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خانه های بوم گردی در راهند

افتتاح بیمارستان جدید در 22 بهمن/  آرسنیک معدنی از طریق پوست جذب نمی شود

نسیم حوادث: تعدادی از اهالی روستای همسریش گدار خانه سرخ هفته گذشته حیوانی ناشناخته را در این 
روستا مشاهده نمودند و یکی از خانم های این محل پس از مشاهده این حیوان بی هوش و به بیمارستان غرضی 

منتقل شده است...

»نسیم امید« از جدول گذاری غیر اصولی خیابان ها گزارش می دهد:  
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ریاســت جمهوری  نســبت به حکم آقای بابک 
زنجانــی واکنش نشــان دادــه و از اینکه بابک 
زنجانــی دراختیــار وزارت اطالعات گذاشــته 
نشــده تا همه پشــتیبانان وهمدســتان وهمراهان 
زنجانی بازپرســی شــده و ایعاد داســتان روشن 
شــود ابــراز نگرانــی کرده انــد. ریاســت قوه 
قضاییــه با واکنش تند اظهــار کرده اند ودولت 
ووزات خارجــه را متهم به عدم همکاری کرده 
انــد واز ادعای بابــک زنجانی به کمــک میلیاردی به ســتاد انتخاباتی 
ریاســت جمهوری ســخن گفته اند .خوب باید منتظر زنجیره واکنش 
ها باشــیم  .همه اینها نشــان مــی دهد  ســران قوا نیز ترجیــح می دهند  
بــه جــای گفتگو وتبادــل نظر در نشســت های خصوصــی  پیام های 
خودــرا از طریق رســانه ها بــه گوش یکدیگــر ومردم برســانند .این 
امــر به تنهــا می تواند بــه دشــواری هــای راه وگرفتاری های مســیر 
اشــاره داشــته باشــد وبه عنوان شــاهدی برروند نارســایی ها است که 
پراکندگــی ها وچندگانگی ها وعدم یــک پارچگی نهادها ی نظارتی 
واطالعتی دربروز چنین نارســایی نقشــی مهمی دارند .اینکه اشــکارا 
برخوردهــای اطالعاتی مــورد اســتناد باالترین مقام های قــرار گیرد 
خبر خوشــی نیســت .برخوردهای سیاســی وبه نوعی گرو کشی های 
سیاســی وادعاهای بســیاری جامعــه را دچار سرگشــتگی و ناتوانی از 
قدــرت تصمیــم گیری می کند . این بخشــی ازســخنان ریاســت قوه 

قضاییه کشــور است :
● ]دــر پروندــه زنجانی[ نمی خواســتیم حاشــیه های فوق متــن را باز 
کنیــم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حاال می فرمایید پشــت 
پرده هــا را دنبــال کنیم؛ حرفــی نداریم؛ تمام کســانی که ایشــان در 
همیــن رابطه گفته اســت احضار می کنیم و اگر الزم شــد بازداشــت 
می کنیــم تــا معلوم شــود قضیه چــه بوده اســت. حاال بد نیســت این 
بخــش را بافرازی دیگر مقایســه کنیــم وپیامدهای آیــن واکنش هارا 

هم به بررســی بنشــیینیم :
● حرمــت برخی هــا را حفــظ کردیم چرا کــه آقای بابــک زنجانی 
خیلــی مطالــب گفتــه اســت که مــا بــرای آبــروی عدــه ای تحفظ 

کرده ایــم٬ چــون تهمت هایــی هــم زده شــده اســت.
● ]دــر پروندــه زنجانی[ نمی خواســتیم حاشــیه های فوق متــن را باز 
کنیــم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حاال می فرمایید پشــت 
پرده هــا را دنبــال کنیم؛ حرفــی نداریم؛ تمام کســانی که ایشــان در 
همیــن رابطه گفته اســت احضار می کنیم و اگر الزم شــد بازداشــت 

می کنیــم تــا معلوم شــود قضیه چه بوده اســت..
رســیدگی بــه یــک پروندــه  نبایــد تابــع  مناقشــات سیاســی ویــا 
برخوردهای سیاســی وتبلیغاتی شود .اینکه بخشــی از ثروت کشور با 
تاییــد باالترین مقامات اقتصادــی دولت احمدی نــژاد بدون  دریافت 
وثیقــه هــای قانونــی و الزم  دــر اختیــار یک نفــر به نیابــت از برخی 
دیگر گذاشــته شــده اســت روشــن اســت . اینکه این حاتم بخشــی 
های گســترده نیز ناشــی از تحریــم ها وتالش برای دــور زدن تحریم 
ها بوده اســت ســخن پنهانی نیســت .ولی رســیدگی به این فسادهای 
اقتصادی باالترین میزان وعیار ســنجش اعتماد همگانی شــده اســت 
.  رســیدگی کامل و بدون پرده پوشــی وچشم پوشــی و رعایت این و 
آن مبنای دادرســی اســت واین پرســش هم هســت آیا افشای بخشی 
از پرونده واظهارات که درســتی ویا نادرســتی آن روشــن نیســت  از 
زبــان باالترین مرجع قضایی  در راســتای حق قانونی وآئین دادرســی 

هســت یانــه ؟؟ !!!                                                                       *نمایندــه اســبق مجلــس

سرمقاله

خانه های بوم گردی سیرجان در راهند
جلسه بوم گردی با حضور معاون سیاسی فرماندار ، بخشداران و جمعی از 
مسئولین شهرستان  با محوریت بررسی طرح بوم گردی  و اجرای آن در 

شهرستان سیرجان برگزار شد.
به گزارش سیرجان پرس بهاالدینی معاون سیاسی فرماندار در این جلسه با 
اشاره به اجرای طرح بوم گردی در سطح شهرستان های مختلف و استقبال  
بسیار خوب گردشگری از این طرح گفت: شهرستان سیرجان در وهله اول 
مکان های بسیاری برای گردشگری دارد و در وهله دوم خانه های روستایی 
بسیار خوبی با قابلیت تبدیل شدن به خانه بوم گردی دارد. وی افزود : اگر 
این خانه ها ساماندهی و هدایت شوند می توان از آنها بعنوان خانه های بوم 

گردی سیرجان در جذب گردشگر استفاده نمود. 
رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان در ادامه  این جلسه افزود: شهر سیرجان 
پتانسیل های بسیاری دارد  امام در زمینه بوم گردی تا کنون اقدامی صورت 
نگرفته است. بایستی خانه های هدف مشخص، و جهت مناسب سازی آنها 
اقدام شود. وی تاکید کرد: خانه هایی قابلیت تبدیل به خانه بوم گردی دارند 
که فاقد سقف شیروانی بوده، فضایی سنتی و حداقل  4 یا 5 اتاق داشته 
باشند. همچنین بانک کار آفرینی به اینگونه خانه ها وام هایی با بهره کم 
پرداخت می نماید تا مالک بتواند خانه خود را به خانه بوم گردی تبدیل 
کند.گفتنی است خانه های بوم گردی خانه های روستایی هستند که پس 
از مرمت و آماده سازی جهت شب مانی و اقامت گردشگران داخلی  و 

خارجی  در اختیار آنان قرار می گیرند. 

آشنایی نوجوانان با آسیب ها برای پیشگیری 
همایش دانش آموزش پیشگیری از اعتیاد با حضور معاون سیاسی اجتماعی 
دانش آموزان  و  پزشکی  علوم  دانشکده  مدیران  و  معاونین  فرماندار، 
علوم  دانشکده  بهداشتی  معاونت  همت  به  مکی آباد  منطقه  دبستان های 

پزشکی  چهارشنبه هفته گذشته در سالن انقالب مکی آباد برگزار شد.
به گزارش نسیم امید، این همایش با هدف انتقال مفاهیم و پیام های پیشگیرانه 
از اعتیاد از طریق برنامه های نمایشی و طنز حوزه کودک و نوجوان برای 

دانش آموزان مقطع دبستان برگزار شد.
همایش گفت:  این  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
دوران کودکی و نوجوانی و خصوصا دوران نوجوانی داراي جنبه هاي 
گوناگون جسمي، رواني و اجتماعي است که بایستی مورد توجه و برنامه 

ریزی قرار گیرد.
دکتر سید محمد رضوی نسب در ادامه افزود: نوجوانان بایستی به روش 
های الزم، آسیب های اجتماعی و روانی این دوره را بشناسند تا در برخورد 
ادامه داد:  این آسیب ها، واکنش پیشگیرانه و قهری اعمال کنند. وی  با 
معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان پیرامون آموزش در حوزه 
نمونه آن همایش  انجام داده و  اقدامات خوبی  بهداشت روان،  خانواده، 
بزرگ دانش آموزی امروز با حضور هزار دانش آموز منطقه مکی آباد 

است.
دکتر رضوی نسب ادامه داد: خانواده ها نقش اصلی را در تربیت فرزندان بر 
عهده دارند که در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمک شایانی 

می توانند داشته باشند. 

اتاق فکر سواد آموزی راه اندازی می شود
سیاسی  معاون  حضور  با  شهرستان  آموزی  سواد  پشتیبانی  شورای  جلسه 

فرماندار و اعضای این شورا هفته گذشته در محل فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه ، هدف از برگزاری این جلسه 
شناسایی بی سوادان این شهرستان و حمایت آنان در امر سواد آموزی بود.

معاون سیاسی فرماندار با اشاره به اهمیت کاهش بی سوادی در سطح جامعه 
گفت: بایستی بی سوادان شهرستان شناسایی و در راستای سواد آموزی 
تشویق و ترغیب شوند. ادارات شهرستان سیرجان نیز در این مهم همکاری 
الزم را داشته باشند تا بتوان گام موثری در امر ریشه کن کردن بی سوادی 
بهبود عملکردهای  افزود: پیشنهادی که در زمینه  برداشت. وی همچنین 
اداره سواد آموزی می توان داشت راه اندازی اتاق فکر سواد آموزی است 
که در صورت راه اندازی می تواند نتایج و ایده های پرباری در راستای با 

سواد کردن  قشر بی سواد شهرستان به همراه داشته باشد.

پرداخت 100 درصدی پاداش پایان خدمت فرهنگیان کرمان 
گفت: 100  استان  پرورش  و  آموزش  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
درصد پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 94 با اعتباری بالغ بر 

90 میلیارد تومان پرداخت شد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان کرمان از آموزش 
و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور نام برد و افزود: نیروی 
انسانی، فضا و تجهیزات مهمترین ارکان تعلیم و تربیت هستند که مستقیما 
در گرو بودجه سالیانه دولت هستند. حسین میرزایی با بیان اینکه بودجه 
آموزش و پرورش در سال 92 به 9 و 2 دهم درصد کاهش یافته  بود تصریح 
کرد: کسری بودجه در آموزش و پرورش اعتبارات عمرانی را تحث تاثیر 
قرار می دهد. وی  به بدهی 200 میلیارد تومانی آموزش و پرورش استان 
کرمان به فرهنگیان از سال 89 تا 91  اشاره کرد و یادآورشد : با افزایش 
اخیر، 80  آمد های دولتی در سه سال  از در  پرورش  و  بودجه آموزش 
درصد  از این بدهی ها تاکنون پرداخت شده است. میرزایی خاطر نشان 
کرد: مدیریت منابع  آموزش و پرورش، الزمه تحقق شعار سال 95  اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل و افزایش بهره وری و کارآیی در این دستگاه مهم 

و زیر ساختی است.
توسعه  یار،  مدرسه  و  ساز  مدرسه  خیرین  با  تعامل  کرد:  تصریح  میرزایی 
مدارس دولتی و غیر دولتی، مدیریت هزینه و تجمیع درآمدهای اختصاصی 
و  مشکالت  کاهش  برای  ها  روش  ترین  موثر  از  پرورش،  و  آموزش 
دغدغه های مالی در آموزش و پرورش هستند. میرزایی کیفیت بخشی به 
فعالیت های آموزشی و پرورشی را مهمترین راهبرد اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمان دانست و افزود: هیچ فعالیتی در راستای تحقق این مهم 

به علت کمبود بودجه مالی تاکنون تعطیل نشده و نمی شود.

جبران خسارت آالیندگی معادن به ساکنین منطقه
نایب رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حمایت مجلس 

از شهرستان های قرار گرفته در جوار معادن خبر داد.
به مصوبه مجلس در خصوص حمایت، توسعه  با اشاره  علی اسدی کرم 
درطی  ملی،  اقتصاد  در  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  جایگاه  ارتقای  و 
سال های اجرای برنامه ششم توسعه،گفت: بااین مصوبه خسارت هایی ناشی 
از بهره برداری از معدن و صنایع معدنی،  اهالی ساکن در منطقه پرداخت 
ادامه  اسالمی،  شورای  درمجلس  شهربابک  مردم  نماینده  شد.  خواهد 
برعوارض  ازمعدن عالوه  بهره برداری  از  ناشی  پرداخت خسارت  با  داد: 
آالیندگی، تا یک درصد  فروش آنها پس از گردش خزانه،  جبران خسارت 
های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های 
بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می یابد. این نماینده 
مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه اختصاص یک درصد از فروش معادن 
در ازای آالیندگی های آن ها می تواند به اقتصاد روستاهای همجوار کمک 
کند، افزود: این منابع با تصویب شورای معادن استان به خزانه همان استان 
واریز و با نظارت شورای معادن توزیع می شود. اسدی کرم ادامه داد: این 
مصوبه خوبی برای شهرستان هایی که در جوار معادن قرار دارند بوده و می 

تواند جبران خسارت های مردم را انجام دهد.

خبر و وضعیت

هفته خوانی

رییس کل دادگستری استان کرمان از اهتمام دستگاه قضایی 
برای وصول مطالبات بانک ها از بده کاران کالن بانکی خبر 

داد. 
یداهلل موحد در جلسه ی شورای بانک های استان افزود: طی مصوبه ی 
شورای بانک های استان کرمان، مقرر شد طی یک ماه آینده اسامی 
بده کاران کالن بانکی به دادگستری کرمان اعالم شود. وی مبارزه 
با فساد را یکی از اولویت های مهم دستگاه قضایی در استان کرمان 
دانست و گفت: در همین راستا شعبه ویژه ای از محاکم عمومی، 
به منظور رسیدگی به پرونده های بدهکاران کالن بانکی اختصاص 

یافته است. 

رییس شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: دستگاه قضایی 
با بانک های متخلف در زمینه ی اعطای تسهیالت به شرکت های 
بدهکار )دارای حکم ورشکستگی( به خاطر عدم کنترل های الزم 
اعتباری در خصوص مشتری، برخورد می کند. موحد بر ضرورت 
تقویت واحدهای حقوقی ادارات و سازمان های دولتی تأکید کرد و 
افزود: نمایندگان حقوقی بانک ها به تناسب مسئولیت، باید از جهات 
مختلف ازجمله ارتقای بنیه ی علمی، تقویت شوند. وی برگزاری 
دوره های آموزشی و تخصصی مشترک برای قضات و کارشناسان 
ذی ربط به منظور آشنایی با فرآیند عملیات و امور بانکی را ضروری 

دانست.

مبارزه با فساد، اولویت مهم قوه قضاییه 

محدودیت های جدید برای تازه گواهینامه  گرفته ها 
برابر دستور العمل جدیدی که از سوی وزیر کشور ابالغ شده، 
اجرایی  را  آن  آینده  ماه  از  ما  که  شده  اعمال  محدودیت هایی 

خواهیم کرد.
یک  کاهش  از  فوق  خبر  اعالم  با  ناجا  راهور  پلیس  رییس 
درصدی صدور گواهینامه خبر داد و افزود: در سال 84 بیش از 
27 هزار و 700 نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند 
که این آمار در پایان سال 94 با کاهش 11 هزار نفری به بیش از 
16 هزار تن رسید. سردار تقی مهری با بیان اینکه طرح زمستانی 
تا بیستم اسفند ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: کمتر از یک ماه 
از آغاز طرح زمستانه گذشته و در این مدت حدود 17 درصد 
نسبت به مدت مشابه تعداد جانباختگان حوادث ترافیکی کاهش 
نفر   236 امسال  ماهه  هشت  در  اینکه  بیان  با  وی  است.  داشته 
کمتر از مدت مشابه پارسال جان خود را از دست داده اند گفت: 
عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز و عدم رعایت حق تقدم، 
جاری  سال  ماهه  هشت  در  تصادفات  از  درصد   71 بروز  علل 
بوده و 69 درصد تصادفات نیز در ساعات 12 ظهر تا 12 شب 
رخ داده است. رییس پلیس راهور ناجا از کاهش یک درصدی 
العمل جدیدی  برابر دستور  افزود:  و  داد  صدور گواهینامه خبر 
که از سوی وزیر کشور ابالغ شده، محدودیت هایی اعمال شده 
که ما از ماه آینده آن را اجرایی خواهیم کرد. وی درباره این 
می کنند  دریافت  را  گواهینامه  که  افرادی  گفت:  محدودیت ها 
دارای  افراد  حضور  بدون  و  تنهایی  به  ندارند  اجازه  ماه  سه  تا 
گواهینامه رانندگی کنند. از ساعت 12 تا 5 صبح اجازه رانندگی 
ندارند.  رانندگی  اجازه  نیز  برون شهری  و در جاده های  ندارند 
همچنین آنها باید عالمت احتیاط راننده مبتدی است را در جلو و 

عقب خودرو نصب کنند. 

رییس کل دادگستری استان کرمان:

پارک گل گهر برای اهالی امنیت ندارد و مشکالت عدیده 
ای دارد که باید مرتفع شود. 

معاون سیاسی فرماندار در خصوص پارک گل گهر به خبرنگار 
برای  و  شود  نمی  مدیریت  گهر  گل  پارک  گفت:  امید  نسیم 
شهروندان امنیت ندارد و ماه های گذشته در شورای تأمین مطرح 
شد و جلسه ای با مدیرعامل گل گهر برای ساماندهی پارک  داشته 
ایم. بحث حصار نیست چون پارک متعلق به عموم مردم است و 
باید مردم استفاده کنند و ما موافق حصار نیستیم. بحث ما روی 
کنند،  نظافت  کنند،  تأمین  را  روشنایی  است.  پارک  درختان را آبیاری کنند که مردم استفاده کنند .سهراب بهاءالدینی ساماندهی 

در ادامه افزود: روزهای گذشته نامه ای به گل گهر زده شد که 
کار را سریع تر انجام دهد همچنین  مقطعی دنبال این بودیم که این 
پارک به شهرداری واگذار شود. چون سند به نام گل گهر است. 
این پارک  در حال حاضر خصوصی است. معاون سیاسی فرماندار 
ادامه داد:  ما دنبال این هستیم که پارک را مورد استفاده عموم 
قرار گیرد در جلسه گل گهر یکی از دوستان پیشنهاد داد که فنس 
کشیده شود اما موافقت نشد. بهاء الدینی اضافه کرد: برنامه داریم 
در شورا تأمین آینده مطرح کنیم که شهرداری موظف شود در هر 
پارکی 2 نفر نیرو به عنوان مأمور انتظامی مثل کالن شهرها بگذارند. 

معاون سیاسی فرماندار:

پارک گل گهر متعلق به عموم مردم است

نسیم امید: نشست خبری رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی و معاونین این مرکز با اهالی رسانه پنجشنبه 
هفته گذشته در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی برگزار 

شد.
رئیس دانشکده پزشکی درخصوص وضعیت آب آشامیدنی و بحث 
این  بوده ولی  قدیم در آب  زمان های  از  آرسنیک گفت: آرسنیک 
موضوعی است که ما جدیدا به آن توجه کردیم و بخاطر اینکه استاندارد 
جهانی هنوز مقدار دقیق آرسنیک را اعالم نکرده و این نظر سازمان 
بهداشت جهانی است. ولی آنچه مهم است آرسنیک باعث بیماری های 
چون سستی در فرد می شود و از تولید انرژی در شخص جلوگیری 
می شود و همچنین افرادی ممکن است که یک سرماخوردگی کوچک 
تبدیل به یک بیماری مزمن شود. دکتر غالمعباس محمدی درخصوص 
جذب آرسنیک از پوست گفت: آرسنیک دونوع است یک نوع آن 
آلی و دیگری معدنی. در آب سیرجان نوع آرسنیک معدنی است و از 

طریق پوست جذب نمی شود.
رئیس دانشکده علوم پزشکی در ادامه در خصوص شیوع سرطان گفت: 
بیشتر سرطان ها در اثر سوء تغذیه است و در اثر مصرف باالی فست فود و 
کمبود ویتامین D بروز می کند. تصمیم داریم در این خصوص کارهای 

تحقیقاتی صورت بگیرد.
همچنین وی از خیرینی که می توانند برای تعمیر منزل دکتر صادقی 
کمک کنند، طلب یاری نمود چون این پزشک برای شهرستان سبب 
اقدامات خیر فراوانی بوده و صحیح نیست که منزل مسکونی او که یک 

اثر تاریخی است، تخریب شود.
ایجاد 15پایگاه سالمت 

معاون بهداشتی در ادامه نشست توضیحاتی در خصوص طرح تحول 
سالمت در شهرستان داد و گفت: سال گذشته طرح تحول سالمت 
هم زمان با سایر شهرهای کشور کلید خورد و امسال اجرایی شد که 
از اقدامات این حوزه می توان راه اندازی 15 پایگاه سالمت در سطح 
روانشناسی،  مامایی،  نیرو شامل رشته های  اضافه شدن 74  شهرستان، 
بهداشت محیط و بهداشت تغذیه و ایجاد زیرساخت هایی جهت ساخت 

18 خانه بهداشت در شهرستان را نام برد.
دکترسید محمد رضوی نسب در ادامه اضافه شدن نیروی انسانی در 
بخش اعصاب وروان و تغذیه را از نکات خوب این طرح دانست و 
گفت » سرشماری نفوس مسکن از 20 آذر آغاز که حدود 65 درصد 
پیشرفت داشته است و شهر در بلوک بندی های 2500 نفری تقسیم بندی 
شده است همچنن تمامی پرونده های بهداشتی این مرکز الکترونیکی شده 

است.«
ادامه وضعیت آرسنیک آب سیرجان را چندین  بهداشتی در  معاون 
برابر حد مجاز برشمرد و ادامه داد« قطعا آب سیرجان آرسنیک دارد  
و جلسات فراوانی با کارگروه های متعدد تشکیل شده. مقدار آرسنیک 
بین PP 60 تا 90 و گاهی حتا باالتر است و این یعنی آرسنیک مجاز آب 
چندین برابر سطح جهانی است. این در حالی است که سازمان بهداشت 
جهانی حد مجاز آن را PP 10 اعالم کرده است. آب سیرجان در حال 
حاضر بدلیل خشکسالی و خشک شدن سد تندگوئیه از 26 حلقه چاه تهیه 
می شود. با توجه به پیگیری های صورت گرفته، قرار است طی 18 ماه آب 
بدون آرسنیک به لوله های شهری بازگردد. که در این روند تمامی آب ها 
این 26 حلقه چاه به پشت سد منتقل و در آنجا آرسنیک موجود در آب 

را به حد استاندارد رسانیده و مجددا به لوله های شهری باز می گردانیم.«
افتتاح بیمارستان جدید در 22 بهمن

 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده در پاسخ به سئوال نسیم در خصوص 

وضعیت بیمارستان جدید االحداث و زمان افتتاح آن و وضعیت بیمارستان 
امام رضا)ع( گفت: در 22 بهمن قطعا بیمارستان جدید افتتاح خواهد شد و 
از بیمارستان امام رضا)ع( در بخش آموزشی و درمانی استفاده خواهد شد 
به نحوی که بخش های درمانی آن پابرجا خواهد بود و بخش های نیز به 

دانشکده پزشکی جهت برگزاری کالس ها اختصاص داده خواهد شد. 
دکتر موسی نصرا... پور در خصوص نحوه ساختمان واقع در بلوار نماز 
جنب اداره آب که با مشارکت بخش خصوصی و برخی پزشکان در حال 
ساخت است، گفت: این یک کلینیک دولتی با بودجه 5 میلیارد تومان در 
حال ساخت است و ما در سطح شهر چندین کلینیک در حال ساخت داریم 
که یکی از این کلینیک ها در خود بیمارستان امام رضا توسط بخش خیرین 
در حال ساخت است و به زودی در حوزه سالمت شاهد تحوالت خوبی 

در شهرستان خواهیم بود. 
دانشکده سیرجان به جایگاه واقعی خود نرسیده است 

معاون آموزشی در مورد اینکه چرا دانشکده سیرجان به جایگاه واقعی خود 
نرسیده است، گفت: حق با شماست این دانشکده به همراه دانشگاه جیرفت 
کارش را آغاز نمود در آنجا بدلیل حمایت خوبی که ارگان های دولتی با 
هم داشتند به سرعت پیشرفت کرد. دکتر محمد موقری پور در ادامه افزود: 
این در حالی است که این دانشکده طی یک دوره تحت نظر دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان قرار گرفت که با تالش مجدد مسئولین این دانشکده راه 
اندازی شد هم اکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و نزدیک به 15 رشته 

بی نظیر در دانشگاه فعال هستند.
با انتقال بیمارستان، مشکالت اورژانس رفع خواهد شد

شلوغی  خصوص  در  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  رئیس  بختاری  محمد 
اورژانس بیمارستان امام رضا گفت: با انتقال بخش اورژانس به بیمارستان 
این قسمت موجود است که  به 40 تخت در  نزدیک  216 تختخوابی 
مشکالت این بخش رفع خواهد شود و ما هم اکنون دارای پزشک طب 
اورژانس در بیمارستان امام رضا)ع( هستیم که این موضوع به کیفیت 

خدمات رسانی می افزاید. 

در نشست خبری رئیس دانشکده علوم پزشکی مطرح شد:

کلینیک 5 میلیارد تومانی بلوار نماز دولتی است

سبک  به  شول  مژده  نقاشی  نمایشگاه 
شنبه  پنج  سفید  و  سیاه  و  گچی  ساتل 
هفته گذشته در کافه باروک افتتاح شد.

مژده شول هدفش را از برگزاری نمایشگاه 
این طور بیان کرد: قبال سابقه نمایشگاهی که 
به صورت گروهی برگزار می شد را داشته ام 
اما این اولین نمایشگاه انفرادی من است. وی 
دلیل اینکه چرا نمایشگاه را در نگارخانه باغ 
سنگی برگزار نکرده، گفت: چون نگارخانه 
باغ سنگی بزرگ است و من تعداد آثارم کم 
بود تصمیم گرفتم اینجا برگزار کنم. گفتنی 
در  هفته  به مدت یک  نمایشگاه  این  است: 
کافه باروک ابتدای خیابان بروجردی طبقه 

میزبان  آنتیک  ساختمانی  مجموعه  زیرین 
همشهریان است.

نمایشگاه نقاشی در کافه باروک افتتاح شد
 عسل و خانم طال، تئاتری شاد و موزیکال 
کاری از گروه تئاتر باران،  از هفدهم دی 
ماه به مدت پانزده شب در تاالر فردوسی 

سیرجان روی صحنه می رود.
اعالم  با  کار  این  کارگردان  صالحی  سهیل 
طال   خانم  و  عسل  نمایش  گفت:  خبر  این 
با  لوبیا سحر آمیز است  فارسی شده جک و 
نویسندگی رضا آزادی. و ی اضافه کرد: بچه 
های ما برای این نمایش دو ماه تمرین کرده 
اند در این نمایش پانزده بازیگر  نقش آفرینی 
می کنند. سهیل صالحی هدف از اجرای این 
تئاتر را این طور بیان کرد:  این تئاتر با هدف 

کمک به کودکان کار، اجرا می شود.

تئاتر شاد و موزیکال عسل و خانم طال

یدا... اسالمی



امین  بلوار  از  در حال گذر 
دو  بهسازی  به  نظرم  عباسی 
طرف  افتاد.   بلوار  طرف 
شرقی بلوار از گذشته دارای 
دو ردیف جدول با تعدادی 
طرف  ولی  است  درخت 
ردیف  یک  بلوار،  غربی 
عدم  و  درخت  یک  حتا  بدون  و  دارد  جدول 
امکان کاشت درخت حتا برای آینده! با پیگیری 
کارهای  در  شهرداری  متاسفانه  شدم  متوجه 
عمرانی جدید بدون توجه به آینده شهر و اصول 
شهرسازی و احتماال به خاطر هزینه ی کمتر، یک 
کاری،  درخت  امکان  بدون  را  جداول  الین 
جدول گذاری می نماید. با بررسی بیشتر متوجه 
شدیم بلوار خبرنگار، خیابان شهید بهشتی، خیابان 
نیز  دیگر  نقطه ی  ده ها  و  آزاد  دانشگاه  روبروی 

گرفتار این مصیبت هستند:

خیابان ها  زشت و بی روح می شوند
که  او  عباسی ست.  امین  خیابان  اهالی  از  نژادحیدری 
این طرح  به  انتقاد  با  است،  مدیریت  دانشجویی رشته ی 
شهرداری می گوید: »حذف کردن جوی آب این خیابان 
کاشت  فضای  خیابان  می شود  باعث  شهرداری،  توسط 
درخت نداشته باشند. این طرح خیابان را زشت و بی روح  
می کند و با بارندگی آب داخل خیابان ها جاری می شود.« 
او معتقد است شهری که در آن درخت و فضای سبزکم 
باشد نیاز بیشتری به جویبارها و کانال های فاضالب دارد. 
سیستم  در  آالینده ها  کاهنده ی  عوامل  از  یکی  درختان 
آلودگی هوا  باعث کاهش  فاضالب شهری هستند که 

می شوند. 

دود بی مسئولیتی در چشم مردم می رود
خصوص  در  محل  این  ساکن  همشهری  دیگر 
جدول گذاری های جدید خیابان ها می گوید: »شهرداری 
و شورا فکر آینده را نمی کنند؟ با بارش شدید باران آب 
دردسر  مردم  برای  و  می شود  جاری  خیابان ها  داخل 
»این  امید« می گوید:  »نسیم  به  می سازد.« محسن فخاری 
باعث کم  طرح ها چهره ی خیابان ها را زشت می کند و 
عرض شدن پیاده روها می شود. ای کاش کارشناسان فکر 
آینده را می کردند. او معتقد است: »دود بی مسئولیتی در 

چشم مردم شهر می رود«. 

شهر را آب ببرد شورای این شهر را خواب 
یکی از همشهریان که کارشناس ارشد مدیریت است در 

معابر و فضای سبز  باره می گوید: »جدول گذاری  همین 
شهری از موارد موجود در عملیات شهرسازی است که 
برای مرز بندی بخش های عمومی گوناگون مد نظر طراحان 
است. متاسفانه در سال های اخیر عوامل جدول گزاری معابر 

شهر از مسیر اصلی خود منحرف شده و بیشتر نقش نمایشی 
پیدا کرده است. شهروندان هر روز شاهد جدول گذاری 
غیر  ولی  هزینه  پر  کار  این  هستند.  خیابان ها  الین  یک 
اصولی همچنان در گوشه و کنار شهر به چشم می خورد 

به  او  نازیبا می کند.«  و آینده ی شهر را غیر اصولی و 
نیست  »درست  دارد:  انتقاد  شهرداری  کار  نحوه ی 
برای کاهش هزینه ها، آینده ی شهر را خراب کنیم و 
این کارها از مهندس قاسمی و مهندس زیدآبادی بعید 
است که آینده ی شهر را خراب می کنند. شورای شهر 
هم که جای خودش را دارد شهر را آب ببرد شورای 
میخ  مثل  در شورا  فقط  و  می برد  را خواب  این شهر 
مصطفا نشسته اند و حقوق و مزایایی مثل سفر کیش 
می گیرند. نمی بینند شهرداری دارد خرابکاری می کند. 
چرا جلوی این گونه اقدامات غیر اصولی را نمی گیرند؟ 
فردا پیاده رو وجود ندارد. محل کاشت درخت وجود 
ندارد. عرض پیاده رو چند متر کم می شود، خیابان زشت 
می شود. شما به شهرهای بزرگتر مثل تهران نگاه کنید. 
جداول دو الینه است و حتا شهرداری تهران به جای 

جدول، سنگ می گذارد ولی اینجا چی؟ 

شهرداری مشکالت را مقطعی حل می کند
زمینه ی  در  شهرسازی  ارشد  کارشناس  یک 
جدول گذاری معابر شهری  به »نسیم امید« می گوید: 
در  که  است  گرفته  قرار  دشت  در  سیرجان  شهر   «
شهرسازی به این شهرها پهن دشتی می گویند و شهرهای 
پهن دشتی باید از دو طرف پیاده رو داشته باشند که 
ترافیک  دلیل  به  حاضر  حال  در  شهرداری  متاسفانه 
و رشد اتومبیل در شهر عرض معابر را زیاد می کند و 
عرض پیاده رو که  استاندارد آن 3.5 تا 5 متر است را 
کم می کند. سعید صادقی ضمن انتقاد به این کار افزود: 
»مطمئنا این طرح ها در آینده دچار مشکل خواهند شد. 
شما اگر دقت کنید سطح سواره رو از سطح پیاده رو 
کار  طوری  را  جدول ها  شهرداری  و  است  پایین تر 
می گذارد که برای افراد مسن و معلول مشکل ساز است.« 

این کارشناس ارشد شهرسازی معتقد است: »در زیباسازی 
شهر المان های شهری، کف سازی، جداسازی الین سواره 
از پیاده و روشنایی نقش مهمی دارند. متاسفانه هیچ کدام 
استاندارد نیستند. ما باید از کشورهای دیگر مثل هلند که 
پهن دشتی هستند الگو برداری و شهر را به استانداردهای 
شهرسازی برسانیم. تا کی قرار است هزینه کنیم و مشکالت 
شهری را مقطعی حل کنیم؟« به نظر این کارشناس؛ دیدگاه 
شهرداری یا کسانی که در راس قرار دارند این است که 
کسی شروع به ساخت کند بعد نفر بعدی دوباره بیاید یا 
تعمیر کند یا بسازد، با این شرایط فقط چرخه ی مناقصه ها 
می چرخد و اصل موضوع که رفع مشکل است، فراموش 
برای  شهرداری  است:  معتقد  صادقی  سعید  می شود. 
ارشد  دانشجویان  پایان نامه های  از  شهرسازی  پروژه های 
شهرسازی استفاده کند. کم نیست پایان نامه هایی در بحث 
پیاده روها، خیابان ها و کاشت درختان که در دانشگاه ارائه 
شده است. او با انتقاد از جدول گذاری یک الین و حذف 
درختان، می گوید: »جذابیت یک خیابان در این نیست که 
درختان حذف شوند. پیاده رو کم عرض شود و با بزرگ 
شدن عرض خیابان مسیری برای روان شدن ترافیک ایجاد 
کنیم. شهرداری با ایجاد یک لبه ی فعال می تواند پیاده ها 
را تشویق به حضور  مردم کند. وی اضافه کرد: حذف 
جداول و درختان مربوط به شهرهای با گسترش عمودی 
است که در دشت قرار نگرفته اند، وسعت توسعه ندارند و 
ساختمان های رو به آسمان مانند برج ها، آپارتمان ها و.... 
احداث شده اند. جمعیت زیاد است و عبور و مرور و روان 
شدن ترافیک با سختی انجام می شود لذا راهکار اصلی 
این مشکل حذف الین درختان و  از  جهت جلوگیری 
پیاده روهاست. نه برای شهری مثل سیرجان که پهن دشتی 

است. 

3 شنبه 18 دی 1395 شهر و جامعه

یادداشت

شماره 80 ، سال دوم

»نسیم امید« از جدول گذاری غیر اصولی خیابان ها گزارش می دهد:  

معابر زشت و بی روح!

درســت نیســت برای کاهش هزینه ها آینده شــهر را خراب کنیم و این کارهــا از داوود 

قاسمی و حســن زیدآبادی بعید اســت که آینده ی شــهر را خراب می کنند. شورای شهر 

هم که جای خودش را دارد. شــهر را آب ببرد شــورای این شــهر را خــواب می برد. فقط 

در شــورا مثل میخ مصطفا نشســته اند و حقوق و مزایایی مثل ســفر کیــش می گیرند.

سجاد حیدری فرد

یک الین جدول غرب بلوار امین عباسی،  
بدون امکان درختکاری و نازیبا

 الین شرقی )قدیمی(،بلوارخبرنگار،
حدود 5 متر

 الین غربی )جدید(،بلوار خبرنگار
حدود 3 متر

واکاوی افزایش تصادفات سطح شهر  
نسیم امید: یک کشته و دو مجروح در اثر واژگونی  پژو 206 سفید  
بنز  کامیون  206با  پژو  شدید  برخورد  رضا)ع(،  امام  بلوار  انتهای  در 
و  بلوار  سطح  از  پژو  انحراف  محمودآباد،  سیرجان  محور  ابتدای  در 
برخورد با جداول کنار بلوار منتهی به مسکن مهر سیرجان، یک کشته 
و دو زخمی در اثر انحراف یک دستگاه خودروی پژو 405 نقره ای از 
سطح بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی، واژگونی گریدر در ابتدای بلوار 

سیدجمال الدین اسدآبادی حوالی کارخانه یخ و... 
همگی تعدادی  از آمار تصادفات درون شهری هفته گذشته در سطح 
درون  تصادف  همه  این  که  است  سئوال  هستند. جای  سیرجان  شهر 
شهری چرا رخ می دهد؟ شاید بتوان این مشکالت را در حوزه شهری 
در  داد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  شهروندی  فرهنگ  و  فرهنگی  و 
حوزه فرهنگی: فرهنگ کلمه ای که شاید همه ما روز و شب بارها از 
آن استفاده کنیم ولی هنگام بکارگیری ناتوان باشیم. فرهنگی که اگر 
بدرستی آموخته و اجرا می شد شاید هم اکنون شاهد این همه تصادف 
به  نبودیم. فرهنگ رانندگی موضوعی که شاید کمتر  در سطح شهر 
آن پرداخته شده و باعث این همه مشکالت درون شهری شده است. 
رفتاری که هنگام رانندگی از اشخاص سر می زند، ریشه در فرهنگ 
دارد. امروزه آموزش صحیح رفتار در دو بخش آموزش و پروش و 
خانواده صورت می گیرد. هنگامی این دو ارگان به درستی عمل نکند 
نتیجه این می شود. فرهنگ رانندگی یعنی: هنگام رانندگی کمربند ببندیم، 
برانیم. حتا هنگام صبح زود که  با سرعت مجاز  یعنی در داخل شهر 
خیابان ها خلوت هستند، در حالت های که تعادل نداریم رانندگی نکنیم، 
از چراغ قرمز عبور نکنیم، به قوانین و راهنمایی و رانندگی هنگام دور 
زدن احترام بگذاریم، در تاریکی شب فکر نکنیم می توانیم به قوانین 
مسابقه  و  ندهیم  ویراژ  شهر  بلوارهای  در  باشیم،  توجهه  بی  رانندگی 
و  عبور  مقرارات  حجم  پر  نامه های  آیین  جای  به  کاشکی  نگذاریم. 
حوزه  در  می دادیم.  آموزش  نیز  را  مقرارات  رعایت  فرهنگ  مرور، 
فرهنگ شهروندی: باید اشاره به یکسری از پارامترها و متغیرهایی کنیم 
که از کلیدواژه های اساسی فرهنگ شهروندی است. این مفاهیم کلیدی 
همان »مسئولیت پذیری شهری، قانون مند بودن شهروندان، هنجار پذیری 
از الگوهای شهرنشینی« است، در یک جامعه شهری تا این مفاهیم که 
از  هریک  و  نشود  نهادینه  گرفته  نشأت  فرهنگ شهری  بطن یک  از 
با حقوق و وظایف خود آشنا نگردند، فرهنگ شهروندی  شهروندان 
شکل نمی گیرد. در حوزه شهری: با توجه به روند رو به رشد جمعیت 
شهری سیرجان و اینکه سیرجان از حالت یک شهر کشاورزی صنعتی 
مورد  زیر ساخت های  آیا  می رود  پیش  کامل  به سمت صنعتی شدن 
نظر اجرایی شده است. آیا جمعیت فزاینده ای که به سطح شهر تحمیل 
می شود، برای زیر ساختارهای آن فکری شده است؟ خیابان های ما از 
لحاظ کیفیت و مطلوبیت به آن حدی که باید باشند رسیده اند یا اینکه 
هنوز شهر بدون داشتن برنامه مشخصی در حال پیش رفتن است. در 
خصوص زیر ساخت هایی که به آن باید توجه شود می توان به اصالح 
هندسی نقاط حادثه خیز شهری، راه اندازی مرکز مانیتورینگ، ایجاد 
سازوکارهای نظام مند در خصوص اعطای گواهینامه رانندگی، آسفالت 
مناسب شهری، نصب تابلوهای اطالع رسانی، اصالح شیب شیروانی، 
تصویری،  پایش  سامانه های  نصب   ، مواصالتی  محورهای  خط کشی 
خدمات رسانی به هنگام امداد و فوریت های پزشکی، روشنایی معابر و 
توسعه پل های عابر پیاده از ضرورت های روان سازی ترافیک و حمل 
و نقل است. توسعه شهر، بدون برنامه ریزی صحیح شهری، شهر را به 
سمتی خواهد برد که هیچ تصمیم مدیریتی قادر به نجات آن نخواهد بود. 
امروز شهر سیرجان از همه لحاظ نیاز مبرمی به بازنگری اهداف چندین 

ساله خود دارد.



از  یکی   5 کربالی  عملیات 
پیچیده ترین، سخت ترین و به یاد 
ماندنی ترین نبردهای هشت سال 
دفاع مقدس محسوب می شود که 
در آن مقاومت و روحیه جهادی 
و توان رزمی رزمندگان سلحشور 
اسالم در کنار فرماندهی و اجرای 
و  پیچیده  تکنیک های  و  طرح ها  هوشمندانه 
غافلگیری  اصول  رعایت  و  عملیاتی  کارآمد 
توانست تثبیت و تحکیم خطوط پدافندی ایران 
در این منقطه راهبردی را رقم زند. 19 دی ماه 
سالروز عملیات پیروزمندانه کربالی پنج است به 
همین بهانه گفتگویی با اسماعیل شول فرمانده 
می  هم  با  که  داشتیم  سیرجان    416 گردان 

خوانیم: 

 آقای شول از شرایط زمان عملیات کربالی 5 
برایمان بگویید؟

عملیات کربالی 5 در یک مقطع از دوران دفاع مقدس 
انجام شد که در آن مقطع می بایست تمام توان جمهوری 
اسالمی طوری به کارگیری شود که سرنوشت جنگ 
مشخص شود، به همین دلیل سال 65 سال سرنوشت ساز 
نام گرفت. با توجه به اینکه در عملیات کربالی 4 نا موفق 
بودیم، دشمن فکر کرد که عملیات بزرگ جمهوری 
خصوص   در  صدام  فرماندهان  و  شده  تمام  اسالمی 
خیلی  صدام  پیش   4 کربالی  عملیات  در  ما  شکست 
نداشت  خبر  دشمن  که  در صورتی  بودند.  کرده  غلو 
با هنر  توان رزمندهان جمهوری اسالمی  حفظ شده و 
فرماندهان ما یک منطقه ای در جوار کربالی 4، که نیاز به 
شناسایی  و جابه جایی نیرو نداشت  با تغییر سمت حمله 
از شط العرب به شلمچه در فاصله 20 کیلومتر در مدت 

15 روز تغییر کرد. در حالی این اتفاق افتاد که دشمن 
تمام توانش در این منطقه بود اگر عملیات کربالی 5 
اتفاق نیفتاده بود. شاید دشمن در پایان جنگ دست به 

عملیات خطرناکی می زد. 
از سیرجان در  نیروهها و گردان هایی  چه   

این عملیات شرکت داشتند؟
  شرایط زمان جنگ طوری بود که هر شهر یک الی چند 
گردان داشت که در سیرجان یک گردان رزمی به نام 
416 عاشورا که تمام نیرو و کادر اعزامی در آن بودند و 
گردان 420 که گردان پشتیبانی رزمی بود و یک ادوات 

لشکر در سیرجان بود.
جلو  در  ما  شد.  عمل  وارد  در 20 دی 65  گردان416 
کانال پرورش ماهی که خط چهارم عراق حساب می شد 

وارد عمل شدیم. شب 21 دی ماه حمله کردیم. تعدای 
تانک و تعدادی غنیمت توسط گردان گرفته شد. در آن 
مقطع 6 شبانه روز در عملیات بودیم که مواجهه شد با 
پاتک های سنگین دشمن، رزمنده های سیرجانی در آن 

مدت رشادت و حماسه های  خوبی آفریدند.
نفر شهید    از آن گردان اعزامی چند 

شدند؟ 
در عملیات کربالی 5، 68 شهید از سیرجان بودند 
حمید  شهید  عملیات  آن  در  شهید  کوچکترین 

حسینی بود که 13سال داشت.
 توصیف شما از آن عملیات چیست؟

توصیف من عملیات سرنوشت ساز است. چرا؟ 
کربالی 5  عملیات  با  واقع  در  که   دلیل  این  به 

بین صدام و حامیان صدام شکاف ایجاد شد. بعد از آن 
تاریخ، سیاستمداران  آمریکا اعتراف کردند هر چه در 
عراق هزینه می شود نمی توانند نتیجه الزم را از جنگ با 

ایران بگیرند. زمانی بود که دنیا از صدام قطع امید کرد.
چه  رزمنده ها  و  جوانان  بین  ارتباط  برای   

کارهایی انجام داده اید؟
ارتباط نسل حاضر با رزمندگان از طریق یادواره هایی که 
برای شهیدان برگزار می شود و از طریق شب های خاطره 

و برنامه های صدا و سیما  برقرار می شود. 
نداشته ایم  که  امکاناتی  با  اما  داشته ایم  که  توانی  با  ما 
ارتباط  قراری  بر  برای  االن  بدهیم.  انجام  کردیم  سعی 
بین رزمنده ها و جوانان مطبوعات و رسانه بهتر می توانند 
روی این موضوع کار کنند. برنامه های ما با همت مؤسسه 
ثارا... و کانون یاد یاران مؤسسه معراج اندیشه سرکشی از 

بازماندگان شهدای عملیات کربالی 5 است.
 به نظر شما وظیفه مردم نسبت به ایثارگران 

دفاع مقدس چی می باشد؟
این  می کنند  کار  حاضر  حال  در  که  کسانی  وظیفه 
برای دفاع  منعکس کننده آنچه در گذشته   است که 
از آرمان های انقالب اتفاق افتاده است باشند. در شهر 
شاید  که  داریم  زیادی  بسیار  ظرفیت های  خودمان 
زیادی  تأثیر  ولی  باشد  کم  خیلی  آن  ریالی  هزینه های 

می توانند در حفظ ارزش ها دفاع مقدس داشته باشند. 
نظام  پایداری  و  استقالل  برای  آنچه  است  ما  وظیفه 
خرج شده است را امروزه من و شما و امسال ماها که 
همه به سهم خودشان کاری انجام دهند و رشادت های 

رزمندگان ما به نسل جوان منعکس شود.
 توصیه شما به نسل امروز و جوانان چه می 

باشد؟
نسل امروز ما دفاع مقدس را  خوب درک نکردند و 
دلیلش این است که  سن و سال آن ها به دوران جنگ 
نمی خورد. همان طور که عرض کردم باید بها پرداخت 
امروز  ما بخواهیم  اگر  به دست آورد.  بتوان کاالیی  تا 
قدرت  لحاظ  از  چه  امنیتی  لحاظ  از  کشور،  استقالل 
منطقه ای و بین المللی، چه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی 
و  خودمان  از  باید  باشیم  داشته  گفتن  برای  حرف 
خانواده از مدرسه و دانشگاه شروع کنیم.  اگر در یک 
راهپیمایی نمادین حضور پیدا می کنیم و مرگ بر استکبار 
دهیم  انجام  باید کاری  نکنیم.  بسنده  به آن  می گوییم، 
که نسل امروز از خواب بیدار شود به هر موضوعی که 
بخواهد بپردازد باید در عمل در خدمت کردن و درس 
اگر  نگذارد.  کم  کشور  استقالل  راه  در   ... و  خواندن 

می خواهیم استقالل و قدرت اقتصادی داشته باشیم.

سبک زندگی 
به مناسبت هشتم ربیع الثانی میالد امام حسن عسکری 

)ع(:
بدترین انسان

امام حسن عسکری )ع( بدترین انسان را دورو می داند 
و می فرماید: بد آدمی است که دارای دو چهره و 
دو زبان می باشد: دوست و برادرش را در حضور، 
تعریف و تمجید می کند ولی در پشت سر، بدگوئی 
و مذمت می نماید که همانند خوردن گوشت های 
بدن او محسوب می شود، چنین شخص دو چهره اگر دوستش در آسایش 
و رفاه باشد حسادت می ورزد و اگر در ناراحتی و سختی باشد زخم زبان 

می زند.
مدح ناالیق

 مدح امری پسندیده است؛ زیرا موجب تشویق دیگران به کارهای خوب 
و خیر می شود. اما باید توجه داشت که این مدح به تملق نیانجامد که خود 
گناهی بزرگ است. آن حضرت)ع( در این باره می فرماید: هرکه ناالیقی را 

ثنا گوید، خود در موضع اتهام قرار گیرد.
راه دوست یابی

 انسان موجودی اجتماعی و نیازمند همسر و دوست و یار است. بهترین 
روشی که می توان دوست های خوبی به دست آورد اموری است که امام 
حسن عسکری)ع( می فرماید: کسی که پارسایی خوی او و بخشندگی 

طبیعت او و بردباری خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند.
تفکر عبادی

عبادت در اسالم بسیار توصیه شده است و خداوند در آیه 56 سوره ذاریات 
نیز آن را هدف خلقت انسان و جن دانسته است. امام حسن عسکری)ع( 
بهترین عبادت را تفکر در امر الهی می داند و می فرماید: عبادت در زیاد 
انجام دادن نماز و روزه نیست، بلکه عبادت با تفکر و اندیشه در قدرت 

بی منتهای خداوند در امور مختلف می باشد.
  به مناسبت دهم ربیع الثانی وفات حضرت  معصومه)س(

سرچشمه دانش 
و فضایل  تقوا  و  حضرت معصومه)س( در خاندانی که سرچشمه علم 
اخالقی بود، پرورش یافت. پس از آنکه پدر بزرگوار آن بانوی گرامی  به 
شهادت رسید، فرزند ارجمند آن امام، یعنی حضرت رضا)ع( عهده دار 
امر تعلیم و تربیت خواهران و برادران خود شد و مخارج آنان را نیز بر 
عهده گرفت. در اثر توجهات زیاد آن حضرت، هر یک از فرزندان امام 
کاظم)ع( به مقامی واال دست یافتند و زبانزد همگان گشتند. بدون تردید بعد 
از حضرت رضا)ع( در میان فرزندان امام کاظم)ع( حضرت معصومه)س( 

از نظر علمی و اخالقی، واال مقام ترین آنان است. 
مقام علمی حضرت معصومه )س(

حضرت معصومه)س( از جمله بانوان گرانقدر و واال مقام جهان تشیع است 
و مقام علمی بلندی دارد. نقل شده که روزی جمعی از شیعیان، به قصد دیدار 
حضرت موسی بن جعفر)ع( و پرسیدن پرسش هایی از ایشان، به مدینه منوره 
مشرف شدند. چون امام کاظم)ع( در مسافرت بود، پرسش های خود را 
به حضرت معصومه )س(که در آن هنگام کودکی خردسال بیش نبود، 
تحویل دادند. فردای آن روز برای بار دیگر به منزل امام رفتند، ولی هنوز 
ایشان از سفر برنگشته بود. پس به ناچار، پرسش های خود را باز خواستند تا 
در مسافرت بعدی به خدمت امام برسند، غافل از این که حضرت معصومه 
)س(جواب پرسش ها را نگاشته است. وقتی پاسخ ها را مالحظه کردند، 
بسیار خوشحال شدند و پس از سپاسگزاری فراوان، شهر مدینه را ترک 
گفتند. از قضای روزگار در بین راه با امام موسی بن جعفر)ع( مواجه شده، 
ماجرای خویش را باز گفتند. وقتی امام پاسخ پرسش ها را مطالعه کردند، سه 

بار فرمود: پدرش فدایش.
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یادداشت

شماره 80 ، سال دوم فرهنگ و اندیشه

68 سیرجانی در کربالی 5 به شهادت رسیدند 
گفت وگو با فرمانده گردان 416 به مناسبت سالروز عملیات کربالی پنج:

زهرا فتحی زاده

رئیس موسسه فرهنگی ثارا... سیرجان  درخصوص عملیات 
کربالی  5 به خبرنگار نسیم امید گفت: در طول جنگ تمام 
دنیا حامی صدام بود و همه دنیا احساس می کرد پیروزی 
از آن صدام است چون طبیعی است هر کجا که توان 

بیش تر، حامی بیش تر باشد پیروزی مال آن هاست.
 دکتر علی افاضاتی با بیان اینکه ما در دو عملیات مهم توان خودمان 
را به دنیا ثابت کردیم افزود: یکی عملیات والفجر 8 بود در حالی که 
دنیا دنبال پیروزی صدام بود یک مرتبه چرخ جنگ برگشت و همه 

فهمیدند که ایران توانایی پیروزی دارد و ما دراین عملیات  با عبور 
از اروند و پیچیدگی عملیات توازن نظامی را به نفع جمهوری اسالمی 

تغییر دادیم.
دومین عملیات کربالی 5  بود در حالی که دنیا فکر می کرد صدام 
ماندنی و پیروز است ولی با رشادت و دالوری رزمندگان اسالم به 
شکست نزدیک شد. وی اضافه کرد: عملیات کربالی 5 در واقع از 
بزرگترین و سخت ترین عملیات  در طول جنگ بود که با موفقیت  
باعث  و  تثبیت  را  نظامی  توازن  توانستیم  این عملیات  در  رزمندگان 

انهدام وسیع نیروهای دشمن شویم.  همچنین در این عملیات عراقی ها 
بیش از یک میلیون نفر نیرو داشتند در حالی که نیروهای ما حدود 200 

هزار نفر بودند. 
علی افاضاتی امضای قطعنامه 598 را  یکی از پیامدهای عملیات کربالی 
5 دانست و گفت: ما با رشادت ها و شجاعت رزمندگان  آرمان هایمان 
را حفظ کردیم و مهم ترین تأثیر کربالی 5 قطعنامه 598 بود. وی در 
خصوص اینکه  چرا این قعطعنامه را پذیرفتیم این طور بیان کرد: در 
طول 8 سال دفاع مقدس هشت قطعنامه صادر شد و این قطعنامه ها به 

ضرر ایران بودند و در همه آن ها این بود که ما باید عقب نشینی کنیم. 
باید  ما در طول جنگ چند خواسته داشتیم، یکی  اضافه کرد:  وی 
متجاوز گر معرفی شود. دوم غرامت پرداخت شود و... در قطعنامه 598 

به گونه ای این ها ذکر شده بود و یک پیروزی برای ما بود. 
افاضاتی در خصوص رزمندگان سیرجانی عملیات کربالی 5  علی 
گفت:  رزمندگان سیرجانی در این عملیات بسیار تأثیرگذار بودند. 
از جمله شهید مهدی زندی نیا، شهید علیار شول، شهیدحاج امامی پناه، 

شهید امان ا.. گوئینی، شهید حمید حسینی و... بودند.

رئیس موسسه فرهنگی ثارا... سیرجان :

یک مرتبه چرخ جنگ برگشت

علی شیبانی

از راست:
 شهید کیومرث احسانی، شهید محمدرضا عسکری،شهید علیار شول

آگهی حصر وراثت
خواهان رو نوشت حصر وراثت اسماعیل اچکزهی فرزند شیر احمد به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه 9509983486500831 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان احمد آچکزهی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن عبارتند از: 1-اسماعیل آچکزهی فرزند شیراحمد 1357 تابعیت افغانستان پدر متوفی، 

2-زرمینه کوچک زهی فرزند عزیز تابعیت افغانستان مادر متوفی
چنانچه شخصی  تا  گردد  آگهی می  نوبت  مزبور یک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک   
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 رأی هیئت
در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
محمد  فرزند  پور  جالل  اطهره  خانم  الذکر  فوق  قانون  اجرای  در  رساند   می  اطالع  به  بدینوسیله 
درخواست ثبت ششدانگ خانه  واقع در بلورد را نموده است که پس از رسیدگی هیات موضوع 
قانون اخیر الذکر رأی به شماره 8974 مورخ  10/09/ 1395به مساحت 1120.80 متر مربع  به 
صدور سند  به نام داده است که پالک 30 فرعی از 143 اصلی بخش 39 کرمان برای آنها تعیین و 
بدینوسیله به اطالع عمومی می رساند ظرف مدت20 روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به 
تقاضای خانم اطهره جالل پور 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 

1395/10/18- عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهی حصر وراثت

خواهان رو نوشت حصر وراثت حسن نجف آبادی پور فرزند غالمرضا به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه 9509983486500836 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سعید نجف آبادی پور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن عبارتند از: 1-حسن نجف آبادی پور فرزند غالمرضا ش ش 251 ت ت 1331 
پدر متوفی، 2-عصمت احمدی مکی آبادی فرزند محمدتقی ش ش 1243 ت ت 1343 مادر متوفی، 

3-سهیال  لری گوئینی ش ملی 3060174563 ت ت 1371همسرمتوفی
چنانچه شخصی  تا  گردد  آگهی می  نوبت  مزبور یک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک   
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 رأی هیات
در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
بدینوسیله به اطالع می رساند  در اجرای قانون فوق الذکر آقای حسن نجمی حسین آبادی فرزند 
علی درخواست ثبت ششدانگ خانه  واقع در حسین آباد  را نموده است که پس از رسیدگی هیات 
موضوع قانون اخیر الذکر رأی  شماره 8975 مورخ  10/09/ 1395به مساحت 540 متر مربع  به 
صدور سند  به نام وی داده است که پالک 2 فرعی از 1344 اصلی بخش 38 کرمان برای آنها تعیین 
و بدینوسیله به اطالع عمومی می رساند ظرف مدت20 روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی 
به تقاضای آقای حسن نجمی حسین آبادی 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 1395/10/18- عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان
آگهی رأی هیات

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
بدینوسیله به اطالع می رساند  در اجرای قانون فوق الذکر آقای رضا امیری جوجری فرزند محمد 
از رسیدگی هیات  نموده است که پس  را  خانه  واقع در خواجو شهر  درخواست ثبت ششدانگ 
موضوع قانون اخیر الذکر رأی به شماره 8773 مورخ  12/27/ 1394به مساحت 360 متر مربع به 
صدور سند  به نام داده است که پالک 756 فرعی از 5072 اصلی بخش 36 کرمان برای آنها تعیین 
و بدینوسیله به اطالع عمومی می رساند ظرف مدت20 روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به 
تقاضای آقای رضا امیری جوجری 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 

1395/10/18- عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی تحدید اختصاصی

متر  به مساحت 134/37  اصلی  از 5062  فرعی  پالک 137   دارای  خانه  یکباب  چون ششدانگ 
مربع واقع در اراضی اکبرآباد بخش 36 کرمان مورد تقاضای خانم نساء روح االمینی  نیاز به تحدید 
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 13 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 
95/10/4 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات 
تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز یکشنبه  95/11/10 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: شنبه 95/10/18 - عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان 
آگهی حصر وراثت

خواهان رو نوشت حصر وراثت حسین زلفعلی پورمهنی فرزند حاجی به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه 9509983486500851 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فرزانه زلفعلی پورمهنی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن عبارتند از: 1-حسین ذلفعلی پورمهنی فرزند حاجی ش ش 2 ت ت 1338 پدر 
متوفی، 2-فاطمه قرائی ده محمودی فرزند علی ش ش 442 ت ت 1344 مادر متوفی، 3-مسعود 
نژاد منساری فرزند محمد ش ملی 3060186626 ت ت 1371 همسر متوفی، 4-مهرسام نژاد 

منساری فرزند مسعود ش ملی 3061178864 ت ت 1392 فرزند متوفی
چنانچه شخصی  تا  گردد  آگهی می  نوبت  مزبور یک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک   
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 حصر وراثت

خواهان رو نوشت حصر وراثت شهال عطااللهی اشکور فرزند امان اله   به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه 9509983486500852 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علی رنجبر در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن عبارتند از: 1-شهال عطااللهی اشکور فرزند امان اله ش ش 610 ت ت 1351 همسر 

متوفی، 2-دنیا رنجبر فرزند علی ش ملی 3060927601 ت ت 1388فرزندمتوفی
چنانچه شخصی  تا  گردد  آگهی می  نوبت  مزبور یک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک   
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 حصر وراثت
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  ابره  صدیقه  وراثت  حصر  نوشت  رو  خواهان 
9409983486500798 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیف اله ابره در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند 
از: 1-گوهر آبرین ش ملی 3479363301 ت ت 1330 همسر متوفی، 2-رضا ابره فرزند سیف 
اله ش ش 55 ت ت 1337 فرزند متوفی، 3- صدیقه ایره فرزند سیف اله ش ش4 ت ت 1349 
فرزند متوفی، 4-زهرا ابره فرزند سیف اله ش ش 26 ت ت 1363 فرزند متوفی، 5-طاهره ایره 
فرزند سیف اله ش ملی 3060278261 ت ت 1370 فرزند متوفی، 6-فاطمه آبره فرزند سیف اله 

ش ش 35 ت ت 1365 فرزند متوفی
چنانچه شخصی  تا  گردد  آگهی می  نوبت  مزبور یک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک   
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 حصر وراثت
خواهان رو نوشت حصر وراثت محمد خوش نظر  فرزند غالمحسین به شرح دادخواست تقدیمی 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   9509983486500835 کالسه  به  شده  ثبت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین خوش نظر در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از: 1-رخساره ساالری فرزند عوض ش ش 625 ت ت 1321 
همسر متوفی، 2-حسین خوش نظر فرزند غالمحسین ش ش 2466 ت ت 1360 فرزند متوفی، 
3-شیرعلی خوش نظر فرزند غالمحسین ش ش 816 ت ت 1349 فرزند متوفی، 4-محمد خوش 
نظر فرزند غالمحسین ش ش 2 ت ت 1344 فرزند متوفی، 5-نورجهان خوش نظر فرزند غالمحسین 
ش ش 817 ت ت 1350 فرزند متوفی، 6- قیصر خوش نظر فرزند غالمحسین ش ش 23 ت ت 
1340 فرزند متوفی، 7-مریم خوش نظر فرزند غالمحسین ش ش 128 ت ت 1356 فرزند متوفی، 
8-جیران خوش نظر فرزند غالمحسین ش ش 671 ت ت 1342 فرزند متوفی، 9-علی خوش نظر 

فرزند غالمحسین ش ش 127 ت ت 1355 فرزند متوفی
چنانچه شخصی  تا  گردد  آگهی می  نوبت  مزبور یک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک   
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 حصر وراثت
خواهان رو نوشت حصر وراثت اکبر محیاپور لری  فرزند حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   9509983486500849 کالسه  به  شده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسن محیاپورلری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن عبارتند از: 1-بانو عصمت قربانعلی نژادلری فرزند غالمعلی ش ش 7 ت ت 

1321 صادره از سیرجان همسر متوفی، 2- سمیه محیاپور لری فرزند حسن ش ش 13933 ت 
لری فرزند حسن ش ش 101 ت  از سیرجان فرزند متوفی، 3-زهره محیاپور  ت 1367 صادره 
از سیرجان فرزند متوفی، 4-فاطمه محیاپورلری فرزند حسن ش ش 152 ت  ت 1355 صادره 
ت 1344 صادره از رفسنجان فرزند متوفی، 5-اصغر محیاپور لری فرزند حسن ش ش 40 ت ت 
1349 صادره از سیرجان فرزند متوفی، 6-ابراهیم محیاپور لری فرزند حسن ش ش 1418 ت ت 
1356 صادره از سیرجان فرزند متوفی، 7-اکبر محیاپورلری فرزند حسن ش ش 389 ت ت 1341 
صادره از رفسنجان فرزند متوفی، 8-جواد محیاپورلری فرزند حسن ش ش 2769 ت ت 1362 
صادره از سیرجان فرزند متوفی، 9-زهرا محیاپورلری فرزند حسن ش ش 142 ت ت 1347 صادره 

از بردسیر فرزند متوفی
شخصی  چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
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 واحد مدرسه دارای پالک 2  فرعی از 291اصلی به مساحت 24345متر مربع واقع 
در اراضی بلورد بخش 39 کرمان مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی نمایندگی آموزش و پرورش 
نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب 
باستناد تبصره 5 قانون  درخواست مورخه 95/10/12 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن 
مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 95/11/11 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: 95/10/18 - عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

سیرجان 
آگهی حصر وراثت

خواهان رو نوشت حصر وراثت هوشنگ خلیفه ای فرزند آزاد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  شده به کالسه 9509983486500842 
چنین توضیح داده که شادروان کبری باسفهرجانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن عبارتند از: 1-آزاد خلیفه فرزند بهزاد ش ش 6 ت ت 1331همسر متوفی، 2- 
ناصر خلیفه فرزند آزاد ش ش1455   ت ت 1359 فرزند متوفی، 3-کوکب خلیفه فرزند آزاد ش 
ش 14439  ت ت 1367 فرزند متوفی، 4-فاطمه خلیفه فرزند آزاد ش ملی 3060067147 ت 
ت1368  فرزند متوفی، 5 - فرزانه خلیفه فرزند آزاد ت ت 1372  فرزند متوفی، 6- نجمه خلیفه 
فرزند آزاد ش ش  3517 ت ت 1363 فرزند متوفی، 7- مسعود خلیفه فرزند آزاد ت ت 1361 
فرزند متوفی، 8- نسرین خلیفه فرزند آزاد ش ش  225 ت ت  1363فرزند متوفی، 9- هوشنگ 
خلیفه ای فرزند آزاد ش ش  3936 ت ت 1356  فرزند متوفی، 10- منصور خلیفه فرزند آزاد ش 

ش  14693 ت ت 1357 فرزند متوفی 
شخصی  چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
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



خرید بیش از 10 تریلیون تومان 
بانوان  توسط  آرایشی  لوازم 
مقام  در  را  کشورمان  ایرانی، 
هفتمین کشور پرمصرف  لوازم 
داده  قرار  جهان  در  آرایشی 
است. این رتبه خیره کننده در 
آرایشی  شیمیایی  مواد  مصرف 
در حالی است که80 درصد  از این کاالها قاچاق 
هستند و بدون هیچ گونه نظارت کیفی در بازارها 
به فروش می رسند. بر اساس پژوهش های موسسه 
کسانی  کمین  در  عارضه   296 تحقیقاتی ای، 
است که مواد آرایشی بهداشتی تقلبی استفاده 
می کنند. واردات محصوالت آرایشی به ایران 
به سه طریق انجام می گیرد. یک بخش از این 
محصوالت به صورت رسمی و با تایید وزارت 
نظارت  تحت  و  تعرفه  پرداخت  و  بازرگانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد 
کشور می شود. یک بخش دیگر از محصوالت 
آرایشی هم توسط مسافران از کشورهای دیگر 
از  اعظمی  بخش  ولی  گردیده  کشور  وارد 
محصوالت مذکور به صورت قاچاق وارد کشور 
می شوند که اکثر آن ها کاالهای تقلبی هستند 

مشابه مارک های معروف اروپایی.

اون آمریکاییه ولی این یکی چینیه
جهت تهیه گزارش به چند مغازه محصوالت آرایشی 
خیابان امام رفتیم، تعداد مغازه های محصوالت آرایشی 
با  با دکورهای شیک و بعضی هم  زیاد است. بعضی 
را   .... مارک  کرم  سراغ  مغازه دار  از  معمولی.  دکور 
است  تومان  هزار  »اصلی اش 200  می گیرم می گوید: 
داریم که  هم  معروف  غیر  برند  با  کیفیت  همان  ولی 
مارک  دو  بین  تفاوت  است.«  تومان  هزار  قیمتش 50 
را می پرسم، می گوید: » اون آمریکاییه ولی این یکی 
اندازه  به  برده اند  هم  کرم  این  از  مشتری ها  اما  چینیه. 
آن یکی راضی هستند.« می پرسم چه برندهای دیگری 
داری؛ کرم ها با برندهای متفاوت و قیمت های متفاوت 
را جلوی میز می چیند. بعضی برچسب استاندارد ندارند. 
ندارند و خیلی هایش اصال مجوز  اصال پروانه ساخت 
آن  جعبه  روی  درمان  و  بهداشت  وزارت  از  ورود 
را  کرم ها  این  چه جوری  می پرسم  او  از  نشده.  حک 
در اختیار شما می گذارند؛ »ما محصوالتمان را از تهران 

می آوریم.«

بعدی  آرایشی  لوازم  مغازه  به 
از  بهتر  اوضایش  هم  آن  می روم. 
خارج  اجناس  بیشتر  نیست.  اولی 
از مغازه چیده شده است و آفتاب 
می تابد.  آن  روی  بر  مستقیما 
آرایشی  لنزهای  خصوص  در 
متفاوت  قیمت  نیز  او  می پرسم، 
می دهد: »بستگی به مارک و مدت 
یک  است  ممکن  دارد.  استفاده 
ولی  مصرف،  یکبار  باشد.  روزه 
اگر بخواهید دائم مصرف کنید از 

این مارک بخرید.«
پروانه  اجناس  از  بعضی  اینجا هم 
وزارت  برچسب  و  ساخت 
ندارند. سراغ رژلب های   بهداشت 
از  می گیرم.  را  سرب  بدون 
سرب  بدون  رژلب  خصوصیات 
برایم  خواهم  می  او  از  می گوید. 
بیاورد باز هم بعضی از این کاالها 
یا  بهداشت  برچسب وزارت  فاقد 
پروانه ساخت هستند. به مغازه دار 
می گویم این که برچسب وزارت 
ما  می گوید  ندارد،  بهداشت 

یکی  بالخره  داریم.  را  همین ها 
از رژ لب ها را که دارای مجوز 
ورود از وزارت بهداشت است، 
می خریم. بعد به سامانه پیامکی 
می فرستیم،  را  رقمی   16 کد 
این  صحت  تایید  پیامک 

محصول آرایشی را می فرستند.

برندهای اصلی گران قیمت 
هستند

در  همشهریانمان  از  یکی  زهرا 
اینقدر  می گوید:  خصوص  این 
برندهای خارجی  و  محصوالت 
زیاد شده اند که نمی دانیم کدام 
برند خوب است، کدام بد! البته 
کاالها  بر  نیز  دقیقی  نظارت 
شده  بارها  من  ندارد.  وجود 
اجناس گرانقیمتی خریده ام ولی 
همه را به سطل زباله ریخته ام و 
آرایشی  وسایل  می کنم  سعی 
استاندارد  برچسب  با  را  خود 
خریداری کنم که داری پروانه 

ساخت باشند.

نیستند. گاهی  مقصر  مغازه داران  تنها  نیز  مریم  نظر  به 
ما هم در این راه مقصر هستیم. گاهی برندهای اصلی 
خیلی گران قیمت هستند و ماچون پول به اندازه کافی 
نداریم ترجیح می دهیم همان برند را ولی ارزان قیمت تر 
و بدون پروانه ساخت خریداری کنیم. بنابراین مغازه دار 
هم مرتب این اجناس را سفارش می دهد و ما هم مرتب 
خریداری می کنیم. در آرایشگاه ها بدون هیچ نظارتی به 
فروش می رسد. یکی از دوستانم از همین محصوالت 
عارضه  مشکل  و  کرد  استفاده  ساخت  پروانه  بدون 
پوستی پیدا کرد و نهایتا هم کسی موضوع را برگردن 
وزارت  مجوز  یا  ساخت  پروانه  هنگامی  ولی  نگرفت 
بهداشت داشته باشند اگر مشکلی هم پیش بیاید مجبور 

به پاسخ گویی هستند.

مواد  حاوی  آرایشی،  محصوالت  از  بسیاری 
شیمیایی هستند

عبدالحمید هاتفی مهرجردی استادیار شیمی تجزیه در 
آرایشی،  از محصوالت  بسیاری  این خصوص گفت: 
به ویژه کاالهای آرایشی که برای برنزه کردن مصرف 
هستند  شیمیایی  مواد  حاوی  و  بوده  تقلبی  می شوند، 
شیمیایی  مواد  این  مختلف،  آزمایشات  نتایج  طبق  که 
بدن  برای  ناپذیر  عوارض جانبی سوء و گاهی جبران 

دارند.
از محصوالت آرایشی  بسیاری  امروزه  داد:  ادامه  وی 
بروز  با  که  هستند  مصنوعی  مواد  از  ترکیباتی  حاوی 
سرطان،  چون  بیماری هایی  و  بهداشتی  مشکالت 
اختالالت هورمونی، مشکالت ناباروری، آسم، آلرژی، 
دیابت و حتا نواقص مادرزادی ارتباط دارند. به همین 
دلیل جای نگرانی نسبت به مصرف این محصوالت، به 
ویژه در شرایط امروزی که اکثراً هر روز حجم باالیی از 

لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می شود، وجود دارد.
هاتفی گفت: وقتی در کنار استفاده از لوازم آرایشی 
متعدد، هر روز با حجم باالیی از این مواد شیمیایی از 
طریق محصوالت شوینده و پاک کننده، آفت کش ها، 
مواد بسته بندی و به طور کلی کاالهای صنعتی در تماس 
هستیم، این نگرانی پیش می آید که بیش از پیش از حق 
سالم زیستن، فاصله گرفته ایم وپوست بدن ما یک سد 
غیر قابل نفوذ نیست، این عضو مهم و حیاتی می تواند 
مقادیر قابل توجهی از مواد فوق را جذب کند و از این 
طریق ترکیبات شیمیایی وارد جریان خون می شوند و 
می توانند در بدن ذخیره شده و در نهایت، نتیجه تجمع 
آن ها در بدن، پیامدهای مضری به همراه خواهد داشت.

پیگیری استاندارد محصول با یک پیامک 
طیبه هاشمی کارشناس بهداشت  مرکز بهداشت  شهرستان 
در این زمینه می گوید: امروزه تعداد برندها خیلی زیاد 
شده است. اما برندهایی مورد تایید بهداشت است که 
شماره  همچون  مواردی  ذکر  و  ساخت  پروانه  دارای 
مواد  این  باشند.  بارکد  و  برداری  بهره  شماره  ثبت، 
آرایشی باید مجوز و پروانه ساخت و یا مجوز رسمی 
ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را 

دارا باشند.
آرایشی  محصوالت  مصرف  تاریخ  به  اشاره  با  وی 
به تاریخ مصرف لوازم آرایشی  باید  گفت: خریداران 
فرآورده،  نام  و  تجاری  نام  و  مشخصات  کنند  توجه 
وزن  یا  حجم  ساخت،  سری  و  ساخت  پروانه  شماره 
مواد  ترکیبات  کاال-،  انقضا  و  تولید  تاریخ  خالص، 
تشکیل دهنده، نشانی شرکت یا کارخانه سازنده، شرایط 
نگهداری، عبارت ساخت ایران و اقالم خارجی دارای 
اسکراچ  توسط  که  رهگیری  کد  و  سالمت  برچسب 
پوشانده شده و در صورت خراش آن یک بارکد 16 

رقمی در زیر آن نمایان خواهد شد را بررسی نمایند.
خارجی  محصوالت  از  بعضی  شد  آور  یاد  هاشمی 
و  برچسب  حتا  آرایشی  لوازم  این  که  هستند  تقلبی 
کد رهگیری دارند. ولی در یک کشور دیگر پر می 
پیامک  یک  با  را  محصوالت  این  می  توان  که  شوند 
پیگیری کرد ارسال پیام به 20008822 یا شماره گویا 

0216185تماس حاصل نمایند.
از  مردم  است  بهتر  داد:  ادامه  بهداشت  کارشناس 
جاهایی خرید نمایند که معتبر باشد و دارای مجوزهای 
واقعی و معتبر از شرکت ها داشته باشند. که اگر مشکلی 
هم پیش بیاید با پیگیری و شکایت بتوانند جبران نمایند 
ولی اگر محصوالت از مکان ها و شرکت های غیر معتبر 
کس  هیچ  شوند  مشکل  دچار  اگر  شوند  خریداری 

پاسخگو نخواهد بود.
هاشمی گفت ما مرتب مغازه های سطح شهر را نظارت 
و سعی می کنیم به شکایات رسیدگی کنیم. بازدید ما از 
برای دیدن جواز کسب  وپروانه ساخت  مغازه داران 
محصوالت می باشد. و مغازه داران سعی کنند تمامی 
با  شناسنامه دار  و  معتبر  مراکز  از  را  خود  محصوالت 
فاکتور رسمی و معتبر و دارای نشانی فروشنده خریداری 
نمایند.  ارائه  بازرسان  بازدید  هنگام  و  نموده  و عرضه 
فروشان،  دست  از  را  آرایشی  محصوالت  نیز  مردم 

رهگذران، مسافران و مراکز غیر مجاز خریداری نکنند.

نقش والدین 
در گرایش فرزندان به معنویات

راه  از  یکی  معنویات  به  فرزندان  گرایش 
فرزندان  انحراف  از  جلوگیری  اصلی  های 
از  را  کودک  گوید  می  اسالم  است. 
و  نماز  قبله،  با وضو،  گام  به  کودکی گام 
تا هنگام  سجاده و... )معنویات( آشنا کرد 
اما ما گاهی  باشد.  بلوغ نماز برای او روان 
گوییم  می  و  کنیم  می  رها  را  خود  فرزند 

هنوز به تکلیف نرسیده و نتیجه این رهایی آن است که به 
است  تعجب  مایه  است.  سنگین  او  برای  نماز  بلوغ  هنگام 
که ما برای دبستان مرحله پیش دبستانی می گذاریم و در 
و  ساده  های  آموزش  با  را  فرزندانمان  کودک  مهدهای 
روان آشنا می کنیم تا برای رفتن به مدرسه عادت کنند ولی 
حاضر نیستیم برای نماز، فرزندان را قبل از تکلیف با نماز 
فرزندان  اخالق  و  افکار  عقاید،  مسئول  والدین  کنیم.  آشنا 
هر  پس  والدین.  اختیار  در  امانتی  فرزندان  و  هستند  خود 
نوع کوتاهی خیانت به این امانت است. قرآن بارها سفارش 
انحراف آن  از  و  فرزندان خود دلسوز  به  نسبت  کرده که 
بقاء و  بدانند که فرزندان رمز  باید  باشیم. والدین  ها نگران 
مال  جان،  از  هرچه  و  هستند  جامعه  آینده  سرمایه گذاری 
و زمان برای تربیت آن  ها سرمایه گذاری کنند در آینده 
بهره خواهند برد و در تمام کارهای خیر فرزندان شریکند. 
باید در هر خانه ای کتابی که در سطح افکار فرزندان است 
وجود داشته باشد و نباید فقط آموزش نماز را به آموزش و 
پرورش و مسئوالن تربیتی یا مساجد واگذار کرد و ما اگر به 
لباس و مسکن و تحصیل فرزند توجه کرده اما فرزند  نسبت 
به نماز کاهل باشد نتیجه اش این می شود که سرمایه خود 
را فدای دیگران کرده ایم و دست ما در قیامت خالی است.

امام سجاد)ع( در رساله حقوق خود تربیت نیکو و کمک 
ایجاد رفتار صحیح در فرزندان را از وظایف والدین  برای 
برشمرده و فرموده است: »و اما حق فرزندت آن است که 
بدانی او از توست و خیر و شر او در همین دنیا به تو نسبت 
داده می شود و تو نسبت به تربیت شایسته او و راهنمایی اش 
به سمت و سوی خدا و کمک به خداپرستی اش، مسئولی 
یاکیفر داده خواهی شد. پس در  پاداش  این مورد،  و در 
کار تربیت فرزند، چنان رفتار کن که اگر در این دنیا آثار 
خوب داشت، مایه آراستگی و زینت تو باشد و با رسیدگی 
شایسته ای که نسبت به او داشته ای، نزد پروردگارت عذر 

و حجت داشته باشی!«
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یادداشت 
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َبزک سالمتی به چه قیمتی!
گزارشی از عرضه محصوالت آرایشی غیراستاندارد در سطح شهر:

هاجر فتحی زاده

امروزه بســیاری از محصوالت 

از  ترکیباتی  حاوی  آرایشــی 

مــواد مصنوعی هســتند که 

با بروز مشــکالت بهداشتی و 

ســرطان،  چون  بیماری هایی 

مشکالت  هورمونی،  اختالالت 

ناباروری، آســم، آلرژی، دیابت 

و حتا نواقــص مادرزادی ارتباط 

دارنــد. به همیــن دلیل جای 

نگرانی نســبت بــه مصرف 

ایــن محصوالت، بــه ویژه در 

شــرایط امــروزی کــه اکثراً 

هر روز حجم باالیــی از لوازم 

آرایشــی و بهداشتی استفاده 

دارد.  وجود  می شــود، 

مهدی قاسمی نژاد

حذف صدور چک از پرداخت های مالی شرکت توزیع برق شمال کرمان 

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در راستاي قانون تجارت الکترونیک 
و با برنامه ریزي ها و هماهنگي هاي صورت گرفته با بانک صادرات، از این پس به جاي صدور چک با پیاده 
سازي سامانه BIB )اینترنت بانک ویژه اشخاص حقوقي(، تمامي پرداخت ها به صورت الکترونیکي انجام و 

از طریق شماره پیگیري قابل کنترل مي باشند. 
معاون مالي و پشتیباني شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در خصوص اجرایي نمودن سیستم 
BIB گفت: با استفاده از این سیستم، پرداخت وجه بدون صدور برگه چک و به صورت الکترونیکي انجام 
مي شود که عالوه بر سرعت باال و صرفه جویي در وقت، در استفاده از الشه دسته چک نیز صرفه جویي مي 

شود. 
وي در خصوص سامانه اینترنت بانک ویژه اشخاص حقوقي گفت: این شرکت قبل از این با استفاده از سیستم 
اینترنت بانک امکان اطالع از مانده حساب ها و خالصه حساب ها را داشته و جدیدا مدیریت شماره حساب 

ها، خدمات انتقال وجه از حسابهاي شرکت و خدمات چک را نیز در دستور کار خود قرارداده است. 
رضایي پناه یکي دیگر از مزایاي سامانه سپهر یار را امکان گزارش گیري از کلیه حسابهاي شرکت دانست 
و گفت: سامانه سپهر یار یکي از سامانه هاي بانکداري الکترونیکي است و این امکان را فراهم مي کند تا 
عالوه بر صدور شناسه قبض براي حساب ها، در هنگام گزارش گیري از کلیه حساب هاي شرکت با هر نوع 
درخواست که مد نظر باشد، برنامه ریزي و در اختیار همکاران این شرکت قرار دهد. مضافا در خصوص 
امکان استفاده کارت مشترک براي حسابهاي کارپردازي واحدها و امکان استفاده از طریق دستگاه هاي 

POS، گام مثبتي در جهت بهبود روند سیستم کنترلهاي داخلي شرکت برداشت شده است.



یــک خالقیــت یک 
نوآوری  یــک  ابتکار 
و صدالبتــه بــا نیت 
خیــر چــه خــوب 
جــواب داد. آنهم در 
مــکان زنــدان. بلی 
تعجب نکنید درســت 
خواندیــد اگــر بخواهیــد بهتــر بدانید 
موضوع از چــه قرار بود ایــن گزارش را 
با دقــت کامــل بخوانید جالب اســت.

دادستان با کتاب آمد
بلــی به ابتکار دادســتان نوع دوســت شــهرمان 
محســن نیــک ورز حدــود  ده روزی می شــود 
که مددجویان زندان ســیرجان ســخت مشــغول 
مطالعــه گردیده اندو بــا این یــار مهربان)کتاب( 
به خوبی دوســت شــده اند. حکایــت واقعی این 
موضــوع از آنجا شــکل می گیرد که دادســتان 
شــهر که خــود اهــل مطالعــه و کتابخوانی می 
باشــد. در یکــی از روزهای خــوب خدا در حال 
مطالعه یک کتاب با عنوان )شــاهرخ حر انقالب 
اسالمی( می باشد. داســتان این کتاب سرنوشت 
یکــی از اراذل و اوباش مشــهور شــهر تهران می 
باشد که همیشــه جزء مشــتری های پروپاقرص 

زندــان بودــه اســت. اما یــک موعظــه و پند 
از روی منبــر توســط یــک واعظ این انســان 
خالفــکار را بــه زندگــی برمی گردانــد. حاال 
جرقــه ی دــر ذهن دادســتان می زنــد مطالعه 
این کتاب بــرای مددجویان مــی تواند مفید به 
فایده باشــد. پس بدــون درنگ ایشــان با تهیه 
حدــود 100 جلــد از این کتــاب روانــه زندان 

می شــود.
 بیاییم تغییر کنیم

حاال بدســتور ریاســت زندان روح ا.. سلحشور 
مددجویــان دــر محوطه هواخــوری جمع می 
شــوند. از دــل گفته های نیــک ورز بر می آید 
کــه مددجویان بیاینــد برای پر کردــن اوقات 
فراغتشــان کتــاب خوانــی را جــزء کارهای 
روزمره شــان قرار دهنــد. او قول مــی دهد هر 
کدــام از مددجویان کــه بتوانند بــا مطالعه این 
کتاب دــر آزمون نمــره قبولی بیاورنــد و البته 

تغییــری مثبــت در رفتــار و کردارشــان حاصل 
شــود مورد تشــویق قرار مــی گیرند.

بنــد یــا کالس درس، هواخــوری یا 
مدرســه حیاط 

درســت از فردــای آن روز بود که حــال و هوای 
زندــان به طــور کامل عوض شــد. وقتــی برای 

اعــزام مددجویان به ســالن ورزشــی چــون هر 
روز وارد بنــد می شــوم. اتاق های بند ســاکت تر 
از همیشــه اســت. تقریباً همگی غرق در مطالعه 
هســتند به هــر کجا کــه نــگاه می کنــم )روی 
تخــت، تــوی کچــه روی زمین تک نفــره، دو 
نفــری، چند نفــری( مددجویان دــر حال بحث 

و تبادــل نظر داســتان ایــن کتاب هســتند. حاال 
وارد هواخوری می شــوم )آقایون سالن ورزشی 
بفرمــا( حقیقتاً مشــتاقان هــر روز خبری از شــان 
نیســت دورتادور هواخــوری مددجویان کتاب 
به دست نشسته و ایســتاده در حال مطالعه هستند 
)پای تلفن هــا، توی صف فروشــگاه (و خالصه 

بــه هر کجا کــه نگاه مــی کنم یک کتــاب زرد 
رنگ اســت که دســت مددجویــان خودنمایی 

مــی کند.
و ده روز بعد

درســت ده روز بعد مددجویان به سالن  ورزشی 
زندــان به کمــک آقایان یاراحمدی، خســروی، 
حلوایــی، محمودآبادــی و شــریعت پناه جهت 
دادــن امتحــان هدایت می شــوند. یکســاعتی 
کمتر امتحان طول می کشــد. مددجویــان تماماً 
ســراپا هــوش و گوش هســتند تــا دــر آزمون 
نمــره خوبــی بگیرند. حاال به دســتور حــاج آقا 
یاراحمدــی معــاون فرهنگــی برگــه هــا جمع 
مــی شــود در همیــن لحظات اســت که ســراغ 
مددجویان مــی روم تا اثرات مطالعــه این کتاب 

بشنوم. را 
با مطالعه این کتاب نماز خوان شدم

اولین مخاطبــم ع- الف که به جــرم نزاع 6 ماهی 
اســت که حبس می کشــد در حالیکه دستانش 
با وجــود خالکوبی هــای زیاد بیش تر شــباهت 
به یک دفتر نقاشــی مــی دهد. بــازوان قوی اش 
را بــه شــدت روی شــانه هایم فشــار مــی هد با 
لحــن خاص یک مددجــو می گوید ســید واقعاً 
عجب کتابی اســت بــا خواندنــش فهمیدم آدم 

می توانــد کامال عوض شــود.حاال خدا کند هم 
آدم خوبی شــوم و هــم بتوانم مرخصــی بروم. 

به پدر و مادرم قول دادم
دومیــن مخاطبم کــه از فوتبالیســت های خوب 

بند اســت مــی گوید:
امیدوارم این مرد دادســتان دســت به خاک می 
زنه طال بشــه. خدا خیری به همچــی آدمایی بده 
که تو فکر ما هســته. داســتان این کتــاب تکونم 
داد بــه پدر و مادرم  پشــت تلفن قــول دادم این 
دفعــه دیگه بیام بیــرون توبه قید همــه رو می زنم 

فقط خدا، قرآن، مســجد.
تاثیرات یک ایده خوب

از حدــود 20 نفر از مددجویان که ســؤال می کنم 
متفــق القول از این حرکت دادســتان به نیکی یاد 
می کننــد و امیدوارند که با مطالعــه این کتاب به 
زندگــی برگردنــد. حاال با خودــم فکر می کنم 
یــک ایدــه خوب از ســوی یک مســئول تا چند 
اندــازه می توانــد مؤثــر واقع شــود گاهی یک 
نظــر، یک تفکر یک پیشــنهاد عاقالنه تأثیرش از 
هزاران تنبیه و خشــونت می تواند بیش تر باشــد.

دــر پایان از زبان مســووالن زندان می شــنوم که 
قــرار اســت این حرکت هــر یک مــاه یکبار در 

زندان انجام شــود.

روزی روزگاری

پاس با صالبت
با صالبت  و  منسجم  تیم  قدر شهر  و  های خوب  تیم  از  یکی 
مربی  یک  رهبری  و  هدایت  با  سال  های  سال  که  بود  پاس 
خوب و توانا به نام حسن رنجبر در مسابقات فوتبال حضوری 
های  مقام  خویش  حیات  دوران  در  تیم  این  داشت  موثر 

متعددی را کسب نمود .
 ایستاده از راست : غالمرضا شاهمرادی ، علیرضا زیدآبادی، 
ابراهیم حاج ابراهیمی، حسین آباده ای، محسن پرند )کاپیتان(.
موسوی،  مرتضی  سید  قریشی،  عباس  سید  راست:  از  نشسته 

مجید پرندسعید پورخسروانی، هادی جهان نجاتی.
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سید مرتضی موسوی

پرونده مســابقات فوتبــال زیرگروه 
کشور در ســال جاری برای 3 نماینده 
دیــار کریمان بســته شــده حکایت 
این دوره از مســابقات بــرای تیم های 
شــهرداری بــم، مس نویــن کرمان و 
جهاد نصر ســیرجان شــیرین، جالب و 
جذابــی بــوده چون بمی هــا صعود 
کردند و ســیرجانی هــا و کرمانی ها با 
ارائه یک بــاز جوانمردانــه نام خود 
را تــا ابد در فوتبال اســتان و کشــور 
جاودانه ســاختند.پس مــی توانیم با 
افتخار ســرمان را باال بگیریم و بگوییم 
که فوتبال دیار کریمــان هم قهرمان 

اســت و هم پهلوان.
صعــود ســزاوارانه مــردان دیــار 

دارالصابریــن
در زیر گروه لیگ کشــور شــهرداری چی 
های بمی با شایســتگی تمام دــر گروه خود 
بــه مقام قهرمانی رســیدند تا بدــون حرف و 

حدیث جشــن صعود بگیرند.

 شــهبا و نخعی فوتبال پاک را معنی 
کردند

از نمایندــه خــوب بم کــه بگذریــم نوبت 
به دــو نماینده شایســته و خوب اســتان می 
رســیم. یعنی تیم مس نوین کرمــان و جهاد 
نصر ســیرجان که تا لحظه پایانــی رقابت ها 
شــانس صعود داشــتند. تیم هایــی که دو 
مربی  شایســته اســتان قاسم شــهبا و احمد 
نخعــی وظیفه هدایت و رهبری تیــم ها را بر 
عهده داشــتند. بازی های خــوب و بعضاًپر 
فراز و نشــیب ایــن دو تیم در جدــول بازی 
ها دــر بازی آخر تعیین کننده شــد. باالخره 
عصر روز ســه شــنبه فرا رســید و استادیوم 
قدیمی و پیر شــهر کرمان یعنی سلیمی کیا با 
آن چمن مصنوعی وحشتناکش میزبان این 
بازی بود . میزبان نســلی دیگر از فوتبالیست 

های پرتوان اســتان. یک طرف مســی های 
کرمــان و ســوی دیگــر مردان جهــاد نصر 
پیروزی دــر این دیدار رأی بــه صعود یکی 
از دــو تیم خوب می داد و تســاوی در میدان 
یعنی خواندن غزل خداحافظــی برای هر دو 
تیم. نبردی که می شــد او را بنام شــهرآورد یا 

دربــی کوچک اســتان هم نامید.
خداحافظی با عزت

بهر شــکل ممکن این دو تیــم در یک مصاف 
حســاس، تماشــایی و نفــس گیر نــود دقیقه 
مردانه رو به روی یکدیگر ایســتادند، لحظه ای 
پا پیش نکشــیدند بــرای برتری در ایــن بازی 
هر چه تیر دــر چله کمان داشــتند رها کردند 
تــا صاحب آخرین ســهمیه صعود باشــند. اما 
تســاوی یک بر یــک حکم به حــذف دو تیم 
داد تــا مردان بندرنشــین شــهرداری در عین 

ناباوری جشــن صعــود از این گــروه را بگیرند.
و امــا نکته حائز اهمیــت و قابل اشــاره این دربی 
را بایــد در فوتبال پــاک نمایندگان اســتان دید. 
در روزهایی که زشــتی ها فوتبال هر روز بیشــتر 
و بیش تر می شــود. بوی مشــمئز کنندــه تبانی و 
زدوخوردهای پشــت پرده فوتبال فضای اطرف 
این ورزش پر هیجان را فرا گرفته اســت. اما جهاد 
نصری ها و مســی ها مــی آیند و یــک فوتبال به 
معنــی واقعی پــاک را بــه نمایش مــی گذارند. 
علی رغم شایســتگی صعود دســت در دســت 
هم ســقوط مــی کننــد اما بــرای لحظــه ی هم 
اجــازه نمی دهنــد که روح پاک ورزش خدشــه 
دار شــود. در پایــان باید بــه مدیران ایــن دو تیم 
خدا قوت و خســته نباشــید گفت کــه چنین تیم 
های خــوب و صد درصــد جوانمردــی را روانه 
ایــن بازی ها کردند. باید به قاســم شــهبا و احمد 
نخعی مردــان اول نیمکــت این دو تیــم آفرین 
صد آفریــن و مرحبا گفت که چنین شــاگردان 
شایســته دارند که برای لحظــه ی هم خیال تبانی 

در ذهنشــان خطور نمــی کند.

فوتبال دیار کریمان هم قهرمان، هم پهلوان

آفرین صنعت مس، صدآفرین جهاد نصر

مددجویان با یار مهربان دوست شدند
با ابتکار جالب از سوی دادستان سیرجان:

انتخاب رضا امیری
 به سمت ریاست هیئت ووشو استان

سیرجان  شهرستان  ووشو  هئیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه مجمع هیئت ووشو استان با حضور دکترعلی نژاد رئیس 
فدراسیون ووشو و سرپرست اداره کل ورزش وجوانان وخانم 
کمیته  ونمایندگان  جهان  دوره  دو  قهرمان  شهربانومنصوریان 
گذشته   هفته  چهارشنبه  شهرستان  های  وهیئت  مربیان  داوران، 
کرمان   استان  وجوانان  ورزش  کل  اداره  کنفرانس  درسالن 
افزود:  فوق  خبر  اعالم  با  بهاءالدینی  سجاد  گردید.  برگزار 
درپایان این جلسه دکتر رضا امیری باتوجه به کسب آرا بیشتربه 
انتخاب  ووشواستان  هیئت  ریاست  سمت  به  چهارسال  مدت 
گردید. گفتنی است استاد جوادغضنفرپور ازپیشکسوتان ووشو 
استان به عنوان نماینده شهرستان ها دراین مجمع حضورداشت 
محترم  ریاست  به  آمدگویی  خوش  ضمن  سخنان  طی  و 

فدراسیون خواستارجذب اسپانسربرای هیئت های ووشوشد.



نشانی  آتش  توسط  خدنگ  قالده  یک   : حوادث  گروه 
زنده گیری شده بود، هفته گذشته توسط اداره حفاظت 

از محیط زیست رها شد. 
به گزارش نسیم امید یک قالده خدنگ کوچک که توسط آتش 
نشانی سیرجان در منزل مسکونی یک شهروند زنده گیری شده تحویل 
اداره حفاظت از محیط زیست سیرجان داده شد. پس از معاینه این 
حیوان توسط دامپزشک و تایید سالمت ، تیمار و تغذیه توسط ریاست 
اداره حفاظت از محیط زیست  شهرستان سیرجان مهندس علیرضایی 

در طبیعت رها شد. 

رسول موسی پور سیاه جل فعال محیط زیست در این خصوص گفت: 
این گونه از راسته گوشتخوارن و خانواده خدنگ های ایران می باشد. 
از این خانواده دو گونه ، خدنگ بزرگ و خدنگ کوچک در ایران 
وجود دارد. که از نظر ظاهری شبیه هم هستند و لیکن از نظر جثه 
خدنگ بزرگ به مراتب بزرگ تر از خدنگ کوچک است. این 
گونه بیشتر در اطراف باغ ها بخصوص نخلستان ها مشاهده می شود. 
طول سر و تنه حدود 25-40 سانتی متر می باشد. طول دم 20 تا 25 
سانتی متر می باشد. در گویش محلی مناطق حضور گونه به آن موش 
خرما می گویند. همه چیز خوار است ولی مواد حیوانی را ترجیح می 

دهد. غالبا از موشها، پرندگان و تخم آنها ، مارمولک ، حشرات و 
مواد گیاهی تغذیه می کند. خدنگها با از بین بردن جوندگان و دیگر 
حیوانات مضر برای انسان در ایجاد تعادل طبیعی نقش مهمی  به عهده 

دارند.
لیکن  و  شهر  جراید  و  نشریات  به  احترام  با  گفت:  پایان  در  وی 
مربوطه  کارشناس  با  مطلب  درج  از  قبل  بزرگواران  خواهشمندم 
صحبت کنند. مثال مطلب درج شده و حیوان را راسو معرفی کرده اند 
که اینگونه نبوده. گونه مورد نظر خدنگ است که با راسو تفاوت 

فاحشی دارد.

موش خرما در منزل مسکونی شهروند سیرجانی
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حوادث
حوادث و گوناگون

یادداشت

حوادث نسیم: تعدادی از اهالی روستای 
همسریش گدار خانه سرخ هفته گذشته 
حیوانی ناشناخته را در این روستا مشاهده 
محل  این  های  خانم  از  یکی  و  نمودند 
پس از مشاهده این حیوان بی هوش و به 

بیمارستان غرضی منتقل شده است.
مجتبی شاهمرادی کارشناس پرستاری که اصالتا 
از این محل می باشد با اعالم خبر فوق به هفته 
نامه نسیم امید گفت : به احتمال زیاد این حیوان 
خرس بوده است چرا که سابقه حضور خرس 
در قدیم در این محل وجود داشته است و جهت 

پیگیری بیشتر به آنجا می رود.
 قلندر همسریشی  همسر خانم بی هوش شده و از 
اهالی این روستا نیز در این خصوص گفت:  هفته 
گذشته همسرم نزدیک استخر روستا یک حیوان 
ناشناخته را مشاهده کرده بود که وقتی حیوان را 
می بیند دست وپایش شل می شود وهمان جا 
می نشیند ولی این حیوان دو پا که بدنش از مو 
پوشیده است به آرامی از کنار او عبور می کند 
و از آنجا دور و همسرم در اثر وحشت و ترس 

بی هوش می شود.
فاطمه خواجویی همسر قلندر در این خصوص 
گفت: یک روز با همسرم برای آبیاری درختان 
نزدیک  رفتیم.   همسریش  روستای  به  باغمان 
غروب بود که تنهایی برای بستن جوی آب به 
نزدیک استخر رفتم وناگهان یک حیوان که تا 
این حیوان  ندیده بودم را مشاهده کردم  کنون 
رنگ سیاه و قد بسیار بلندی داشت. چند دقیقه 
به من خیره شد اما من از ترس حیوان به زمین 
اما حیوان  بکنم  باید  دانستم چه  نمی  و  نشستم 

من شوک  من دور شد  از سمت  یواش  یواش 
به  را  من  و  بی هوش شدم  و سپس  بودم  شده 

بیمارستان بردند. 
قلندر می گوید: من  قبال از دور این حیوان را 
این  حیوانات  از  کردم  می  فکر  و  بودم  دیده 
این  همسرم  که  روزی  آن  از  ولی  است  منطقه 
حیوان را از نزدیک مشاهده کرده است دچار 
از  تاکنون سه رنگ  ام و  وحشت و ترس شده 
این حیوان را به رنگهای سیاه ، سفید وخاکستری 
از کودکی  و من  ام   نموده  منطقه مشاهده  در 
در این روستا بوده ام وتا کنون به عمرم چنین 
حیوان عجیبی مشاهده نکرده بودم. من حیواناتی 
دیده  خیلی  گراز  پلنگ،گرگ،  یوز  همچون 

بودم اما این حیوان را ندیده بودم.
این  خصوص  در  زیست  محیط  اداره  رییس 
نیز  ما  به  شخص  این  گفت:  نسیم  به  موضوع 
گزارش داده و قرار بود یک عکس یا تصویری 
از رد پای این حیوان برای ما بیاورد!  ولی ما هیچ 
اطالعاتی مستندی نداریم که به آن استنادکنیم 
در  علیرضایی   . شود  مشخص  حیوان  نوع  و 

بان را در  این خصوص محیط  افزود: در  ادامه 
جریان گذاشته ایم . او نیز تاکنون این حیوان را 
مشاهده نکرده است و به محض یافتن اطالعات 
تکمیلی دراین خصوص مردم را در جریان امر 

قرارخواهیم داد.

وحشت از مهمان ناخوانده در روستای همسریش سیرجان

انفجار کپسول اکسیژن در بیمارستان امام رضا 
بخش  در  گذشته  هفته  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  اکسیژن  کپسول 

اورژانس بدلیل بی احتیاطی نیروهای خدماتی منفجر شد.
فوق  خبر  اعالم  با  رضا)ع(  امام  بیمارستان  رئیس  بختیاری  محمد 
گفت: چون ماده سوزاننده داخل کپسول های اکسیژن هست، اگر 
به آنان کوچکترین حرارتی برسد باعث آتش سوزی می شود.  به 
دلیل سهل انگاری نیروهای خدماتی ما که در حال تعمیر کردن آن 
بوده و ضربه چکشی که به شیر کپسول می زند آن محل ضربه داغ 

می شود و باعث می شود که کپسول منفجر شود.
در  دلهره  ایجاد  باعث  زیادی  دود  و  انفجار  صدای   : گفت  وی 
کارکنان و بیماران می شود. ولی بعد از یک ربع همه چیز به حالت 

عادی در اورژانس بر می گردد.
بختیاری  در پایان یاد آور شد: برای جلوگیری از سهل انگاری و 
چنین اتفاقاتی بعد از این اتفاق تمام نیروی های خدماتی بیمارستان 
با حضور مدیر بیمارستان آموزش داده می شوند. تا این عمل دوباره 

تکرار نشود.

ماجرای عجیب کالهبرداری از درون زندان
با  بودند،  سیرجان  زندان  در  حبس  تحمل  حال  در  که  مجرم  دو 

فریب یک قاچاقچی، مرتکب کالهبرداری نیز شدند. 
در پی شکایت یک زندانی به پلیس آگاهی مبنی بر اینکه از سوی 
سوی  از  مراتب  است،  گرفته  قرار  کاالهبرداری  مورد  مجرم  دو 
موضوع  که  شد  مشخص  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  مأموران 
صحت دارد. این دو متهم که به نوعی مجرم نیز هستند به مالباخته 
-که به علت قاچاق مواد مخدر هم اکنون در زندان است- گفته اند 
که می توانند حکم او را سبک  تر کنند به این شرط که وی80 میلیون 
داخل  کاالهبرداران  حرف  که  هم  قاچاقچی  مرد  بپردازد.  ریال 
زندان را باور کرده بود پول را به حساب آنها واریز کرده اما پس 
از مدتی متوجه شده که تخفیفی در کار نیست و مورد کاالهبرداری 
قرار گرفته است. با شکایت این مرد قاچاقچی، متهمان کاالهبردار 
تکمیل  جهت  است  افغانی  دیگری  و  ایرانی  آنها  نفر  یک  که 

تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند. 

جان باختن راکب موتورسیکلت 
برخورد موتور سیکلت با سواری پژو در کیلومتر 45 محور سیرجان 

بافت جان راکب موتورسیکلت را گرفت.
سرهنگ اسماعیل جهانشاهیبا اعالم این خبر گفت:  این حادثه در 
اثر سر عت باالی پژو پارس و عدم توجه راننده به جلو در هنگام 
سبقت بوده است که در اثر برخورد موتورسیکلت به این سواری 
راکب موتور سیکلت در دم جان خود را از دست داد. وی ادامه 
داد: مسئولین شهرستان اقدامات الزم را برای دوبانده شدن این محور 
حادثه خیز انجام دهند تا کمتر شاهد چنین حوادث ناگواری باشیم.

زاغ بور پرنده نایاب در سیرجان

زاغ بور پرنده نایاب در محدوده شهرســتان ســیرجان مشــاهده شــده است. 
علیرضایی رییس اداره محیط زیســت شهرســتان با اعــالم خبر فوق گفت: 
ســیرجان شــرایط مناســب محیط زیســتی جهت زندگی این پرندگان را در 
منطقه دــارد. اما باید برای حفــظ این گونه اقداماتی از قبیل فرهنگ ســازی 
مردم محلــی جهت جلوگیری از شــکار، جلوگیری از تخریب زیســتگاه، 
عدــم چــرای بیش از حــد دام و جلوگیــری از بوتــه کنی بویژه قیــچ ها در 

منطقــه را انجام داد.
گفتنــی اســت: زاغ بــور با نــام انگلیســی یــا Persian Ground-jay و 
نــام علمــی        Podoces pleskei پرندــه از خانوادــه کالغ هــا و راســته 
گنجشک ســانان اســت. در برخــی مناطق این پرندــه را بنام بور مــرغ و زاغ 
کویــری می شناســند. اندــازه این پرندــه حدود 24 ســانتی متر اســت. این 
پرندــه دــر فصل تولیــد مثل بیــن 3تا 5 تخم مــی گــذارد. از نظــر تغذیه از 
حشــرات و دانه هــا موجود در زیســتگاهش تغذیه می کند. ایــن پرنده مثل 
گوشــتخوران اقدام بــه تعیین قلمرو می کند و میتوان گفــت این گونه قلمرو 
طلــب اســت . زاغ بور تک همســر می باشــد.  برخــالف ســایر گونه های 
خانوادــه کالغ هــا ایــن گونه دــارای رنگ روشــن بوده  و بنا بــه آفرینش 
خــود بیشــتر تمایل بــه راه رفتن دــارد تا پــرواز کردن، حتی دیده شــده در 
مواقــع خطــر این پرندــه اقدام به دویدــن می نمایــد. با بررســی و مطالعاتی 
که کارشناســان داخلــی و خارجی در خصــوص این گونه انجــام داده اند 
مشــخص شــد که این پرنده صرفا بومی )اندمیــک( ایران بودــه و در جای 
دیگر دیده نشــده اســت. بر این اســاس کارشناســان لقب پرنده ملی ایران را 
بــه این گونــه اختصاص داده اند. زیســتگاه ایــن پرنده در مناطق دشــتی و 
مســطح با پوشــش گیاهی قیچ  )قیچ زار(می باشد. متاســفانه با تخریب مراتع 
و زیســتگاه این پرنده وضعیت جمعیت زاغ بور رو به تنزل اســت ، به شــکلی 
که زاغ بور در فهرســت ســرخ اتحادیه جهانی حفاظت IUCN جزء گونه 

های در معــرض خطر انقــراض قرار گرفته اســت. 



مادیات حجاب معنویات نباشد
مکتبهــای توحیدــی کــه دــر رأس آنهــا مکتــب اســالم اســت  دــر 

عیــن حــال کــه بــه مادیــات و بــا مادیــات ســر و کار دارنــد، لکــن مقصــد 
ایــن اســت کــه مردــم را طــوری تربیــت کننــد کــه مادیــات، حجــاب آنهــا 
بــرای معنویــات نباشــد. مادیــات را دــر خدمــت معنویــات می ِکشــند. 
ــه زندگــی  ــد، نســبت ب ــات نظــر دارن ــه مادی ــی کــه نســبت ب ــن حال دــر عی
ــد و  ــی کنن ــات م ــم را متوجــه معنوی ــن حــال مرد ــر عی ــد، د ــا نظردارن دنی
از ظلمــت مادــه نجــات مــی دهنــد.                              امــام خمینــی )ره(

ویژه
ترغیب زنان به مصرف شیشه در آرایشگاه های غیرمجاز
ایسنا : مینا مرآتی رییس اتحادیه آرایشگران زنانه کرمان  گفت: 
فردی،  امنیت  کرمان،  شهر  غیرمجاز  آرایشگاه های  اکثر  در 
اخالقی، اجتماعی و بهداشتی خانم های مراجعه کننده  در خطر 
است. در برخی از این اماکن حتی مراجعه کنندگان را به مصرف 

ماده مخدر شیشه  ترغیب و دلیل آن را زیبایی و تناسب اندام ذکر می کنند و به راحتی 
برخی بیماری ها از جمله هپاتیت و ایدز را منتقل می کنند. وی از دادستانی به عنوان 
مدعی العموم خواست به این موضوع و پلمب تمامی این اماکن که تهدید کننده امنیت 

اخالقی زنان است اقدام نماید.

سیاسی بازی موجب ویرانی مملکت می شود
جغرافیای  گروه  علمی  هیات  عضو  والیتی  سعداهلل  ایرنا: 

زیر  آب  منابع  نجات  برای  گفت:  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
زمینی کشور چاره ای جز فرهنگ سازی نداریم و باید این امر 
را جدی بگیریم ونتیجه فرهنگ سازی، انسانهایی خواهند شد 
که به اهمیت آب پی می برند. اگر نیاکان ما توانسته اند در این کشور بمانند و زندگی 
کنند به برکت استفاده درست و بهینه از آب و مدیریت صحیح آن بوده است. سیاسی 
بازی موجب ویرانی مملکت می شود و به عبارت دیگر با دست خودمان مشغول 

نابودی کشورمان هستیم.

بازدید فرماندار از مکان های تاریخی گلستان
نسیم امید: منصورمکی آبادی فرماندار ویژه  به همراه رئیس اداره 
میراث فرهنگی گردشگری  و بخشدارگلستان و شهردارخواجوشهر 
پس از شرکت در شورای اداری بخش گلستان هفته گذشته به 
بازدید ازمرکزنگهداری معلولین ذهنی مهر مادر دارستان، عمارت 
خان، تپه باستانی بی بی دن به بررسی اقدامات صورت گرفته درزمینه اقتصادمقاومتی 
درزمینه گلیم دارستان پرداختند. گفتنی است در حال حاضر یک هزار و 500 بافنده 
در روستای دارستان سیرجان به کار تولید گلیم شیریکی پیچ مشغول هستند ودرآینده 

نزدیک این روستا به عنوان دهکده گلیم شیریکی پیچ جهان ثبت می شود.

توجیه غیر قابل قبول عضو شورای شهر به جای نظارت ؟
نسیم امید: به دنبال انتقاد برخی مهندسین و شهروندان نسبت به جدول 
گذاری یک الین معابر وکاهش عرض پیاده روها، نازیبایی و عدم 
امکان کاشت درخت در آنها، محمد عسکری رئیس کمیسیون 
عمران شورای شهر به جای نظارت در توجیه این اقدام شهرداری 

گفت: با این طرح عرض سواره رو ها زیاد تر می شود و خیابان هایی که به صورت  
دو طرفه جدول گذاری می شود به موقع الیروبی نمی شود و ازنظر بهداشتی مشکالتی 
را به وجود می آورد. گفتنی است وی کارشناس ارشد عمران بوده و در حال اخذ 

دکتری عمران می باشد!

مدیر اجرایی و دبیر حوادث: علی شیبانی تذرجی
صفحه آرا: الله مفیدی
گرافیک:زهرا اسماعیل زاده
امور مالی : مرتضی صفی زاده
سامانه پیام کوتاه:50002288880044
nasimnet93@gmail.com   
توزیع: 09139565594 ، صندوق پستی : 78185146
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: 42207250 -   فکس:42233672

تلفن پذیرش آگهی: 09162756265-42201609
همراه مدیر مسئول:  09133470728

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

ــد. ــنوایی باش ــایدگوش ش ش

نسیم سالم

50002288880044 

مطبوعاتچی

رهبری
کالم 

از افالطون پرسیدند: شگفتانگیزترین رفتار انسان چیست؟
عجله  شدن  بزرگ  براي  مي شود،  خسته  کودکي  از  دــاد:  پاسخ 

مي کند و سپس دلتنگ دــوران کودکي خود مي شود! ابتدا براي کسب 
بازپس گرفتن  براي  سپس  مي گذارد،  مایه  خود  سالمتي  از  ثروت  و  مال 
از دست رفته، پول خود را خرج مي کند. طوري زندگي مي کند  سالمتي 
ــه  که گویي هرگز نخواهد مرد و بعد طوري که گویي هرگز زندگي نکرد
ميمیرد! آنچنان زمان خود را صرف آمادــه شدن براي زندگي مي کند که 
به آینده فکر مي کند که  پیدا نمي کند. آنقدر  براي زندگي کردــن وقت 

نیست. امروز خود  رفتن  از دست  متوجه 

معـرفـت

 مثبت
دلتـا

»نگاهی به  مطبوعات  هفته قبل سیرجان«

روحانیت باید پرچم اصالحات اجتماعی را به دست داشته 
باشد.        شهید مطهری   www.nasim-omid.ir                    آنالین نسیم 

پروژه صعب العبور و ابتکار خالقانه پیمانکار شهرداری 
هدایت آب یک کوچه به خیابان ابوریحان95/10/9

ید
 ام

م
سی

س: ن
عک

گستره توزیع: استان کرمان

*سالم خدمت آقای حسن پور، قولی که دادین قبل از رای گیری پنج مشکل برای 
بچه های معلول حل می کنن ولی کاش روز جهانی معلولین حتی 0یک پیام به این 
بدبختا داده بود به خدا به فکر این معلولین باشین نه فقط به فکر معدنی های که اینقدر 

حقوق های باال میگیرن خداحق این معلول را جداکنه .1085...0913
*شهردار آقای مهندس قاسمی بجای رکابزنی در بم وقتش رو صرف مردم شهرش 
وسروسامان دادن به خیابان ها می کرد وقتی خود شهردار برای دوچرخه سواری می 

رود بم ببینید مردم کجا بروند.0114...0913
*کاش مسوولین فرهنگسرای شورا قبل از برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان در این 
مکان یک نگاهی به اطراف آن می انداختند و وضعیت آن را سروسامان می دادند 
بعد نمایشگاه برپا میکردند و با آبروی شهر بازی نمی کردند شاید چشم مهمانان و 

اساتید را می بستند تا اطراف را نبینند.0114...0913
*من که اهل سیرجانم بشخصه نمیدونم شهرادر شهرم کیه از بس فعال و پرانرژی کال 

مشخص چقدر آباد شده.آمین4982..0914
*دبستان پیشرفت نظارتی بر بوفه اش ندارد لواشک و ژله و اجناس غیر بهداشتی 
به دانش آموزان داده می شود رئیس آموزش و پرورش فکری برای بوفه دبستان 

پیشرفت کند.09130006752
*همشهریان عزیز 

دچار عذاب الهی شده ایم و خبر نداریم. بارندگی نداریم، آبهای زیرزمینی افت کرده 
اند، آب های شرب ما دارای آرسنیک شده اند، به علت تصفیه آب مقادیر زیادی 
آب دوباره اصراف می شود و ده ها درد دیگر. لذا بیاییم به درگاه خداوند متعال پناه 
ببریم، دعا کنیم، از خداوند طلب بخشش و رحمت کنیم شاید مورد عنایت او قرار 

گیریم. 0727...0913
*با سالم شرکت گل گهرکه با شتاب عجیبی در حال فروش آهن سیرجان است 
جهت انتقال کارکنان خود از صدها اتوبوس و مینی بوس استفاده می کند که باعث 
ترافیک وتصادف در شهر و جاده شیراز می شوند و این در حالی است که از سیرجان 
به گل گهر خط راه آهن وجود دارد که این شرکت می تواند به راحتی و با کمترین 
هزینه و خطر،کارکنان خود را جابجا کند ولی متاسفانه درآمد های خود را صرف 

طرح بدون توجیه اقتصادی راه آهن خصوصی کرمان  می نماید. 7538...0913

نسیم امید: مصوبات شورای ترافیک و کالف سردرگم خیابان ها: ترافیک 
زایی شورای ترافیک!

مطبوعاتچی: ای بابا، این ها عقل کل اند و گوش شنوایی وجود ندارد...
***

پاسارگاد: اعضای شورا فقط با شهردار تماس بگیرند
مطبوعاتچی: الو،الو، مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد...

***
پرسیاوشان: گروه های امر به معروف در ادارات سیرجان تشکیل می شود

مطبوعاتچی: ای بابا، مواظب باشین نتیجه عکس نده...
***

نگارستان: سال آینده آب شیرین از بندرعباس وارد مدار می شود
مطبوعاتچی: ایول، بزک نمیر بهار میاد...

***
سخن تازه: جغرافیای سیرجان به تاریخ می پیوندد!

مطبوعاتچی: بدون شرح....
***

نگین: استاندار: صدا و سیما جلسات و برنامه های دولت در کرمان را پوشش 
نمی دهد!

مطبوعاتچی: جل الخالق، صدا و سیما اگر پوشش بده مایه تعجبه، اینکه ِگله 
نداره...

کاسه چه کنم چه کنم؟
نامه وارده: در شورای چهارم بعضی ها بدون تجربه ی مدیریتی و اجرایی باعث شدند 
تمام پروژه های عمرانی شهر نیمه کاره رها شود و آخر ماهای این دوره، کاسه ی چه کنم 
چه کنم دست شهردار و شورانشینان افتاده است؟ شهرداری توپ را شوت می کند توی 
زمین شورا و شورانشینان با یک و دوی زیبا شوت می کنند توی دروازه ی شهرداری. شهر 
سیرجان به جای اینکه روحیه پیشرفت داشته باشه روحیه سیاسی به خودش گرفته. هیچ 
گونه عدالت شهری و شهروندی در آن رعایت نمی شود و ثروت شهر فقط در باالی شهر و 
بافت مرکزی توزیع می شود. هیچکس نیست به این بندگان خدا بگوید اول تملک اراضی 

چهاراه مکی آباد را انجام می دادید سپس دست به کار می شدید، تا االن تمام شده بود. 
آقایان و خانم ها چهارتا کوچه آسفالت کردن باعث توسعه محالت شهر نمی شود. لذا شهر 
باید هفت متخصص شهرساز، برنامه ریزشهری، جامعه شناس شهری، اقتصاد دان، کارشناس 
عمران، معمار، حقوق دادن و کارشناس داشته باشد. نگاهی به پیشرفت کالن شهرهای 
کشور بکنید. اکثر شورانشینان در  کالن شهرها یا از تخصص برخوردارند یا تجربه ی کاری 
در زمینه ی مدیریت شهری دارند یا از تخصص دیگران استفاده می کنند. زمانی که آقای 
»م« شهردار شده بود، شب عید نوروز که سیرجان محور گردشگران نوروزی به سمت 
جنوب کشور بود، در خروجی پلیس راه یک سرویس بهداشتی وجود نداشت.  دو تا در 
میدان بود که در اثر بارندگی غیر قابل استفاده بودند. آن وقت شهرداری که می بایست در 

محل کارش حضور داشته باشد در سواحل زیبای کیش در حال تفریح بود.

ساعت پایان کار... ژاپنی ها در حال برگشت به خانه از محل کار با قطار!
این تصویر در سال 1964 گرفته شده و به خوبی نشان می دهد 
پیشرفت امروز ژاپن چگونه مرهون زحمت نسل پیشین است


