
رسانه جامعه مدنی اسالمی   هفته نامه نسیم امید

 

 صفحه 6عکس:  علی شیبانی

 پیگیری علت مجادله اعضا شورا و معاون اداری مالی شهرداری؛

  فروش وسایل نقلیه بدون مجوز شورا      عدم اطالع از تعداد و نوع ماشین های فروخته شده      برداشت ها متفاوت بوده است

مزایده مبهم!

با این ستاره ها راه را می توان پیدا کرد

قرائت یک جزء  قرآن بعد از نماز مغرب و عشاء هر چهارشنبه در امام زاده علی )علیه السالم( 

اسطور،   پایلوت مبارزه با پدیده زمین خواری

گزارشی از مصرف مکمل های دارویی در باشگاه های ورزشی؛

پهلوان پنبه های امروزی!
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 صفحه 4 صفحه 5

فرهاد افصحی مدیر شهرداری منطقه دو:

قرارداد 6 میلیارد تومانی 
برای نظافت منطقه دو

حجت االسالم ایمان اکبری مدرس نهج البالغه:

فـرار 
از مرگ!

 صفحه 7

نزاع خانوادگی بار دیگر قربانی گرفت؛

قتل جوانی دیگر
 با ضربات چاقو

تیترها

3 صفحه

 حال زار بـازار



افتتاح نمایشگاه مبتکران و نوآوران گهراندیشان 

دانش آموزان مبتکر و خالق دبستان پسرانه غیردولتی گهر اندیشان 
به مناسبت هفته پژوهش،  ابتکارات و خالقیت های خود را در اولین 
نمایشگاه مبتکران و نوآوران گهر اندیشان به نمایش گذاشتند. این 
نمایشگاه علمی که با حضور مسئولین شهرستان و اولیای والدین بویژه 
ریاست  سیرجان،  پرورش  و  آموزش  مدیریت  و  مدیرکل  معاونت 
محترم امور غیرانتفاعی آموزش و پرورش و ریاست مجمع مؤسسین 

مدارس غیرانتفاعی افتتاح شد. 
 دکتر اکبر محیاپور از روحیه با نشاط و انگیزه پژوهشی دانش آموزان 
و از ایجاد نمایشگاه مبتکران و نوآوران گهراندیشان ابراز خوشحالی 
با پژوهش تأکید بسزایی  کرده و بر تعلیم و تربیت و آموزش توأم 
کردند. وی افزود: امروز جامعه ما بیش از گذشته به تحقیق و پژوهش 
نیاز دارد و جهت تحقق بخشیدن به تأکیدات مقام معظم رهبری و 
آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسالمی و آموزش نیروهای متخصص 
و فارغ التحصیالن توانمند و موفق در جامعه نیازمند پژوهش همه جانبه 
در علوم مختلف هستیم. همچنین ریاست محترم آموزش و پرورش 
از دکتر طاهری مقدم و مجموعه همکاران دبستان گهراندیشان بابت 
آموزش توأم با پژوهش و ایجاد روحیه خودباوری، انگیزه مضاعف 

پژوهشی در دانش آموزان تقدیر و تشکر کردند. 
مهندس صفی پور ریاست امور غیرانتفاعی آموزش و پرورش ضمن 
و  مبتکران  و  آموزان  دانش  جانبه  همه  پیشرفت  از  خوشحالی  ابراز 
نوآوران دبستان گهراندیشان تأکید کردند که با پژوهش و کار عملی 
نسبت  آموزان  دانش  وفهم  درک  انگیزه،  دیدگاه،  آزمایشگاهی  و 
به علم تغییر می کند و با انگیزه بیشتری دروس خود را می آموزند 
و اعتماد بنفس و روحیه خود باوری و امید به آینده دانش آموزان 

پژوهشگر بسیار باال است.
از  که   اندیشان  گهر  مجموعه  مؤسس  مقدم  طاهری  نوراهلل  دکتر 
محققان و نخبگان بنام کشور هستند در این مراسم ضمن خیرمقدم به 
مسئولین و مدعوین و اولیای محترم و همکاران گرانقدرشان گفتند: 
که هدف از تأسیس مجموعه گهراندیشان پیدا کردن حلقه گم شده 
همکاران  و  بنده  وهمواره  باشد  می  است  پژوهش  همان  که  علم، 
گرانقدرم تالش خواهیم کرد که دانش آموزان را با روحیه پژوهشی 
آموزش دهیم تا بتوانیم آینده روشنی را برای فرزندان شهرمان رقم 

بزنیم.
شامل:  علمی  مختلف  های  بخش  در  نمایشگاه  این  است  گفتنی 
و  معماری  طراحی  مکانیک،  الکترونیک،  رباتیک،  هوافضا، 
شهرسازی، فرهنگی هنری و اجتماعی، نقاشی، شعر، مقاله، سفالگری 

و صنایع دستی برگزار شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفته 
کذشته در مجلس گفت: امروز که سازمان بیمه 
سالمت به وزارت بهداشت داده شده است، فقط 
گفته می شود که برنامه وبودجه و تأمین اجتماعی 

پول نداده است.
بر  تأکید  با  مجلس  جایگاه  در  نوبخت  علی 
اینکه بیمه سالمت  در اصل بیمه گری نمی کند، 
تشکیالتی  و  اداری  کارهای  داد:  ادامه 
سازمان  به طرف  دستش  و  می دهد  انجام 
اختصاص۱۰  با  و  است  دراز  برنامه وبودجه 
۱۸هزار  می گویند  بودجه  تومان  میلیارد  هزار 
بیمه  اگر  درحالی که  بدهید،  تومان  میلیارد 
خانواده،  پزشک  ارجاع،  نظام  قانون  سالمت 
از  فارماکوپه اجرا می شد  بالینی و  راهنماهای 

تقاضاهای القایی کم می شد.
کرد:  تأکید  بهداشت  کمیسیون  رئیس   
کنید.  دریافت  را  پول آن  و  بیاورید  عملکرد 
اجتماعی،  تأمین  پرداختی در سازمان های  هر 

بیمه سالمت و... غیر از مسیر قانون انجام شود، 
بالینی  راهنماهای  آیا  است.  تصرف  و  دخل 
را نوشته اید؟  از نگاه نوبخت یکی از نواقص 
وزارت  خودسرانه  تصمیم گیری  تحول  طرح 
بهداشت بدون اطالع مجلس و نظام پزشکی 

بوده است. 
وضع  حاضر  حال  در  اینکه  بابیان  وی   
آیا  داد:  ادامه  است،  غیرعادی  و  غیرمترقبه 
به  تومان  میلیارد  هزار   ۸ باید  شرایط  این  در 
شکم سیری ناپذیر بیمه سالمت واریز کرد؟ ما 
برای این ۸ هزارمیلیاردی که برای ادامه طرح 
هزار  شد  تأمین  قرضه  اوراق  طریق  از  تحول 
میلیارد تومان نزول داده ایم. نظر نهایی رئیس 
این  بود:  این  اما  مجلس  بهداشت  کمیسیون 
نه به هر قیمتی.  اما  ادامه پیدا کند،  باید  طرح 
منابع  در  و  کند  تغییر  آن  استراتژی های  باید 

مالی آن صرفه جویی شود.

نسیم امید: حجت االسالم حسن 
جماعت  امام  پور،  شریف 
با  گفت:  علی)ع(  امامزاده 
امور  و  اوقاف  اداره  همکاری 
قرآن  ضیافت  شهرستان  خیریه 
طیبه  ارواح  شادی  جهت 
قرآن  حریم  مدافعان  شهداء، 
هر  علیه السالم  اهل البیت  و 
چهارشنبه بعد از نماز مغرب و 
عشاء در آستان مقدس امام زاده 
علی )ع( با حضور قاریان قرآن 
زائران  و  افتخاری  خادمین 
یک  و  می شود  قرائت  محترم 
مراسم  این  در  قرآن  جزء 
قرائت می شود و در این مراسم 
آقایان  شهرستان  ممتاز  قاریان 
عباس  موسوی،  جالل  سید 

کمال آبادی  مصطفی  و  خراسانی 
در  وی  دارند.  حضور  خراسانی 

پایان از عموم مردم جهت شرکت 
در مراسم دعوت به عمل می آید.

نسیم امید: اگر کسی اعتراض  به رای کمیسیون ماده 100  داشته باشد بعد 
کمیسیون تجدیدنظر بر روی آن نظر می دهد اما وقتی تجدیدنظر رأی 

می دهد قطعی است و جایی برای اعتراض ندارد.
رئیس شورای شهر با اعالم مطلب فوق پیرامون خبر حمایت شورا از 
تخلف شهرداری طی مصوبه شورا به نسیم امید گفت: مصوبه ای که 
در جلسه چهارشنبه دو هفته قبل شورا تصویب شد اینگونه که رسانه ها 
نیست.  دارد صحیح  فروشی  قانون  قصد  مطرح کردند که شهرداری 
محمد عسکری در  ادامه افزود: روال به این صورت است که کمیسیون 
ماده ۱۰۰ بر روی پرونده ای نظر بدهد و اگر اعتراض شود کمیسیون 
تجدیدنظر بر روی آن نظر می دهد اما وقتی تجدیدنظر رأی می دهد 
قطعی است جایی برای اعتراض ندارد جز دیوان عدالت اداری. وی ادامه 
داد: قاسمی شهردار سابق طرحی پیشنهاد داد که پرونده های در کمیسیون 
ماده 5 مشکل دارند مثل شهر کرمان به شورای تامین ارسال کنیم و با تایید 
شورای تامین و تشخیص کارشناسان کرمان برای برخی از این پالک ها 
که تخلف جزئی دارند جریمه در نظر گرفته شود. عسکری ادامه داد:  
با این پیشنهاد مخالفت کردیم  و گفتیم که این کار بی عدالتی است یا 
باید تراکم به همه داده شود و با این پیشنهاد مخالف هستیم. وی ادامه 
داد: یک ماه پیش در کمیسیون ماده 5  در خصوص طرح ارائه شده 
داوود قاسمی بحث شد و از ما خواستند که شورا مصوب کند این طرح 
پیشنهادی به کمیته تطبیق و شورای تامین و کرمان اگر رسید لحاظ کنیم. 
باید  خیابان ۱5 خرداد هست  در  اینکه ساختمانی که  بابیان  عسکری 
تخریب شود گفت: برای این ساختمان دو سال  پیش رای تخریب صادر 
شد و ازآنجایی که مالک به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده بود منتظر 
نتیجه آن بودیم و طبق صحبت دوستان در شهرداری حکم بر تخریب 
ساختمان است البته هنوز نامه به شورا نیامده است و ما ساختمآن هایی 
که  دو تا طبقه و سه طبقه مازاد ساختند را نیز طبق کمیسیون ماده ۱۰۰ 

تخریب می کنیم.

روستای اسطور 
 پایلوت مبارزه با پدیده زمین خواری

تفاهم نامه مشترک پایگاه مقاومت روستای اسطور واداره منابع طبیعی 
شهرستان سیرجان در جهت مبارزه با زمین خواری منعقد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان از اجرای طرح مشارکتی 
بسیجیان و منابع طبیعی در جهت حفظ اراضی ملی خبر داد، افزود: با 
توجه به نقش بسیج درحرکت به سوی آرمان ها و پاسداری از ارزش های 
انقالبی و اسالمی و نقش این نهاد انقالبی درمسیر رشد و تعالی جامعه 
افراد  تعدادی  توسط  ملی  اراضی  تصاحب  و  زمین خواری  و  اسالمی 
سودجو، اداره منابع طبیعی شهرستان سیرجان اقدام به انعقاد تفاهم نامه با 
بسیجیان ناحیه مقاومت نموده است . رجبی زاده گفت : اجرای این طرح 
با این هدف است که از توان پایگاه های مقاومت در حفظ وحراست 
از  طرح  این  راستا  ودرهمین  نماییم  استفاده  ملی  منابع  عرصه های  از 
شهرستان سیرجان آغاز و نقشه 5 روستا بعنوان الگویی جهت جلوگیری 
از تصرفات و زمین خواری تحویل نیروهای بسیج مردمی معین شد.وی 
بیان داشت :این اقدام ارزشمند بعنوان یک اقدام الگوئی بوده و قابل تعمیم 

به سایر مناطق و شهرستان ها می باشد.

خبـر

رئیس کمیسیون بهداشت  ودرمان مجلس:

نزول هزارمیلیاردی برای طرح تحول سالمت

محمد عسکری، رئیس شورای شهر:

جریمه برای تخلف های جزئی 
ساخت وساز است

امام جماعت امامزاده علی)ع(:
برگزاری مراسم قرآن خوانی در حرم امام زاده علی )ع(

نسیم امید: چندی قبل محمدرضا 
عرب گویینی عضو شورای شهر 
شهر  شورای  علنی  جلسه  در 
شهرداری  یک میلیاردی  تخلف 
سازمان  ماشین های  مزایده  در 
عمران را در جلسه شورا  مطرح 
مالی  معاون  که  جلسه ای  کرد، 
اداری شهرداری در آن حضور 
بین  مجادله  به  جلسه  و  داشت 

این دو و اعضا دیگر کشیده شد. هفته نامه »نسیم 
آن  به  موضوع  این  صحت وسقم  برای  امید« 

پرداخته است: 
فروش وسایل نقلیه بدون مجوز شورا

محمدرضا عرب گویینی که به برگزاری مزایده 
اعتراض داشت و به اعتقاد او شهرداری تخلف 
یک میلیاردی کرده است در این رابطه به نسیم 
امید گفت: طبق قانون شورا و شهرداری ها فروش 
هرگونه اموال منقول و غیرمنقول شهرداری نیاز 
به مصوبه شورا دارد اما شهرداری اقدام به فروش 
است که  بدون مجوز شورا کرده  ماشین آالت 
تخلف است. وی ادامه داد: جزئیات این مزایده 

هنوز به دست ما داده نشده است و ظاهراً قیمت ها 
کارشناسی شده بودند اما شورا اطالع دقیقی از 

این مزایده ندارد.
برداشت ها متفاوت بوده است

رئیس شورای شهر پیرامون مزایده خودروهای 
شهرداری بابیان اینکه برداشت ها متفاوت بوده، 
در  بندی که  به  توجه  با  عمران  سازمان  گفت: 
اساسنامه خود داشته و به استناد به آن با تصویب 
فروش  به  اقدام  سازمان  شورای  و  هیئت مدیره 
خودروها کرده است. محمد عسکری در ادامه 
افزود: اما طبق قانون شورا و شهرداری هرگونه 
اموال منقول و غیرمنقول شهرداری برای فروش 

در  عسکری  دارد.  شهر  شورای  مصوبه  به  نیاز 
تخلف  شما  عقیده  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
بوده است،گفت: همان طور که گفتیم سازمان به 
استناد بند اساسنامه خود اقدام کرده و برداشت ها 
قیمت ها  داد:  ادامه  وی  است.  بوده  متفاوت 
کارشناسی شده بودند و کارشناسان دادگستری 

بر روی ماشین آالت قیمت گذاری کرده بودند. 
ماشین های  نوع  و  تعداد  از  اطالع  عدم 

فروخته شده 
این  پیرامون  شهرداری  اداری  مالی  معاون 
تمام  مناقصه  این  گفت:  امید  نسیم  به  موضوع 
روال قانونی خود را انجام داده و مصوبه شورای 

سازمان و هیئت مدیره سازمان را داشته 
تمام  داد:  ادامه  معتمدی  است. محمد 
رسمی  کارشناس  طریق  از  ماشین ها 
که  بودند  خورده  قیمت  دادگستری 
میلیون  آن ها ۱۸۰  از  برخی  فروش  از 
تومان بدست آمده است که به حساب 
شهرداری رفته است و حاال تیتر زدند 
صورت  این  به  یک میلیاردی  تخلف 
نبود. وی در بحث اینکه تخلف بوده یا 
نبوده ادامه داد: هیئت مدیره سازمان مصوب کرده 
که منوط بر تاییدیه شورای سازمان و در شورای 
سازمان تایید شده و ارجاع به شورای شهر نداده 
است  و اعضای شورای سازمان متشکل از دو نفر 
و یک عضو  و شهردار  وزارت کشور  نماینده 
شورا به عنوان ناظر و رئیس هیئت مدیره سازمان 
که تصمیم گرفتند با مصوبه هیئت مدیره موافقت 

کنند.
نوع  خصوص  در  مالی  معاون  است  گفتنی 
اظهار  رفته  فروش  به  که  تعدادی  و  ماشین ها 

بی اطالعی کرد. 

پیگیری علت مجادله اعضا شورا و معاون اداری مالی شهرداری؛

مزایده مبهم!
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خبری  همیشگی  جنب وجوش  از 
برف  بارش  و  زمستان  سرمای  نیست، 
و  نشانده  مغازه ها  بر  بی رمقی  گرد 
روز  گذری  مشتری  چند  با  کسبه 
مغازه داران  می گذراند.  شب  به  را 
گپ  و  آب وجارو  مشغول  هم 
برگزاری  هستند.  یکدیگر  با  زدن 
برای  انتظار  و  پاییزه  نمایشگاه 
برگزاری نمایشگاه بهاره برایشان خبر 
بهبودی  به  امید  و  نیست  خوشایندی 
وضعیت کسب وکار در ایام نزدیک به 

عید نوروز دارند:

خرید  پاییزه  نمایشگاه  از  مردم 
کردند

نصیری  خ  مغازه  کنج  در  محمد 
بی رمقی  دلیل  نشسته  پیشخوان  پشت 
چه  هر  »مردم  می پرسم:  را  بازار 
پاییزه  نمایشگاه  از  می خواستند 
برف،  بارش  به  توجه  با  خریدند، 
مردم  اجناس  گرانی  و  هوا  سرمای 
البته  ندارند  کردن  خرید  دل ودماغ 
خوب  بازار  وضع  عید  ایام  نزدیک 
شهر  این  مسئوالن  اگر  می شود 

نمایشگاه برگزار نکنند.«
گرانی  شاهد  می دهد:  ادامه  وی 
ازجمله  خانوار  سبد  خوراکی  اقالم 
برنج  و  گوشت  مرغ،  تخم مرغ، 
هستیم. من دارای سه فرزند دانشجوی 
هزینه های  باید  که  آزادم  دانشگاه 
را  آن ها  مسکن  و  معیشت  دانشگاه 
نمی دانم  بازار  این  با  کنم،  تأمین  نیز 

چه کنم.

بنزین گران نشده ولی بیشتر اجناس 
گران شدند

زهرا در حال خرید از سوپرمارکت 
در  اجناس  می گوید:»  است  امام  خ 
مغازه ها باقیمت باال به فروش می رسند 
از  را  اجناس  می دهیم  ترجیح  نیز  ما 
وی  بخریم.«  است  ارزان تر  که  جای 

گران  بنزین  باآنکه  می دهد:»  ادامه 
گران  اجناس  بیشتر  ولی  است  نشده 
نمی دانم،  را  آن  دلیل  است  شده 
شروع  زودتر  مغازه داران  مثل اینکه 
خودکرده اند.  اجناس  کردن  گران  به 
بروید  کوچه  سر  سوپر  تا  است  الزم 
باالی  خوراکی  رقم  چند  فقط  خرید 

بیست هزار تومان است.«

نظارتی بر بازار نیست
است،  خانه  ساخت  مشغول  علی 
خرید  برای  امروز  می گوید:» 
از  همه جا  رفتم،  ساختمانی  شیرآالت 
افزایش قیمت ها تا 2۰ درصد صحبت 
می پرسم،  را  آن  دلیل  وقتی  بود 
گران  کارخانه  از  قیمت  می گویند 

شده است.«
می گوید:»  علی  دوست  محسن 
است،  شده  گران  خیلی  آهن  قیمت 
می خرند  کیلویی  به صورت  را  آهن 
یا  می فروشند  دانه ای  به صورت  ولی 
ولی  می خرند  کیلویی  را  تخم مرغ 
دانه ای به فروش می رسد، آنچه به نظر 

می رسد نظارتی بر بازار نیست.« 

بیشترین بازرسی اصناف بعد از استان

با  را  مردم  سئواالت  و  مشکالت 
اداره صنعت، معدن و تجارت  رئیس 
سیرجان در میان گذاشتیم. محمدرضا 
اجناس  بعضی  خریداری  خواجویی 
به صورت  تخم مرغ  و  آهن  مثل 
به صورت  را  آن  فروش  و  کیلویی 
گفت:   و  دانست  تخلف  دانه ای 
قانونا  تیرآهن  و  تخم مرغ  فروش 
فروش  و  است  کیلویی  به صورت 
شاخه ای  و  دانه ای  به صورت  آن ها 

تخلف محسوب می گردد و هماهنگی 
اتحادیه های  به  و  به عمل آمده  الزم 
ذی ربط ابالغ تا نسبت به اطالع رسانی 
به واحدهای زیرمجموعه اقدام نمایند.
 2۰ افزایش  خصوص  در  وی 
درصدی قیمت ها )وسایل ساختمانی( 
قیمت  کنترل  ثبت  می گوید:»در 
اصناف  اتاق  و  اداره  این  بازرسین 
از  معتبر  خرید  فاکتور  دریافت  با 
درصد  نمودن  لحاظ  و  مغازه داران 
قیمت  کنترل  به  نسبت  مصوب  سود 
هرگونه  با  و  می نماید  اقدام  کاالها 
برخورد  غیرمعقول  قیمت  افزایش 
قانونی صورت می پذیرد. در خصوص 
ساختمانی  مصالح  قیمت  افزایش 
است  اهمیت  حائز  نکته  این  ذکر 
از  محصوالت  این  از  بسیاری  که 
و  می شوند  وارد  دیگر  استان های 

افزایش قیمت دارند. «
و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
عدم  از  ناشی  گرانی  درباره  تجارت 
نظارت صحیح در عرضه محصوالت 
در  می دهد:»  شرح  این گونه  را 
محصوالت،  عرضه  بر  نظارت  بحث 
سوی  از  متعددی  نظارتی  طرح های 
بازرسی  امر  و  برنامه ریزی  اداره  این 
مداوم  به صورت  صنفی  واحدهای  از 
اداره  این  بازرسین  می گردد.  اجرا 
از  نوبتی  به صورت  اصناف  اتاق  و 
بازرسی  شهرستان  سطح  واحدهای 
بازرسی  واحد  از  همچنین  می نمایند 
استان در سال جاری  نظارت مرکز  و 
آمد  عمل  به  دعوت  مرحله  چندین 
واحدهای  قیمت  کنترل  بازرسی  و 
صنفی به جد پیگیری و در حال اجرا 
است تا جایی که بعد از مرکز استان، 
بیشترین بازرسی از واحدهای صنفی و 
برخورد با متخلفین در سطح شهرستان 

سیرجان صورت پذیرفته است. 
خواجوئی در پایان درباره چگونگی 
می گوید:»کلیه  نمایشگاه   برگزاری 
نمایشگاه ها  برگزاری  درخواست های 

کمیته  در  تخصصی  و  مستقیم  عرضه 
و  مطرح  شهرستان  نمایشگاه های 
با  را  مربوطه  مجری  کمیته  اعضای 
اولویت شرکت های نمایشگاهی بومی 
نمایشگاه  برگزاری  توانایی  ارزیابی  و 
کمیته  پس ازآن  و  می نمایند  انتخاب 
موضوع  نیز  استان  مرکز  نمایشگاهی 
این  تصویب  از  پس  و  بررسی  را 
کمیته مجوز برگزاری نمایشگاه صادر 

می شود.«
از  دریافتی  پول  می گوید  وی 

واریز  شخص  به حساب  نمایشگاه 

در  می دهد:»  ادامه  و  نمی شود 
اخیر  هدایای  و  سوغات  جشنواره 
کلیه وجوه مربوط به غرفه ها  دریک 
اتاق  امضای  با  مشترک  حساب 
اصناف و مجری مربوطه بنام متحدان 
دریافتی های  کلیه  و  واریز  اصناف 
کارگروه  نظارت  با  پرداخت ها  و 
نمایشگاهی  کمیته   توسط  شد  تعیین 
شهرستان صورت پذیرفت. هیچ گونه 
وجود  رابطه  این  در  شخصی  حساب 
حق  مبالغ  دارانی  غرفه  اگر  و  نداشته 
فرد  یا  شخص  به حساب  را  غرفه 
معدن  صنعت،  اداره  به  کردند  واریز 
و تجارت شهرستان مراجعه و موضوع 

را پیگیری کنند.  
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
برگزاری  مسئوالن  اینکه  به  اشاره  با 
نمایشگاه در سیرجان ارزیابی مناسبی 
از نحوه برگزاری نمایشگاه و رضایت 
مردم و کسبه دارند، گفت:» در پایان 
برگزاری هر نمایشگاه، نحوه عملکرد 
از  که  نظرسنجی  همراه  به  مجری 
می پذیرد  صورت  مصرف کنندگان 
قابل  و  مطرح  نمایشگاهی  کمیته  در 
است. در جشنواره  بررسی  و  ارزیابی 
سوغات  اولویت،  امسال  سوغات 
سیرجان و پس ازآن استان و درنهایت 
سوغات کشور بوده و فروش اجناس 
جشنواره  در  مرتبط  غیر  و  چینی 
نمایشگاهی  کمیته  در  مجری،  توسط 
برخورد  برگزارکننده  با  و  بررسی 

خواهد شد. «

نشست اطالع رسانی صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان در سالن کنفرانس سایت مجتمع معدنی و 
صنعتی گل گهر و با حضور دکتر خلفی مشاور وزیر 
و ریئس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران روابط 
عمومی شرکت های بزرگ استان و منطقه گل گهر 
به میزباني روابط عمومی و امور بین الملل مجموعه 

گل گهر برگزار شد.

استراتژی تعامل و امید
به گزارش روابط عمومی شرکت گل گهر در 
این نشست ابتدا مهندس سید علیرضا مرتضوی،  
مدیر حوزه مدیرعامل که به نیابت از مهندس تقی 
یافته  جلسه حضور  در  مجموعه  مدیرعامل  زاده 
بود در بخشی از سخنان خود با اشاره به استراتژی 
تعاملی که مدیرعامل گل گهر به کار گرفته است 
گفت: این استراتژی تعاملی و امیدی که به منطقه 

گل گهر تزریق شده تأثیرات خوبی درروند تولید و 
توسعه طرح ها داشته و تغییرات چشمگیری را در 

این زمینه شاهد هستیم.
گهر  گل  مجموعه  عمومی  روابط  افزود:  وی 
فعالیت های تخصصی بسیار خوبی را طی سال های 
دوره های  برگزاری  است.  داده  انجام  گذشته 
اطالع رسانی های  و  منظم  بازدیدهای  آموزشی، 
آنی و فوری در کنار حجم عظیمي از فعالیت های 
این   زحمات  از  گوشه ای  اجتماعي  فرهنگي 
تشکر  و  تقدیر  جای  که  است  پرتالش   مدیریت 

دارد. 
همدلی  به  توجه  با  همچنین    : افزود  مرتضوي 
گل  عمومی های شرکت  روابط  مجموعه  بین  که 
بیشتر  انعکاس  شاهد  شااهلل  ان  دارد  وجود  گهر 
فعالیت های مجموعه گل گهر در سطح کشور و 

حتی دنیا باشیم.

گل گهر همراه فرهنگي سیرجان 
در ادامه مهندس ابوذر حلوایی پور مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر به ارائه 
گزارشي از  فعالیت های انجام شده در این واحد از 

ابتدای سال 96 تاکنون پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به برخی 
اقدامات انجام شده توسط روابط عمومی گل گهر 
گفت: طی چند سال گذشته تالش های خوبي در 
شرکت های  عمومی  روابط  نمودن  فعال  جهت 
تابعه و زیرمجموعه گل گهر و ایجاد یک شوراي 

قوي روابط عمومی در منطقه گل گهر انجام شده و 
خوشبختانه با تأکید مهندس تقی زاده بر لزوم إیجاد 
شرکت های  اکثر  حاضر  حال  در  سازوکار  این 
عمومي  روابط  داراي  صنعتي  منطقه  این  بزرگ 
فعال هستند وان شاا... مابقی شرکت ها نیز تا پایان 

سال در این خصوص اقدام خواهند کرد.
شورای  افزود:  گهر  گل  عمومی  روابط  مدیر 
رکن  به عنوان  گهر  گل  منطقه  اجتماعی  فرهنگی 
سالي  چند  فرهنگي  سیاست گذاری های  اصلی 
است که کار خود را آغاز کرده است و با توجه به 
جامعه هدف خود که شامل سهامداران، کارکنان و 
خانواده کارکنان در منطقه گل گهر، مردم شریف 
سیرجان  و ... می باشند فعالیت های خیلي خوبي را 
انجام داده است. همچنین گل گهر در راستای عمل 
به مسئولیت های فرهنگي خود و با شعار گل گهر 
همراه فرهنگي سیرجان برنامه  فرهنگی متعددي  را 
به مرحله اجرا رسانیده است تا بتواند تعهد خود در 
فعالیت های فرهنگي اجتماعی شهرستان را در قبال 

مردم عملی کرده باشد.
مهندس حلوایی پور با اشاره به این که در حوزه 
روابط  در  خوبی  بسیار  اقدامات  نیز  اطالع رسانی 
عمومی شرکت گل گهر انجام شده است, گفت: 
اسم  به  داخلي   ماهنامه  یک  مجوز  راستا  این  در 
گل گهر اخذشده که توسط تیمي مجرب در حال 
نیز  تخصصي  فصلنامه ای  همچنین   و  است  چاپ 
در حوزه سنگ اهن و فوالد نیز از دهه فجر امسال 
این ها  کنار  در  کرد  خواهد  آغاز  را  خود  چاپ 
تخصصی  مقاالت  چاپ  ویژه  پژوهشگر  فصلنامه 

نیز در حال چاپ و توزیع است  در حوزه معدن  
به صورت  داخلی   و  تخصصی  نشریات  این  و 
مجموعه  داخلی  وقایع  و  اخبار  فصلي  و  ماهانه 
پایگاه  همچنین  کرد،  خواهند  اطالع رسانی  را 
اطالع رسانی گهر پرس امروز با حضور دکتر خلفی 
بتوانیم  تا  را آغاز خواهد کرد  فعالیت خود  رسما 
بیش ازپیش فعالیت های انجام شده در مجموعه گل 

گهر را به موقع  و آني اطالع رسانی نماییم.
وی از تعامل دوسویه روابط عمومی گل گهر با 
سایر روابط عمومی ها خبر داد و گفت: مجموعه 
شورای اطالع رسانی گل گهر می خواهد به سمتی 
برود که مجموعه گل گهر هیچ سئوالی را در ذهن 
پل  و  نگذارد  پاسخ  بدون  همکاران  و  مخاطبان  
ارتباطی برای ارتباط بین این مجموعه با کارکنان، 

سایر شهروندان و مخاطبین برقرار نماید. 
کرد:  خاطرنشان  گهر  گل  عمومی  روابط  مدیر 
اقدامات  دیگر  از  گهر  گل  مجموعه  از  بازدید 
تعداد  این مجموعه است و روزانه  روابط عمومی 
و  معادن  از  مردم  مختلف  أقشار  از  قابل توجهی 

کارخانجات مجموعه بازدید می کنند.
همچنین موسسه معراج اندیشه گل گهر به عنوان 
یک پایگاه فرهنگی اقدامات بسیار خوبی را انجام 
تا بسیاری از خالء های  داده است و تالش کرده 
فرهنگی را در منطقه گل گهر و شهرستان مرتفع 

نماید.
نشیب  و  فراز  پر  راه  این  در  ما  تاکید کرد:  وی 
و  معدن  صنعت،  وزارتخانه  مجموعه  حمایت  به 
نشریات  تمامی  از  همچنین  داریم.  نیاز  تجارت 

اطالع رسانی بهتر و بیشتر استفاده کنند. 
مهندس حلوایی پور تعامل واحد روابط عمومی 
گل گهر با نشریات کشوری و محلی را در سطح 
بسیار خوبي عنوان کرد و گفت: بسیاری از نشریات 
اخبار  روزانه  محلی  نشریات  همچنین  و  سراسری 
سعی  نیز  ما  دهند.  می  پوشش  را  ما  به  مربوط 
کردیم دوره های آموزشی بسیاری را برای آموزش 
دوسویه  تعامل  یک  تا  سازیم  فراهم  خبرنگاران 
بین روابط عمومی این مجموعه و رسانه ها شکل 

بگیرد.
این  حضور  از  گهر  گل  عمومی  روابط  مدیر 
مجموعه در ۱3 نمایشگاه داخلی و خارجی خبر داد 
و گفت: در سال گذشته در بیش از ۱3 نمایشگاه 
داخلی و خارجی شرکت کردیم که برای مجموعه 
و  است  پررنگ   ای چون گل گهر یک حضور 
داشته  ادامه  دست  این  از  فعالیت هایی  است  امید 

باشد.

اینجا که خاک را به عمل کیمیا کنند 
در ادامه دکتر خلفی رییس مرکز روابط عمومی 
تجارت;  و  معدن  صنعت،  وزارت  اطالع رسانی  و 
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار سازندگی 
سالگرد درگذشت  و  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
فراوانی که در  نعمت های معدنی  به  اشاره  با  وی 
استان کرمان وجود دارد گفت: همیشه می گویند 
»آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند« اما در وصف 
مجموعه گل گهر باید گفت »اینجا که خاک را به 
عمل کیمیا کنند« چرا که با عمل و اقدامات شایسته 

در این مجموعه از خاک و از معادن به بهترین نحو 
در گل  امروزه  که  فعالیت هایی  می شود.  استفاده 
گهر شاهد آن ها هستیم تالش بزرگی است و ما 
بایستی به سمت توسعه و تولید با استفاده از دانش 

روز دنیا گام برداریم.
وی افزود: ما بایستی نگاه بین المللی داشته باشیم 
و اگر نگاهمان را بسته نگه داریم در چرخه تکرار 

گرفتار خواهیم شد.
گل گهِر امروز نیز زمانی به نتیجه ایده آل خود 
نگاه  و  کند  حرکت  جهانی  نگاه  با  که  رسد  می 
در  و  خارجی  گذار  سرمایه  جذب  یعنی  جهانی 

اختیار گرفتن بازارهای خارجی.
و  داریم  را  فوالد  تنی  میلیون  انداز 55  ما چشم 
معدنی  از جمله مجموعه های  مجموعه گل گهر 
است که می تواند زنجیره فوالد را کامل و موجب 
ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در داخل کشور شود و 
ارز بسیار زیادی را وارد کشور سازد و این امر تنها 
بازارهای هانی  با نگاه جهانی و رقابت پذیری در 

مقدور است.
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
از  تقدیر  با  تجارت؛  و  معدن  صنعت،  وزارت 
عمومی  روابط  تعامل   ، انجام شده  خوب  اقدامات 
گل گهر با رسانه ها را بسیار خوب عنوان کرد و 
گفت: در حوزه ارتباطات باید بدانیم چه تصویری 
این  در  دهیم.  ارائه  خواهیم  می  خود  مجموعه  از 
حوزه نگاه کارمندی و اداری کارامد نیست بلکه 
نگاه ما باید مردمی باشد. ما باید ببینیم چه تصویری 

از grand Image ما ساخته می شود. 

وی خاطرنشان کرد: فرودگاه روابط عمومی ها 
کف خیابان و در جمع مردم است نه اتاق های 
زبان.  بعد  و  باشیم  گوش  اول  باید  ما  بسته  در 
تعامل  و  باشیم  داشته  افقی  تعامل  حتما  بایستی 
برای  ما  دهیم.  کاهش  را  مراتبی  سلسله  های 
موفقیت در حوزه روابط عمومی بایستی برویم 

به سمت فضاهای باز جامعه.
روابط  فعالیت  بر  ها  رسانه  تاثیر  خلفی  دکتر 
عمومی را مهم دانست و گفت: ما بایستی صدای 
رسانه ها را بشنویم و ببینیم چه می گویند. این 
امر تاثیر بسیاری درروند عملکرد ما می گذارد. 
سمت  به  حتما  بایستی  عمومی ها  روابط  نگاه 
ببینیم  بایستی  با پشتوانه رسانه ها. ما  باشد  مردم 
این  و  کجاست؟  ما  جامعه  افکار  ثقل  مرکز 

هدف مشترک تمام روابط عمومی هاست.
وی استفاده از شبکه های مجازی را اجتناب 
فرصت  از  بایستی  گفت:  و  کرد  عنوان  ناپذیر 
کرد.  استفاده  مجازی  فضای  در  آمده  پیش  های 
باید از مزیت این فضاها در راستای تبلیغات کاری 
به جامعه نشان  خود استفاده کنیم و ظرفیت ها را 
دهیم. یک روابط عمومی فعال باید نگاه های مدیر 
به  را  کارگران  دسترنج  و  گذاشته  کنار  را  محور 

جامعه نشان دهد.
های  خانواده  بین  بایستی  افزود:  خلفی  دکتر 
کرد.  ایجاد  پیوند  گهر  گل  مجموعه  و  کارکنان 
بین اقشار مختلف جامعه و این مجموعه پیوند ایجاد 
کرد. از حضور ائمه جمعه و علما استفاده کرد و 
فعالیت های  انعکاس  برای  را  مختلفی  های  راه 

انجام شده در این مجموعه مد نظر قرار داد.
فعالیت روابط عمومی ها  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
استان ها، خانواده روابط  گفت: تالش کردیم در 
عمومی ها شکل بگیرد و با جلسات اینچنینی در هر 
ماه به تعامل و تبادل تجربیات پرداخته شود. چرا که 
این امر نقش بسیار مهم و محوری بر ارتقاء جایگاه 
روابط عمومی ها و انعکاس اقدامات انجام شده در 

هر واحد یا شرکت دارد.
گهر  سایت  از  جلسه  ادامه  در  است  گفتنی 
پرس رونمایی شد. این سایت با رویکرد خبری و 
اطالع رسانی اقدامات منطقه گل گهر فعالیت خود 
را رسما آغاز کرد. همچنین در پایان حاضرین در 
جلسه از مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر بازدید 

به عمل آوردند.

مبالغ نجومی موسسات مشابه!
یک  گویا  ...متأسفانه  معتضد:  خسرو 
سنت و عادت جاافتاده شده است که هر 
موسسه  خود  برای  مشهوری  شخصیت 
بودجه  آن  برای  و  راه اندازی  نهادی  یا 
بسیاری  کند.  درخواست  قابل مالحظه ای 
از این موسسات و نهادها کاری مشابه هم 
انجام می دهند و به همین دلیل مبالغ نجومی 

هنگفتی صرف دوباره کاری می شود. روحانیت ایران از عصر 
صفویه آن قدر منیع الطبع و متکی به نفس و متین و مستقل بود 
که هرگز عالقه نداشت هزینه های آن از پول دیوان که آن را 

وجوه مظلمه می خواندند تامین شود.
مراجع و روحانیون هزینه خود، مدرسه و حوزه علمیه را از 
وجوه خمس و زکات که بازرگانان و متدینین تقدیم می کردند 
می گذراندند. دولت در هیچ زمان به حوزه های علمیه پیشنهاد 

کمک نمی کرد زیرا پاسخ نمی دادند و آبروی دولت می رفت.
شاید اوقاف که موقوفه ها در اختیارش بود از سهم موقوفات 
منبر و طالب هدیه  ارباب  به  نظر واقف، وجوهی  آن هم طبق 
حتی  بروجردی  آیت اهلل العظمی  که  می دانند  همه  اما  می کرد 
یک تومان از دولت برای هزینه ساخت مسجد اعظم نپذیرفت 
و تمام هزینه ها را خود از محل خمس و زکات و هدایای مردم 
ودیگرکشورهای  ایران  از  مقلدانش  و  پیروان  که  وجوهی  و 
شیعه نشین به دفتر آن حضرت در قم می فرستادند تامین کرد. 
حتی مرحوم یگانگی مهندس زرتشتی از فرط عالقه به شخص 
آیت اهلل تمامی امور آب  و برق مسجد را به انجام رساند و چک 
حاوی بهای خدمات فنی و تجهیزات به کاررفته را با یادداشتی 
احترام آمیز به دفتر حضرت آیت اهلل بازگرداند. در هزینه کردن 
نگه  حدومرزی  باید  مسلمان  ولو  خارجی  کشورهای  برای 
تقریبا  موقعیت کنونی که حصر  در  مالی کشور  منابع  داشت. 
آمریکا  که  شنیده شده  حتی  نیست  زیاد  چندان  است  باقی 
را  مسافربری  پول خرید هواپیماهای  میلیون ها دالر  می خواهد 
بلوکه کند. جمعیت ایران نیز طی قرن گذشته هشت برابر شده 
و از 9 میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۱9۰۰ به حدود ۸۰ میلیون 
جمعیت  این  نیازهای  بنابراین  است  رسیده   2۰۱۸ سال  در  تن 
انبوه و بی سابقه بسیار بیشتر شده و حق این است که بیشتر منابع 
این  از  محرومیت  و  فقر  تا  برسد  ایران  مردم  مصرف  به  مالی 

مملکت رخت بربندد.
زمانی بهای نفت به بشکه ای ۱2۰ دالر هم رسیده بود و دولت 
برنامه های سازندگی داخلی و حتی  دست باز برای طرح ریزی 
کمک به همسایگان را داشت. اکنون آن اتفاقات وجود ندارد و 
همسایگان ایران نباید متوقع باشند مردم ایرآن همچنان بتوانند به 

دوستان ایران کمک کنند.
و  می خورد  را  غذاها  ساده ترین  جنگ  دوران  در  چرچیل 
چون زیردریایی های آلمان کشتی های حامل خار بار از کانادا، 
شلیک  با  را  بریتانیا  جزیره  به  هندوستان  و  نیوزیلند  و  استرالیا 
گاو، گوساله، گوسفند  به جای گوشت  می کردند،  اژدر غرق 
انگلستان  در  را  خرگوش  کثیرالولد  حیوان  پرورش  خوک  و 
متداول کرد و حتی تخم مرغ را شامل جیره بندی قرارداد. امروزه 
هم همه باید صرفه جویی را نصب العین قرار دهند و حتی وزرا 

و وکال تقاضای تعدیل حقوق های میلیونی خود را بکنند.
*روزنامه جوان

3 شـهر
گزارش »نسیم امید« از وضعیت کسب وکار ؛ 

حال زار بـازار
  فروش تخم مرغ و آهن کیلویی است

  رییس مرکز روابط عمومي و اطالع رسانی وزارت صنعت, معدن و تجارت در گل گهر :  

نگاه  روابط عمومی ها باید مردمي باشد 
 مهندس حلوایي پور : براي تحقق شعار گل گهر همراه فرهنگي سیرجان از هیچ تالشي دریغ نمی کنیم 

یادداشت

آرشیو 

شنبه 23 دی 1396، شماره 126 ، سال سوم

گروه شهر

بعد از مرکز استان، بیشترین بازرسی از واحدهای 
صنفی و برخورد با متخلفین در سطح شهرستان سیرجان 

صورت پذیرفته است. 

هفته نامه نسیـم امید



اتفاق  مورد  که  موضوعاتی  از  یکی 
ای  وشبهه  شک  آن  در  و  است  همه 
احدی  است.  مرگ  ندارد  وجود 
از  نمی تواند  الهی  قدس  ذات  جز 
چنگال آن بگریزد و پای به فرار نهد. 
أَیَن ما َتکونُوا  قرآن کریم می فرماید: 
بُُروٍج  ِفی  کنُتْم  َولَْو  الَْمْوُت  یْدِرککُم 
شمارا  مرگ  باشید  جا  »هر  ُمَشیَدٍة 
درمی یابد، هرچند در برج های محکم 
کجا  به  می گریزید،  کجا  به  باشید« 
می روید... هرکجا باشید مرگ شمارا 

فرامی گیرد.
در خصوص مرگ دو گروه وجود 
دارند: یک عده می ترسند، یک عده 
استقبال می کنند. انسان های بی هدف 
و  می ترسند  مرگ  از  معتقد  غیر  و 
آگاه  مسئول،  باهدف،  انسان های 
می روند.  مرگ  استقبال  به  بیدار  و 
به سبب عدم درک  اکثر مردم،  ولی 
مردگان،  دنیای  واقعیت  از  درست 
مرگ را نوعی پایان زندگی می دانند؛ 
درحالی که تنها پایان نوعی از زندگی 
است.  آن  از  دیگری  نوع  آغاز  و 
این موضوع هیئت تحریریه  پیرامون 
حجت االسالم  با  امید  نسیم  هفته نامه 
که  نهج البالغه  مدرس  اکبری  ایمان 
نشستی  می برد   سر  به  سیرجان  در 
باهم  را  آن  از  چکیده ای  که  داشته 

می خوانیم:

روزی جهان را جمع خواهم کرد
ابتدای  در  اکبری  حجت االسالم 
مرگ  از  ترس  خصوص  در  بحث 
ما  اطراف  زیادی  آدم های  گفت: 
هستند که از مرگ هراس دارند:کسی 
چه  مرگ  پرسید  سجاد)ع(  امام  از 
فرمود:  آن  به  پاسخ  در  امام  هست؟ 
در دنیا دودسته انسان داریم کفار و مو 
شکل  به  مرگ  هرکدام  برای  که  من 
خاصی است. مرگ برای افراد باایمان 
و مو من مثل درآوردن جامه چرکین 
و کثیف و پوشیدن جامه زیبا و رفتن 

به منزلگاه امن است. اما برای انسان های 
کفار مانند درآوردن جامه زیبا و به تن 
کردن جامه زشت و کثیف و رفتن به 

منزلگاه ناامن است. 
علی  امام  اینکه حضرت   بابیان  وی 
می کند  عرض  )ع(  حسن  امام  به  )ع( 
کوچ  برای  که  کن  زندگی  شکلی 
افزود:  برای زیستن،  نه  کردن آمده ای 
نه  آفریده شده ایم  رفتن  برای  ما  همه 
برای ماندن در این دنیا. اما بااین وجود 
ما  خداست  و  قرآن  از  داریم  چه  هر 
معنای  بیش تر  باید  این دو  فراگیری  با 
برای  کنیم.  واکاوی  را  مرگ  و  دنیا 
باید  موضوع  این  بررسی  و  واکاوی 
به آیه ۱۰4 سوره انبیاء دقت کنیم که 
جهان  این  فرمودند:  آن  در  خداوند 
مانند  را  آسمان  و  زمین  از  متشکل 
و  کرده ام  پهن  بندگانم  برای  سفره ای 

روزی آن را جمع خواهم کرد. 

عجیب و عجیب تر
زیبا  سفارشی  در  علی)ع(  امام 
نزدیک  دنیا  کوچ  زمان  می فرماید: 
خداوند  از  اطاعت  واجب،  است. 
است،  گناه  ترک  واجب تر،  است 
نزدیک تر،  مرگ  اما  نزدیک  قیامت 
دنیا عجیب است وعجیب تر، عالقه به 
آن است، دشوار قبر است اما دشوارتر 
قبر  منزلگاهی  از  توشه رد شدن  بدون 
است. زمین خطاب به انسان می گوید: 
بر پشت من راه می روی جایت درون 
من است، بر پشت من حرام می خوری 
درون من کرم ها تو را می خورند! چرا 
انسان خودش را آماده نکند برای این 

شرایط سخت.

پنجاه منزلگاه بعد از مرگ
پاسخ  در  نهج البالغه  مدرس  این 
بر  را  انسان  خداوند  چرا  سوال  این  به 
روی زمین آورد؟ افزود: انسان قبل از 
اینکه بر روی زمین بیاید در »عالم ذر « 
بوده چون  زاد آدمی طغیان گر است، 
به  ذر  عالم  از  اگر  لیطغی  االنسان  ان 

این دنیا نمی آمد، روزی بندگانش در 
ادعای خدایی  و  او می ایستادند  مقابل 

می کردند.
اینکه  بابیان  اکبری  حجت االسالم 
طبق احادیث بعد از مرگ 5۰ منزلگاه 
سال  هزار  منزلگاه  هر  که  دارد  وجود 
اینجاست  جالب  گفت:  طولمی کشد 
منزلگاه ها  این  از  هرروز  طول  که 
منزلگاه  هر  و  است  سال  هزار   5۰
هست  خاصی  موضوع  مخصوص 
به طور مثال یک منزلگاه مربوط به حق 
پدر و مادر است که از شما بازخواست 
مادرت  و  پدر  حق  در  می شود 
منزلگاه  داده ای؟  انجام  چه کارهایی 
حق الناس، حق ا... منزلگاه حق النفس 

و غیره

شش حیوان درون انسان هست
 حجت االسالم  اکبری در خصوص 

امام  افزود:  انسان ها  درون  حیوان 
انسان ها  می فرماید  سجاد)ع( 
حیوان  شش  شبیه  خصلت هایی 
رادارند،  شیر  خصلت  برخی  دارند: 
در  هستند  کردن  غلبه  دنبال  همیشه 
ندارند  دوست  موقع  هیچ  صورتی 
مغلوب شوند مثل سالطین، حاکمان. 
همیشه  هستند  گرگ صفت  عده ای 
عده ای  هستند.  مردم  از  کندن  دنبال 
آدم هایی  هستند  روباه صفت  دیگر 
هستند.  مردم  فریب  دنبال  که  متظاهر 
دسته ای دیگر شبیه سگ، بدزبان اند و 
مردم از ترس زبانشان به آن ها احترام 
خوک  دیگر  عده ای  می گذارند. 
شهوت ران  آدم هایی  هستند  صفت 
هستند  کسانی  آخر  در  کثیف.  و 
از  همه  رادارند  گوسفند  خصلت 
آن ها  استخوان  و  گوشت  و  پوست 
ع(  سجاد)  امام  می کنند.  استفاده 

وقتی  فرمود:  این شش خصلت  بابیان 
شما در دنیایی زندگی می کنید که پر 
باشید  مواظب  است  درندگان  این  از 
از  دریکی  که  نکنید  گناهی  یا  اشتباه 

این گروه ها قرار بگیرید. 

لخت و پابرهنه در زمین شن زار
خصوص  در  پایان  در  اکبری 
و  مرگ  پیرامون  قرآنی  استنادهای 
به  موضوع  این  کرد:  تأکید  آخرت 
تفاسیر مختلف قرآن برمی گردد. بعد 
قیامت  اما  می افتد  اتفاقاتی  مرگ  از 
از  بعد  شود  رستاخیز  که  است  وقتی 
شهادت امام زمان طولی نمی کشد که 
شیپور  می خواهد  اسرافیل  از  خداوند 
تمام موجودات  بدمد که  را  رستاخیز 
 4۰ گذشت  از  پس  و  می میرند  دنیا 
می کند  زنده  را  اسرافیل  دوباره  سال 
بدمد  را  او می خواهد که شیپور  از  و 
برانگیخته  همه  که  موقع هست  آن  و 
می شوند و زمان حساب وکتاب است. 
انسان ها موقعی از قبر بیرون می آیند 
و  خاکی  زمین  در  پابرهنه  و  لخت 
این  در  عده  یک  و  هستند  زار  شن 
زمین نمی توانند راه بروند چون زمین 
عده  یک  و  می ماند  داغ  ظرف  مثل 
داغ  زمین  این  از  را  آن ها  که  هستند 
می کنند  بلند  باعزت وشکوه   و شنی 
به  باد  شما  بر  خدا  سالم  می گویند  و 
و  کردید  خدا  درراه  صبری  خاطر 
پل  از  که  زمانی  است  خوبی  لحظه  
به  نگاهی  و  می کنند  عبور  صراط 
جهنمیان  و  می کنند  پل  پایین دست  

را می بینند. 

هارپ چیست؟ 
سال  در  که  است  پژوهشی  پروژه  یک  هارپ  جوان:  امید 
۱993 توسط آمریکا برای بررسی و پژوهش درباره الیه یونوسفر 
برنامه پژوهشی  بنابراین  امواج رادیویی تأسیس شد  از  استفاده  با 
یونوسفر فعال با فرکانس باال را »هارپ« می گویند که حدود دو 

دهه ساخت آن طول کشید و 25۰ میلیون دالر هزینه  آن شد.
مشهورترین این نظریات توطئه از طرف گزارش روزنامه پراودا 
در روسیه و نیز هوگو چاوز در سال 2۰۱۰ مطرح شد که مدعی 

شده بود آمریکا با این تأسیسات زلزله هائیتی را خلق کرد.
از  نقل  به  را  ونزوئالیی  وب سایت  یک  گزارش  تی وی  پرس 
منبعی روسی با عنوان ناوگان شمالی روسیه به عنوان یک گزارش 
تأیید نشده نقل کرد که نیروی دریایی آمریکا قصد داشته با استفاده 
از پروژه هارپ زلزله ای را در ایران ایجاد کند که اشتباهاً هائیتی 

مورد اصابت امواج زلزله ساز آن قرار گرفت.
در این گزارش به تئوری های توطئه متعدد دیگری که در مورد 
هارپ مطرح شده ازجمله ارتباط آن با زلزله سیچوان در چین و 

زلزله ۶٫۵ ریشتری کالیفرنیا اشاره کرده بود.
مشابهاً، برخی نیز مدعی هستند که توفان کاترینا توسط تأسیسات 

مشابه روس ها ساخته شده تا به آمریکا ضرر بزند.
پسر یک نماینده دیگر آالسکا هم گفت که هارپ درواقع یک 
سیستم دفاع موشکی است. به گفته نیکالس پاپادولوس از مؤسسان 
هارپ، این اشتباهات به این دلیل بود که یکی از مشاوران شرکت 
سازنده هارپ قابلیت های احتمالی بسیار عجیبی را در مورد این 

اختراع به ثبت رسانده بود.
به عنوان یک  فنّاوری مشابه هارپ می توان  از  اینکه  برای مثال 
کرد  استفاده  میکروویو  به  طبیعی  گاز  تبدیل  برای  دفاعی  سپر 
گفته  به  کنند.  سرنگون  را  شوروی  موشک های  می توانند  که 
جیسون  دفاعی  مشورتی  گروه  در  حتی  ادعا  این  پاپادوپولوس 
کنار  »چرندیات«  به عنوان  درنهایت  و  گرفت  قرار  موردبررسی 

گذاشته شد.
در سال 2۰۰2 هم 9۰ نماینده دومای روسیه درخواست کرده 
بودند تا ممنوعیتی برای انجام پروژه های ژئوفیزیکی عظیم همچون 
هارپ وضع شود چون این برنامه قادر خواهد بود به یک سالح 
تمام و کمال نظامی تبدیل شود که با انتشار حجم عظیمی از امواج 
رادیویی فرکانس باال قدرت تأثیرگذاری بر کل کره زمین را دارد.
به گفته آن ها این جهش نظامی ازنظر کیفی قابل مقایسه با جهش 
بشر از سالح های فلزی به سالح های آتشین یا سالح های متعارف 
به بمب اتمی خواهد بود. به ادعای آن ها این برنامه نظامی قادر به 
راکت ها  و  فضاپیماها  تجهیزات  و  رادیویی،  ارتباطات  تخریب 
است، احتمال وقوع تصادفات خطرناکی در شبکه های الکتریکی 
و خط لوله های نفت و گاز را باال می برد و می تواند تأثیر منفی بر 

سالمتی مردم تمام مناطق بگذارد.

نشست هم اندیشی تحریریه » نسیم امید « با حجت االسالم ایمان اکبری در خصوص » قبض روح«؛

فـرار از مرگ!

یادداشت

گروه فرهنگ

برای واکاوی و بررسی مرگ، باید به آیه 104 سوره انبیاء دقت کنیم که خداوند در آن 
فرمودند: این جهان متشکل از زمین و آسمان ها را مانند سفره ای برای بندگانم پهن کرده ام و 

روزی آن را جمع خواهم کرد.

فرهنگ4 شنبه 23 دی 1396، شماره 126 ، سال سوم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ خانه دارای پالک 460 فرعی از 2353 اصلی به مساحت 210/56 متر مربع واقع 
در اراضی شاه اسماعیلی بخش 35 کرمان مورد تقاضای آقای محمد حافظی قهستانی نیاز به تحدید 
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 
96/10/14 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات 
تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 96/11/15 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 96/10/23 - عباس ملکی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی حصر وراثت )شادروان منصور نژادعباسی(
دادخواست  شرح  به  عباس  فرزند  نژادبیگلری  گوهر  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه 9609983485800885  به  ثبت شده  تقدیمی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور نژاد عباسی در اقامتگاه دائمی 
فرزند  نژادبیگلری  گوهر   -1 از:  عبارتست  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  حیات  بدرود  خود 
عباس ش ش 179 ت ت 1340 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  ای  نامه  وصیت  یا  و  دارد  اعتراضی  چنانچه شخصی  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور 
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. رئیس شورای حل اختالف شماره 8 شهرستان سیرجان- سیمین 

ذاکری افشار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ خانه دارای پالک یک فرعی از 5782 اصلی به مساحت 348 متر مربع واقع در 
اراضی نجف شهر بخش 36 کرمان مورد تقاضای آقای غدیر عزت آبادی نیاز به تحدید حدود دارد 
اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 96/10/18 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن 
از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 96/11/16 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 96/10/23 - عباس ملکی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی حصر وراثت )شادروان صغری نجمی نیا(
خواهان رونوشت حصر وراثت غالمعباس نجمی نیا فرزند سیف اله به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه 9609983485800860 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان صغری نجمی نیا در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه 
حین الفوت آن عبارتند از: 1- گوهر نجمی نیا فرزند سیف اله ش ش 2 ت ت 1338 خواهر متوفی 
نیا  برادر متوفی3- صفیه نجمی  اله ش ش 4 ت ت 1328  نیا فرزند سیف  2- غالمعباس نجمی 
فرزند سیف اله ش ش 23 ت ت 1331 خواهر متوفی4- کفایت نجمی نیا فرزند سیف اله ش ش 
3 ت ت 1334 خواهر 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 یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شورای حل 

اختالف شماره 8 شهرستان سیرجان- سیمین ذاکری افشار

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای جلیل ساالری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره86 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 10586 فرعی از 5087 اصلی واقع در بخش 
که  است  گردیده  تسلیم  و  مالکیت صادر  و سند  ثبت  جلیل ساالری  آقای  بنام  کرمان   36
نامه  آیین  ماده 120  اصالحی  یک  تبصره  بدستور  لذا  است  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی 
مدت  شدن  سپری  از  پس  اینصورت  غیر  در  دارد  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ششدانگ پالک در 
بازداشت می باشد. تاریخ انتشار : 1396/10/23 - عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال منقول تجدید نوبت دوم 
محکوم  مدنی  احکام  اجرای   954120 شماره  پرونده  در  اینکه  به  نظر  احتراما 
علیه آقای علی رضا نوروزی فرزند سعداهلل محکوم  به پرداخت مبلغ 8 قطعه تمام 
حق  در  الحساب(  )علی  نفقه  بابت  تومان   6/212/400 مبلغ  و  آزادی  بهار  سکه 
بشماره  تیبا  یک دستگاه سواری  له  محکوم  و  گردیده  زهرا سلیمی  خانم  له  محکوم 
رنگ  مشخصات:  با  که  نموده  معرفی  مال  بعنوان  را   84 ایران   73 د   557 انتظامی 
آبی نوع سایپا و سیستم و تیپ تیبا مدل 90 بشماره شاسی 5810090034788 
و شماره موتور 8037386 داشبورد )ایربگ باز شده( و صندلی و تودوزی و موتور 
و گیربکس و دیفرانسیل ظاهر سالم که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
140/000/000 ریال برآورد قیمت گردیده و مال معرفی شده در روز چهارشنبه 
به تاریخ 1396/11/11 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی 
به فروش می رسد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از 
کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز می گردد متقاضیان 
زندانیان  از  حمایت  انجمن  پارکنیگ  در  واقع  خودرو  از  بازدید  از  پس  میتوانند 
بشماره  )واریز  پیشنهادی  مبلغ   %  10 فیش  انضمام  به  را  خویش  پیشنهادهای 
تا  بانک ملی( حداکثر  نزد  2171293825007 حساب سپرده دادگستری سیرجان 
زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید 
نماید مربوط به مزایده مورخه دوشنبه 1396/11/11 می باشد و در صورت برنده 
شدن و انصراف 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود. دفتر اجرای احکام 

مدنی دادگستری سیرجان - شهسواری

هفته نامه نسیـم امید



در  که  محالتی 
شهرداری  محدوده 
منطقه دو قرار دارند 
بعد از مدت ها جارو 
وضعیت  و  شدند 
تمیزی پیداکرده اند 
نظافت  این  هرچند 
تا به حد مطلوب برسد طول می کشد، اما 
را  مناطق  این  شهروندان  نسبی  رضایت 
شهردار  گفته ی  به  است.  آورده  دست  به 
منطقه دو از آغاز به کار پیمانکارتماس های 
به  شهروندان در بحث نظافت این منطقه 
حد صفر رسیده است. نسیم امید پیرامون 
این موضوع با فرهاد افصحی شهردار منطقه 

دو گفتگو کرده که باهم می خوانیم:

زمانی که  از  افصحی  آقای  جناب   
برای  مناقصه  به  اقدام  شهرداری 
تنظیف این مناطق گذاشت زمان زیادی 
طول کشید تا به تازگی با شرکت جدید 
به  قرارداد  این  است.  بسته شده  قرارداد 
چه صورت بود که شرکت ها در مناقصه 

شرکت نمی کردند؟
قرارداد کامل و جامعی با شرکت سامان 
ده کویر بسته شده که طبق مفاد این قرارداد، 
این شرکت موظف به جمع آوری زباله ها، 
و  معابر  و  المان ها  رفت وروب، شست وشو 

پاک سازی جوی هاست. 
 دلیل اینکه شرکتی در این مناقصه 

شرکت نمی کرد چه بود؟ 
 در مناقصه شرکت های مختلف بومی و 
غیربومی شرکت کردند اما خواسته هایی که 
در قرارداد بود را نمی توانستند انجام بدهند. 
باید شرکتی که در مناقصه شرکت می کرد، 
ماشین آالت را که مدنظر ما بود داشته باشد و 
شرکت سامان ده کویر تمام آن ماشین آالت 
موردنظر ما را داشت، برنده شد و تعدادی از 
نیروهای خدمات شهرداری به آن ها داده ایم 
و کار خود را شروع کردند که در یک ماه 

گذشته پیشرفت خوبی داشته است. 
این  قرارداد  مبلغ  و  مدت زمان   

شرکت چقدر است؟
یک ساله  به صورت  شرکت  قرارداد 
است و مبلغ قرارداد آن شش میلیارد تومان 
است که این قرارداد بین شهرداری مرکزی  
به عنوان کارفرما با شرکت مذکور بسته شده 
و شهرداری منطقه ناظر بر کار این شرکت 

است.
کار  بر  نظارت  اینکه  به  توجه  با   
شرکت بر عهده شهرداری شماست 
این نظارت ها به چه شکل انجام می شود؟

ما در حال حاضر سه گروه نظارت برای 
زباله  قسمت  نظارت  گروه  و یک  تنظیف 
شش  ساعت  از  روزانه  نیروها  این  داریم. 
صبح تا هشت شب از تمام قسمت ها بازدید 
می کنند و اگر مکانی مشکل داشته باشد به 
پیمانکار اطالع می دهند و پیمانکار موظف 
است ظرف دو ساعت مشکل را حل کند در 

غیر این صورت جریمه می شود.
روزانه  شکل  به  خیابان ها  تنظیف   

است؟
آن ها  اهمیت  به  توجه  با  خیابان ها 
درجه بندی شدند، خیابان های درجه یک را 
شهریور،   ۱7 خیابان  مثل  روزانه  به صورت 
میان  در  روز  یک  را  درجه دو  و   ... و  امام 
جارو می زنند و درجه سه به صورت هفتگی 

انجام می شود.
صورت  چه  به  زباله  جمع آوری   

است؟
از شهرهای کشور جمع آوری  در خیلی 
انجام  هفتگی  به صورت  همه جا  در  زباله ها 
درمیان  روز  یک  به صورت  ما  اما  می شود 
انجام می دهیم و تنها خواهشم از شهروندان 
این است که زباله ها را از مبدأتفکیک کنند.

زیادی  اهمیت  از  که  بعدی  مورد   
دارد نخاله های ساختمانی هست که 
جمع آوری  شهر  نقاط  برخی  در 

نمی شود؟
حمل نخاله ها برای شهرداری هزینه زیادی 
اهمیت  موضوع   این  به  شهروندان  و  دارد 
نمی دهند به طور مثال شهرک سمنگان یک 
ساخت وساز  به  شروع  بسازبفروش  عده 

کردند که هیچ کدام از آن ها قصد زندگی 
نخاله های  و  نداشتند  را  مکان  این  در 
ساختمانی خود را در اطراف رها کردند که 
به مرورزمان افزایش سکونت در این شهرک 
مشکل ساز شده است شهروندان سعی کنند 
را حمل کنند و در سایت  نخاله های خود 

تعیین شده خالی کنند.
برای  که  افرادی  افصحی  آقای   
گرفتن پروانه ساخت اقدام می کنند 
برای شهرداری  را  نخاله ها  هزینه حمل 

پرداخت می کنند؟
درسته آن هزینه به عنوان سپرده است که 
مبلغ ۱5۰ هزار تومان است اما هزینه حمل 
دیگر  طرف  از  و  است  بیشتر  نخاله ها  این 
را  خود  ساختمانی  نخاله  اگر  شهروندان 
به صورت شخصی انتقال بدهند این سپرده 
به آن ها بازمی گردد و یا شهروندان به جایی 
نخاله ها را در زمین خالی اطراف ساختمانشان 
شهرداری  خدمات  واحد  به  کنند  خالی 
آن ها  اختیار  در  ماشین  که  کنند  مراجعه 

می گذارد.
  از زمانی که به عنوان شهردار منطقه 
دو منصوب شدید چه کارهایی انجام 

داده اید؟
پلیس  ما  برای  شدم  شهردار  من  وقتی 
ساختمان اهمیت زیادی داشت و با کمک 
پشتیبانی  موضوع  این  از  وقت  شهرداران 
از  خیلی  جلوی  مدت  این  در  و  کردیم 
تصرفات  در حاشیه شهر گرفته شده است. 
اما در بحث ساخت وساز ماموران ما همیشه 
در حال بازدید هستند اینکه فرد یک اتاق 
که  است  ساخته  ساختمانش  داخل  اضافی 
آباد  مکی  فیروزآباد   در  بیشتر  مورد  این 
پلیس  از  اینکه  بحث  در  اما  می افتد.  اتفاق 
ساختمان انتقاد می شود درست نیست پرسنل 

ما زحمت می کشند اما متخصص نیستند.
متخصص  نیروی  شهرداری  چرا   

برای این موضوع تعیین نمی کند؟
در  اما  دارد  متخصص  نیروی  شهرداری 
حال حاضر مشکل ما ماشین آالت است ما 

خودرو  شش  به  نیاز  ساختمان  پلیس  برای 
جدید داریم که بتوانیم بی سیم و جی پی اس  
بر روی آن ها نصب کنیم تا از مک آن های 
من  نظر  به  شویم.  باخبر  و  بازدید  مختلف 
باید پلیس ساختمان تبدیل شود به شهربان 
که بتوانیم جلوی خیلی تخلفات را بگیرید. 

را  اداری  اتوماسیون  ما  برنامه های  دیگر  از 
سخت افزاری  بحث  در  کنیم  راه اندازی 
را  کاغذ  که  کردیم  پیگیری  نرم افزاری  و 

حذف کنیم.
 در بحث عوارض شهری چه کارهای 

انجام شده است؟
برای جمع آوری  عوارض در زمان داود 
قاسمی شهردار سابق برای محالت که نسبتا 
وضع مالی خوبی داشتند به صورت آزمایشی 
فیش صادر کردیم و اما از 4۰۰ پالک فقط 
پرداخت  را  عوارض  درصد  پنج  حدود 
نیا  اما در حال حاضر آقای سروش  کردند 
این  از  امیدواریم  که  دارد  جدید  طرحی 

طریق بتوانیم عوارض را دریافت کنیم. 
بی اعتمادی  به  عوارض  پرداخت  عدم 
در  اما  برمی گردد  شهرداری  از  شهروندان 
شهرداری  و  افتاد  اتفاق  یک  یک زمانی 
تاوان آن را داده االن دیگر باید شهروندان 
به کمک شهرداری بیایند تا مشکالت شهر 
حل شود و تالش به راین است که اعتماد 

مردم را جلب کنیم.
 در پایان چند خواسته از شهروندان دارم 
اول اینکه مغازه داران بلوار شاهد ضایعات و 
آشغال های خود را داخل جعبه بگذارند و 
بر روی بلوار رها نکنند همچنین کسبه سعی 
کنند زباله های خود را جلوی مغازه یا داخل 

جدول ها رها نکنند.

فرهاد افصحی مدیر شهرداری منطقه دو در گفتگو با »نسیم امید«:

قرارداد 6 میلیارد تومانی برای نظافت منطقه دو
   پلیس ساختمانی جلوی تصرفات حاشیه شهر را گرفته است

گزارش

عدم پرداخت عوارض به بی اعتمادی شهروندان از شهرداری برمی گردد در یک زمانی یک 
اتفاق افتاد و شهرداری تاوان آن را داده االن دیگر باید شهروندان به کمک شهرداری بیایند 

تا مشکالت شهر حل شود.

سجاد حیدری فرد

5 شنبه 23 دی 1396، شماره 126 ، سال سومشهـر هفته نامه نسیـم امید
گزارشی از مشکالت خیابان حکیم مکی آباد:

اینجا بیابان هست نه خیابان!
به  است  مدت ها  کسبه  و  آباد  مکی  حکیم  خیابان  اهالی 
رسیدگی  برای  بارها  و  دارند  اعتراض  خیابان  این  وضعیت 
به این خیابان به شورای شهر و شهرداری مراجعه کردند اما 
بی نتیجه بوده و همچنان خیابان پر از چاله های عمیق و زباله 

است.
نسیم  به  خصوص  این  در  محله  این  اهالی  از  خواجویی 
امید گفت: » اینجا بیابان هست نه خیابان، خیابان ما مثل خط 
مقدم هست پر از چاله های وحشتناک  به خصوص زمانی که 
افزود:  نمی شود.« وی   باران می بارد، عمق چاله ها مشخص 
چند هفته پیش که باران می بارید سه الی چهار ماشین افتادند 
داخل چاله ها و زیر بندی این ماشین ها خرد شد. خواجوی 
در ادامه افزود: وضعیت نور خیابان هم افتضاح هست. کل 
قطع  همیشه  از آن ها  یکی  دارد که  تا چراغ  دو  این خیابان 
است.  شب ها خیلی تاریک می شود. واقعا شهرداری به اندازه 
انتخابات   نزدیک  همین که  ندارد.  پول  خیابان  این  آسفالت 
می شود، همه قول می دهند و همین که رای می آورند، حتی 

یک بار برای بازدید نمی آیند. 
وضع   این  به  اعتراض  با  خیابان  کسبه  از  یکی  ابراهیمی 
گفت: »شهرداری اصال اهمیت به مکی آباد نمی دهد. همه 
داد:  ادامه  وی  هستند.«   چاله  از  پر  آباد  مکی  خیابآن های 
اصال خیابان را رسیدگی نمی کنند تا حاال نزدیک به 2۰ بار 
به خدمات شهرداری زنگ زدم اول که گفتند: به ما ربطی 
نداره، بعد دیدند که هرروز زنگ می زنیم، گفتند رسیدگی 
می کنیم. وی ادامه داد: فقط زمان رأی گیری که می شود همه 
به فکر رسیدگی به محله های پایین شهر می افتند و بعدا خبری 
می  شورا خواهش  اعضای  و  شهردار  از  نمی شود.  آن ها  از 
کنیم سری به منطقه ما بزنند و مشکالت را از نزدیک ببینند 

که چگونه و با چه شرایط سختی ما زندگی می کنیم. 
حسینی دیگر ساکن این محله با انتقاد از مسئوالن شهری 
نمی کند؟  نظارت  شهرداری  کار  بر  فرماندار  چرا  می گوید 
یک کار عمرانی صورت نمی گیرد وضعیت خیابان حکیم 
مصیبت است. وا... خجالت آور است این نحوه رسیدگی به 
محالت محروم شهر است. عمرمان تمام شد کوچه خیابان 
همان 3۰ سال قبل است پر از چاله چوله است و این خیابان 
روشنایی ندارد هیچی ندارد. امکانات فرهنگی و هنری که 

اسمش را نیاورید.



دومین همایش عمومی دوچرخه سواری 
همایش  دومین  پاک  هوای  ملی  روز  بزرگداشت  راستای  در 
دوچرخه سواری در شهرستان سیرجان بین مسیر میدان کشتی تا شرکت 
کامکان برگزار می شود. این همایش که در 29 دی ماه با حضور عالقه مندان 
و دوست داران محیط زیست برگزار و در انتها به برندگان مسابقه جوایزی 
اهدا خواهد شد. از تمامی عالقه مندان به ورزش دوچرخه سواری دعوت 

می کنیم که در این همایش شرکت کنند.

گروه ورزش: امروزه در برخی باشگاه های 
داشتن  بدون  ورزشی  مربیان  ورزشی، 
غذایی  رژیم های  آکادمیک،  تحصیالت 
برای  متعددی  مکمل های  و  عجیب وغریب 
میان  این  در  می کنند.  تجویز  ورزشکاران 
ورزشی  قهرمانان  یا  و  معمولی  ورزشکاران 
قوی  و  تناسب اندام  برای  که  شاهدیم  را 
کردن عضالت خودرو به مکمل های ورزشی 
اخبار  با  رسانه ها  در  هرازگاهی  و  می آورند 
می شویم  روبرو  آن ها  عوارض  از  ناگواری 

که منجر به مرگ آن ها شده است:
ورزشکاران حرفه ای از مکمل ها استفاده 

کنند
و  اندام  پرورش  مربی  شول،  شهریار 
در  ورزشی  می گوید:»قهرمانان  بدن سازی 
رشته های دوچرخه سواری، کشتی، دومیدانی، 
شطرنج و ... می توانند از مکمل استفاده کنند، 
ولی افرادی که ورزش معمولی می کنند نباید 

از مکمل ها استفاده کنند.«
از  نباید  چاق  افراد  افزود:  ادامه  در  وی 
با  باید  بلکه  کنند،  استفاده  پروتئین  مکمل 
استفاده از ورزش به اندام دلخواه برسند. ولی 
با استفاده از مکمل های ورزشی و  افراد الغر 

زیر نظر یک مربی به اندام دلخواه می رسند.
را  تقلبی  اجناس  تشخیص  چگونگی  شول 
از  است  بهتر  افراد  می کند:»  مطرح  این گونه 
مکمل ها  مجاز  نمایندگی های  و  داروخانه ها 
را حتما  »برچسب« خاص آن  و  تهیه کنند  را 
به  را  »برچسب«  می توانند  و  نمایند  چک 
صحت  و  تاییدیه  و  پیامک  بهداشت  وزارت 

آن را بگیرند.«
متخصص  مشاور  تغذیه  مکمل  مصرف 

می خواهد

ورزشی  معلم  و  مربی  پور،  ساالری  مجتبی 
معتقد  فیزیولوژی  فوق لیسانس  دارای  و 
است:» در سیرجان هنوز پزشک و متخصص 

مکمل  خصوص»  این  در  بتواند  که  تغذیه ای 
وجود  بدهد  مشاوره  ورزشکاران  به  تغذیه« 
مکمل  مصرف  برای  ورزشکاران  و  ندارد 
خصوص  این  در  که  بروند  کسانی  پیش 
برای  که  را  آنچه  و  دارند  کامل  اطالعات 
بدن نیاز است تجویز می کنند نه آنچه را برای 
حرفه ای شدن و آن هم فقط جهت سودجویی 

بیشتر تجویز می شود.«
خوب  اصل  در  را  مکمل ها  از  استفاده  وی 
ورزشکار  یک  می گوید:  و  می کند  توصیف 
را  کارش  حرفه ای  به صورت  بخواهد  اگر 
و  انرژی  کمبود  خاطر  به  نباید  کند  دنبال 
این  رفع  برای  بنابراین  ببیند،  آسیب  ح  امال 
استفاده  ورزشی  مکمل های  از  باید  کمبودها 

کند. 
نوع  اساس  بر  را  مکمل ها  تجویز  ساالری 
بدن، ژنتیک، سن و .... دانست و گفت:»بهتر 
است این مکمل با »برچسب« وزارت بهداشت 
دارو  مجددا  دارو  صحت  جهت  و  شود  تهیه 
»برچسب« به  وزارت بهداشت پیامک شود، تا 

تقلبی بودن آن مشخص شود.«
تزریق هورمون ها و داروها جایز نیست 

تغذیه  ارشد  کارشناس  رئیسی،  محمدرضا 
و رژیم درمانی استفاده از مکمل های ورزشی 
نمی داند  صحیح  را  انرژی  افزایش  جهت  در 
حفظ  به منظور  چه  که  افرادی  می گوید:»  و 
ورزش  حرفه ای  سطح  در  چه  و  سالمتی 
افزایش  به  نیاز  سالمتی  حفظ  برای  می کنند 
تغذیه ای  الگو  با  کار  این  که  انرژی دارند 
و  دخانیات  از  استفاده  از  پرهیز  و  مناسب 

مشروبات الکلی امکان پذیر است.«
شاهد  ما  برعکس  می کند:»  اضافه  وی 
وجود پودرهای تقلبی در کشور آمریکا بین 
۱5 تا 3۰ درصد هستیم با این اوضاع تکلیف 
وزارت  مجوز  بدون  اکثرا  که  مکمل های 
مشخص  می شود  وارد  کشور  به  بهداشت 

یا   و  هستند  تقلبی  داروها  این  اکثر  است. 
نظارت  و  می شود  اضافه  آن  به  ناخالصی های 

خاصی بر آن ها نیست.«
این متخصص تغذیه با تأکید بر اینکه که در 
حال حاضر ورزشکاران از مکمل های استفاده 
مکمل های  از  ورزشکاران  گفت:  می کنند، 
چربی  ین ها،  کربوهیدرات،کرات  پروتئینی، 
آستروئیدی  آور،  ادار  داروهای  سوزها، 
از  بعضی  می کنند.  استفاده  و...  آنالولیک 
بعضی دیگر  به شکل خوراکی و  این داروها 
تزریقی هستند و باعث افزایش قدرت و توان 

استفاده کننده می شوند.«
برای  هورمونی  مشتقات  از  گفت:  رئیسی 
استفاده  کم خونی  و  ایدز  و  سرطان  درمان 
حاضر  حال  در  را   داروها  این  که  می شود 
و  ورزشی  کارایی  افزایش  برای  ورزشکاران 
حجم دهی و قدرت عضالنی استفاده می کنند  
حالت  افزایش  درشت،  ظاهری  آن ها  به  که 
تهاجمی و کاهش احساس خستگی در آن ها 
ایجاد کند، ولی در عوض عوارض استفاده از 
کبدی،  عوارض   : شامل  بدن  در  داروها  این 
جوش  ایجاد  بدن،  در  نمک  و  آب  تجمع 
صورت، ایجاد کیست، پوست و موی چرب، 
تحریک پذیری، پرخاشگری، کوتاه شدن قد، 
توقف رشد استخوان ها، سرطان خوش خیم و 

بدخیم است.
هورمون ها  تزریق  کرد  تأکید  پایان  در  وی 
پروتئینی  پودرهای  و  نیست  جایز  داروها  و 
که  ورزشکاران  از  تعدادی  برای  فقط 
تحت  و  دارند  کشوری  و  جهانی  رقابت های 
می توانند مصرف  کنترل شده  متخصصین  نظر 
شوند و آن هم از پودرهای که از شرکت های 
معتبر تهیه شده باشند و تائیدیه FDA آمریکا 

بهداشت  وزارت  و  جهانی  بهداشت  سازمان 
تهیه شده  مجاز  ترکیبات  از  و  باشند  داشته  را 

باشند. 
تأکید  پایان  در  تغذیه  ارشد  کارشناس  این 
انسولین  تزریق  رشد،  هورمون  تزریق  کرد: 
گوریلی-  و  اسبی  هورمون های  تزریق  و 

ورزشکاران  بعضی  بین  در  کرگدنی 
تزریقات  این  افزود:  و  دارد  وجود 
هستند.  فروانی  عوارض  دارای 
از  ورزشکاران  از  بعضی  متأسفانه 
هورمون های  از  تهیه شده  آمپول های 
حجیم  بررسی  بیشتر  کرگدن  اسب- 
هورمون های  از  و  عضالت  کردن 
کردن  تکه  شش  برای  گوریل 
باعث  که  می کنند  استفاده  عضالت 

تیره شدن پوست، مشکالت  مداوم،  خستگی 
و  ّآب  کاهش  گوارش،  اختالل  عصبی، 
آسیب به کلیه، کبد می شود یا ترشح انسولین 
و  می کند  مشکل  دچار  را  داخلی  رگ های 
ممکنه افت شدید قند خون بدهند و منجر به 

مرگ شوند.

پهلوان پنبه های امروزی!

پرداخت وام کارآفرینی به تشکل های جوانان
 تا سقف 100 میلیون تومان

از  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
پرداخت وام به تشکل های مردم نهاد خبر داد و گفت: این وام ۱۰ 
پرداخت  سمن ها  کارآفرینی  طرح های  به  تومانی  میلیون   ۱۰۰ تا 

می شود.
حوزه  در  اعتباراتی  وجود  به  اشاره  با  گویان،  تند  محمدمهدی 
صدم   27 ردیف  از  افزود:  مردم نهاد،  تشکل های  به  وام  پرداخت 
به  وام  پرداخت  برای  بودجه ای  افزود  ارزش  بر  مالیات  درصد 
سمن ها پیش بینی شده بود و در همین زمینه مذاکراتی با بانک های 

مختلف برای انعقاد قرارداد انجام گرفت.
وی ادامه داد: با بانک های مختلف چانه زنی داشتیم و درنهایت 
و  گرفت  صورت  امید  کارآفرینی  صندوق  با  تفاهم نامه ای  امروز 
به  وام  پرداخت  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  مبلغ 2۱۰  آن  اساس  بر 

تشکل های کارآفرین در نظر گرفتیم.
 ۱۰ وام  این  حداقل  کرد:  تأکید  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
 4 سود  با  که  است  تومان  میلیون   ۱۰۰ آن  سقف  و  تومان  میلیون 
پرداخت  مردم نهاد  تشکل های  کارآفرینی  طرح های  به  درصد 

می شود.
تند گویان اضافه کرد: در کل کشور حدود 35۰ سمن کارآفرین 
داریم که به طور ویژه در حوزه ایجاد اشتغال برای جوانان فعالیت 
می کنند اما این وام به تشکل های دیگر که در حوزه های مختلف 
فعالیت می کنند اما طرح هایی در حوزه کارآفرینی دارند هم قابل 

پرداخت است.
وی در خصوص شرایط دریافت این وام گفت: دستورالعمل های 
امید  کارآفرینی  صندوق  به  همچنین  و  تشکل ها  به  وام  دریافت 
ارائه شده و طرح های جوانان در حوزه کارآفرینی پس از پایش در 
استان ها به این صندوق معرفی می شود. کمیته پایش طرح در تمانی 
استان ها فعال شده و تمامی طرح های کارآفرینی را بررسی می کند. 
تاکنون تعداد زیادی طرح در این کمیته پایش شده و آماده ارائه 

وام است.
معاون ساماندهی امور جوانان افزود: تأکید ما گرایش طرح ها در 

حوزه کارآفرینی در شهرستان ها و طرح های روستایی است.
تند گویان خاطرنشان کرد: این وام از بهمن ماه آماده پرداخت به 

تشکل های مردم نهاد است.

گزارشی از وضعیت مصرف مکمل های دارویی در باشگاه های ورزشی:

خبـر

عوارض کبدی، تجمع آب و نمک در بدن، ایجاد جوش صورت، 
ایجاد کیست، پوست و موی چرب، تحریک پذیری، پرخاشگری، 
کوتاه شدن قد، توقف رشد استخوان ها، سرطان خوش خیم و 

بدخیم... از عوارض مکمل هاست.
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انتقام خواستگار ناکام از خواهر دختر موردعالقه اش 
از طریق  امید: مردی جوان که در پی جواب رد خواستگاری،  نسیم 
شبکه های اجتماعی مزاحم خواهر دختر موردعالقه اش شده بود توسط 

پلیس فتا شهرستان شناسایی و  هفته گذشته دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت فردی 
مبنی بر درج مطالب توهین آمیز و آگهی جعلی در شبکه های اجتماعی با 
مشخصات وی از سوی فردی ناشناس موضوع به صورت ویژه در دستور 
محمدرضا  سرهنگ  گرفت.  قرار  شهرستان  فتای  پلیس  ماموران  کار 
ایران نژاد افزود: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی عامل انتشار 
مطالب توهین آمیز و آگهی های جعلی را شناسایی و باهماهنگی قضایی 
دستگیر کردند. وی تصریح کرد: متهم در مواجهه با مستندات دیجیتالی 
کشف شده به جرم خود اعتراف و اظهار داشت حدود یک سال قبل برای 
ازدواج به خواستگاری دختر شاکی رفتم و در پی جواب رد درخواست 
خواستگاری ام؛ از طریق درج آگهی های جعلی و مطالب توهین آمیز علیه 

خواهر دختر موردعالقه ام در شبکه های اجتماعی درصدد انتقام برآمدم.
سروان صفی پور رئیس پلیس فتا شهرستان با اشاره به معرفی متهم به 
دادسرا خاطرنشان کرد: هرکسی که به هر نحو اقدام به مزاحمت و هتک 
حیثیت در محیط مجازی کند بر اساس قانون جرائم رایانه ای افزون بر اعاده 

حیثیت به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

واژگونی سمند با مرگ سرنشین همراه شد
دستگاه  یک  واژگونی  گفت:  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مرگ  با  گذشته  چهارشنبه  سیرجان-کرمان  محور  سمند  خودروی 

راننده اش همراه شد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد اظهار داشت: گروه اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی مبنی بر یک مورد واژگونی خودروی سمند در محور کرمان- 
سیرجان بالفاصله مأموران پلیس راه و انتظامی باهمراهی نیروهای امدادی 

به محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود: مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند که یک 
دستگاه خودروی سمند  منحرف و واژگون شده که براثر آن یکی از 

سرنشینان خودرو جان باخت.
فرمانده انتظامی شهرستان با ابراز تاسف از وقوع این حادثه دلخراش از 
رانندگان خواست به توصیه های پلیس همواره توجه کنند و پس از هر دو 
ساعت رانندگی مدت زمانی را برای استراحت در نظر بگیرد تا شاهد چنین 

حوادث دلخراشی نباشیم. 

کشف محموله 5 میلیاردی قاچاق کاال 
المپ های  محموله  کشف  از  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کم مصرف قاچاق باارزش 5 میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال در هفته گذشته 

خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد بابیان اینکه تمام دغدغه نیروی انتظامی برای 
اجرای فرمان ها مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق کاال و مبارزه جدی 
با قاچاق کاال است، خاطرنشان کرد: بیانات مقام معظم رهبری تکلیفی برای 
آحاد جامعه است و بر همگان واجب است تا به این تکالیف عمل نمایند. 

وی افزود: در این راستا، ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری از پاسگاه گلستان به یک 

کامیون 4۰ فوتی مشکوک شده و آن را متوقف کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان ادامه داد: در بازرسي از این کامیون 479 هزار 
بنا به نظر کارشناسان ارزش این  المپ کم مصرف قاچاق کشف شد؛ 
محموله، پنج میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال برآورد شده است در این عملیات 

یک متهم دستگیر شد.

بی سرو و سامانی دفن اموات!

خانم  خاکسپاری  مراسم  جهت  قبل  روز  چند  وارده:  نامه 
مرحومه ای رهسپار آرامستان جدید سیرجان شدیم. مثل اینکه 
نبود مکان مشخصی جهت  بی سروسامان بودن دفن اموات و 
دارد.  ادامه  سیرجان  قدیم  بهشت زهرای  در  اموات  دفن 
درحالی که در حال حاضر غسل باید در غسالخانه رو به روی 
قدیم  بهشت زهرای  در  دفن  و  شود  انجام  علی)ع(  امام زاده 
که  قبرهایی  البالی  در  اموات  دفن  هم  وآن  بگیرد  صورت 

سالهای خیلی دور و بدون نظم خاصی دفن شده اند. 
بستگان اموات خودشان باید به دنبال فضای خالی در حوالی 
در صورت  و  بگردند  دور  خیلی  سالهای  درگذشتگان  قبرها 
به  اقدام  اداری  فراوان  مشقات  و  مشکالت  با  فضا  شدن  پیدا 
باعث تخریب و فروریختن قبرهای  کندن قبر کنند که بعضاً 

مجاور می شود. 
انجام شود چرا  قدیم  بهشت زهرای  قرار است دفن در  اگر 
غسالخانه قدیمی  بهشت زهرا را تخریب کردند  و اگر تاریخ 
امام زاده  روی  روبه  بهشت زهرای  آرامستان  در  دفن  آخرین 

علی  را نگاه کنید، گویای همه چیز است. 
بلکه  ندارد  وجود  اموات  دفن  برای  خاصی  مکان  نه تنها 
کفن  و  غسل  انجام  جهت  شهرداری  اموات  اداره  از  خانمی 
مرحومه ما نیامد و خودمان مجبور شدیم کفن ودفن را انجام 

دهیم.
نمودن  واقعا شهرداری و شورای شهر جهت مشخص  آیا   
مکان دفن اموات شهرستان توانایی ندارند این بی سروسامانی 

تا به کی ادامه خواهد داشت؟

نسیم امید: پرونده قتل جوان سیرجانی خیابان اصناف 
پلیس  برای  دیگری  قتل  پرونده  که  بود  نشده  بسته 
آگاهی شهرستان هفته گذشته باز شد. نزاعی که بین 
هفته  چهارشنبه شب  بود  رخ داده  برادرزن  و  داماد 
گذشته منجر به قتل رسیدن جوان 35 ساله با ضربات 

چاقو در شهرک نصر شد. 
دادستان  ورز  نیک  محسن 

خصوص  در  شهرستان 
داشت:  اظهار  حادثه  این 
چاقو  ضربه  براثر  قتل  این 

سیرجان  نصر  شهرک  در 

نقش  خود  برادرزن  قتل  در  داماد  و  است  رخ داده 
داشته اما اینکه ضربه چاقو را چه کسی وارد کرده 

نیاز به بررسی بیشتری دارد.
بازپرس  نیا  حسنی  حمید 

دادسرای  یک  شعبه 
شهرستان  عمومی  انقالب 
قتل  وقوع  پیرامون  نیز 
گفت:  امید  نسیم  به 

بین  حوالی  در  قتل  این 
ساعت ده تا یازده چهارشنبه شب 

قتل  به  با ضربات چاقو  مقتول  و  داد  هفته گذشته رخ 

رسید. وی در ادامه افزود: به دلیل اینکه نزاع خانوادگی 
بوده داماد خانواده مظنون اصلی است اما ضربات چاقو 
را چه کسی وارد کرده است نیاز به بررسی بیشتر دارد. 
وی در پایان افزود: مظنونین این پرونده سه نفر بودند که 
برای دستگیری  و تالش  متواری شدند  وقوع  از محل 

آن ها ادامه دارد. 

امنیت پدیده ای جمعی و اساس فعالیت های جامعه است 
و تمام آحاد و اقشار مختلف و سازمان ها در شکل گیری و 

تداوم آن نقش دارند.
فرمانده انتظامی شهرستان در نشست هفته گذشته با خیرین 
نظم وامنیت که در راستای جلب مشارکت و سوق خیرین 
و نخبگان برای حرکت در کاهش آسیب های اجتماعی و 
استفاده از توان خیرین در نظم و امنیت بیان داشت: امنیت 
پدیده ای جمعی و اساس فعالیت های جامعه است و تمام آحاد 
و اقشار مختلف و سازمان ها در شکل گیری و تداوم آن نقش 
دارند. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری در خصوص امنیت و مشارکت خیرین در بحث 
نظم و امنیت افزود: در شهرستان توسط تعدادی از خیرین نظم 
و امنیت اقدامات عمرانی ساخت وساز در جهت ارائه خدمات 
بهتر به شهروندان شده است که با توجه به فعالیت ها مثبت در 

خدمات دهی به مردم، اقدامات گسترده ای را می طلبد.
 سرهنگ ایران نژاد خاطرنشان کرد: مردم والیتمدار درصحنه 

تمامی  در  اسالمی  ایران 
از  اعم  حساس  شرایط 
ساخت  مقدس  دفاع 
و  بیمارستان  مساجد، 
عام المنفعه  کارهای 
پای کار بوده و در بحث 
نیز  ساز  امنیت  خیرین 
نقش مهم و کلیدی خود 

را ایفا می کنند . وی بیان داشت: امنیت و آرامش الزمه هر 
فعالیت در جامعه بوده و تعامل و همکاری بین سازمان ها یا 
محافظان نظم و امنیت در برقراری و استمرار امنیت و آرامش 
در جامعه تأثیرگذار خواهد بود. فرمانده انتظامی شهرستان با 
اشاره به اینکه مشارکت مردم به هر شکل در جهت کاهش 
آسیب های اجتماعی و افزایش امنیت در جامعه، چه درانجام 
امور عمرانی و با انجام اقدامی برای از بین بردن یک آسیب 
... باشد پرثمر است و  اجتماعی مانند بیکاری و »طالق« و 

می تواند آرامش و احساس 
امنیت را به آحاد مختلف 
جامعه در حال و آینده به 

وجود آورد. 
سوندرومی  علی  دکتر 
عضو  و  جامعه شناس 
در  دانشگاه  هیئت علمی 
باید  افزود:    ، جلسه  ادامه 
با ایجاد برنامه مرز فرهنگ 

خودکنترلی و شبکه مطالبه گری از طرف مردم در جامعه 
ایجاد شود. مسئول کمیته پژوهش مجمع خیرین نظم و امنیت 
با اشاره به اینکه استفاده از اشخاص دارای الگوی مناسب و 
تأثیرگذار جامعه می تواند کمکی برای مشارکت عمومی در 
کاهش معضالت اجتماعی باشد افزود: ما باید نگاه خیرین 
امنیت را به شکلی ملموس که احساس امنیت چقدر برای 

رشد افراد و توسعه جامعه کارساز است ترویج کنیم. 

حوادث

نزاع خانوادگی بار دیگر قربانی گرفت؛

قتل جوانی دیگر با ضربات چاقو

نقش پایگاه خیرین نظم و امنیت در شهرستان؛

یاری بخش امنیت و توسعه جامعه است

نامه وارده
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مرد هوسران که با سفارش دادن آگهی کار منزل به سایت 
دیوار، زن مطلقه را به مخفیگاهش کشانده بود در جلسه 

محاکمه جرمش را انکار کرد.
زن 37 ساله ای با مراجعه به دادگاه کیفری یک استان تهران 
از مردی 3۰ ساله به نام مهرداد به اتهام آزار و اذیت شکایت 

کرد. او گفت: »مدتی قبل به خاطر بیکاری و مشکل 
مالی به چند جا سفارش کار دادم تا اینکه چند روز قبل 

هنگام بررسی آگهی های سایت دیوار متوجه آگهی، کار 

منزل شدم. یکی از شرایط استخدام سفارش دهنده آگهی 
استخدام زن مطلقه بود. از آن جا که من هم زنی مطلقه بودم 
با سفارش دهنده آگهی تماس گرفتم. او گفت که همسرش 

توانانی کار ندارد و در قبال سه روز کار در هفته حاضر 
است که یک میلیون و 2۰۰هزار تومان پرداخت کند. بعد از 
توافق بر سر قیمت نشانی خانه اش را گرفتم و به آدرسی که 
داده بود، رفتم. وقتی وارد خانه مهرداد شدم او تنها بود. در 
حال حرف زدن بودیم که ناگهان درخواست رابطه کرد. 

ترسیدم و خواستم که خانه را ترک کنم، اما او بدون توجه 
مرا آزار داد. 

با ثبت این شکایت، مهرداد بازداشت شد و تحت بازجویی 
قرار گرفت، اما جرمش را انکار کرد و گفت: »زن جوان 

نیت اخاذی دارد وگرنه همه چیز به میل خودش بود و باهم 
عقد موقت کرده بودیم.

پرونده بعد از مراحل بازجویی در پلیس آگاهی کامل و به 
شعبه چهارم دادگاه کیفری فرستاده شده است. 

زن جوینده کار در سایت دیوار 
سر از خانه مرد شیطان صفت درآورد 



شهرداری  و  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس  خدمت  سالم   *
خواهشمندیم نسبت به باز کردن تقاطع دیگری در بلوار شاهد 
تصادف  شاید  و  است  زیاد  ماشین ها  باشید چون حجم  فکر  به 

خطرناکی رخ دهد. ۸933
از دوراهی سلیمانیه در الین رفت  بعد  بندر  * جاده سیرجان- 
چاله بزرگی است که بسیار خطرناک است مدتی قبل با ماشین 
داخل این چاله افتادم رینگ ماشینم دوال شد تریلر افتاد داخلش 
نزدیک بود کشته شویم، رئیس اداره راه لطفا اقدام کنید تاکسی 

کشته نشده است. ۰23۸
* اعضاء شورا شهر وشهردار و دیگر معاونان شهردار دست از 
لج و لجبازی و سیاسی بازی بردارند و به فکر شهر و شهرسازی 
آن ها  رفتار  از  مردم  دیگر  می باشد  آن ها  ذاتی  وظیفه  باشندکه 
به  با یکدیگر  لج کاری  بازی و  بجای سیاسی  خسته شده اند و 
باشند که  برای شهر  وضعیت آسفالت شهر و کارهای عمرانی 

خواسته همه شهروندان می باشد. ۰۱۱4
فریبنده و وعده های  برای ضامن شدن گول ظاهر  ایهاالناس   *
را  قسط ها  به موقع  باشه  راحت  خیالت  که  طرف  دروغین 
شما  محبت  جبران  برای  است  ممکن  حتی  نخورید  می پردازم 
بنده  در دادگاه علیه تان شکایت کند همان طور که خواهرزاده 
این چنین کرد پس مواظب باشید برای شما اتفاق نیفتد.۰۱۱4     

* از آقای فراهی طراح جدول خواهش میکنم یکم سوا الت رو 
راحت تر طرح کنند خیلی سخت و مشکل هستند. 3۱43

* از نماینده مردم سیرجان و فرماندار انتظار می رود در راستای 
خارجی  گردانان  تور  جامعه  اعضا  خارجی  گردشگران  ورود 
و  اینجا آشنا  با جاذبه های گردشگری  تا  به سیرجان دعوت  را 

بازدید از آن را در برنامه قرار دهند. 753۸
ونوزدهم  رفسنجان  روز  نام  به  دی ماه  هجدهم  اخیرا  سالم،   *
عمومی  فرهنگ  شورای  توسط  شهربابک  روز  نام  به  دی ماه 
محترم  مسؤلین  از  گردیده،  نام گذاری  مذکور  شهرستان های 
نام  به  را  روزی  دارم  تقاضا  سیرجان  عمومی  فرهنگ  شورای 

سیرجان نام گذاری نمایند.سپاسگزارم. 4۱79
* از شهرداری سیرجان انتظار می رود با دعوت از کارشناسان 
نخبه گردشگری راههای جذب گردشگر و کسب درآمد از این 
طریق را در برنامه های خود قرار دهند چون تمام شهرهای دنیا 

در این مسیر حرکت می کنند. 753۸ 
* باسالم وخسته نباشید خدمت آقای شهردار خداوکیلی فکری 
به حال جاده فرودگاه که سمت جاده تهران هست باشید خیلی 
خیلی زیاد چاله دارد فکر کنید ماشین خودتان رد می شود. 6559

هرسال  ابتدای  در  کنند  لطف  مدارس  و  آموزش وپرورش   *
بدهند  آموزان  دانش  والدین  به  شماره حساب  یک  تحصیلی 
و  مدارس  به حساب  مستقیم  ماهانه  دریافتی شان  حقوق  تمام  تا 
آموزش وپرورش واریز کنند چون ماهانه به هر طریقی از والدین 
غیردولتی  ویا  دولتی  مدارس  در  ثبت نام  از  چه  می گیرند  پول 
تا کتاب های کمک آموزشی ،کالسهای تقویتی و... شاید بدین 
والدین  از سر  ندارند و دست  پولی  والدین  بدانند دیگر  طریق 

بردارند. ۰۱۱4

ویژه

عوارض مصرف قلیان در زنان بیشتر از مردان است
پیام ما: زهرا غالمرضایی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری 
آمار  افزایش  گوید:  می  باره  این  در  بهزیستی  سازمان 
مردان رشد تصاعدی  به  نسبت  زنان  بین  در  ها  سیگاری 
به  زنان  در  قلیان  و  سیگار  مصرف  مضرات  است.  یافته 

مراتب شدیدتر از مردان است. در سالهای اخیر با افزایش تعداد زنان قلیانی، 
انواع سرطان به ویژه سرطان سینه هم در جمعیت زنان قلیونی و سیگاری روند 
صعودی داشته است وهم چنین شاهد افزایش چند برابری بیماری های روانی، 

ریوی و قلبی زنان سیگاری به نسبت مردان سیگاری بودیم.  

پیشنهاد تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان
عالی  شورای  کل  دبیر  نویدادهم،  مهدی  ما:  پیام 

آموزش و پرورش درباره طرح تعطیلی یک ماهه مدارس 
زاویه  از  فقط  زیست  محیط  سازمان  گفت:  زمستان،  در 
آلودگی هوا به مسئله نگاه و پیشنهاد تعطیالت زمستانی را 
ارائه کرده است که بر اساس آن مدارس در فصل سرما یک ماه تعطیل و برای 
در  که  بود.  خواهد  زودتر  ماه  یک  ها  آن  فعالیت  به  شروع  زمان  آن  جبران 
آموزش و پرورش با کلیات طرح موافقیم، اما صرفا از زاویه آلودگی هوا به آن 

نگاه نمی کنیم و دالیل مختلفی داریم. 

شناسایی باندهای جعل مدارک دانشگاهی
عبرت ها: حسین طباطبایی سرپرست اداره کل حقوقی 
دانشگاه آزاد خبر داد: از اردیبهشت 95 تا کنون موفق به 
شناسایی ومعرفی پنج باند جعل و کالهبرداری مدارک 
دانشگاهی به پلیس آگاهی شده ایم و در بازجویی هایی 

که از جاعالن داشتند مشخص شد برخی از این باندها به تعدادی از مدیران 
رده باال و میانی هم مدرک دانشگاهی جعلی فروخته اند و از همگان خواستند 

نسبت به مدارک دانشگاهی توجه دقیق داشته باشند.

منع از مصاحبه در مورد »منابع آبی«
با  امید  نسیم  هفته نامه  خبرنگار  تماس  دنبال  به  امید:  نسیم 
اینکه  اسدی مدیر آب ومنطقه ای سیرجان درباره  محسن 
و  تنگوئیه  سد  آبی  وضعیت  گذشته  هفته  بارش  از  پس 
طبق  گفت  منطقه ای  آب  مدیر  است،  چگونه  شهرستان 
و  مصاحبه  از  است  فرستاده شده  باال  از  که  دستورالعملی 
این  منع شده ایم و شما می توانید جهت دریافت اطالعات درباره  گفت وگو 

موضوع با مرکز استان و روابط عمومی آب و منطقه ای استان تماس بگیرید.

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا

 شرورترین افراد
کوشا  افراد  زندگی  اسرار  حفظ  برای  که  است  هرمسلمانی  وظیفه 

اگر نگرانی  بداند،  امانت  را  بیان می کنند آن  او  نزد  باشد و سخنی را که 
و اختالفی میان دو مسلمان هست آن را برطرف کند.امام علی(ع)  فرموده 
است: سخن چینی گناهی است که هرگز فراموش نمی شود. در حدیثی پیامبر 
اسالم(ص)  فرمود: آیا می خواهید از شرورترین افراد به شما خبردهم؟ افراد 
حاضر پاسخ دادند: آری، ای رسول خدا! آن حضرت فرمود: آن هایی که 
بسیار سخن چینی می کنند، در میان دوستان اختالف و جدایی می اندازند و 
برای اشخاص بی گناه و پاک، در جست وجوی عیب و اشکال تراشی هستند.

سرچشمه جوشان معرفت
نماز، آنگاه که باحال و حضور و آداب، گزارده شود روح آدمی 

را به نیازمندی ذاتی وی آشنا می سازد، و ریشه ی کبر و تفاخر و جبروت 
موهوم را در درون او می سوزاند. 

۱- روح نماز، یاد خدا و خشوع و خضوع در برابر اوست.
2- انسان همیشه به نماز محتاج و در عرصه های خطر محتاج تر است.

بر  را  فیوضات دیگر  بسی  و  این همه  است که  نماز سرچشمه جوشانی   -3
دل وجان نمازگزار سرازیر می کند و از او انسانی روشن ضمیر و ثابت قدم و 

بی دغدغه و امیدوار می سازد.
حضرت آیت ا... خامنه ای مقام معظم رهبری

به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش و به کسی که 
مدعی دستیابی به حقیقت است، شک کن.      آندره ژید
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حقوقی
مجازات سروصدا

ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته 
باشد. در خصوص ایجاد سر و صدا در مجتمع های مسکونی صرفنظر 

از جنبه حقوقی موضوع، اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده 
باشد،  دهنده مسؤولیت جزایی موجود  تشکیل  عناصر  واقع  در  و  باشد 
می توان علیه مزاحم با استناد به ماده 69۰ قانون مجازات اسالمی)بخش 
رسیدن  مجازات  به  خواستار  حق  از  مزاحمت  عنوان  تحت  تعزیرات( 
مزاحم نیز شد. در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان یاد شده در 
دادگاه، نامبرده به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم مي شود. 
کسی نمی تواند بگوید طبق ماده 3۰ قانون مدنی، من در آپارتمان خودم 
می توانم هر کاری انجام دهم و به عنوان مثال در ملک خودم سر و صدا 
ایجاد کنم )صدای حیوان خانگی یا موسیقی( و دیگران حق اعتراض 
ندارند. واضح است که برخورد اعمال حقوق مالکانه ملک شما با ملک 
آرامش  رفتن  بین  از  موجب  وگرنه  باشد؛  داشته  حل  راه  باید  مجاور 
دیگران می شود. طبق ماده ۱32 قانون مدنی کسی نمی تواند در ملک 
خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر تصرفی که به قدر 
متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد؛ یعنی مالک حق 
ندارد در ملک خود تصرفی انجام دهد که برای همسایه ضرر ایجاد کند.

شادی کودکانه در رحمت الهی برف هفته قبل سیرجانشکسته شدن درختان اکالیپتوس در بارش برف دوشنبه 96/10/18
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