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مدیرعامل گل گهر:

اجرای فاضالب شهری یک ضرورت 
و آینده نگری برای سیرجان

اقدامات گهر زمین در زمینه های 

مختلف، جهادی و قابل تقدیر است

مشاغل مزاحم
 در بلوار شاهد جا خوش کرده اند
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حضرت افطمه)س(: خداوند نماز را ربای دوری از تکبر و خودخواهی رقارداد

فشار اقتصادی و در پی آن مشکالت معیشتی که بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد می 
شود بر اثر ضعف مدیریت دولتی است و متاسفانه برخوردهای انفعالی برخی نمایندگان مجلس 
با این موضوع مزید بر علت و نمک به زخم مردم شده است. این روزها کافیست ساعتی با مردم 
همنشین شوی تا از فشار بی امان گرانی و تورم سفره دل را برایت باز کنند. در گوشه کنار شهر 
خودمان سیرجان نیز خانواده هایی هستند که از نعمت داشتن وسایل اولیه زندگی هم محرومند 
و گوشت کیلویی صد هزار تومانی را فقط پشت ویترین قصابی ها می بینند. متاسفانه بهارستان 
نشینان به جای اینکه در خانه ملت به دنبال رفع مشکالت مردم باشند به دنبال تشکیل حزب، 
جمع کردن رای و تبلیغات زود هنگام با ترفندهای مختلف هستند و با راه انداختن کاروان هایی 

از وزیر و وکیل به حوزه انتخابیه شان به دنبال شانتاژ خبری هستند....                     ادامه در صفحه 2

سردار گرانقدر سپاه اسالم
جناب آقای حاج قاسم سلیمانی

مصیبت وارده را به حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از 
و  وابسته شکیبایی  محترم  های  خانواده  و  برای شما  منان  درگاه خداوند 
طول عمر مسئلت دارم.                                                  محمد معتمدی زاده

اسرائیل جنگ جدیدی را شروع 
کند، محو خواهد شد 
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قانون تسهیل ازدواج جوانان
در ورطه فراموشی
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هیئت های مذهبی زمینه ساز 
انقالب حضرت مهدی موعود)عج(
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رئیس اداره برق شهرستان سیرجان
روشنایی بلوار شاهد از میدان شورا  

تا  پل شهید فتحی زاده
 به زودی اجرایی می شود
                                                       در صفحه  5



 محمد معتمدی زاده

اقشار  بر  اقتصادی و در پی آن مشکالت معیشتی که  زاده: فشار  معتمدی  محمد   
و متاسفانه  اثر ضعف مدیریت دولتی است  بر  وارد می شود  متوسط و ضعیف جامعه 
برخوردهای انفعالی برخی نمایندگان مجلس با این موضوع مزید بر علت و نمک به زخم 
مردم شده است. این روزها کافیست ساعتی با مردم همنشین شوی تا از فشار بی امان 
گرانی و تورم سفره دل را برایت باز کنند. در گوشه کنار شهر خودمان سیرجان نیز خانواده 
هایی هستند که از نعمت داشتن وسایل اولیه زندگی هم محرومند و گوشت کیلویی صد 
هزار تومانی را فقط پشت ویترین قصابی ها می بینند. متاسفانه بهارستان نشینان به جای 
اینکه در خانه ملت به دنبال رفع مشکالت مردم باشند به دنبال تشکیل حزب، جمع 
کردن رای و تبلیغات زود هنگام با ترفندهای مختلف هستند و با راه انداختن کاروان هایی 

از وزیر و وکیل به حوزه انتخابیه شان به دنبال شانتاژ خبری هستند.
برخی مستاجران ساختمان بهارستان بنا به گفته خودشان وظایف خود را در این وانفسای 
اقتصادی آنطور که باید و شاید انجام ندادند و در این شرایط که تالطم های اقتصادی به 
شدت مردم را با مشکالتی روبرو کرده، همه ما از تریبون مجلس به همه جا اعتراض 
کردیم اما ضرب المثلی هست که می گوید »یک سوزن به خودتان بزنید و یک جوالدوز 
به دیگران.«عصر، عصر ارتباطات است و با گسترش فضای مجازی هزینه تبلیغات و آگاه 

سازی مردم بسیار پایین آمده است.
 حتی بچه های دبستانی امروز برخی تحلیل های سیاسی و اجتماعی را درک می کنند و 
خوب و بد را تشخیص می دهند.  متاسفانه برخی دولتی ها هم بجای اینکه این روزها در 
آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به فکر مردم و به دنبال کاهش گرانی و 
تورم اقالم ضروری مردم بوده و پاسخ گوی مردم باشند، صحبت از مسایل حاشیه ای می 

کنند که در برخی موارد فریاد بسیاری از مراجع دینی هم بلند شده است. 
گویا برخی ماموریت گرفته اند که با روح و روان مردم بازی کنند و فشار بیشتری بر گرده 

مردم وارد کنند.
هر چند آنقدر بر همگان واضح است که این قبیل مسایل، دست های پشت پرده ای 
دارد به نام استکبار جهانی، سرویسهای جاسوسی که به دنبال فتنه گری هستند تا از 
آرامش حاکم بر جامعه فضای نارضایتی حاصل کنند. اما ملت بزرگ ایران دست بسیاری 
از فتنه گران را خوانده و می دانند این مسایل برنامه هایی طراحی شده از سوی بیگانگان 
و دشمنان جمهوری اسالمی است که به دنبال فتنه گری هستند و قطعا جواب بسیاری 
از این فکرهای باطل را در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در روز بیست و دوم 

بهمن ماه با حضور حماسی خود خواهند داد.

  سرمقاله
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ویژه  منطقه  گمرک  خبر:مسوول  گروه   
ماهه   10 طی  گفت:  سیرجان  اقتصادی 
وزن  به  کاال  دالر  میلیون   63 جاری،  سال 
11 هزار تن از گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
سیرجان به کشورهای روسیه، هند، عراق، 

کاالها  این  که  شد  صادر  امارات  و  چین 
خشکبار،  انواع  پسته،  مغز  پسته،  شامل 
شکر سفید، کاشی، سرامیک و محصوالت 

نانو کامپاند می باشد.

سیرجان  گمرک  به  واردات  میزان  وی 
هزار   18 وزن  به  دالر  میلیون   203 را 
که  کاالها  این  گفت:  و  کرد  عنوان  تن 
کارخانجات  نیاز  مورد  دستگاه های  شامل 
منطقه، مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد 

کشورهای  از  بوده  خام  شکر  و  شیمیایی 
وارد  عربی  متحده  امارات  و  چین  آلمان، 

منطقه شده است.
صادرات 63 میلیون دالر 
کاال از گمرک سیرجان

مسووالن پاسخ نگو

  چله انقالب

 گروه خبر
مهندس تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ضمن تاکید بر اجرای طرح فاضالب 

شهری سیرجان، این طرح را یک ضرورت و آینده نگری برای سیرجان قلمداد کرد.
وی گفت: برنامه ریزی جدی انجام گرفته است که سیرجان عالوه بر مهمترین مرکز صنعتی به قطب اول 

صنعتی کشور تبدیل شود. 
مدیر عامل گل گهر با ذکر این نکته که نگرانی های مردمی را در مورد کم آبی منطقه واقف است؛ از 
شهروندان فهیم سیرجان خواست کمال همکاری و صبوری را در حین اجرای طرح فاضالب داشته باشند. 
تقی زاده ادامه داد: سیرجان به لحاظ جغرافیایی در منطقه ای کم آب واقع شده است اما مهم این است 
که به گونه ای برنامه ریزی صنعتی داشته باشیم که نه تنها بحران آب را وارد تنش نکنیم بلکه با اجرا 
طرح فاضالب و انتقال آب خلیج فارس در جهت تامین آب بخشی از نیاز شهرستان بر بیابیم. بنابراین هم 
طرح انتقال آب خلیج فارس را با جدیت تمام و با سرمایه گذاری بر طبق برنامه در حال انجام هستیم 
و هم پروژه فاضالب شهری را در سیرجان آغاز کرده ایم. در ضمن سیرجان به عنوان اولین شهر استان 

است که در آن طرح پر هزینه فاضالب انجام می گیرد. 
مدیر عامل گل گهر در پاسخ به منتقدان متذکر شد که حتی به فرض، در راستاي اجرای طرح فاضالب 
ظرفیت  با  کارشناسی  نظر  و  واقعیت  طبق  بشوند،  مشکل  دچار  کشاورزی  آب  چاه  حلقه  دو  شهری 
حداکثری 30 لیتر بر ثانیه به ازای هر حلقه چاه آب 60 لیتر آب به مشکل بر می خورد که نهایتا 150 
هکتار اراضی و حداکثر اشتغال زایی 50 نفر دچار خدشه می شود. در صورتی که ذخیره 350 لیتر آب 
در طرح فاضالب شهری و تاسیس 3 واحد تولیدی ذوب با ظرفیت تولید 3 میلیون تن؛ 1.5 میلیارد دالر 

درآمد سالیانه و همچنین اشتغال زایی حداقل 5 هزار نفری را به همراه دارد. 
مهندس تقی زاده در پایان گفت: اجرای طرح فاضالب سیرجان طبق آخرین برآورد حدود 600 میلیارد 
تومان هزینه خواهد داشت که اینجانب به عنوان مدیر عامل گل گهر تاکید براجرای مطلوب این طرح تا 

بهره برداری نهایی را دارم.

مدیر عامل گل گهر بیان کرد

اجرای فاضالب شهری یک ضرورت و آینده نگری برای سیرجان

مهدیه آباده ای:
باز هم بهمن از راه رسید، روزهای ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ ملت بزرگ ما، 
روزهای پیروزی انقالب، انقالبی که رساترین فریاد تاریخ یعنی امام امت، آن را رهبری 
کرد و به فرجام رساند و برای حفظ آن با تمام وجود تالش کرد. انقالبی که الهام گرفته 
از انقالب سرخ عاشورای حسینی بود، که در آن عده ای با اعتقادی وسیع، نیروهای کفر 
و باطل را شکست دادند و چشم قدرتمندان را خیره ساختند. در بهمن ماه 57، جهان 
شاهد تحولی عجیب و انقالبی عظیم و مردمی در تاریخ بود. قیام ملتی مصمم و یکپارچه 

با قلب هایی سرشار از عشق و ایمان.
 در بهمن ماه رهبر بزرگ انقالب، پس از سال ها دوری از وطن، قدم بر خاک گلگون 

میهن گذاشت که آزادی و استقالل را نصیب امتی خدا خواه کرد.
به فرموده مقام معظم رهبری،  افتخار به همراه آورد و  امام آمد و عظمت، شرافت و 
امام آمد تا به نام خدا سفینه نجات خلق را از میان لجه ای خون به ساحل پیروزی 
رهنمون شود. بدین سان بهمن 57 طلوع دوباره اسالم ناب محمدی )ص(، تجدید حیات 

مستضعفان و خشنودی حضرت ولی عصر)عج( را نوید داد.
بهمن، یادآور حماسه پرشکوه و کم نظیر ملتی ست که توانست تحت رهبری و هدایت 
بزرگمردی فرزانه، با بهره گیری از دین مبین اسالم در رویارویی خونینی مقابل استبداد 
شاهنشاهی فصل جدیدی از حیات سیاسی و فرهنگی خویش را آغاز کند و بار دیگر 
نقش تاریخی خود را در اعتالی فرهنگ و تمدن اسالمی تجدید کند. طنین انقالب 
اسالمی همراه با آهنگ موزون و جان بخش امام خمینی)ره( به سرعت در گستره جهان 
گوش ها را نوازش داد و قلوب انسان های مشتاق حقیقت و تشنه معنویت را به تفکر 
اسالمی رهنمون شد. این روزها بوی خوش به همراه عطر آزادی از راه می رسد و تقویم 
تاریخ بار دیگر برگ زرینی به خود می افزاید. تداوم پیروزی ها حاصل تداوم رمزهای 
پیروزی است. زیرا هرگز خداوند متعال نعمتی را که به قومی عطا فرمود، از آنها باز پس 

نمی گیرد، مگر آنها خود از نگهداری آن دست بردارند.

خبر

 گروه خبر
کرمان  استان  قهرمانی  های جودو  رقابت 
که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی در سالن شهید 
مغفوری خانه جودو برگزار شد، با قهرمانی 
مسابقات  این  یافت.  پایان  سیرجان  تیم 

در رده های سنی خردساالن و نونهاالن با 
شهرستان  از  کننده  شرکت  حضور 117 
های کرمان، رفسنجان، سیرجان، شهربابک 
و بردسیر به مدت یک روز برگزار شد. در 
مجموع تیمی تیم های سیرجان، رفسنجان 
و کرمان به ترتیب عناوین اول تا سوم رقابت 

ها را از آن خود کردند و در پایان، 
ایلیا عرب زاده، سید محمد طاها، 
محمد کاظمی، امیررضا سفیر زاده، 
ابوالفضل  محمودی،  امیرحسین 
نژاد،  مهدی  محمد  محمودی، 
ابوالفضل علی نژاد، فرزاد محمود 
آبادی، علیرضا جمالی، امین بیدویی 
امیر  خواجوی،  ابوالفضل  نژاد، 
مهدی عباس نژاد، محمدحسین 
شهسواری، محمد امین افروزنیا و 
امیرحسین نیک نفس به ترتیب در 
اوزان 1۸-، ۲0-، ۲۲-، ۲۴-، ۲7-، 
 ،-50 ،-۴6 ،-۴۲ ،-3۸ ،-3۴ ،-30
55-، 60-، 66-، 66- و وزن آزاد 
نفرات نخست را به خود اختصاص 
دادند. یادآور می شود: نفرات برتر 
این رقابت ها به مسابقات کشوری 

اعزام می شوند.

 گروه خبر
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
و  کشاورزی  پروژه  ده  گفت:  سیرجان 
اعتبار  با  شهرستان  این  در  دامپروری 
بیش از 131 میلیارد ریال و اشتغالزایی 
می رسد.  برداری  بهره  به  نفر   75
زیرسطحی  قطره ای  آبیاری  همچنین 
1۴هزار  اعتبار  با  هکتار   71 سطح  در 
سادات  محمودآباد  در  ریال  میلیون 
این  از  یکی  سیرجان  زیدآباد  توابع  از 
طرح هاست که به بهره برداری خواهد 
رسید. آبیاری قطره ای زیر سطحی 3۴ 
7هزار  اعتبار  با  پسته  باغ  در  هکتاری 
هاست.  دیگر طرح  از  نیز  ریال  میلیون 
وی گفت: این طرح در سطح ۲0 هکتار 
بر روی باغ پسته و با هزینه کرد اعتبار 
۴ میلیارد ریال که ۲ میلیارد ریال آن 

از اعتبارات دولتی است و طرح آبیاری 
نوین 1۴ هکتاری با هزینه کرد و اعتبار 
۲۸00 ریال در این ایام به بهره برداری 
می رسد. محمودآبادی گفت: یک واحد 
پرورش مرغ گوشتی به مساحت ۸هزار 
در  قطعه  ۲0هزار  ظرفیت  با  مترمربع 
میلیارد   10 اعتبار  با  پرورش،  دوره  هر 
که  شده  اجرا  نفر   ۲ اشتغال  با  و  ریال 
با راه اندازی این واحد با جوجه برداری 
در طی ۴ دوره در سال ۸0 هزار قطعه 
پرورش و میزان 11۴ تن تولید گوشت 
می شود. افزوده  شهرستان  سفید 

یک  همچنین  کرد:  تصریح  محمودی 
 10 ظرفیت  با  گوشتی  مرغداری  واحد 
 ۴5 از  بیش  کرد  هزینه  و  قطعه  هزار 
مرغ  پرورش  واحد  یک  و  ریال  میلیارد 
و  قطعه  هزار   30 ظرفیت  با  تخمگذار 
هزینه کرد ۲۲ میلیارد ریال نیز از دیگر 

طرح هاست که به بهره برداری می رسد.
سطح  در  دیگری  گلخانه  افزود:  وی 
۲500 مترمربع با ظرفیت تولید سبزی 

و صیفی 100 تن در سال با اعتبار کل 
از  باسفهرجان  در  ریال  میلیون   ۴1۲0
توابع حومه سیرجان اجرا شده و 3 شغل 

ایجاد نموده است. همچنین طرح بسته 
بندی خشکبار و دمنوش های گیاهی در 

این ایام به بهره برداری می رسد.

 گروه خبر
شرکت  عامل  مدیر  زاده  تقی  مهندس 
به  توجه  با  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی 
اهمیت  و  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
ایشان به مقوله معدن، که حتی بایستی 
جایگزین نفت در کشور شود، بیان کرد: 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حال 
حاضر در چندین استان کشور مشغول به 
استان  اکتشافی است. در  انجام عملیات 
معادن  بین  گل گهر  )محدوده  کرمان 
کنونی( و محدوده ایران مرکزی بیش از 
سایر مکان ها مورد توجه قرار دارند. زیرا 
در  شده  ثبت  آنومالی های  به  توجه  با 
اکتشافات گذشته و کنونی، به نظر می رسد 
ناحیه  دو  این  در  بسیاری  پتانسیل های 
وجود دارد. شرکت گل گهر در دو محدوده 
عملیات  برای  فعال  صورت  به   شده  یاد 
اکتشافی حضور دارد که با نتایج مثبتی 
همراه بوده است. در راستای سیاست های 
دولت محترم تدبیر و امید درخواست های 
الزم در جهت اکتشاف در استان سیستان 

و بلوچستان را نیز داده ایم.
قدم  در  داد:  ادامه  گهر  گل  عامل  مدیر 
اول عملیات حفاری اکتشافی در محدوده 
بین معادن منطقه گل گهر از نیمه سال 
اول 97 شروع شد و در طی آن تعداد 55 
گمانه اکتشافی حفاری و اطالعات مربوط 
به آن ثبت و بررسی شده است. در این 
منطقه چندین آنومالی مورد اکتشاف قرار 
گرفته اند که متراژ کل حفاری ۲7 هزار و 

700 متر و مقدار ذخیره اثبات شده 160 
این  و  می شود  زده  تخمین  تن  میلیون 
نتیجه موجب خوشحالی جدی شده است 
زیرا که طبیعتا تمامی زیرساخت های الزم 
به منظور برداشت سنگ آهن در منطقه 
وجود دارد. مهندس تقی زاده ادامه داد: 
با توجه به حجم پروژه ها و طرح ها که 
گل گهر را به سرامد شرکت های معدنی 
و صنعتی تبدیل می کند، بایستی افقی 
حداقل ۴0-50 ساله را طراحی کنیم و 
همین موجب شده است که بطور مثال در 
جنوب بم و جنوب خراسان رضوي و کویر 
اقدامات  گور  بهرام  هاي  پهنه  و  مرکزی 
جدی اکتشافات را انجام بدهیم. این مقام 
عامل  مدیر  حاضر  حال  در  که  مسئول 
مجموعه ای با بیشترین ذخیره سنگ آهن 
در خاورمیانه می باشد؛ با ابراز رضایت از 
نتیجه اکتشافات به ویژه در بخش ایران 
مرکزی بیان کرد محدوده این اکتشافات 
در   هجده کیلومتری راه آهن می باشد 
فارس خط  انتقال آب خلیج  زمان  و در 
محدوده  همان  کیلومتری   30 از  انتقال 
با  این مزیت ها  عبور می کند و تمامی 
پشتکاری مجدانه و برنامه ریزی و رایزنی 
های خاص بوجود آمده است که تمامی 
است. به گل گهر شده  متعلق  امتیازات 

محدوده  کرد:  تاکید  زاده  تقی  مهندس 
اکتشافی با تکمیل اطالعات می تواند نوید 
بخش یک تحول باشد. با توجه به نتایج 
بدست آمده انتظار ذخایر قابل توجه سنگ 

آهن در منطقه می رود. 
وي ادامه داد: با انجام عملیات ژئوفیزیک 
محدوده  در  سنجی(  )مغناطیس  هوایی 
در  مرکزی  ایران  در  واقع  اسکمبیلو 
محدوده ای به مسافت 3۲۸ کیلومتر مربع 
آنومالی هایی از سنگ آهن )1۲ آنومالی( 
در این محدوده جهت انجام حفاری های 
عملیات  شد.  گرفته  نظر  در  اکتشافی 
حفاری از دهم اسفند سال گذشته در این 
محدوده آغاز شده که تا کنون 1۲ هزار 
قالب ۲۴  مغزه ای در  متر حفاری  و350 
گمانه با هدف اکتشاف سنگ آهن انجام 
در  حفاری  از  حاصل  نتایج  است.  شده 
مناطق مذکور نشان داد که آنومالی های  
انجام  جهت  الزم  پتانسیل  از   ۴   ۲  .

حفاری های تکمیلی برخوردار هستند.
محدوده ۲: در این محدوده 5 هزار و ۴70 
متر حفاری در قالب 7 گمانه انجام شده 
است که ضخامت تقریبی زون کانه دار در 
این محدوده ها بالغ بر ۲00 متر تخمین 
زده می شود. زون کانه دار در یکی از گمانه 
زون  عمق  دارد.  متر   ۲56 ضخامت  ها 
سطح  از  متری  تا 600  از 31۴  کانه دار 
این  در  تکمیلی  حفاریهای  است.  زمین 

آنومالی در حال انجام است. 
آنومالی ۴: در این محدوده 3 هزار و 7۲۴ 
متر حفاری در قالب 9 گمانه انجام شده 
در  کانه دار  زون  متوسط  ضخامت  است. 
این آنومالی 65 متر است. همچنین زون 
کانه دار در عمق 100 متری از سطح زمین 

جهت  تکمیلی  حفاری های  دارد.  قرار 
تعیین هندسه دقیق زون کانه دار در حال 

انجام هستند.

سیرجان بر سکوی 
نخست مسابقات جودو 
قهرمانی استان کرمان

تداوم پیروزی ها حاصل تداوم رمزهای پیروزی

 سامانه پیامکی 10000100002424  هفته نامه شیرگان آماده ی دریافت 
انتقادها و پیشنهادات شماست ؛برای انعکاس و پیگیری.

3456 : پلیس برای جمع آوری المپهای نامناسب خودرو ها فکری کند با 
وجود این نورها نمی شود در جاده و خیابان ها رانندگی کرد.

4445 : من به عنوان یک معلول تحصیل کرده از رئیس بهزیستی کشور 
سوال می کنم تا کی باید منتظر مسئوالن باشیم تا دست از شعار بردارند؟ 

واقعا برای اشتغال این قشر کاری کنند آن هم یک شغل پایدار!

0248 : چرا در جایگاه های سی ان جی از کارت خوان استفاده نمی شود؟ 
این نداشتن پول خرد هم دردسر برای ما شده هم مسئول جایگاه.

1460 : ما باید خیلی چیزها درباره آداب زندگی مثل غذا خوردن، ازدواج، 
بچه تربیت کردن، لباس و کفش خریدن، آداب معاشرت، حرف زدن عادی و 

انتخاب اسم و ... بیاموزیم.

2605 : دخترهایم خواستگار دارند به علت مستاجربودن و مشکالت 
اقتصادی نمی توانم جواب بدهم. مانده ام که چه کار کنم؟

9107 : ای کاش دولت به جای شعار دادن کمی به فکر مردم بود و به قانون 
هدفمندی یارانه ها پایبند بود و رکود  و گرانی را مهار می کرد.

2980 : زمستان به نیمه نزدیک شد و خبری از باران نیست مردم همه دعا 
کنند.

1148 : واقعا مسووالن نمیخوان فکری برای گرانی کنن؟

پروژه های کشاورزی میلیاردی در سیرجان 

مهندس تقی زاده مدیر عامل گل گهر؛

در بحث اکتشافات درکشور پیشرو بوده ایم 

 پیام مخاطب 
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 گروه خبر: در هفته هجدهم لیگ دسته 
در یک  باشگاه  های کشور،  فوتبال  دوم 
به  بندرعباس  شهرداری  حساس  دیدار 

مصاف تیم آرمان گوهر سیرجان می رود.

این دیدار در حالی صورت می گیرد که   
شهرداری بندرعباس با یک دیدار کمتر به 
مصاف تیم صدر جدولی گروه خود می رود.

بهمن   9 سه شنبه  حساس  دیدار  این   
خلیج  فارس  ورزشگاه  در   14 ساعت 

بندرعباس برگزار می شود.

شهرداری بندرعباس 
میزبان آرمان گهر 

سیرجان

جامعه

تسهیل یا فراموشی
قانون تسهیل ازدواج جوانان در ورطه فراموشی

  مریم افشاری زاده
با توجه به افزایش جمعیتی که در دهه 60 اتفاق 
افتاد و موج تورم شدید جمعیت جوان در دهه ۸0، 
مجلس شورای اسالمی تصمیم گرفت راهکاری برای 
ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که 
تاریخ  در  جوانان  ازدواج  تسهیل  قانون  آن،  پی  در 
اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به   13۸۴/9/۲7
تأیید شورای  تاریخ 13۸۴/10/7 مورد  رسید و در 
ازدواج  تسهیل  قانون  در  اما  گرفت.  قرار  نگهبان 
چه مواردی ذکر شده بود و اجرای آن تا چه اندازه 
مجرد کشور  کاهش جمعیت جوان  به  می توانست 

کمک کند؟ 
تکلیف دولت برای احداث مسکن موقت برای جوانان

در ماده 3 این قانون آمده است: دولت مکلف است با 
استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و استفاده از زمین های دولتی 
یا زمین های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با 
نام مسکن موقت احداث و آنها را با اجاره مناسب 
در اختیار زوج های جوان قرار دهد. از سوی دیگر، 
جشن  برگزاری  برای  جوانان  مشکل  به  قانون گذار 
ازدواج نیز توجه داشت و از این رو، همه دستگاه  های 
را موظف  و شهرداری  ها  نهادهای عمومی  دولتی، 
دانست که تسهیالت رفاهی مانند فرهنگسراها، تاالر 
ازدواج  و باشگاه  های خود را برای برگزاری جشن 
در اختیار زوج  های متقاضی قرار دهند. همچنین 
در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ  یک از 
زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت ۲ سال 
پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک  هزینه 
پرداخت  آن ها  به  قرض الحسنه  صورت  به  زندگی 
ای  ماده   13 قانون  از  ماده  یک  تنها  این  و  شود. 

تسهیل ازدواج جوانان است.
این قانون 13 ماده ای که 13 سال پیش به تصویب 
رسید، به گفته مسووالن هرگز آنطور که باید اجرایی 
نشد. تأخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان 
از ۴  به جایی رساند که پس  را  توسط دولت، کار 
در  پژوهش های مجلس  مرکز  آن،  تصویب  از  سال 

سال ۸۸ گزارشی در خصوص اجرانشدن این قانون 
ارائه کرد. در آن گزارش تاکید شد که طی ۴ سالی 
که از تصویب این قانون می گذرد، اقدامات متعددی 
از سوی دستگاه های مختلف انجام شده که بسیاری 
نیز  جوانان  ازدواج  تسهیل  قانون  مواد  در  آن ها  از 
آمده است و البته هر یک از این اقدامات، مصوبه های 
مستقلی دارد. درحالی که اگر آیین نامه قانون تسهیل 
ازدواج جوانان نهایی می شد، نیازی به این مصوبه ها 
که وقت و هزینه های گزافی را دربرمی گیرند، نبود. 
جوان در شرف ازدواج را چهار سال بین واژه قانون و 

مصوبه بالتکلیف نگه داشتند.
به منظور پیگیری این قانون، در جلسه چهل و نهم 
امور جوانان که در سال 91  ستاد ملی ساماندهی 
در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش نویس 
اصالحیه قانون تسهیل ازدواج به معاونت امور زنان 
و خانواده نهاد ریاست  جمهوری گذاشته شد، اما با 
به   قانون  این  پیگیری  یازدهم  این وجود در دولت 
عهده ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شد و اواخر 
تیرماه سال 93 اعالم شد که قرار است در دومین 
خصوص  در  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  جلسه 
اصالح این قانون تصمیم گیری شود، اما خبری در 

این خصوص منتشر نشد.
در سال 95 ادعاها بیشتر شد و نمایندگان مجلس 
بودجه  الیحه  بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای 
95، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از 
زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با 
دوره ی بازپرداخت ۴ ساله را تصویب کردند. یعنی 
که  نرسیده  اجرا  مرحله  به  قانون  سال  از 11  بعد 
هیچ! بلکه قانون جدیدتر و پربارتری دوباره تصویب 
شد. تنها قانون نوشته شده و تصویب می شود. چه 

کسی مسوول اجرای این قوانین است؟ 
در طول 11 سالی که از تصویب این قانون می گذرد، 
شخصیت های بسیاری در این زمینه اظهار نظر کرده  
اند و هر زمان که به انتخابات نزدیک می شویم این 
قانون اجرا نشده دوباره بازگو می شود و وعده های 
زیادی دوباره در این مورد به جوانان داده می شود. 

وعده هایی که بعد از رأی آوردن هرگز عملی نمی 
شوند. 

مهرماه سال 91، معاون وقت ساماندهی امور جوانان 
وزارتخانه  این  از  را  وزارت ورزش و جوانان مشکل 
ندانست و تصریح کرد که بر اساس قانون، مجری 
قانون تسهیل ازدواج جوانان وزارتخانه  های اقتصاد 
و راه و شهرسازی هستند و باید از تصویب کنندگان 
حوزه های  از  هیچ  یک  چرا  که  پرسید  قانون  این 

جوانان مجری این قانون نیستند؟
در  مسأله،  که  این ست  بود  آگاه  آن  به  باید  آنچه 
جوانان  ازدواج  برای  شرایط  بهبود  نبودن  اولویت 
است. جوانان قربانی اختالف مجلس و دولت شده 
ولی  کرده  ابالغ  و  تصویب  را  قانون  مجلس  اند. 
دولت هیچ گاه آیین نامه اجرایی آن را تدوین نکرده 
اجرای  برای  دولت  جدی  تالش  از  خبری  است. 
گفته  به  ندارد  وجود  جوانان  ازدواج  تسهیل  قانون 
دنبال  به  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  نمایندگان، 
پیگیری علت اجرایی نشدن قانون مذکور از سوی 
دولت است. البته همین پیگیری هم با اکراه همراه 
وظیفه  که  است  داشته  اظهار  ای  نماینده  و  است 
مجلس قانونگذاری است نه پیگیری اجرای قوانین. 
وی همچنین یادآور شد: مجلس نمی تواند بعد از 
مشکالت  رفع  و  پیگیری  دنبال  به  قوانین  تصویب 
باید  بلکه دستگاه ها  باشد  آنها هم  اجرای  راه  سد 
در این رابطه به وظیفه خود عمل کرده و در جهت 
اجرای قوانین گام بردارند. حتی نمایندگان مجلس 
هم اظهار داشته اند که دستگاه ها باید روال قانونی 
اجرای قوانین را به صورت جدی طی کنند زیرا اگر 
جامعه نیاز به چنین قوانینی نداشت قوانین مذکور 

تصویب نمی شدند.
این را می دانند که اگر مشکلی سر راه  مردم هم 
ازدواج جوانان نبود، قانونی در مورد آن تصویب نمی 
داند.  می  را  جوانان  ازدواج  مشکالت  مجلس  شد. 
مواردی هست که صدای مردم به قانون گذار نمی 
رسد. گاهی جوانان مشکالتی را در جامعه دارند که 
نه قادر به بیان آنها هستند، نه کسی از درد و دلشان 

خبر دارد، نه صدایشان به مسوولی میرسد، نه قانونی 
در مورد آن تصویب می شود. جوان مملکت می ماند 
و درد و مشکالتش. اما این بار موضوع فرق میکند. 
قانون گذار مشکل جوان را می داند. آن را خبر ساز 
میکند. تیتر تمام اخبار می شود. جلسه می گذارد، 
نامه می زند و قانونی تصویب می کند و مفتخر می 
شود که در مورد مشکل جوانان صحبت کرده است. 
اما 13 سال از تصویب آن قانون می گذرد و اجرا 
نمی شود. جوان امیدوار شده به اینکه کسی صدای 
مرا شنیده و راه حلی برای مشکلم اندیشیده اند 13 
سال است که چشم به راه اجرا شدن این راه حل 
است و تاسف بارتر اینکه مشکل جوانان کشور می 
شود بازیچه دست سیاست مداران برای رأی آوردن 
مردم  وعده های دروغین که  انتخاب شدن. چه  و 
بر جامعه  افسوس  و  انتخابات می شنوند  زمان  در 
را 13 سال است در  ازدواج جوانان  ای که مشکل 
تیتر خبرهای مهم کشوری نگه داشته و در پایان 
توضیح در مورد اجرا نشدن این قانون میگویند که 
دولت ها در اجرای قوانین مصوب از سوی مجلس 
سلیقه ای عمل می کنند. در کنار کم کاری دولت در 
اجرای این قانون، این سؤال هم مطرح می شود که 
کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر 
عملکرد این دو دستگاه مسوول، تاکنون تا چه حد 
بر عملکرد آن ها نظارت داشته و اعتبارات اختصاص 
داده  شده به این موضوع، تا چه حد در این مسیر 

هزینه شده است؟

 مریم افشاری زاده:
جشن سده در دهمین روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردمان، بر بام 
خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد می آورند، آغاز می شود. این جشن همیشه 
با گردهمایی همه مردمان شهر و محله و روستا در  به شکل دسته جمعی و 
یکجا و با برپایی یک آتش بزرگ برگزار می شده  است. مردمان در گردآوردن 
هیزم با یکدیگر مشارکت می کنند و بدین ترتیب جشن سده، جشن همکاری 
و همبستگی مردمان است. در ذهن خیلی  ها این طور جا افتاده که »سده« یک 
جشن زرتشتی است و البد به خاطر آتشی که در آن روشن  می شود، با پیروان 
این گروه ارتباط پیدا می کند اما واقعیت این است که سده یک جشن ملی است 
که توسط مسلمانان نیز برگزار می شده و هنوز هم در بخش هایی از کشور، با 

همین نام یا با نام های مشابه برپا می شود.

این طور که از اسطوره های شاهنامه برمی آید، از زمان جشن سده مردم راه 
کنترل و مهار کردن آتش را یاد گرفتند. مهرداد بهار در کتاب »پژوهشی در 
فرهنگ ایران« و رضا مرادی غیاث آبادی در کتاب »نوروزنامه«، بر این باورند که 
َسَده در زبان اوستایی به معنای برآمدن و طلوع کردن است و ارتباطی با عدد 
100 ندارد. عدد »سد« به شکل »صد« معرب شده است در حالیکه واژه »سده« 

به شکل »سذق« معرب شده است.
با این حال سده معروف، صدمین روز زمستان است. از ابتدای زمستان )اول 
آبان ماه( تا 10 بهمن که جشن سده  است صد روز، و از 10 بهمن تا نوروز و اول 
بهار 50 روز و 50 شب بوده  است و به علت اینکه از این روز به بعد انسان به آتش 
دست پیدا کرده  است شب هم مانند روز روشن و گرم و زنده  است شب  ها هم 
شمرده می شوند. اعتقاد کلی مردمی می گوید که بعد از این شب سرما کم شده 

و هوا رو به گرمی می گذارد.
پس از گذر ساعت ها از جشن سده که شعله ها فرو کش می کند، مردم بویژه 
جوان تر ها از روی بوته های آتش می پرند. در قدیم اسب سواران زودتر از 
مردم خود را به آب و آتش می زدند و هنر نمایی می کردند. در آخرین ساعت 
پایانی جشن سده که آتش به خاکستر می نشیند، مردم پس از گذراندن یک 
بعد از ظهر شور انگیز و درخشان به خانه های خود باز می گردند. رسم است که 
کشاورزان مقداری از خاکستر سده را به نشانه ی پایان گرفتن سرمای زمستان 
به کشتزارهای خود می برند و می گویند که در این شب ستاره ی گرما به زمین 

درود می فرستد.

 سده سوز

گذران یک بعدازظهر شور انگیز و درخشان
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 گروه خبر: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب شهرستان سیرجان گفت: به 
منظور بهره مندی شهروندان و مشترکین شهر های 
زیدآباد، پاریز و هماشهر از آب سالم و بهداشتی 

و ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی در این شهر ها، 5 
دستگاه تصفیه آب )زید آباد 2دستگاه، پاریز 2 
دستگاه و هماشهر 1 دستگاه( توسط سرمایه گذار 
بخش خصوصی نصب شد و به بهره برداری رسید. با 

بهره برداری از این دستگاه ها، شهروندان آب سالم 
و بهداشتی را با کیفیت مناسب در اختیار دارند. بهره برداری از ۵ دستگاه 

تصفیه آب در سیرجان

شهر

 زهره سعادتی :
استفاده از مکان ها و معابر عمومی 
در قانون هر کشوری از جمله ایران 
تابع شرایط و ضوابط خاصی هستند 
و شهروندان هر کشور باید نسبت به 
آنها آگاهی داشته باشند. البته این 
آسیبی  و  تخلف  که  زمانی  قوانین 
می  پیدا  نمود  بیشتر  شود،  ایجاد 
کند؛ دو نمونه از این حاالت تخلف 
مربوط به پارک کردن جلوی درب 
پارکینگ و استفاده از جلوی مغازه 
ها به عنوان پارکینگ است. در این 
قوانین  از  برخی  بررسی  به  نوشته 

مربوط به این موضوع می پردازیم.
طبق  که   شویم  یادآور  باید  ابتدا 
کس  هیچ  مدنی  قانون   ۲۴ ماده 
و  عامه  شوارع  و  طرق  تواند  نمی 
آنها مسدود  آخر  راکه  هایی  کوچه 
نیست، تملک کند و همچنین طبق 
ماده ۲5 این قانون، هیچ کس نمی 
استفاده  مورد  که  را  اموالی  تواند 
عموم است و مالک خاص از قبیل 
انبارهای  پل ها وکاروانسراها و آب 
میدان  و  قدیمه  مدارس  و  عمومی 
تملک  را  ندارد  عمومی  های   گاه 

کند.
بنابراین حسب این قانون نمی توان 
پارکینگ   درب  جلوی  که  گفت 
محسوب  عمومی  مکان  یک  چون 
تملک صاحب آن  می شود- تحت 
دیگر  بیان  به  است.  درب  و  خانه 
یا  خانه  همان  شما  محدود  تنها 
شماست  دیواری  چهار  اصطالح  به 
و خارج از آن را نمی توانید تملک 
کنید یا محدودیتی برای دیگران در 
رفت و آمد از آنجا قائل شوید.  در 
چون  پارکینگ  درب  جلوی  واقع 
در کوچه است جزو مکان عمومی/

می  محسوب  عامه  شوارع  و  طرق 
شود. همچنین حسب همین قانون 
ویترین  و  درب  جلوی  توان  نمی 
با وسیله ای  را  یک فروشگاه/مغازه 
برای  پارکینگ  یا یک  مسدود کرد 

خود درست کرد.
پارک  با  برخورد  نحوه  و  حکم 

جلوی درب پارکینگ
که  آید  می  پیش  سوال  این  حال 
پارکینگ  درب  جلوی  کسانیکه 
توقف کرده  یا ساختمان  یک خانه 
و مانع رفت و آمد صاحب آن خانه 
واقع سد معبر می  می شوند و در 
چگونه  و  دارند  حکمی  چه  کنند، 

باید با آنها برخورد شود.
در پاسخ باید گفت که برای برخورد 
پارکینگ  درب  جلوی  کسانیکه  با 
طریق  از  باید  کنند،  می  پارک 
از  کرد.  اقدام   )110 پلیس)پلیس 
کردن  پارک  پلیس  و  قانون  نظر 
یک  منازل  درب  مقابل  خودرو 
تخلف محسوب می شود و مصداق 
توقف در محل ممنوع است و عالوه 
خودرو  پلیس،  توسط  جریمه  بر 
و  شده  منتقل  پلیس  پارکینگ  به 
هزینه پارکینگ نیز به عهده صاحب 

خودرو متخلف است.
پارک = پنجری

پارکینگ  درب  روی  بر  امروزه 
کالن  در  بویژه  منازل  از  بسیاری 
عبارت  شلوغ،  شهرهای  و  شهرها 
و  پنجری   = پارک  نکنید،  پارک 
که  شود  می  مشاهده  زیاد  امثالهم 
مجازات  قانون   669 ماده  طبق 
گاه  هر  کند  می  بیان  که  اسالمی 
تهدید  نحو  به هر  را  دیگری  کسی 
این  به  اینکه  از  اعم  کند،  مالی 
ترک  یا  امر  انجام  تقاضای  واسطه 

به  باشد  نکرده  یا  کرده  را  فعلی 
یا  ضربه   7۴ تا  شالق  مجازات 
زندان از دو ماه تا دو سال محکوم 
خواهد شد، این کار جرم محسوب 
می شود و اگر واقعا اقدام به پنچر 
از  کار  این  کند،  خودرو  کردن 
مصادیق تخریب موضوع ماده 677 
قانون مجازات اسالمی قلمداد شود 
ماه  شش  آن،  مجازات  حداقل  که 

حبس است.
که  گفت  توان  می  ساده  بیان  به 
درب  جلوی  خودرو  کردن  پارک 
پارکینگ تنها یک تخلف محسوب 
قابل  پلیس  سوی  از  که  شود  می 
پیگرد است و اگر این امر منجر به 
شود،  در حق  ممانعت  یا  مزاحمت 
طریق  از  دعوی  و  پیگیری  قابل 

مراجع قضایی است.
جلوی  خودرو  کردن  پارک  البته 
عواقبی  تواند  می  پارکینگ  درب 
باشد    داشته  خانه  صاحب  برای 
مانند اینکه اگر صاحب خانه بخواهد 
یک بیمار را با ماشین خود از خانه 
یک  بودن  پارک  و  ببرد  بیرون 
مانع  پارکینگ  درب  جلوی  خودرو 
بیمار  به  صدماتی  و  شده  کار  این 
چندان  قانون  متاسفانه  که  بزند- 
سخت  ایران  در  خصوص  این  در 
گیرانه نیست و بالعکس درخصوص 
خاطی  فرد  خودرو  به  زدن  آسیب 
دارد.  تری  گیرانه  سخت  شرایط 
از  خود  ایران  مردم  که  است  امید 
لحاظ فرهنگی و عقلی به درک این 

موضوع و اهمیت آن بپردازند.

قانون پارک در کوچه و حکم پارک کردن جلوی درب پارکینگ 
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گل  معدنی  و  صنعتی  گروه خبر: شرکت   
تالش  و  سختکوش  پرسنل  همت  به  گهر 
های پیمانکاران حوزه بهره برداری، موفق 
شد.  تولید  جدید  رکوردهای  دستیابی  به 

رکورد تولید ماهیانه در کارخانه هماتیت به 
میزان 219,433 تن، رکورد تولید ماهیانه 
در گندله سازی شماره 2 به میزان518,027 
تن و رکورد تولید روزانه 4082 تن پلت فید 

در کارخانه تغلیظ شرکت صنعتی و معدنی 
گل گهر سیرجان به ثبت رسید.

تداوم رکورد شکنی 
ها در مجتمع گل گهر 

سیرجان 

گفت و گو

 شیرگان:
بازخوانی انقالب ها و قیام هایی که در طول 
تاریخ شکل گرفته و جوامع بشری را تحت 
تأثیر قرار داده اند گویای این است که این 
و  شرایط  بر  تکیه  با  اجتماعی  تحوالت 

زمینه هایی به پیروزی رسیده اند.
 انقالب جهانی بزرگ منجی عالم بشریت 
و  شرایط  دارای  انقالب ها  سایر  مانند  نیز 
زمینه سازی هایی است که با تحقق آنها، 
خواهد  پذیر  امکان  مرد  بزرگ  آن  ظهور 

بود.
در  تأمل  با  فکر  و  اندیشه  صاحبان  لذا   
پدیده انقالب و با توجه به بیانات بزرگان 
انقالب  برای  هایی  زمینه  و  شرایط  دین، 
اسالمی حضرت مهدی)عج( ذکر کرده اند، 
تا جاییکه پیامبر اکرم)ص(  فرمودند: امت 
مهدی به او پناه می برند، همان گونه که 

زنبور به دور ملکة خود می گردد.
محیاپور  حسن  با  منظور  همین  به 
سرپرست هیئت بیت المهدی )عج( نجف 
شهر گفت وگویی انجام داده ایم که از نظر 

می  گذرد.
هیئت هفتگی بیت المهدی در سال 1390 
با همت و نیت کربالیی حسن محیاپور در 
خودش  مسکونی  منزل  در  و  شهر  نجف 
همین  بر  است  کرده  فعالیت  به  شروع 
تاسیس  از  خود  هدف  محیاپور  اساس 
هیئت را عشق به امام زمان و آماده سازی 
جامعه برای ظهور بر میشمارد و می گوید 

اهل  هفتگی  مراسم  برگزاری  اولیه  ایده 
بود  دیده  همسرم  که  خوابی  از  را  بیت 

برگرفته ام
محیاپور از روزهای آغازین و مراسم هایی 
می  و  کند  می  یاد  گونه  این  هیئت  اول 
گوید روز اول با دو نفر از دوستان مراسم 
هفتگی برگزار کردیم و در حال حاضر به 
بین  هفته  هر  زمان  امام  عنایت  و  لطف 
۴00 تا 500 نفر شرکت کننده در مراسم 
هیئت بصورت ثابت حضور پیدا می کنند 

کربالیی حسن بعد از مدتی با ایده برگزاری 
مراسم هفتگی بصورت سیار شروع به نام 
نویسی می کند و می گوید در حال حاضر 
بیش از 1۴0 نفر در نوبت هستند تا بانی 

مراسم هفتگی هیئت بیت المهدی باشند
درصد   ۸0 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
جمعیت شرکت کننده در مراسم هفتگی 
ابراز  دهند  می  تشکیل  بانوان  را  هیئت 
امیدواری کرد که با حضور بیشتر جوانان 
موثر  گامهای  بتواند  هیئت  این  آقایان  و 
تری را در جهت اعتالی فرهنگ مهدویت 
بردارد و زمینه ساز انقالب جهانی حضرت 

مهدی موعود باشد
نجف شهر  المهدی  بیت  سرپرست هیئت 
اعزام  را  این هیئت  از خدمات  دیگر  یکی 
1۴0 نفر از اعضای هیئت به منظور زیارت 
و  تومان  هزار  ماهیانه صد  هزینه  با  کربال 
کنون  تا  که  خواهرانی  از  نفر    ۴0 اعزام 
صورت  به  بودند  نرفته  مقدس  مشهد 

کمکهای  و  هیئت  بودجه  با  و  رایگان 
خیرین نام برد

زدنی  مثال  انظباط  و  نظم  از  محیاپور 
و  گوید  می  سخن  هیئت  هفتگی  مراسم 
اعتقاد دارد در هر شرایطی حاضر نیستند 

مراسم هفتگی هیئت تعطیل شود
او که خود را خادم المهدی نام نهاده نیمی 
برگزاری  وقف  را  خود  مسکونی  منزل  از 
مراسم هفتگی هیئت بیت المهدی کرده و 
معتقد است برای ارتقای فرهنگ مهدویت 
باید بیش از این تالش کرد و معتقد است 
جهانی  انقالب  سازی  زمینه  برای  که 
حضرت مهدی موعود)عج( و فراهم نمودن 
را  مذهبی  های  هیئت  باید  ظهور  شرایط 
تقویت نمود و بر همین اساس از متولیان 
های  هیئت  به  بیشتر  دارد  تقاضا  امر 

مذهبی و مشکالت آنها رسیدگی کنند.
ضمن  پایان  در  محیاپور  حسن  کربالیی 
محبان  و  دوستداران  تمامی  از  تشکر 
حضرت مهدی که با حضور خود مجالس 
مهدوی را رونق می بخشند از ائمه جمعه 
شهرهای سیرجان و نجف شهر، سرپرست 
اداره اوقاف و امور خیریه، شهردار و اعضای 
ریاست  شهر،  نجف  شهر  اسالمی  شورای 
و  روحانیون  شهرستان،  مداحان  کانون 

مداحان قدردانی کرد .

در گفتگو با سرپرست هیئت بیت المهدی)عج( نجف شهر مطرح شد؛

هیئت های مذهبی زمینه ساز انقالب حضرت مهدی موعود)عج(

سرورگرامی
جناب آقای سید صادق طباطبایی

ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان
مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبرو اجر مسئلت دارم.                                                           
                                                                                            محمد معتمدی زاده

همکار گرامی
جناب آقای رضا حسن بیگی

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده 
از درگاه احدیت برای آن مرحومه غفران و برای بازماندگان صبرو اجر عظیم 
مسئلت داریم.                                                                تحریریه هفته نامه شیرگان

طاهره ایران پور

پیرو انتشار مطلبی تحت عنوان عدم روشنایی برخی معابر؛ مشکل قدیمی 
در سیرجان، در ستون مطالبه گری هفته نامه شیرگان و تقاضای بسیاری 
از شهروندان؛ اگر شب هنگام عبورتان از بلوار نجف شهر افتاده باشد حتما 

متوجه تاریکی این بلوار شده اید.

 بلواری که هیچ چراغی در آن روشن نیست و آسفالت آن هیچ شباهتی به 
یک آسفالت مناسب بلوار ندارد و آنقدر ناهموار است که با وجود این تاریکی و 
آسفالت، اگر از جان خود سیر شده باشید میتوانید با سرعت زیاد بروید و جان 
به جان آفرین تسلیم کنید. آری...شاید ُمردن در برخی نقاط این شهر پرخان 

نعمت به همین سادگی باشد! 

رضا سلمانی زاده مدیریت برق شهرستان سیرجان در این خصوص گفت: 
تا االن سه بار کابل های این بلوار به سرقت رفته و هر سری بعد از سرقت 
ترمیم شده اند. اما سری آخر حدود ۲00-300 متر از کابل ها به سرقت رفته 

که دیگر امکان ترمیم نبود. این کابل ها حدود یک تُن بوده اند. سلمانی زاده 
در پاسخ به سوال اینکه راهکار شما برای به سرقت نرفتن کابل ها چیست؟ 
گفت: کابل های هوایی را جایگزین کابل های زمینی کرده ایم که دیگر امکان 
دزدی نباشد. روشنایی این بلوار در دستور کار شهرداری قرار گرفته که حدود 
1000 متر نیازمند احداث است. ولی ابتدا باید به مزایده برسد و بعد از انتخاب 

پیمانکار، کار شروع شود. 

وی در ادامه سوال اینکه روشنایی میدان بالل تا میدان بهشت زهرا چه زمان 
در دستور کار قرار میگیرد گفت: روشنایی این قسمت نیز همزمان با روشنایی 

بلوار نجف شهراست ولی بلوار نجف شهر در اولویت قرار دارد. 
مدیریت برق شهرستان در جدیدترین اقدام این اداره در جهت روشنایی معابر 
گفت: بلوار شاهد از میدان شورا به سمت پل باسفهرجان به طول سه کیلومتر 

و هزینه ای بالغ بر نیم میلیارد ریال در حال برق کشی و روشنایی میباشد.

در گفتگو با رئیس اداره برق شهرستان سیرجان مطرح شد؛

روشنایی بلوار شاهد از میدان شورا  تا  پل شهید فتحی زاده  به زودی اجرایی می شود
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مشاغل مزاحم
 در بلوار شاهد جا خوش کرده اند

مدت هاست که کمربندی با بهسازی های نصفه و نیمه به بلوار شاهد تغییر نام 
داده است؛ اما هنوز برخی نازیبائیهای بصری در این قسمت از شهر سیرجان 
و حضور مشاغل مزاحم سبب می شود تا مردم این بلوار را با نام کمربندی 

بشناسند.
تردد کامیون ها از وسط شهر و عبور آنها از این بلوار نیز مزید بر علت شده تا 
برخی صنوف در نهایت آالیندگی و ایجاد مزاحمت بصری، صوتی و زیست 

محیطی چهره شهر را مخدوش کنند.
انتقال صنوف مزاحم از بلوار شاهد یکی از مطالبات جدی شهروندان و به 
خصوص همشهریان حاشیه این بلوار است، اما مسووالن تاکنون در اجرای این 
طرح موفقیت قابل توجهی نداشته اند. مشاغل مزاحم از مواردی هستند که با 
تولید آلودگی صوتی، سد معبر و دیگر مزاحمت ها باعث رنجش شهروندان 
می شوند و جابه جایی این مشاغل و ایجاد محیطی آرام برای شهروندان از 

وظایف مدیران شهری است. 
در سیرجان نیز مشاغل مزاحم به معضلی تبدیل شده و مسووالن ذی  ربط 
استانی، شهری و محلی برای رفع این مشکل و انتقال این مشاغل از جمله 
آهن فروشان و محل های جمع آوری ضایعات و پسماندها به سایت جدید خارج 

از شهر تاکنون توفیق چندانی به دست نیاورده اند.
بنا به گفته یکی از مخاطبین هفته نامه شیرگان که در دفتر این نشریه حضور 
پیدا کرده برخی از صاحبان امالک حاشیه بلوار شاهد امالک خود را برای 
جمع آوری پسماند به اتباع بیگانه اجاره میدهند تا از اجاره بهای بیشتری 

بهره مند شوند.
نیاز به تامین مایحتاج زندگی روزمره و بازار عرضه و تقاضا از دیرباز موجب 
شکل گیری و گسترش گونه های مختلف مشاغل و صنایع در تار و پود 
شهر ها شده است. بر این اساس رشد قارچ گونه برخی صنوف و تراکم آنها 
در یک منطقه از گذشته موجب بروز و افزایش معضالت شهرنشینی اعم از 

آلودگی های هوا، صوتی، زیست  محیطی و ترافیکی شده است.
بازیافت ضایعات در برخی از این مراکز غیرمجاز به بدترین شکل خود یعنی 
سوزاندن در محیط باز یا تخلیه پسماند خطرناک در محیط، صورت می گیرد. 
تجمع این واحدها در بلوار شاهد، آلودگی شدید زیست محیطی در این منطقه 
را به دنبال داشته و انتشار دود و ترکیبات سمی بر اثر سوزاندن پسماندها 

سالمت ساکنان مجاور را با تهدید مواجه کرده است.
هفته نامه شیرگان از مسووالن شبکه بهداشت و انجمن های زیست محیطی 
تقاضا دارد تا به این معضل رسیدگی کرده و پیگیر انتقال یا حذف این گونه 

صنوف از مناطق شهری به خصوص بلوار شاهد باشند.
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با دست  ما  پالرمو  پذیرش  و  تصویب  با  گفت:  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو  فارس: 
خودمان طناب دار را به گردن خودمان می اندازیم و هیچ چیز در بحث FATF، پارلمو و سایر موارد 
اقتصادی  منفعت  عنوان هیچ  به هیچ  پالرمو  و   FATF از  ما  ندارد.  مردم  برای  را  اقتصادی  گشایش 
نمی بریم و اتفاقا ضرر هم می  کنیم چرا که در جنگ اقتصادی باید بیش از پیش توجه کنیم، در کدام 
جنگ است که فرماندهان آن تمام تاکتیک های خود را به دشمن بدهند، در  حال حاضر در پالرمو 
و FATF همین اتفاق می افتد، تمام نقشه های ما داشته ها و توان ها و برنامه هایمان را در این جنگ 

FATF به دشمن می دهیم، کدام عقل سلیمی این را می پذیرد. اقتصادی با پالرمو و 

تسنیم : جعفری  دولت آبادی گفت: مردم از موضوع گران فروشی رنج می برند؛ چرا که در طول 
چهل سال پس از انقالب، گران فروشی تا این حد وجود نداشته، اختالف قیمت اقالم مصرفی برای 

مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و  تکثر قیمت ها در اقالم مشابه قابل دفاع نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان : سردار سالمی گفت: اسرائیل اگر جنگ جدیدی شروع کند محو آن ها 
را در پی خواهد داشت و سرزمین های اشغالی باز پس گرفته خواهد شد. راهبرد ما محو اسرائیل از 
جغرافیای سیاسی جهان است و به نظر می رسد با شرارت هایی که اسرائیل دارد انجام می دهد خودش 
را به این واقعیت نزدیک می کند. وی تاکید کرد: ما اعالم می کنیم که اسرائیل اگر کاری انجام دهد که 
جنگ جدیدی شروع شود، مسلماً این جنگ، همان جنگی است که محو او را در پی خواهد داشت 
و سرزمین های اشغالی بازپس گرفته خواهد شد و حتی اسرائیلی ها در فلسطین گورستانی برای دفن 

کردن جنازه های خود نخواهند داشت.

اسرائیل جنگ جدیدی را شروع کند، محو خواهد شد 

دادستان تهران : گرانفروشی های اخیر بی سابقه است 

رهبر انقالب در خصوص فعالیت های تبلیغی در فضای مجازی، فرمودند: دستگاههای مختلفی در فضای مجازی حضور 
دارند اما حضور در این فضا باید یک حضور جریان ساز باشد. رهبر معظم انقالب اسالمی، در دیدار مسئوالن دفتر 
تبلیغات اسالمی، یک وظیفه مهم این دفتر را پاسخ به سؤال ها و نیازهای فکرِی جوانان، دانشجویان و گروه های اثرگذار 
فرهنگی برشمردند و توصیه هایی در خصوص حضور جریان ساز در فضای مجازی و آسیب شناسی مقوله تبلیغ بیان 
کردند.حضرت آیت ا... خامنه ای با تجلیل از خدمات دفتر تبلیغات اسالمی، وجود نواندیشی و روشنفکری دینی در این 
دفتر را مغتنم دانستند و گفتند: امروز، دوره انقالب و روزهای کار و حرکت های جهشی است و قم به این گونه نگاهها 

و جهت گیری های نو، بیش از پیش احتیاج دارد.

رهبر انقالب: استفاده از فضای مجازی باید جریان ساز باشد 

در اول هر کار امام را دعا کنید و اتحاد خود را حفظ نمائید تا دشمنان 
دین و انقالب نتوانند بر ما مسلط شوند. از 17سالگی برای کار به 

شهرستان سیرجان آمد و به کار ساختمانی پرداخت. با اینکه تحصیالتی 
نداشت اما جانش با نور معرفت و ایمان روشن گشت و از نظر اخالص 
نمونه بود. با شروع حرکت انقالب اسالمی، به صف انقالبیون پیوست و 

مبارزه ای بی امان را با دشمنان دین  و ملت آغاز کرد.

شهید خلیل اصغری 
در سال 1330در شهر نیریز  متولد و در  22آذر 1357 در سیرجان به  شهادت رسید

فرا رسیدن ایام ا... دهه فجر و چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی گرامی باد.

پالرمو طناب داری است که به گردن خودمان می اندازیم 

 اطالع رسانی:
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  نبیان  علی 
مسکن،  و  زمین  ملی  سازمان  مدیرعامل 
بردسیر  و  مردم سیرجان  نماینده  حسن پور 
در مجلس شورای اسالمی، بلوردی مدیرکل 
دیگر  و  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه 
سایت  از  شهرستانی  و  استانی  مسئوالن 
پروژه  ساخت  و  سیرجان  حمایتی  مسکن 
شرکت  مشارکت  با  اجتماعی  مسکن  های 

گهر زمین بازدید کردند.
در این مراسم معاون پشتیبانی و عضو هیئت 
مدیره تعاونی مسکن شرکت سنگ آهن گهر 
ایام سوگواری حضرت  تسلیت  زمین ضمن 
فرارسیدن  مناست  به  تبریک  و  )س(  زهرا 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
گفت: از نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین 
عامل توسعه در هر کشوری یاد می شود و 
به عنوان  در شرکت سنگ آهن گهر زمین 
بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه با 6 
طور  به  معدنی  ذخیره  تن   ۴00 و  میلیون 
نفر  هزار   5 حدود  مستقیم  غیر  و  مستقیم 

مشغول به کار هستند.
گهر  آهن  سنگ  شرکت  گفت:  دالوریان   
زمین در سال گذشته رکورددار بهره برداری 
در  کاری  معدن  است.  بوده  کاری  معدن  و 
طول تاریخ کشور با 17 میلیون تن استخراج 
سنگ آهن و 5۴0 میلیارد تومن سود خالص 
های  شرکت  ترین  موفق  از  یکی  عنوان  به 
ممکن  موفقیت  این  که  بوده  کشور  معدنی 
پرسنل،  کار  و  تالش  با  مگر  شود  نمی 
پر  مهندسان  و  اندیشمندان  دانشمندان، 
و  کار  تولید  در  را  اصلی  نقش  که  تالشی 

فرآورده های معدنی داشته اند. 
وی افزود: شرکت سنگ آهن گهر زمین در 
نیرویی  اینکه  برای  و  خود  اهداف  راستای 
هدف  باشد  داشته  تالش  پر  و  پویا  فعال، 
عمومی  نیاز  تامین  برای  را  خود  اصلی 
پرسنل با تشکیل تعاونی مسکن گهر زمین 
انجام داد که در فاز اول با ساخت ۴0 واحد 
هیچ  که  جوانی  مهندسان  برای  مسکونی 
گونه امکانات مسکن و زمین در این کشور 
نداشتند این مهم محقق شد و فاز دوم با ۸0 

واحد مسکونی که در مرحله اسکلت سازی 
می باشد.

معاون پشتیبانی گهر زمین گفت: با پیگیری 
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  های 
آغاز  شاهد  آتی  های  هفته  طی  اسالمی 
این  سازی  گندله  تولید  خط  شدن  کار  به 
این  تولید  ظرفیت  که  بود  خواهیم  شرکت 
خط حدود ۸ میلیون تن خواهد بود و حدود 
جوانان  از  مستقیم  طور  به  نیرو  نفر   500
این مرز و بوم مشغول به کار خواهند شد و 
همچنین به طور غیر مستقیم حدود ۲ هزار 
نفر دیگر در حمل و استخراج و سایر قسمت 

ها مشغول به کار خواهند شد. 
شرکت  مسکن  تعاونی  مدیره  هیئت  عضو 
سنگ آهن گهر زمین در ادامه افزود: مسکن 
مردم  و  پرسنل  اساسی  مشکالت  از  یکی 
شهرستان است که قیمت باالی مسکن نیز 
یکی از دغدغه های مردم در این شهرستان 
مسکن  به  نسبت  گفت  بتوان  شاید  و  است 
گران  بسیار  قیمت مسکن سیرجان  استان، 

قیمت است. 
وی در ادامه از معاون وزیر راه و شهرسازی 
خواست با عنایت ویژه و با توجه به توسعه 
آینده  بیشتر  نیاز  و  منطقه  این  در  صنعت 
کنند.  کمک  مسکن،  به  شهرستان  این 
پیمانکاری  و  صنعتی  های  مجموعه  همه 
رفاهی  مراکز  از  بتوانند  آینده  در  گهر  گل 
بهره مند شوند و کارکنان و مردم بتوانند از 
آبادانی  باعث  و همچنین  کرده  استفاده  آن 

شهرستان سیرجان شود.
بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده  ادامه  در 
و  تقدیر  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در 
به خصوص  مهر  مهندسان مسکن  از  تشکر 
مهندس نیکزاد با روحیه جهادی و بسیجی 
اظهار داشت:  دولت در بخش مسکن گهر 
زمین حتی یک ریال هم کمک نکرده است 
و همه به همت خود مردم بوده است. ساخت 
مسکن در تمام دنیا به عهده دولت هاست. 

ضمن  نیز  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت چهلمین 
سال پیروزی انقالب  از خدمات نظام مقدس 
اخیر  سالهای  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

این  دنبال  به  ها  خیلی  داد:  ادامه  و  گفت 
روزها  این  به  اسالمی  جمهوری  که  بودند 
نرسد ولی با تالش و کوشش همه ی مردم 
ایران عزیز االن به پایان ۴0 سالگی و شروع 

سال جدید نزدیک می شویم. 
از همه مسووالن  اظهار داشت:  نبییان  علی 
و  تالش  شهری  مدیریت  حوزه  در  که 
کوشش می کنند تقاضا دارم تالش خود را 
بدهی  از  بخشی  بتوان  تا  کرده  صد چندان 
خود را به مردم عزیز بدهیم و برای همه ما 
همین طور است که بتوانیم بدهی خود را به 
مردم عزیز پرداخت کنیم و دین خود را به 

مردم ادا کنیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: 
اقدامی که آقای دالوریان و همکارانشان در 
جهادی،  کار  دادند  انجام  مجموعه  این 
ارزشمندیست که طی حدود دو  و  شایسته 
سال این اقدام ارزشمند انجام شد و به همه 
میرزاد  دست  و  قوت  خدا  اندرکاران  دست 
می گویم و مهمتر از این موارد صحبتی که 
با مدیرکل راه و شهرسازی استان داشتم در 
خصوص خروج مجموعه هایی که آالیندگی 
یکی  این  و  دارند  در حوزه شهری  را  هایی 
باید  ما  است.  مردم  بحق  های  دغدغه  از 
بتوانیم مکانی داشته باشیم تا صنوف دارای 
مکان  آن  در  و  کرده  خارج  را  آالیندگی 
این  شهر  سطح  در  مردم  تا  کنیم  مستقر 

نازیبایی ها را نبینند . 
مهر گفت:  پروژه مسکن  در خصوص  نییان 
این  شهرسازی  و  راه  وزارت  و  دولت  همت 
 139۸ سال  پایان  تا  کنند  تالش  که  است 
و  بسته شود  مهر  تمام مسکن های  پرونده 
برای مساکن  به جز   اتفاق  این  داریم  امید 
مهری که مشکالت حقوقی دارند، روی دهد. 
شرکت  مجموعه  همکاران  از  همچنین  وی 
سنگ آهن گهر زمین که این اتفاق زیبا را 
در  همکارانشان  و  دالوریان  آقای  زدند  رقم 
اظهار  و  کرد  تشکر  و  تقدیر  مجموعه  این 
در  که  باشیم  این  شاهد  امیدواریم  داشت: 
آینده ای بسیار نزدیک ساخت این مجموعه 
ها را در مناطق مختلف بر اساس نیازی که 

عزیزان دارند انجام دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

اقدامات گهر زمین در زمینه های مختلف، جهادی و قابل تقدیر است
اشتغال زایی برای حدود 500 نفر نیرو به طور مستقیم در خط تولید گندله سازی گهرزمین


