کســی که مــواد می فروشــد برخورد 

کردند بــه شــماره 110، 1۲8 اطالع بدهند.

100 شهید و زخمی در حمله تروریستی داعش به بغداد
دبیر ســتاد اربعیــن: براثر انفجار خــودروی بمب گذاری شــده 
در منطقه الشــوملی ، ســه راهی اصلی نجف ، کربال و القادســیه 
عــراق بیش از هشــتاد نفر شــهید و دهها نفر نیز زخمی شــدند/ 
حــدود ۶0 تن از شــهدای این حمله تروریســتی ایرانــی یا اتباع 
دیگر کشورها هســتند و شــهدای عراقی هم اکثرا راننده تاکسی 
هستند که شمارشــان تقریبا 10 نفر اســت/ گروهک تروریستی 

داعش مســئولیت ایــن انفجار را بر عهده گرفته اســت.
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حوادث
حوادث و گوناگون

افزایش 30 درصدی ایدز در زنان 
علی شــیبانی: 11 آذر روز جهانی مبارزه با ایدز است تحقیقات 
نشــان می دهدکــه دهها هزار ایرانــی ایدز دارنــد. البته این یک 
آمــار تخمینی اســت که مســئوالن می زنند، تا کنــون نزدیک 
بــه ۳۲ هــزار بیمــار ایدزی در کشــور شناســایی شــده اند که 
۲۵ هــزار نفرشــان زنده اند. بررســی های اخیر نشــان داده که 
به جز این بیمــاران  بقیه مبتالیــان یا از بیماری شــان بی اطالع 
هســتند و یا اینکه تحت پوشــش مراکز درمانی قــرار نگرفته اند. 
در ســال های اخیر بــه کمک رســانه ها آگاهی عمومــی از این 
امر بــاال رفته اســت. مثال در یکــی از پژوهش ها در چند ســال 
قبل نشــان داده  شــد که تنها ۷ درصــد از معتاداِن مــرد زندانی 
در زنجــان از مســری  بــودن این بیمــاری مطلع بوده انــد. اما به 
زعم کارشناســان در ســال های اخیر آگاهی افراد معتاد نســبت 
بــه بیماری هــا و به خصوص ایدز کــه یکی از راه هــای اصلی اش 
انتقــال از طریــق تزریــق مخدر اســت بیش تر شــده اســت با 
این حال کارشناســان معتقدند آگاهی نســبت بــه نحوه ابتالی 
به ایــدز و راه های جلوگیــری از آن همچنان در بخــش زیادی از 
جامعــه وجود ندارد. امــا همه ماجرا آگاهی نیســت بیماری ایدز 
بــا وجــود اینکه ۳0 ســال از کشــفش در ایران می گــذرد هنوز 
تابوســت. تابویی که مســائل جنســی بر آن ســایه افکنده است 
به همین دلیل کارشناســان از موج ســوم این بیماری در کشــور 
ســخن می گوینــد نگرانی درباره ایــن آمار زمانی زیاد می شــود 
که می دانیم آگاهی جنســی در کشــور باال نیســت. پزشــکان و 
کارشناســان گفته اند موج اخیــر ایدز که در حال گســترش در 
جامعه اســت، موجی جنســی اســت که نباید آن را انــکار کرد، 
چــرا که انکار آن می توانــد بیش از همه به زنان آســیب بزند. این 
در حالی اســت که گفته می شــود زنان در برابــری بیماری ایدز 
آســیب پذیرتر هستند. شــیرین احمدنیا جامعه شناس پزشکی 
دلیل این امر را ســطح مخاطی دســتگاه تناســلی زنان، شرایط 
پاییــن زنان از نظر پول و قدرت که به حوزه جنســی نیز تســری 
پیدا می کند دانسته اســت. وی در توضیح بخــش دوم گفته یک 
زن در بســیاری مواقــع در جامعــه ما نمی تواند همســرش را به 
اســتفاده از وســیله جلوگیری از بارداری مجبور کنــد چراکه در 
جایگاهی پایین تر قرار گرفته اســت. بــه همین خاطر نیز بخش 
زیــادی از مبتالیان به ایــدز را زنانی تشــکیل می دهند که بدون 
آن کــه بداننــد شوهرشــان مبتال به ایدز اســت و بــدون آن که 
خودشــان در این انتقال ســهمی داشــته باشــند به ایدز مبتال 
شــده اند. گفته شــده به این گــروه از زنان مبتالشــده هر ۳ ماه 
1000 تــا ۲000 نفــر اضافــه می شــود. از این گــروه از زنان که 
بگذریم زنانــی که در موقیعت های خطرناک اجتماعی هســتند 
بیش تــر مورد توجه قــرار می گیرند. در تحقیقی که ســال پیش 
توســط ژاله شــادی طلب جامعه شــناس و تیمش انجام شــد 
نشــان داده شــد کــه ۶8 درصد از زنــان مجرد تن فــروش و ۷۵ 
درصــد از زنان مطلقه تن فــروش هرگز آزمایش ایــدز نداده اند و 
یا از لوازم پیش گیری اســتفاده نمی کنند. همچنین در ســالهای 
اخیر رقم قابل توجهــی از معتادان و زنان خیابانــی ایدز دارند که 

در حال شــیوع آن هستند.

یادداشت

هاجر فتحی زاده: به دنبال نشــر خبری در 
فضــای مجازی مبنــی بر پیدا شــدن خانواده 
خواجــو شــهری پــس از 100 ســال کــه با 
پیگیری خبر نگار نســیم امید جــز ئیات این 
دیدار را از زبان رضا شــول مــی خوانید: من به 
همــراه عده ای از دوســتان خود بــرای زیارت 
راهی کربال شــدیم چنــد روز را آن جا ماندیم 
وبعــد عازم نجف شــدیم. یک شــب در هتلی 
کــه در نجف بودیم مــن صبح برای تســویه 
حســاب به نزد مســئول هتل رفتــم او به من 
گفت اگر مــی خواهیــد از اینجــا بروید باید 
راس ســاعت 10 هتل را تــرک کنید. از آنجا به 
عــده ای از دوســتان برای زیــارت رفته بودیم 
ما نمی توانســتیم ســاعت 10 هتــل را ترک 
کنیم بنابراین یک شــب بیشــتر آنجا ماندیم 
.عصر همــان دو جوان وارد هتل شــدند یکی 
از آن جوانهــا بــا صاحب هتل به زبــان عربی 
صحبت می کــرد. بعد از اتمــام صحبت های 
آن دو متوجه شــدم که آن ها ایرانی هســتند. 
در همــان حین من یکــی از دوســتانم را که 
فامیل او خواجویی اســت صــدا زدم آن جوان 
متوجه فامیل دوســت من شــد وپرسید شما 
از کدام خواجویی ها هســتید ودر کجا زندگی 
می کنید. بــه او گفتیم در یکی از روســتاهای 
شهرستان ســیرجان . دیدم او بسیار خوشحال 
شــد و به من گفت من هم خواجویی هســتم 
و سرگذشــت خــود و خانــواده اش را اینگونه 

کرد: تعریف 
پدر بزرگم زمان خشکسالی به عراق آمد

نامــش میثم بــود گفــت: در حــدود یکصد 
ســال پیش پدر بزرگم که اســد ا... خواجویی 
نام داشــت در روســتای ملک آباد ســیرجان 

)خواجو شــهر امــروزی( زندگی مــی کرد. در 
زمــان قحطی و خشکســالی کــه تقریبا پدر 
بزرگم بیست ســال سن داشــت آنجا را ترک 
کــرد و به عــراق آمد ودر عراق ســکونت کرد و 
ازدواج نمود وصاحب9  فرزند شــد. چند ســال 
بعد پدر ومادر اســدا... برای یافتن فرزندشــان 
راهــی نجف می شــوند ولی همــان جا فوت 
می کنند و در قبرســتان وادی 
الســالم به خاک ســپرده می 
شوند خود اســدا... هم همان 
جا فــوت مــی کنــد. زمان 
جنــگ تحمیلــی فرزنــدان 
اســدا... برای پیدا کردن اصل 
ونســب خویش به ســیرجان 
می آینــد اما به دلیــل اینکه 
نمــی دانســتند ملــک آباد 
کجاست اشــتباه به مکی آباد 
رفته ودر آنجا به جســتجوی 
اقوام خویــش مــی پردازند.

)آنها اســم مشــخصی از ملک آباد نداشتند(. 
امــا چیزی دستگیرشــان نمی شــود وبه 

اصفهــان بر مــی گردند. 
حضور۳ نفرازپسرهای اسدا... در 

سیرجان
هنگامــی با میثم نــوه ی اســدا... صحبت 
مــی کــردم بــه او گفتم مــا از روســتای 
دارســتان نزدیک ملک آباد هســتیم و هم 
اکنون ملــک آباد تبدیل به شــهر شــده 
اســت و به  وی قــول مســاعد دادم که در 
اولیــن فرصــت هنگامی به خانــه برگردم 
برای پیــدا کردن اقوامش به خواجو شــهر 
بــروم. هنگام بازگشــت از نجــف در اولین 
فرصت با یکی از دوســتانم به خواجو شــهر 
رفتیم. بعــد از پرس وجــو از چند نفر یکی 
از اقوامشــان را دیــدم. او علی نام داشــت 
بعــد از صحبت بــا او فهمیدم کــه او نیز به 
دنبــال فرزندان اســدا... بوده اســت. علی 
تنها نوه از این برادر می باشــد. وی بســیار 

خوشــحال شــد که بعد از صد ســال خبری 
از اقــوام خویش پیــدا کرده اســت. علی می 
گفت: آخرین خبری که از اســدا... داشــته ایم 
ایــن بوده که در نجف زندگــی می کرده وچند 
بــاری به ما نامه هــم داده اســت در زمانی که 
ســیل در ملک آباد مــی آید تمــام نامه های 
اســداهلل را نیز آب می برد ازآن  زمان دیگر هیچ 
خبری از آنها نداشــته ام. بعــد از اینکه با علی 
صحبــت کردم مطمئن شــدم که آنهــا با هم 
قوم و خویش هســتند به میثم زنگ زدم واین 
خبر خوشــحالی را بــه او دادم. حاال ســه تن 
از پســرهای اســدا... به ســیرجان آمدند تا نوه 
عمو دیگــر را مالقات کنند. خانــواده های که 
بعد از گذشــت صد ســال یکدیگر را  بار دیگر 
در خواجو شــهر مالقات  کردند. پــس از دیدار 
دو خانواده با یکدیگر پســران اســدا... در گفت 
وگــو با نســیم امید عنــوان کردنــد: از اینکه 
پس از ســالها بــه ملک پدری خود بازگشــته 
ایم  ونــوه عموی خــود را مالقــات می کنیم 
بی نهایت خوشــحال هســتیم وامیدواریم که 
بتوانیــم بقیه عمرمــان را در کنار هم باشــیم 
. در ایــن دیــدار علی هم که اشــک شــوق در 
چشــمانش حلقــه زده بود گفــت:  فکر نمی 
کــردم بتوانم بار دیگر پســر عموهایم را ببینم 
ایــن اتفاق بعد از صد ســال رخ مــی دهد ومن 

واقعا خوشــحالم.

پنج شنبه هفته گذشته در سیرجان صورت پذیرفت: 

دیدار خانواده خواجوشهری پس از 100سال

تصاویری از مرحوم اسدا... خواجویی در جوانی و پیری



ویژه
برگزاری کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی  
برنا: محمود وفایی مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره 
به برگزاری کنگره استانی از تاریخ ۲۲ الی ۲۳ دی ماه سال 
از  ایران  شهرسازی  معماری  و  تاریخ  کنگره  گفت:  جاری 
رویدادهای ارزشمند فرهنگی در دوران پس از انقالب است. 
این کنگره به دلیل برخورداری از محتوای علمی، فرهنگی، 

هنری، معماری وغیره در نوع خود کم نظیر است و فرصتی برای آشنایی بیشتر 
و بهتر با ظرفیت ها و قابلیت های تاریخی و فرهنگی نهفته در شهرها و دیگر 

سکونت گاه های زیستی مانند روستاهای استان  می باشد.

قانون دسترسی آزاد به اطالعات  
 ایسنا: حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و 

ارشاد بر حمایت دولت از مطبوعات محلی تاکید کرد و گفت 
توسعه مناطق نیز بستگی به مطبوعات پیشرو دارد و حمایت 
از مطبوعات امری ضروری است و قانون دسترسی آزاد به 
اعتقاد دولت  به دلیل عدم  اما  اطالعات در سال 1۳88 در کشور تصویب شد 
پیشین به این قانون، اجرا نشد و اجرای این قانون مقدمه شفافیت است و از این 
طریق می توان با فساد مبارزه کرد وخواستار فعالیت رسانه ها در روشن گری افکار 

عمومی شد.

نمی خواهیم کسی را محکوم کنیم
ایسنا: علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان گفت: ارائه گزارش 
باید جلسات  و  است  دادن وقت  فقط هدر  صرف در جلسات 
خروجی داشته باشد تا بتوانند مسئله ومشکلی را رفع کنند. نمی 
خواهیم کسی را محکوم کرده وفرد دیگری را باال ببریم، باید در 
این خصوص گفت وشنود کرد تا مشکالت حل شود وکار پیش برود. در سیستم و 
بروکراسی معیوب، اگر بتوانیم  قوانین مزاحم وچالش های اقتصادی گفت وشنودها 

بی مورد حذف شود و به دنبال راه حل برود تا یک کار پیش می رود.

بسیج همه ی مشاغل را در خود جای داده است
ایسنا : سردارقاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس گفت: در فضای 
تمام  در  ای  خامنه  ا...  آیت  نظام حضرت  مقام  باالترین  امروز 
جلسات رسمی از چفیه استفاده می کند که نماد بسیج است 
و این چفیه یک تذکر است به تمام افرادی که به بسیج معرفت 

دارند و کسانی که به بسیج معرفت ندارند و لذا در دفاع مقدس بسیج  ظهور عملی 
کرد و امروز یک سازمان به نام بسیج است، اما مهم تر فرهنگ بسیج است. به همین 
دلیل بسیج کانونی است که همه ی صنوف و سنین و مشاغل و طوایف را در خود 

جای داده است.

مدیر داخلی و دبیر حوادث: علی شیبانی تذرجی
صفحه آرا: الله مفیدی
گرافیک:زهرا اسماعیل زاده
امور مالی : مرتضی صفی زاده
سامانه پیام کوتاه:500022888800۴۴
nasimnet93@gmail.com   
توزیع: 091۳956559۴ ، صندوق پستی : 781851۴6
لیتوگرافی و چاپ: چاپ مهدوی

هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـادفتحی زاده

سردبیر و دبیر بانوان: هاجر فتحی زاده
دبیر ورزش: سید مرتضی موسوی

دبیر فرهنگ: زهرا فتحی زاده 
دبیر شهر : سجاد حیدری فرد

دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان امام رضا )ع(
تلفن: ۴2207250 -   فکس:۴22۳۳672

تلفن پذیرش آگهی: 09162756265-۴2201609
همراه مدیر مسئول:  091۳۳۴70728

پیشــنهادات، انتقــادات و مشــکالت خــود 
و پیرامــون را بــه مــا پیامــک بزنیــد 

ــد. ــنوایی باش ــایدگوش ش ش

نسیم سالم

500022888800۴۴ 

دداشت
یا

رهبری
کالم 

معـرفـت

 مثبت
دلتـا

»نگاهی به  مطبوعات  هفته قبل سیرجان«

آخرین زنگ دنیا
 آنروز که آخرین زنگ دنیا می خورد/  دیگر نه می شود تقلب کرد 

و نه میشود سر کسی را کاله گذاشت.
آنروز تازه می فهمیم دنیا با همه بزرگی اش، از جلسه امتحان هم کوچکتر 
بود!/  آنروز تازه می فهمیم که زندگی عجب سؤال سختی بود. سؤالی که 
بیش از یک بار نمی توان به آن پاسخ داد/  خدا کند آنروز که آخرین زنگ 
دنیا می خورد / روی تخته سیاه قیامت اسم ما را جز خوبها بنویسند/  خدا 
کند حواسمان بوده باشد. زنگهای تفریح آنقدر در حیاط نمانده باشیم که 
حیات یادمان رفته باشد/  خدا کند که دفتر زندگیمان را جلد کرده باشیم 

و بدانیم دنیا چرک نویسی بیش نیست..

بسیج جناحی نیست
بسیج جزو هیچ یک از جناح های انقالب نیست بلکه بسیج، جریان و 

رود عظیم جاری به سمت اهداف انقالب اسالمی است. بسیج لشکر انقالب 
است و اگر دوگانگی هم وجود داشته باشد،آن دوگانه ی »انقالبی« و »ضدانقالبی« 
است زیرا حتی »غیر انقالبی« را نیز می توان جذب کرد. گستره ی بسیج شامل 
قشرهای مختلف مردم است و باید سازوکار مناسبی برای هماهنگی و هم افزایی 

در آن به وجود آید. 
حضرت آیت ا.. خامنه ای مقام معظم رهبری

بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست، 
تغییر آینده است.                                               گاندی

نسیم امید: به دنبال بررسی طرح استانی شدن جیرفت: جیرفت 
گوی سبقت را از سیرجان ربوده است

مطبوعاتچی: ای بابا، جیرفت زادسری داشت با نطق های آتشین ، که 
همه حساب می بردند...

***
و  شهرداری  ارزیابان  توسط  زمین  قیمت  بررسی  پی  سخن تازه: در 

کارشناسان دادگستری: احتمال شکایت شورا بابت قیمت گذاری ها
این شورا میخ  برنمی خیزد،  این شورا دودی  از  بابا،  مطبوعاتچی: ای 

مصطفی است...
***

پاسارگاد: زندان آخر خط نیست
مطبوعاتچی: جل الخالق، البد اول خط است...

***
نگارستان: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: پایان مطالعات 

پروژه راه آهن کرمان- سیرجان
مطبوعاتچی: ای بابا، هنوز مطالعات تموم شده زمان اجرا معلوم نیست...

  www.nasim-omid.ir                    آنالین نسیم 

نسیم رحمت الهی وزیدن گرفت)بارش برف در سیرجان 95/9/۴( بدون شرح

گستره توزیع: استان کرمان

به  یزد  استان  از  )هرات(  انتقال شهرستان خاتم  تقاضای  نامه وارده: 
حوزه سیرجان 

شهرستان خاتم )هرات( جزء استان یزد می باشد که فاصله آن تا مرکز 
استان )یزد( ۲۴۵ کیلومتر می باشد با توجه به اینکه این شهرستان تا 
سال ۶۵ در حوزه شهربابک و استان کرمان  بوده و فرهنگ و آداب و رسوم 
مردم شهیدپرور این شهرستان بسیار با مردم شهرستان های سیرجان 
و شهربابک هماهنگ و نزدیکی داشته و دارد و تمامی معامالت و داد و 
ستدهای این منطقه با شهرستان های نامبرده عجین گشته و فاصله این 
شهرستان تا شهربابک ۷0 کیلومتر و سیرجان 1۶۵ کیلومتر می باشد و 
همچنین با توجه به اینکه جاده ترانزیستی اصفهان به سیرجان در حال 
احداث می باشد که فاصله سیرجان به هرات را به 1۳۵ کیلومتر کاهش 
می دهد و چون شهرستان سیرجان از نظر سوق الجیشی و استراتژیکی 
یکی از شهرستان های مهم کشور عزیزمان است پس جایز نیست که 
این شهرستان چه از بعد مسافتی و چه از نظر فرهنگ و چه از از لحاظ 
معامالت و خرید مردم از سیرجان جزء استان یزد باشد و حتی اگر مردم 
شهیدپرور و زحمتکش این منطقه همه پرسی به عمل آید اکثریت به 
اتفاق خود را به حوزه سیرجان و شهربابک متعلق می دانند. ضمن اینکه 
شهرستان خاتم )هرات( بسیار در محدودیت اقتصادی بسر می برد که 
رفت و آمدهای این شهر محروم با سیرجان از لحاظ اقتصادی و فرهنگی 
آن ها را اشباع می نماید از مقام معظم رهبری و رئیس جمهور عزیزمان 
و وزیر کشور و همچنین از نمایندگان محترم شهرستان های سیرجان و 

شهربابک تقاضا داریم به این موضوع رسیدگی نمایید.
 جمعی از مردم کشاورز و شهیدپرور شهرستان خاتم )هرات(

* اگر در حال حاضر کشور ما در برخی زمینه ها با مشکالت جدی از قبیل 
نابودی جنگل ها، زمین خواری ها ،  چاه های آب بی حساب و کتاب، 
عدم توجه به محیط زیست و ... مشکل دارد به ضعف مجلس بر می گردد. 

091۳...0۷۲8
*مسولین نهادهای حمایتی و رواسای بانک ها فقط یادگرفتن به معلولین 
نیازمند بگن نه.  لذا خواهشمند است در این مورد نماینده مردم در مجلس 

رسیدگی کنند ۳۵۴1...090۳
*سالم. یه سوالی داشتم به نظر شما چند نفر از شورای کنونی در شورای 

آینده خواهند بود ۳۵91...091۳
*آقایون شورا. انتخابات نزدیکه ها نمی خواهید خودی نشون بدید .ما آباده 

ای ها که جمالمون بنور شما منور نشد۳۵91...091۳
*خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی ات 

نداری، زیرا من چون تویی دارم وتو چون خود نداری.
091۳..۳۶۵۶

* سالم، بدینوسیله از زحمات وتالش مسئولین محترم سازمان اتوبوسرانی 
اربعین  انتقال زائرین  بابت جابجایی و  و رانندگان شریف خطوط واحد 
صمیمانه قدردانی میگردد. لطفا مسئولین امر، از زحمات این عزیزان به 

طورشایسته تجلیل وتقدیرنمایند. سپاسگزارم. ۴1۷9...091۳
*سالم خواستم ازعوامل اجرایی شرکت جهاد نصر سیرجان در پروژه پل 
شهید فتحی زاده)باسفهرجان( مهندس سیامک سعیدی، احمدی وآقایان 

سالجقه تشکر ویژه ای داشته باشیم. 
باکمال احترام جمع کثیری از اهالی باسفهرجان، شریف آباد وحجت آباد 

0919..۴۷11


