
حضور نیروی دریایی سیرجان
در مناطق سیل زده  

گروه خبر: نشست مطبوعاتی فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی 
رسیدن  فرا  مناسبت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی 
روز ارتش با اصحاب رسانه هفته گذشته در پایگاه نیروی دریایی 

سیرجان برگزار شد.
امیر دریادار افشین اسکندرزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر کمک نیروی 
دریایی به سیل زدگان کشور گفت: با توجه به اینکه ارتش در مناطق وسیعی 
از کشور گسترش دارد تقریبا از همان ساعات اولیه سیل پای کار آمد و در 
حال کمک رسانی است و نیروهایی از مجموعه آماد و پشتیبانی سیرجان 
در استان گلستان و خوزستان مستقر هستند. برخی از ارگان ها مسئولیت 
مستقیم دارند که میزان خسارت را بررسی کنند و آن را تامین کنند ولی در 
وظایف ارتش این جور مواردی نیست منتهی از جنبه کمک از لحظه اول در 
صحنه بوده است و کمک هایی از قبیل آشپزخانه صحرایی، بیمارستان های 

صحرایی و هر آنچه که در توان داشت کمک کرد. 
فرمانده مرکز آماد و پشتیبانی ارتش در رابطه با اقدام اخیر آمریکا در خصوص 
قراردادن سپاه ایران در لیست تروریست ها بیان کرد: فرمانده محترم کل 
ارتش بالفاصله بعد از این اقدام سخیفانه رئیس جمهور تروریست پرور آمریکا 
موضع رسمی خود را اعالم کردند. سپاه پاسداران همانند سایر نیروهای 
مسلح در یک جبهه و یک خط هستند. قرار دادن سپاه در لیست تروریست 
ها توهین به کل مردم ایران بود. سپاه پاسداران برادران ما هستند و مجموعه 

نیروهای مسلح ید واحد در مقابل دشمنان هستند. 
وی درخصوص دستاوردهای یک ساله نیروی دریایی ارتش گفت: سال97 
برای نیروی دریایی ارتش سال شلوغی بود و ما در اوایل سال همایش بین 
المللی آیونزکشورهای حوزه اقیانوس هند که یک رویداد بسیار مهم بعد 
از انقالب بود را در ایران برگزار کردیم و نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان رئیس دوره ای این سمپوزیوم معرفی شد و تا دو سال 
رئیس دوره ای خواهد بود که کار بسیار ارزشمندی است. مسابقات غواصی، 
رزمایش والیت، حضور ناوگروه ها در خلیج عدن که اقتصاد ما در آنجا جریان 
دارد محافظت می کند، ساخت ناوشکن سهند و زیردریایی غدیر که هر دو  
ساخت داخل است و این ساخت وسازها و اقدامات در زمانی انجام شده که 
ما در اوج تحریم ها بودیم که نویدی هست برای مردم که بدانند اگر بخواهیم 
تحریم ها کارساز نیست و در بدترین شرایطی که از نظر خودشان به وجود 
آوردند ما می توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم. اکنون تمام ادوات جنگی و 
تسلیحات جنگی و نظامی را خودمان می سازیم و این برای ما یک برگ 
برنده است.  اسکندرزاده درخصوص طرح های نیمه کاره نیروی دریایی در 
سیرجان گفت: در رابطه با موزه دریایی یک سری اقدامات در دستور کاراست 
و اگر وضعیت اعتباری ما اجازه بدهد قطعا به زودی آن را تکمیل می کنیم. 
وی درخصوص ساخت پمپ بنزین بلوار چمران افزود: پمپ بنزین به زودی 
افتتاح می شود و این تاخیر که به وجود آمد بابت تغییر در نقشه مجموعه بود.

خبــر

گروه خبر: گزارش مردمی از حصار کشی زمین بر 
نیز مسدود کرده  را  خیابان 17 شهریور که کوچه 

است. 
درباره ی  نشریه  این  دفتر  با  محل  کسبه  تلفن  پی  در 
حصارکشی و تصرف قطعه زمینی  بر خیابان 17 شهریور 
جنب بازار، خبرنگار این نشریه در محل حاضر شد. یکی 
از کسبه با بیان اینکه من نزدیک به 40 سال است در 
می  هم  من  پدر  حتی  و  کنم  می  کاسبی  خیابان  این 
بوده  کوچه  اینجا  که  است  سال   100 به  نزدیک  گوید 
برای  حصارکشی  به  اقدام  فردی  است  مدتی  اما  است 
ساخت خانه در اینجا کرده و کوچه را نیز بسته است. وی 
در ادامه افزود: وقتی پیگیری کردیم که چرا ساختمان 
وسط کوچه ساخته شده به ما گفتند که این زمین مالک 
شخصی داشته که اقدام به ساخت آن کرده است. سوالی 
سال  همه  این  مالک  این  چرا  آمده  پیش  ما  برای  که 
خبری از آن نبوده است و به یکباره صاحب زمین شده 
و شروع به ساخت و ساز کرده است؟ اگر هم که مالک 
بوده چرا شهرداری آن را نخریده است که طرح جدید 

بازار و معبر را خراب نکنند ؟ یکی دیگر از اهالی محل در 
این خصوص گفت: خبرهای بدی از شهرداری به گوش 
های  زمین  برخی  نفوذ  و  رابطه  با  برخی  که  رسد  می 

بال صاحب را با پرونده سازی تصرف می کنند که اکنون 
اعضای شورای شهر و شهرداری باید درباره ی این زمین 

گران قیمت که حصار کشی شده پاسخ دهند.
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شورای شهر و شهرداری شفاف سازی کنند؛

ر خیابان 17 شهریور ـَ اعتراض به حصارکشی ب
در جلسه شورای شهر مطرح شد؛

فاضالب شهری، طرح تفضیلی
و جدایی گل گهر از حریم شهر

گروه خبر: جلسه شورای اسالمی شهر چهارشنبه هفته گذشته 
برگزار شد و قرار بر این بود که شهردار و مشاور طرح جامع در این 
جلسه حضور پیدا کنند و در خصوص جزئیات آن در صحن شورا 
توضیحاتی را برای اعضا توضیح بدهند اما مشاور این طرح در جلسه 

حضور پیدا نکرد که این موضوع با اعتراض برخی اعضا روبه روشد.
ابوذر زینلی، عضو شورای شهر با اشاره به جلسه روز سه شنبه در فرمانداری 
در خصوص طرح جامع شهری گفت: در جلسه فرمانداری ظاهرا برخی تمایل 
داشتند که گل گهر از حریم شهر خارج شود و من خواهشی از دوستان دارم 
که به عنوان نمایندگان مردم روی این قضیه کوتاهی نکنیم و از حق مردم 

دفاع کنیم. 
امین صادقی، نائب رئیس شورای شهر در این جلسه با انتقاد از تاخیر شهردار 
و مشاور طرح برای حضور در جلسه شورای شهر گفت: طرح جامع که مبهم 
است و طبق بند34  قانون هر گونه طرحی در شهر باید اجرا شود باید  به 
تصویب شورای شهر برسد. اما کارفرما مسکن و شهرسازی است کار خودشان 
می کنند و ما هم کار خودمان انجام می دهیم اگر طبق گفته مشاور شهر 
توسعه پیدا کند چه کسی جوابگوی آشغال های مردم است در حال حاضر ما 
به مناطق حاشیه ای مثل مکی آباد، آباده، دهیادگار و ... مشکل خدمات رسانی 
داریم و باز دوباره محدوده به شهر اضافه کنیم؟ وی در ادامه افزود: موضوعی که 
آقای زینلی بیان کرد در بحث جدا شدن گل گهر از محدوده شهر اگر شهردار 
بر این موضوع ها کوتاهی کند به شخصه عذرش را می خواهم و هیچ همکاری 
با او نمی کنم.  رئیس شورا در جلسه استانداری حضور پیدا نکند یا اگر حضور 

پیدا کرد، هیچ موضوعی را به عنوان نماینده شهر امضا نکند. 
محمد عسکری، دیگر عضو شورای شهر به این طرح انتقاد داشت و گفت: 
تغییر هر طرح تفصیلی و جامع 10 سال یکبار اتفاق می افتد و مشاور دوبار 
در جلسه بیشتر حضور پیدا نکرد و نه دفتری در سیرجان دارد و در این مدت 
قابل دسترس نبوده است. او در ادامه اضافه کرد: این طرح باید سنجیده شود 
چون اگر تصویب شود تا 10 سال ما هیچگونه دسترسی به تغییر در آن نداریم 
و من به شخصه با جدا شدن گل گهر از حریم شهر مخالفم و ما اینجوری هیچ 
دخل و تصرفی نداریم و زمزمه هایی شده  که با جدا شدن گل گهر ماهی 20 

میلیارد تومان به شهرداری داده شود اما این اتفاق نمی افتد. 
حسن خدامی، عضو تازه جدید شورای شهر نیز در این باره گفت: در جلسه 
ای که دیروز در فرمانداری برگزار شد و مشاور از توسعه عمودی شهر صحبت 
کرد که من با آن مخالف هستم چون با توجه به آلودگی های که به وجود 
می آید در آینده شهر با مشکل روبه رو می شود و موضوع دیگری که بود 
طبق طرحی داده بود برای پل شهید فتحی زاده)باسفهرجان( این در آینده 
مشکل سازتر است به نظر من که باید برای هر قسمت که طرحی را مشاور 
در نظرگرفته است به صورت میدانی بازدید کنیم. وی ادامه داد: موضوع بعدی  
محدوده ای را که مشاور ترسیم کرده بود گل گهر در آن قرار نگرفته بود. وی 
نیز در خصوص آب و فاضالب شهری نیز گفت: طبق صحبتی که با مسئوالن 
فاضالب شهری داشتیم این کانال ها که زدند فقط از واحد همکف به باال است 
که در پاسخ گفتند این طرح برای ما به صرفه نیست که هزینه کنیم آن ها باید 
چاه جذبی حفر کنند اما با این شرایط در آینده زیرزمین از طرح ساختمان 
سازی ناخودآگاه حذف می شود که هم برای مردم و هم برای شهرداری که 

یک منبع درآمد است از بین می رود. 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه صرف اعالم خبر وقوع 
فساد برای مردم اعتمادساز نیست، اصالح روندها و 
بسترهای فسادزا و اعالم خبر برخورد با مفسدان را 
دو مولفه اصلی برای ایجاد اطمینان در مردم نسبت 

به مقابله نظام جمهوری اسالمی با مفاسد دانست.
آیت ا... سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن عالی قضایی 
با تقدیر از خدمت رسانی همه گروه های مردمی و دولتی در 
سیل اخیر تصریح کرد: از همه نیروهای اطالعاتی و امنیتی 
می خواهم، همانند گذشته تمام تالش خود را با همکاری 
به  فساد  بسترهای  شناسایی  برای  کشور  دلسوز  مدیران 
کار بندند و با سپردن مفسدان به دست دستگاه عدالت، 
اعتماد مردم عزیز به کارآمدی نظام و سازمان اداری کشور 

را افزایش دهند.
وی ادامه داد: در خصوص مقابله با فساد باید به یاد داشته 
باشیم که صرف اعالم خبر وقوع مفاسد، نه تنها اعتماد 
ساز نیست بلکه اعتماد زداست. آنچه سبب ایجاد اعتماد 
و  اوال شناسایی  با مفاسد می شود،  نظام  مقابله  به  مردم 
رفع بسترهای فساد و ثانیا برخورد قانونی و عبرت آموز با 

مفسدان است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرمان هشت ماده ای مقام 
معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار 
کرد: در این پیام، سه دستگاه نظارتی از سه قوه یعنی وزارت 
اطالعات در قوه مجریه، سازمان بازرسی کل کشور در قوه 
قضاییه و دیوان محاسبات در قوه مقننه، مورد خطاب رهبر 
معظم انقالب قرار گرفتند. معتقدم همچنان این فرمان، 
یک منشور زنده و الزم االجرا برای همه دستگاه هاست که 

به هیچ عنوان از اجرای مفاد آن نباید غفلت کند.

بسیج  سازمان  مسئول   : جوان  خبرنگاران  باشگاه 
سازندگی ناحیه مقاومت سپاه سیرجان از ارسال ۵ تریلر 
و یک کامیون، حامل کمک های بشر دوستانه مردم 

سیرجان به برخی از مناطق سیل زده کشور خبر داد.
بسیج  سازمان  مسئول  ابراهیمی  حاج  عبدالرضا  سرگرد 
سازندگی ناحیه مقاومت سپاه سیرجان گفت: تاکنون ۵ تریلر 
حامل کمک های بشردوستانه مردم خیر سیرجان جمع آوری 
و به شهر سیل زده حمیدیه خوزستان ارسال شده و یک 
کامیون نیز برای مردم سیل زده استان گلستان فرستاده شده 
است. وی افزود: این کمک ها حاوی موادغذایی، کنسروجات، 
مواد بهداشتی: اعم از پوشک، مواد شوینده، لوازم بهداشتی 
ویژه بانوان، پتو، لباس، آب معدنی، گونی خالی، پالستیک 
برای پوشش سقف چادرها، خانه ها و سیل بندها، اجاق گاز، 
فرش، ظرف، دارو و آرد هستند. سرگرد حاج ابراهیمی از اعزام 
جهادگرانی از قرارگاه خادم الشهدا، موسسه شهید نادری و 
جمعی از طالب حوزه علمیه امام صادق )ع( سیرجان به مناطق 

سیل زده کشور نیز خبر داد. 
مسئول سازمان بسیج سازندگی ناحیه مقاومت سپاه سیرجان، 
ساخت خانه مادر شهید علی علی بیگی را از خدمات بسیجیان 

جهادگر طالب سیرجانی در ایام نوروز عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه :

صرف اعالم خبر فساد، اعتماد ساز نیست
سیل مهربانی مردم سیرجان

به سیل زدگان

شنبه 31 فروردین1398، شماره 182 ، سال پنجم

و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
صمیمی  دیدار  در  گهر  گل  صنعتی 
مسئولین  و  مدیران  کارکنان،  با 
و  تالش  از  تشکر  ضمن  شرکت  این 
تمامی کارکنان گفت:  همراهی های 
و  گهر  گل  شرکت  وظیفه  احساس 
تدبیر  به  که  سالی  در  آن  کارکنان 
رونق  سال  به  رهبری  معظم  مقام 
مراتب  به  است،  گرفته  نام  تولید 

بیشتر خواهد بود.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 

بین الملل شرکت گل گهر، مهندس 
سالی  را  جدید  سال  زاده  تقی  ناصر 
از  سرشار  و  سخت  تالشی  با  همراه 
و  گهر  گل  شرکت  برای  موفقیت 
افزایش  افزود:  و  خواند  آن  کارکنان 
در  سزایی  به  نقش  شرکت،  تولید 
رهبری  معظم  مقام  فرمایش  تحقق 
در رونق تولید و به طبع آن تاثیر در 
وظیفه  داشت؛  خواهد  مردم  زندگی 
پیشرفت  و  توسعه  برای  که  ماست 
کشور  برای  و  کرده  تالش  مملکت 

ایجاد ثروت کنیم.
از  توان  تمامی  با  داد:  ادامه  وی 
کرده  حمایت  داخلی  تولیدکنندگان 
قطعات  ساخت  توانایی  کس  هر  و 
گل  منطقه  های  شرکت  نیاز  مورد 
از  ساخت  زمینه  در  دارد،  را  گهر 

ایشان حمایت خواهیم کرد.
ادامه دیدار  مدیرعامل گل گهر در 
داریم  افزود:قصد  شرکت  کارکنان  با 
 ۵000 مسکونی  شهرک  ساخت  با 
کارفرما  کارکنان  اولویت  با  واحدی 

گهر  گل  منطقه  اصلی  پیمانکاران  و 
در جهت  اساسی  گامی  مسکن  فاقد 
افراد شاغل در  تمامی  تامین مسکن 
برنامه  که  برداریم  گهر  گل  منطقه 
انجام  راستا  این  در  الزم  های  ریزی 
گل  شرکت  مدیرعامل  است.  شده 
تولید  افزایش  داشت:  اظهار  گهر 
اصلی  اولویت  اکتشافات  توسعه  و 
چراکه  است  جدید  سال  در  شرکت 
حیاتی  امری  شرکت  آینده  برای 
است؛ امیدوارم در اکتشاف ها بتوانیم 

به ذخایر بیشتری در منطقه گل گهر 
و سایر نقاط کشور، دست پیدا کنیم.

از  تولید  زاده جهش  تقی  مهندس 
موفقیتی  را  تن  میلیون   27 به   13
شدن  افزوده  گفت:  و  دانست  مهم 
فعلی  به ظرفیت  تن  میلیون  تا 8   7
استفاده  99،امکان  سال  تا  گهر  گل 
آهن  تنی  میلیون   4.۵ ظرفیت  از 
بازارهای  برای  گهر  گل  اسفنجی 
برنامه  از مهمترین  داخلی و خارجی 

های گل گهر است.

با  پایان  در  زاده  تقی  مهندس 
بازسازی  ستاد  توفیقات  به  اشاره 
مناطق سیل زده اهواز توسط استان 
استان کرمان در  کرمان گفت: ستاد 
مناطق سیل زده استان خوزستان به 
افتخار  مایه  و  باشد  می  فعال  خوبی 
بر  عالوه  گهر  گل  شرکت  که  است 
زدگان،  به سیل  نقدی  اهدای کمک 
اعزام  و  ها  کمک  حجم  بیشترین 
ماشین آالت به این مناطق را داشته 

است.

مدیرعامل شرکت گل گهر در دیدار صمیمی با کارکنان این شرکت:

احداث شهرک مسکونی۵۰۰۰ واحدی برای کارکنان منطقه گل گهر



سیرجان  در  حداقل  قرمز  گوشت  خبر:  گروه 
ارزان نشده یا الاقل فعال خیال کوتاه آمدن ندارد. 
تا  هم  ترفندی  هر  و  تکنیکی  هر  تصمیمی،  هر 
کنون برای کاهش قیمت این محصول به کار گرفته 
اند، بدون نتیجه بوده است. قیمت صعودی گوشت 
تاثیر  می شود  اساسی محسوب  کاالی  از  که  قرمز 
زیادی بر وضع معیشتی مردم گذاشته به گونه ای 
امروز توان  اقشار کم درآمد  به ویژه  که خانوده ها 
قرمز  گوشت  بازار  ندارند.  را  قرمز  گوشت  تامین 
شده  مطرح  وعیدهای  وعده  تمام  به  توجه  بی 
و  نشده  درست  بازار  تنظیم  های  سیاست  همه  و 
هنوز قیمت های آن هر از چند گاهی باال و پایین 

کشیده می شود. 

 آخرین قیمت گوشت در بازار
پس از مراجعه به مراکز فروش گوشت قیمت هر کیلو 
تومان،  هزار   110 سیرجان  بازار  در  گوسفند  گوشت 
به  تومان   13۵00 مرغ  و  تومان  هزار   9۵ گاو  گوشت 
ها  قیمت  ها  مکان  از  برخی  در  البته  می رسد  فروش 

متفاوت است.

  نظارتی بر بازار نیست 
از  بسیاری  گفت:  رابطه  این  در  شهروندان  از  یکی 
دلیل  به  غذایی  سبد  از  را  غذایی  ماده  این  خانواده ها 
گرانی آن حذف کردند و در این میان نقش دستگاه های 
بر  نظارتی  اگر  و  نیست  مشاهده  قابل  و  مبهم  نظارتی 
نبودیم،  قیمت گوشت  رویه  بی  افزایش  بود شاهد  بازار 
برخی ها نیز بر این عقیده هستند که مسئوالن به جای 

حل مشکالت گرانی برخی از اقالم پر مصرف مشکالت 
را به حوزه دیگری پاس می دهند و کسی هم پاسخگوی 
از  برخی  بی مسئولیتی  تاوان  و  نیست  اخیر  گرانی های 
می  دهند،  جامعه  درآمد  کم  اقشار  و  مردم  را  مسئوالن 
همچنین برخی ها نیز بر این باورند که برخی مسئوالن 
ارائه  را  مختلفی  توجیهات  خودشان  کاری  کم  برای 

می دهند.

 قاچاق دام باعث گرانی شده است
یکی از فروشندگان دام می گوید: بعضی افراد به دلیل 
در  تا  می کنند  قاچاق  را  زنده  دام  دالر،  قیمت  افزایش 
کاهش  نتیجه  در  کنند،  دریافت  دالر  آن  فروش  ازای 

افزایش  باعث  اخیر  ماه  در چند  تقاضا  افزایش  و  عرضه 
چشمگیر قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت گاو شده و 

هنوز به ثبات نرسیده است.

 عدم پاسخگویی
رئیس اتحادیه مواد پروتئینی 

مواد  اتحادیه  رئیس  با  گفتگو  خواستار  رابطه  این  در 
با  که  تلفنی  تماس  طی  شدیم.  سیرجان  در  پروتئینی 
حسین مظاهری، ریاست این اتحادیه داشتیم وی حاضر 
به گفتگو نشد و با اصرار زیاد خواهان مصاحبه مکتوب 
امید می گوید: سواالت  نسیم  به خبرنگار  مظاهری  شد. 
پاسخ دهم.  تا  ارسال کنید  اتحادیه  به دفتر  را  مصاحبه 
متاسفانه علیرغم ارسال مکتوب سواالت به دفتر اتحادیه 
و پس از چند روز پیگیری متداول آقای مظاهری مجددا 
از  پس  بفرستید.  مجدد  شده  گم  سواالت  می گوید: 
به  توانیم  نمی  ما  می گوید:  وی  سواالت   مجدد  ارسال 
این  کشاورزی  جهاد  اداره  از  دهیم  جواب  سواالت  این 
سواالت را بپرسید. سواالت ارسال شده به رئیس اتحادیه 

به شرح ذیل بود:
در  مرغ  و  گاو  گوسفندی،  گوشت  مصوب  نرخ   -1

سیرجان چقدر است؟
2- قیمت گذاری بر چه اساسی است؟

3- دلیل افزایش قیمت گوشت را چه می دانید؟
4- برای ثبات بازار گوشت چه اقداماتی انجام شده؟

نرخ  چرا  گوسفند  و  گوشت  واردات  به  توجه  با   -۵
گوشت پایین نیامده است؟

6- نظارت بر مراکز فروش گوشت گوسفند، مرغ و ... 
چگونه است نرخ ها در برخی از مراکز متفاوت است؟

امید: اسفندماه امسال یازدهمین  نسیم 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره 
سیرجان  در  افراد  برخی  می شود.  برگزار 
اعالم  انتخابات  این  برای  پیش  چندی  از 
این  در  نیز  را  جلساتی  حتی  و  آمادگی 
تا  هنوز  البته  می کنند.  برگزار  خصوص 
زمان ثبت نام زمان زیادی باقی مانده است 
و مطمئنا افراد شاخص تری در آینده برای 

حضور در این رقابت اعالم نامزدی خواهند 
کرد. 

ویژگی و تفاوت های این انتخابات با انتخابات 
پیشین آشکارتر است و آرایش نیروهای سیاسی 
است.  شده  تغییراتی  دچار  حاکمیت  درون 
گروه  تبلیغات  و  مجازی  فضای  وجود  با  اینک 
ها و افراد خاصی از طریق شبکه های اجتماعی 
مبنی بر مایوس شدن مردم از دو جناح اصلی 

کشور، اصالح طلبان و اصولگرایان برای رسیدن 
به اهداف خود، سعی در ایجاد فضای جدید و 
سوم هستند که لیدر ندارند و ممکن است لیدر 
آنها در سایه باشد و از دارو دسته احمدی نژاد 
به عنوان مبلغین »نه اصولگرا و نه اصالح طلب« 

یاد می شود.
اصالح طلبان از سال 1376 در فضای اجتماعی 
سیاسی کشور حضور یافتند و در دوران ریاست 
جمهوری احمدی نژاد اکثر اصالح طلبان خانه 
نشین و زندانی شدند ولی آرمان اصالحات در 
جامعه در ذهنیت حامیان اجتماعی و سیاسی 
قدرتمند بود و طیف های اجتماعی وسیعی را 
در بر می گرفت. در سال 92 و 96 اصالح طلبان 
با حمایت از دکتر روحانی باعث پیروزی او در 

انتخابات ریاست جمهوری شدند و در انتخابات 
گسترده  صالحیت  رد  وجود  با  دهم  مجلس 
اصالح طلبان، باز موفقیت نسبی را از آن خود 
کردند به عنوان نمونه تمام 30  نماینده تهران از 
لیست امید به مجلس شورای اسالمی راه یافتند 
و از نیروی شاخص اصولگرایان حتی یک نفر در 

تهران موفق به حضور در مجلس نشد. 
اصولگرایان اکنون با تاکید بر ضعف های دولت 
روحانی با دور خیز، اقدام برای کسب کرسی های 
مجلس کرده اند. البته همگان و خودشان نیز می 
دانند با تابلوی اصول گرایی شانسی برای پیروزی 
در انتخابات آتی ندارند و سعی می کنند گمنام و 
بدون تابلو و تحت عناوین جدید و ادعای استقالل 
در جامعه و نزد افکار عمومی حاضر شوند و البته 

از پشتوانه قوی حاکمیتی برخوردار هستند. 
نامشخص  انتخابات  وضعیت  سیرجان  در   
است اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی 
بر ممنوعیت ثبت نام نمایندگان مجلس پس از 
سه دوره نمایندگی را تایید کند اوضاع و احوال 
انتخابات سیرجان دچار دگرگونی می شود. درکل 
فضای سیاسی فعلی کشور همچنان دو قطبی 
است و در نهایت بر سر بزنگاه انتخابات بعدی نیز 
کار به رویارویی اصالح طلب و اصولگرا خواهد 
اقبال  و  ها  برنامه  شعارها،  اینکه  و  انجامید 
مردم به کدام گفتمان و جناح سیاسی کشور 
به نوع عملکرد شورای نگهبان و  بود  خواهد 
آتی  ماه های  اجتماعی  اقتصادی  وضعیت 

کشور وابسته است.

گزارش آخرین وضعیت نرخ گوشت قرمز در بازار سیرجان؛

بی ثباتی قیمت گوشت ادامه دارد

خبــر

نحوه تأمین منابع مالی
فعالیت های انتخاباتی مشخص شد

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس هفته گذشته با رأی 
موافق به ماده ۴۵ این طرح مقرر کردند دریافت و پرداخت کمک 
مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی 

باید شفاف و معلوم باشد.
بر اساس این ماده که مربوط به نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین منابع 
مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آنهاست، امکانات و منابع قانونی 
تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد های انتخابات، اعم از 
نقدی و غیر نقدی شامل دارایی شخصی نامزد، کمک های مستقیم احزاب 

و جبهه ها و کمک های اشخاص حقیقی ایرانی است.
طبق این ماده منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین 
مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی از قبیل: 
سالن های اجتماعات، جایگاه های نصب تبلیغات و صدا و سیما، مؤسسات 
و نهاد های خیریه و اوقاف مجاز است. اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و 
افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده اند از هرگونه کمک به 
فعالیت های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
ممنوع هستند. بر اساس این ماده، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر 
دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت 

اجرایی استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت می رسد.
نمایندگان مقرر کردند هزینه هایی که با موافقت نامزد های ستاد انتخاباتی 
آن ها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه ها صورت می گیرد، در سقف 
هزینه نامزد ها محاسبه می شود، مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان 

شروع فرایند انتخابات مشمول این محدودیت نیست.
سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه 
کمک های نقدی و خدمات غیرنقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی 
ممنوع است و جرم محسوب می شود. فرمانداری و بخشداری های مربوط 
مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات الزم جهت جلوگیری از این 
اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیئت های اجرایی و نظارت 

گزارش دهند.
نمایندگان مجلس داوطلبان یا احزاب و جبهه ها را موظف کردند حسابی را 
جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک ها و منابع نقدی 
مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک 
مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت نام یا درخواست مجوز شماره و مشخصات 
آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. هر گونه پرداخت و 
کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق 

شماره حساب موضوع این بند انجام شود.
بر اساس مصوبه مجلس، نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق 
منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش دهی از منابع 
مالی انتخابات به هیئت های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب 
آیین نامه ای است که ظرف مهلت شش ماه قبل از برگزاری انتخابات با 
پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب 
وزیر کشور می رسد. همه داوطلبان و احزاب و جبهه ها موظفند، عالوه بر 
اعالم شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات 
کامل آن هنگام درخواست مجوز یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، 

فرمانداری یا بخشداری معرفی کنند.
تغییر نماینده مالی صرفاً با اعالم رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر 
است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و جبهه ها و هزینه های مربوط به 

انتخابات توسط نامزد ها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

3 شهـر  نسیـم امید

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی؛

رویارویی مجدد اصالح طلبان و اصولگرایان!
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دکتر حمید عباسلو: فقر و جامعه مدنی در تضاد و 
تقابل با یکدیگرند. هرچه فقر عمیق تر و گسترده تر به 
همان میزان جامعه مدنی ضعیف تر، ناکارآمدتر و  بی 
خاصیت تر است حتی شاید بتوان گفت فقر مانع شکل 

گیری جامعه مدنی خواهد شد.
جامعه مدنی یعنی احساس همدلی و هم افزایی مردم برای تغییر یا تحول 
جامعه در راستای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه. اگر دقت کنیم تمامی تحوالت و تغییرات  سیاسی و اجتماعی و ... در 
قالب انقالب یا اصالح نتیجه تالش قشر متوسط شهری یا همان طبقه بورژوا 
هست .آدم های فقیر و غنی به دالیل کامال متفاوت سهم و شراکت چندانی 
در تحوالت اجتماعی ندارند یا نمی توانند داشته باشند دالیل آن هم کامال 
روشن است فقیر تالش دارد به هر نحو ممکن شکم زن و فرزندانش را سیر 
کند و نیازهای اولیه آنان را برآورده کند و دیگر فرصت و امکان و حساسیتی به 
مسائل کالن جامعه نمی تواند داشته باشد. غنی هم هرگز حاضر به پرداخت 

هزینه و خراب کردن بهشت خودش نخواهد بود.
البته اگر جامعه ای به حدی از فقر برسد که دیگر برخی آدم ها قادر به 
سیرکردن شکم خود و خانواده شان هم  نباشند؛ ممکن است از سر گرسنگی 
) نه از روی سیری (  به یک سری شورش های کور و معموال بی نتیجه دست  
بزنند.                                                                      * دکتری حقوق

چالش اصالح طلبی تا اصالحات
به  انتخابات  میالد پسندی: در شهرستانی که در 
صورت عمده نمایندگان اصالح طلب را انتخاب کرده و 
به عنوان یک شهرستان حامی جریان اصالحات شناخته 
می شود، شاید این روزها خود نیازمند اصالحات در افکار و 

اندیشه ها و به کار گیری نیروهای جوانتر باشد.
این در حالیست که توجه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
به فضا دادن به جوانان برای بدست گرفتن زمام فکری و حضور در عرصه 

تفکر سیاسی کشور، مهر تاییدی بر این دیدگاه باشد.
جریان اصالح طلبی در سیرجان که قدمت بسیاری دارد، این روزها دچار 
چالش سیاست زدگی شده است چالشی که شاید عرصه انتخابات و مطالبه 
گری را از سطح جامعه به مسائل شخصی بدل کرده باشد و نیروهای جوان به 
جای آنکه توانایی های آنها برای اصالح و آبادانی شهرستان به کار گرفته شود، 

به منافع کوچکتر معطوف شده است.
در انتخابات ریاست جمهوری درحالی که جوانان نقش پررنگ تری را ایفا 
کردند، اما بعد از انتخابات حضور آنها نادیده گرفته شد که این تفکر را به 
ذهن ها راه داد که صرفا در برهه ایی زمانی خاص جوانان مورد استفاده قرار 

می گیرند و چالش سیاست زدگی را باز هم پررنگ تر از قبل هویدا ساخت.
چالشی که شاید افراد را به جهت حضور در جریان سیاسی، اجازه تحرک را 
از افرادی جوان و با انگیزه باالتر و دست و پایی کمتر گره خورده به مسائل و 
تفکری آزادانه تر و آزاد تر را گرفته است.افرادی که صرفا در زمان انتخابات به 
یاد فعالیت های سیاسی و حذبی می اندازد و شاید صرفا سودای اصالح طلبی 
را سر می رانند. این روزها که فعالیت هایی برای انتخابات آینده در حال انجام 
است نیاز به تزریق تفکری نو و حضور پرشورتر و با قدرت جوانی بیشتر را 
بطلبد. امید هست با وارد دانستن این مشکل، افراد به خود آمده و از حداکثر 
پتانسیل شهرستان برای اهدافی واالتر بهره بگیرند و سوای از جناح بندی ها 
این روزها تفکری نو و تفکری با اهداف واال و کارآمدتر را وارد عرصه سیاسی و 

تصمیم گیری ها کنند.                        *جوان فعال اجتماعی سیاسی

جامعه مدنی و فقر در تضاد با یکدیگرند
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گروه جامعه: جامعه مدنی در کشور ما در 
آغاز راه است. باور قوی نسبت به فعالیت 
نگرفته  شکل  شهروندان  در  مدنی  های 
است. گفتگو و ارتباط مدنی بین نخبگان 
و مردم ضعیف است. حاکمیت نیز فرهنگ 
پذیرش نهادهای مدنی را به عنوان شریک 
و همکار ندارد. برای فرهنگسازی جامعه 
مدنی نظرات چند فعال اجتماعی سیاسی 

شهرمان اخذ شده که بیان می شود.

 جامعه توده وار
در مقابل جامعه مدنی قرار دارد

دکتر فاطمه پورشهسواری، عضو هیئت علمی 
دانشگاه: ارکان قدرت در جامعه را می توانیم به 

طور کلی به دو دسته تقسیم کنیم: 
کلی  طور  به  و  حاکمه  هیئت  دولت،   .1

حاکمیت که قدرت را در دست دارند. 
2. در سوی دیگر مردم و شهروندان هستند 
که درخواستها، انتظارات و مطالبات خود را دارند.

حال این توده مردم چگونه با حاکمیت تعامل 
می کنند و خواسته ها و انتظارات و حقوق خود 
را چگونه دنبال می کنند و حاکمیت چگونه به 
آنها پاسخ می دهد. این منشا بروز جامعه مدنی 

یا بالعکس، جامعه توده وار می شود.
در جامعه مدنی مردم به طور مستقیم و غیر متشکل 
بلکه متشکل و  ارتباط ندارند  با حاکمیت  یا فردی 
سازماندهی شده هستند. گروههای مختلف در قالب 
انجمن ها، تشکلها، سازمانها، سندیکاها، احزاب و ... 
متشکل هستند و در قالب این قبیل تشکیالت فعالیت 
می کنند و خواسته های خود را پیگیری می کنند در 
نتیجه رابطه منطقی، متعادل و هدفمند شکل می گیرد. 
در این حالت قدرت مردم متبلور می شود و حاکمیت 
چاره ای به جز رعایت حقوق شهروندان و رعایت قوانین 

و ... را ندارد.
و  مردم  بین  واسط  تشکیالت  و  ها  انجمن  این 
حاکمیت، جامعه مدنی را تشکیل می دهند. به دلیل 
همین رابطه حساب شده و برنامه ریزی شده در قالب 
جامعه مدنی است که دمکراسی شکل می گیرد اما در 
جامعه توده وار و غیر مدنی مردم به طور مستقیم و 
بدون وجود هیچ نوع تشکیالت و به صورت مستقیم با 
حاکمیت یا دولت ارتباط دارند. خروجی این نوع رابطه 

پوپولیسم است. پارتی بازی ، فساد،  زرنگ بازی و ... 
نتیجه جامعه توده وار است. افرادی که مقطعی دور هم 
جمع می شوند فعالیتی را دنبال می کنند و بعد پراکنده 

می شوند و می روند تا سال های بعد.
انجمن  یک  حداقل  عضو  افراد  مدنی  جامعه  در 
یا تشکیالت هستند در نتیجه در این روابط گروهی 
سازماندهی شده افراد آگاه و مسئولیت پذیر می شوند 
از خودخواهی،  یاد می گیرند که  از همه مهم تر   و 
خودمحوری و منفعت طلبی صرف فاصله بگیرند و 
منفعت جمع و جامعه برای آن ها مهم  می شود. در 
این فضا است که مسئولیت پذیر هستند مثال زباله در 
خیابان  نمی ریزند، محیط زیست را حفظ می کنند و 
... اما در نقطه مقابل و در جامعه توده ای هر کس به 
فکر خودش است جامعه و شهر و کشور هم در اولویت 
نیست. در یک مثال جزئی فردی که زباله به بیرون 
پرت می کند المپ پارک را می شکند یا کاال احتکار 
می کند و از این قبیل رفتارها از سطح خرد تا کالن 
قطعا عضو هیچ تشکلی نبوده ) حتی یک انجمن دانش 
آموزی( و در نتیجه رفتارهای مدنی ) بخوانیم عقالنی 

و منطقی( را بروز نمی دهد. از همین رو برای تقویت 
 NGO  جامعه مدنی باید جمع ها، گروهها، تشکل ها و

های رسمی ایجاد و تقویت شوند.

 مودبانه صحبت کردن
الزمه تقویت جامعه مدنی است

رضا مسلمی، روزنامه نگار نیز در این باره می گوید: به 
نظر می رسد ما برای هر حرکتی در آغاز نیازمند تفاهم 
در درک واژگان و مفاهیم هستیم. مفهوم »جامعه 
مدنی« در سیر تاریخی خود در فلسفه سیاسی دچار 
تحول شده است و پیشنهاد می کنم ابتدا به تاریخ شکل 
گیری این مفهوم بپردازیم. ما نمی توانیم بدون توجه 
به سیر تحولی این مفهوم، هر چه که خودمان خوش 

داریم بر این مفهوم اطالق کنیم. 
جامعه مدنی مفهومی متعلق به دوران مدرن است. 
زمانی که اصطالح »دولت-ملت« شکل می گیرد و در 
نسبت با امر سیاسی است که می توان از مفهوم جامعه 
مدنی سخن به میان آورد. به گمانم میان جامعه مدنی 
وار« علیرغم شباهت و همپوشانی  اندام  و »جامعه 

میزانی تفاوت هم وجود دارد. 
اساسی  مهارت های  از  یکی  زدن  حرف  درست 
مورد نیاز برای سالمت و آرامش فردی، از بین بردن 
سوتفاهم ها و برداشت های نادرست است. یادگیری 
نحوه شفاف مودبانه و محترمانه صحبت کردن الزمه 
تقویت جامعه مدنی است. در فرهنگ گفت وگوی 
اجتماعی  و  سیاسی  تاریخی،  متعدد  دالیل  به  ما 
شیوه ارتباطی و کالمی شفاف و روشن نهادینه نشده 
است. ما ایرانیان در مبهم و چند پهلو صحبت کردن 
تبحر داریم. مثال به در می گوییم که دیوار بشنود، با 
موضوعی موافقت می کنیم اما به گونه ای مخالفت نیز 
در آن نهفته است، از کسی تعریف می کنیم همزمان 
در کالممان نکوهش هم است. سابقه طوالنی استبداد 
در کشور و ترس و عدم امنیت مردم از بیان شفاف 
عقاید و خواسته های خود همراه با پیچیدگی و مترادف 
های زیاد و با معانی ضمنی متفاوت و حتی متضاد در 
زبان فارسی این وضعیت را پیچیده تر کرده است. از 
همین رو برای  تحکیم جامعه مدنی ترویج آداب گفتگو 
درست امری ضروری و مهم است. تصمیم بگیریم 

روش شفاف و مودبانه صحبت کردن را ترویج 
کنیم تا تبدیل به عادت رفتاری ما شود.

 جامعه مدنی یا  پل های مدنیت 
دکتر شهسوار صادقی، دانش آموخته سیاسی 
های  دشواری  از  می گوید:  نیز  نگار  روزنامه  و 
پل سازی حتی با  تکنولوژی های پیشرفته و 
آگاه  بشری  سازه  این  کارکردهای  و  ضرورت 
هستیم  به گمانم بین پل و جامعه مدنی شباهت 
هایی وجود دارد که بر اساس آن شباهت ها 
می شود جامعه مدنی را به  پل های مدنیت  

تشبیه کرد.
از: یکم: جامعه   اهم  این شباهت عبارتند 
مدنی مانند پل وسیله وصل است  و در نظر و 
عمل  با شبکه سازی و ایجاد راه های مواصالتی 
به صورت ارگانیک مردم ر ا سازماندهی کرده و به 

یکدیگر و دولت وصل می کند.   
مدنی  و جامعه  پل  : دشواری ساختن  دوم 
است به خصوص در جوامعی که فرهنگ سیاسی 

سنتی که مصالح ساختن هر دو کمیاب  است.
سوم : ساختن پل به نقشه طرح نیاز دارد. 
جامعه مدنی نیز در صورتی کامیاب است که 

دارای اهداف و ساختار و سازمان باشد. 
از ضروریات  اداره شهرها  برای  پل   : چهارم 
اجتناب ناپذیراست جامعه مدنی نیز از ضروریات عصر 
مدرن و  ویژگی حکمرانی خوب است زیر اثبات شده 
بدون جامعه مدنی خواسته های مردم در بی سامانی 
اجتماعی  و ترافیک اداری و غوغای سیاسی گم  و 

موجب هرج و مرج می شود.
پنجم: پل خودی و غیرخودی نمی شناسد و نماد 
ایثار است همه می توانند از سطح آن عبور و مرور کنند 
بنابراین عامل آسایش همه روندگان  است. درب جامعه 
مدنی به عنوان نهادهای عام المنفعه نیز به روی همه 
گشوده است و کارکرد آن موجب رفاه حال شهروندان 

است  به خصوص جایی که  بی پناه اند.
 ششم : ازتشبیه به یک اصل تجویزی می رسیم و 
آن این  است که پل مقاوم است و جامعه  مدنی در 
صورتی به اهداف خود می رسد که  مانند پل مقاوم و 

صبور باشد واال به قول خواجه شیراز: 

 اهل کام و ناز را درکوی رندی راه نیست
رهروی باید جهان سوزی، نه خامی، بی غمی

فعاالن اجتماعی سیاسی از جامعه مدنی در کشور و شهرمان می گویند:

شهروندان جامعه مدنی را تقویت کنند

افـراد  مدنـی  در جامعـه  پورشهسـواری: 
عضـو حداقـل یـک انجمـن یـا تشـکیالت 
هسـتند در نتیجـه در این روابـط گروهی 
سـازماندهی شـده افراد آگاه و مسئولیت 

پذیـر می شـوند.

حـرف  درسـت  زاده:  مسـلمی   
زدن یکـی از مهارت های اساسـی 
و  سـالمت  بـرای  نیـاز  مـورد 
بـردن  بیـن  از  فـردی،  آرامـش 
سـوتفاهم هـا و برداشـت هـای 
نادرسـت اسـت. یادگیری نحوه 
محترمانـه  و  مودبانـه  شـفاف، 
تقویـت  الزمـه  کـردن  صحبـت 

جامعـه مدنـی اسـت. 

صادقـی: جامعـه مدنـی نیـز  
مـدرن  عصـر  ضروریـات  از 
خـوب  حکمرانـی  ویژگـی  و 
اسـت زیر ا ثابـت شـده بدون 
جامعـه مدنـی خواسـته هـای 
مردم در بی سـامانی اجتماعی  
غوغـای  و  اداری  ترافیـک  و 
سیاسـی گم  و موجـب هرج و 

می شـود. مـرج 

گروه ورزش: سوارکاری از ورزش هایی است 
قرار  خاصی  توجه  مورد  اخیر  دهه  چند  که 
طوالنی  سابقه ای  وجود  این  با  است،  گرفته  
ورزش ها  کهن ترین  از  را  آن  می توان  و  داشته  
به  تنها  نه  امروزه  ورزش  این  آورد.  شمار  به 
عنوان یک رقابت سالم و مفید، بلکه به عنوان 
فراغت  اوقات  گذراندن  منظور  به  و  سرگرمی 
پیش  هفته  دو  است.  قرارگرفته  توجه  مورد 
با شرکت اسب های  مسابقات فستیوال اسب 
نژاد عرب خالص ایرانی و خون خارجی در رده 
ایکاهو و با حضور داوران خارجی در ورزشگاه 
اختصاصی گل گهر برگزار شد که به همین بهانه 
با عبدالرضا شریف پور، دبیر هیات سوارکاری 

شهرستان سیرجان گفت و گو کردیم.
جناب آقای شریف پور در خصوص برگزاری 
فستیوال اسب در سیرجان توضیح دهید چی 

شد که این جشنواره در سیرجان برگزار شد؟
هیات  رئیس  معارفه  تودیع  از  بعد  گذشته  سال 
فرساد،  محمد  مهندس  آقای  سیرجان  سوارکاری 
رایزنی در خصوص برگزاری این فستیوال در سیرجان 
را با هیات استان و فدراسیون سوارکاری جمهوری 

اسالمی شروع کردند و قرار شد که در فروردین ماه 
98 سیرجان میزبان این رویداد بزرگ باشد و علیرغم 
با  داشت  وجود  که  هایی  کارشکنی  و  ها  مخالفت 
پشتکار مهندس فرساد و کادر اجرایی خدا را شکر 
موفق به اجرای این رویداد بزرگ در سیرجان شدیم.

جشنواره  این  در  کننده  شرکت  تعداد  چه 
شرکت کردند و از کدام شهرها بودند؟

تعداد92 راس اسب از استان ها و شهرهای مختلف 
اصفهان، خوزستان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، یزد، 

البرز، کرمان، سیرجان و رفسنجان حضور داشتند.
 از سیرجان هم کسی در این مسابقه شرکت 

کرده بود؟
خون  و  ایرانی  خالص  رده  در  سیرجان  از  بله، 

خارجی شرکت کننده داشتیم.
در خصوص رده  ایکاهو توضیح دهید؟

ی  مجموعه  زیر  جهانی  موسسه  ایکاهو 
»واهو«)موسسه جهانی اسب عرب( است که ضوابط 
و مقررات برگزاری جشنواره ها و شوهای زیبایی اسب 
عرب را تدوین و نظارت می کند. این میزبانی از این 
جهت دارای اعتبار است که نظارت این موسسه بین 

المللی بر مسابقات سیرجان وجود دارد.
برنامه هیات برای آینده چیست؟

با حمایت خوب مسئوالن و مردم عزیز که ساعت 
را  ما  و  داشتند  حضور  ورزشگاه  در  خانواده  با  ها 
دلگرم کردند حتما در آینده در رشته های مختلف 
سوارکاری برنامه های مختلفی خواهیم داشت. چون 

ورزشی است مورد تاکید اسالم و پیامبران.
 آیا امکان این هست که این فستیوال در سال 

های آینده در سیرجان برگزار شود؟
با وجود پتانسیل باالیی جامعه اسب داری سیرجان 
درآینده شاهد برنامه هایی در رشته های مختلف در 

سیرجان خواهیم بود.
زیرساخت  به  مسابقات  گونه  این  برگزاری   
این  ساخت  برای  دارد،  نیاز  اساسی  های 

زیرساخت ها برنامه ای در نظر دارید؟
با همت نماینده محترم جناب آقای شهباز حسن 
پور و فرماندار ویژه جناب آقای مهندس منصور مکی 
آبادی قرار شد زمینی به هیات واگذار شود که در 
آن برای تمام رشته های سوارکاری زیرساخت های 

مناسبی تعریف کنیم.
چه برنامه هایی برای آینده هیات دارید؟

مسابقات  میزبان  سیرجان  فستیوال،  این  از  قبل 
بوده  شریف  مزرعه  در  استانی  و  کشوری  استقامت 
است که آن هم به شکل بسیار مطلوبی برگزار شده 
کورس، جشنواره،  پرش،  زمینه  در  آینده  در  و  بود 

زیبایی و استقامت برنامه هایی خواهیم داشت.
اسب  پرورش  زمینه  در  سیرجان  پتانسیل 

چگونه است؟ 
اسب داران  باال ذکر شد  موارد  در  که  گونه  همان 
سیرجانی در تمامی رشته ها و نژادهای اسب پتانسیل 
خواهیم  بیشتر  پشتکار  و  دقت  با  که  دارند  باالی 

توانست سکوهایی زیادی را در کشور فتح کنیم.
که  اقداماتی  از  پورگزارشی  شریف  آقای 
انجام شده است،  تاکنون در هیأت سوارکاری 

بفرمایید؟
تابحال میزبان چندین مسابقات FEI که با حضور 
آورای  مقام  شاهد  و  شد  برگزار  خارجی  داوران 
و  استانی  مسابقات  بودیم،  سیرجانی  سوارکاران 
کشوری متعددی در رشته استقامت برگزار شده و در 
زمینه کورس که خوشبختانه مربی کورس کشوری 
کسب  سیرجان  برای  را  ای  ارزنده  های  مقام  که 
نموده آقای رضا خسرومنش که جا دارد از زحمات 
ایشان تشکر ویژه شود و در زمینه پرش آقای حسین 
استانی کسب  اول  رده  مالکین  رده  در  پورفریدونی 

نمودند و چندین جشنواره و شوسواره میزبان بودیم.
 

را  الزم  مجوزهای  سوارکاری  های  باشگاه 
دارند؟

در رابطه با مجوز دارشدن باشگاه های سوارکاری 
فعالیت هایی صورت گرفته که به طور سازمان یافته 

درحال اجرا است.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

در اینجا جای دارد از زحمات آقای دکترناصرگل 
محمدی، جناب مهندس محمدجواهری، مدیرعامل 
باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر و مجموعه استان 
که این چند روز با روی باز ما را تحمل کردند و یک 
محترم  ریاست  خدمت  نباشید  خسته  و  خداقوت 
هیات سوارکاری جناب مهندس محمدفرساد که با 
پشتکار و همت توانست این رویداد را برای شهرمان 
رقم زند  و همچنین مسئوالن کمیته زیبایی هیات 
علی  بدخشان،  مصطفی  سهیلی،  ساسان  آقایان: 

ارغوان، وحید صالحی، بهاره ستوده نیا، رضا نیک پور، 
قاسم شهسواری، روح ا... زیدآبادی، علیرضا دراگاهی 

و علیرضا تاج آبادی نهایت تقدیر و تشکر به عمل 
می آید.

گفتگو با عبدالرضا شریف پور، دبیر هیات سوارکاری سیرجان:

پتانسیل باالی اسب داران سیرجانی در تمامی رشته ها 

میزبان  سیرجان  فستیوال،  این  از  قبل 
در  استانی  و  استقامت کشوری  مسابقات 
مزرعه شریف بوده است که آن هم به شکل 
بسیار مطلوبی برگزار شده بود و در آینده 
در زمینه پرش، کورس، جشنواره، زیبایی و 

استقامت برنامه هایی خواهیم داشت.



۵ شهــر نسیـم امید

یکی  شهری  سیمای  و  نما  فرد:   حیدری  سجاد 
از  بسیاری  و  شهری  مدیریت  اصلی  دغدغه های  از 
کارشناسان و برخی شهروندان است. ایجاد مناظر شهری 
داشته  نیاز  هزینه  به  آنکه  از  بیشتر  متناسب،  و  زیبا 
باشد، نیازمند ایجاد هماهنگی میان ساکنان و همچنین 
که  است  حالی  در  این  است.   شهرسازی  قاعده های 
شهرداری برای اینکه فضای و نمای شهری بهتر و زیباتر 
فرسوده  و  قدیمی ساز  که  هایی  برخی ساختمان  شود 

شکل  از  ها  آن  بیرونی  حصار  و  هستند 
بودجه  از  را   نیست  برخوردار  مناسبی 

دیوارچینی،  مرمت،  برای  شهرداری 
کاهگل و  رنگ آمیزی اقدام می کند. 
و  نوروز  ایام  در  سیرجان  شهرداری 
اکنون در  برخی مناطق مثل چهار راه 

گل محمدی و چهارراه ابوریحان برای 
ترمیم این منازل قدیمی به صورت نمای 

سنتی هزینه می کند.

 شهرداری هزینه مرمت 
را پرداخته است

به سراغ ساکن خانه مرمت شده نبش 
چهار راه گل محمدی رفتیم تا از نحوه اقدام 
و هزینه ای که برای نمای این ساختمان 
من  اینکه  بیان  با  وی  شویم.  باخبر  شده 
چند ساله در این ساختمان مستاجر هستم، 
گفت: صاحبخانه در تهران زندگی می کند و 
از اینکه آیا شهرداری هزینه آن را پرداخته یا 
صاحب ملک و یا به صورت مشترک هزینه 

کردند اطالع  ندارم. اما نیروهایی که اینجا کار 
برای  شهرداری  که  گفتند  ما  به  کردند  می 
زیباتر کردن نمای ساختمان از طرف خیابان 
و  می کند  درست  را  دیوار  این  نوروز  ایام  در 
هزینه هایش را نیز شهرداری پرداخت کرده 

است.

 اقدام شهرداری قابل قبول است
در  ابوریحان  چهارراه  محل  کسبه  از  رضا 
چهارراه  این  نبش  خانه  مرمت  خصوص 
این  مرمت  حال  در  نوروز  ایام  از  می گوید: 
و خیلی طول کشیده  قدیمی هستند  خانه 
شدن  بهتر  باعث  تعمیرات  این  البته  است. 
نمای این خانه قدیمی شده و چهارراه را زیباتر 

اقدام شهرداری  این  و  بود  ای  اینجا مخروبه  قبال  است.  کرده 
برای زیباسازی قابل قبول است ولی اینکه درب چوبی قدیمی 
گذاشتند لزومی نداشت و اسراف منابع و عوارض شهرداری است.

 این کار غیر حرفه ای است
افتخاری یکی از شهروندان در این باره گفت: قبل از تعطیالت 
نوروز شهرداری برای زیباتر کردن نمای این ساختمان آن را با 
کاهگل به صورت سنتی در آورده و یک کار غیر حرفه ای است. 
وی با بیان اینکه من خودم دانشجوی رشته معماری هستم، 
افزود: در شهر اغلب با ساختمان هاي فرسوده و نماهاي 
در حال ریزش مواجه هستیم و در بخش جدیدتر 
و  ساختمان ها  بین  خاصي  هماهنگي  هم  شهر 
نماي آن ها وجود ندارد و به اصطالح، هر کس ساز 
خود را مي زند و هیچ طرح مشترک و نظارتي در 
میان نیست. به گفته او در حالي که در شهرسازي 
مدرن باید هماهنگي و نقشه ی خاصي در ساختمان و 
نماسازي وجود داشته باشد 
و مثال یک بخش شهر براي 
انبوه سازي  آپارتمان سازی و 
در نظر گرفته شود و بخشي 
براي ویالسازي و به همین 

ترتیب تفکیک شود. 

 چندین بار به 
مالک 

اخطار ترمیم داده ایم

مصطفی اسفندیارپور، عضو شورای 
شهر در سازمان سیما و منظر شهری 
شهرداری در این باره گفت: ساختمان 
اینکه  به  توجه  با  ابوریحان  چهارراه 
شده  رها  وضعیت  از  اطراف  کسبه 
این ساختمان معترض بودند و محلی 
برای معتادان و بی خانمان ها شده بود 
چندین بار اخطار به صاحب ملک داده 
شد. به گفته وی اینکه مالک به این 
از طرفی  و  داد  نمی  اهمیت  موضوع 
منظر خیابان و مشکالت و آسیب های 

اجتماعی که به وجود می آورد تصمیم بر این شد که شهرداری 
آن را مرمت کند.

وی با بیان اینکه ابتدا شهردار به مالک اخطار می هد و اگر 
اقدام نکرد با هزینه خود آن را ترمیم می کند و هزینه را از عوارض 
مالک می گیرد. وی اضافه کرد: یک ساختمان نیز نبش چهارراه 
گل محمدی بود که در آن اتباع بیگانه به صورت مستاجر زندگی 
می کردند و مالک آن پیگیر رفع مشکل دیوار 

نبود که شهرداری آن را نیز ترمیم کرد.

 هزینه زیادی صرف مرمت آن ها 
نشده است!

محمد احمدی، مسئول زیباسازی شهرداری 
این  گفت:  امید«  »نسیم  به  رابطه  این  در 
ترمیم  را  ها  آن  شهرداری  که  ها  ساختمان 
شهر  مرکز  در  هایی  ساختمان  است  کرده 
بودند که چهره خوبی نداشتند و برخی از آن 
ها دیوارهای فرسوده ای داشتند. به گفته وی 
مالکان این ساختمان قصد ساخت ندارند و یا 
مشخصی  باز صاحب  که  هستند  وراث  بین 

ندارند و بالتکلیف رها شده اند. 
مسئول زیباسازی شهرداری در پاسخ به این 
سوال چرا شهرداری مالکان را مجبور به ترمیم 

ملکشان  بیرون  نمای 
کرد:  بیان  نمی کند، 
درآمد  واحد  ابتدا  چرا 
به مالک  ابتدا  شهرداری 
اخطار ارسال می کند که 
این  زمانی  محدوده  در 
کار را انجام بدهد اما اگر 
انجام  را  کار  این  مالک 
نداد، شهرداری با هزینه 
خود آن را انجام می دهد 
و هزینه ترمیم را از طریق 
عوارض و یا زمانی مالک برای فروش یا پروانه کسب اقدام می کند 

را دریافت می کند.
احمدی در پاسخ به این سوال که اگر فرد به هزینه ای یا 
نمایی که بر دیوار خانه اش اعتراض کند؟ آن زمان تکلیف هزینه 
های شهرداری چه می شود؟ بیان کرد: اگر مالک به هزینه کرد 
شهرداری اعتراض کند با توجه به اخطاری که از قبل داده شده 
از طریق دادگاه و طبق ماده 110 قانون شهرداری ها پیگیری 

می شود و هزینه شهرداری را مالک باید پرداخت کند.
وی  به هزینه هایی که برای هر ساختمان انجام شده اشاره 
دقیقی نکرد و گفت: برای ترمیم این دیوارها با هزینه ای که 
شهرداری برای نقاشی دیوارهایی که سطح شهر انجام داده برابر 
است و هزینه زیادی صرف ساخت آن ها نشده است که مالک 

نتواند پرداخت کند.
این  دیوار  نمای  زیباسازی  نظر  از  که  این  پیرامون  احمدی 
نماهای  با  و  نداشتند،  زیبایی  در  چندانی  تاثیر  ها  ساختمان 
ساختمان ها و مغازه های اطراف همخوانی ندارند، افزود: بله. این 
نقدی است که بر واحد زیباسازی است اما با توجه به این که این 
ساختمان ها در مراکز قدیمی بودند و ما باید طبق متریالی که 
دیوار ساخته شده بود  و مصالحی در آن به کار رفته بود آن ها 
را ترمیم می کردیم. وی ادامه داد: البته برخی از این مکان ها 
مالک آن ها شهرداری است مثل لوپ میدان امام حسین )ع( که 

شهرداری اقدام به رنگ آمیزی و نقاشی آن ها می کند.

شهرداری هزینه می کند؛

مرمت خانه های فرسوده بال استفاده

مرمت خانه در چهارراه گل محمدی

مرمت خانه در چهارراه ابوریحان

اسـفندیارپور، عضو شـورا در سازمان سیما 
و منظـر شـهری شـهرداری: مالـک بـه ایـن 
موضـوع اهمیـت نمـی داد و از طرفـی منظر 
خیابـان و مشـکالت و آسـیب هـای اجتماعی 
که بـه وجود مـی آورد تصمیم بر این شـد که 

شـهرداری آن را مرمـت کند.

احمدی، مسـئول زیباسـازی شـهرداری: واحـد درآمد 
شـهرداری ابتدا به مالک اخطار ارسـال می کنـد که در 
محـدوده زمانی ایـن کار را انجـام بدهد امـا اگر مالک 
ایـن کار را انجام نداد، شـهرداری با هزینه خـود آن را 
انجـام می دهد و هزینـه ترمیـم را از طریـق عوارض 

می کند. دریافـت 
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افت و خیز کسب و کار
سال  پور:  جالل  محسن 
سر  پشت  هم   97 سخت 
در  که  سالی  شد؛  گذاشته 
تحریم ها  دوباره  تمدید  کنار 
بخشنامه های  صدور  و 
سوی  از  خلق الساعه 
از  بسیاری  سیاست گذاران، 
افت  با  اقتصادی  شاخص های 
فضای  شدند.  همراه  و سقوط 
با  را   97 سال  که  بود  بخش هایی  از  یکی  کسب وکار  محیط 
افت و خیزهای بی شماری طی کرد و صاحبان کسب وکار را 

آزار داد و نسبت به آینده پریشان خاطر کرد.
حال  وخامت  به  توجه  با  که  است  مطرح  سوال  این  حال 
جدید  سال  در  کسب وکار  محیط   ،97 سال  در  کسب وکارها 
سیالب های  به  توجه  با  می رود؟  پیش  سمت وسویی  چه  به 
تکان دهنده ای که از آغاز تعطیالت نوروزی در بخش هایی از 
الزام  سر  از  و  به ناچار  کشور  تمام  تقریبا  شده،  جاری  کشور 
وقت، انرژی و توجهشان معطوف مناطق سیل زده شده و فکر 
می کنم در یکی، دو ماه آتی هم )تا پایان اردیبهشت( همین 
هواشناسی  هنوز  یکسو  از  زیرا  باشد.  داشته  ادامه  وضعیت 
پیش بینی  آتی  روزهای  و  ماه ها  در  را  بیشتری  بارش های 
اواخر  از سیلی که طی  باقیمانده  آثار  دیگر سو  از  و  می کند 
اسفند و اوایل فروردین در برخی استان های ما جاری شده تا 
مدت ها ادامه خواهد داشت. در کرمان که یک استان دور از 
سیل بود و حداقل تاکنون سیل به استان ما آسیبی نرسانده، 
مساله   معطوف  اقتصادی  شده  عنوان  مطالب  درصد   70-60
سیل شده است؛ یعنی عمدتا جلسات،  پیگیری ها، رفت و آمدها 
کمک رسانی  یا  است  بحران  ستاد  به  مربوط  یا  نشست ها  و 
بنابراین می توان  این مناطق.  بازسازی  یا  به مناطق سیل زده 
اخیر  سیل های  درگیر  حتی  که  استان ها  از  بسیاری  گفت 
به  معطوف  سیاست گذارهایشان  و  متولیان  توجه  نشده اند، 

جریان سیل های اخیر است.
...از سوی دیگر تجارب نشان می دهد که در طول چند سال  
گذشته چه در دولت نهم و دهم و چه در دولت یازدهم و دو 
از  غیر  شده  سال  نامگذاری  هرچه  دوازدهم  دولت  اول  سال 
سمینار و همایش و جلسه و برخی از تیترهایی که باالی نام ها 
به عنوان سال یا به عنوان شعار سال زده شده،  در عمل اتفاقی 
نیفتاده است. کما اینکه ما در سال های دهه 80 رتبه  فضای 
کسب و کارمان رتبه  سه رقمی باالی 130-140 بوده است و 
در سال های دهه 90 هم )این 7-8 سال( همیشه یا 10 رتبه 
در  هم  اکنون  و  رفته ایم  باالتر  رتبه   10 یا  آمده ایم  پایین تر 
همان فضا قرار داریم. شاخص سنجش رتبه  فضای کسب و کار 
بین المللی  سازمان های  که  است  رقم هایی  و  عدد  هم همین 
شرایط  می شود  مشاهده  هم  استان ها  در  می کنند.  استخراج 
به همین شکل است. بنابراین در کل نمی توان چندان فضای 
پیش رو را فضای مناسبی برای تغییر جدی در رویکرد نظام و 

فضای کسب و کار دید.

*رئیس سابق اتاق ایران

آگهی فقدان سند مالکیت
بنیاد مسکن انقالب اسالمی طی نامه شماره 98/7/188 - 1398/1/18  مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 12255 فرعی از 5087 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
سیرجان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 31/ 1 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای نوراله شاهمرادی پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 212 فرعی از 334 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای نوراله شاهمرادی 
پور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 
بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا مورد ثبت بازداشت می باشد. تاریخ انتشار : 31/ 1 /1398 - محمد آرمانپور 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



خبــر

اولین دوره همسان سازی
مربیان پیالتس برگزار شد

بانوان سیرجان  پیالتس  مربیان  دوره همسان سازی  اولین 
هفته گذشته محل سالن هوازی مجموعه ورزشی گل گهر برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش  این کارگاه با تدریس سرکار 
خانم زاینده رودی و سرپرستی مسئول انجمن پیالتس سیرجان آقای 
زیدآبادی نژاد و با حضور مربیان درجه سه پیالتس سیرجان برگزار شد.

کارگاه یک روزه
مکمل های ورزشی برگزار شد 

کارگاه آموزشی یک روزه تغذیه و مکمل های ورزشی دکتر 
امام علی)ع(  عباسعلی گوئینی هفته گذشته در محل سالن 

سیرجان برگزار شد.
پدر  گوئینی  عباسعلی  دکتر  ورزش:  اداره  روابط عمومی  گزارش  به 
فیزیولوژی ایران دارای سوابق برجسته ای از جمله عضویت در مجامع 
ملی و بین الملی، مدرس کمیته ملی المپیک کشور و دانشگاه های ایران 
و مولف کتب و مقاالت علمی متعدد در زمینه ورزش به ویژه فیزیولوژی 

و تغذیه ورزشی می باشند.
این کارگاه با استقبال بی نظیر 700 نفری عالقمندان همراه بود.

صعود آرمان گستر به لیگ دسته اول
تیم آرمان گهر سیرجان با برتری در دیدار هفته پایانی خود 

موفق به کسب جواز صعود به لیگ دسته اول شد.
به گزارش »ورزش سه«، تیم جالب توجه آرمان گستر که اولین بار با 
ایده ی ورزش تفریحی از بطن کارگری متولد شد، اکنون به یک قدمی 
لیگ برتر رسیده و موفق شد با پیروزی در آخرین بازی اش سهمیه 

حضور در لیگ دسته اول را کسب کند.
بهره  این  از  تا پیش  بیمه کارگری  از  تیم که  این  بازیکنان  بیشتر 
می بردند، طی 7 سال اخیر اتفاق بزرگی را برای نماینده سیرجان رقم 
زدند و بعد از سه عنوان قهرمانی در مسابقات قهرمانی کارگری، با حضور 
در مسابقات استانی و کسب جواز صعود از دو لیگ دسته سوم و دسته 

دوم، اکنون با قهرمانی در گروه خود به لیگ دسته اول صعود کردند.
سیرجان در حال حاضر یک نماینده در لیگ دسته اول دارد و گل 
گهر این استان از شانس باالیی برای صعود به لیگ برتر با هدایت وینگو 
بگوویچ برخوردار است و باید دید روزهای شیرین سیرجانی ها با صعود 

این تیم نیز به لیگ برتر ادامه خواهد یافت یا خیر.
قاسم شهبا، سرمربی آرمان گهر سیرجان در خصوص شرایط تیم و 
اینکه آیا با این صعود شرایط رقابت با تیم های لیگ یکی را نیز برای 
خودشان متصور هستند نیز گفت: سه سال در لیگ کشوری حضور 
دارد و در سال دوم موفق به صعود به لیگ دسته دوم صعود کردیم. 
از همان ابتدا با برنامه ریزی شروع کردیم تا به هدف مان برای صعود 
دست یابیم. اکنون خوشحالیم که با بازیکنان بومی به لیگ دسته اول 
صعود کردیم و به مردم خوب سیرجان تبریک می گویم. مطمئنا مشکل 
نداریم و در دسته اول هم با قدرت حضور خواهیم یافت. ما زیر مجموعه 
یک شرکت بزرگ هستیم و دو سال قهرمان مسابقات کارگری شدیم 
و این صعود را به جامعه کارگری تبریک می گویم از آقایان سلطانی، 
اسماعیلی و همدلی نیز به عنوان مدیران مجموعه و تیم نیز تشکر 

می کنم.

گروه سالمت: شیشه های تیره و تاریک و یا 
زیرزمین برخی اماکن محل ورود و خروج افرادی 
سیه چهره و عمدتا جوان است که بی حال و 
بی رمق می آیند و می روند و از چهره اکثر آنها 

اعتیاد می بارد.
افزایش  تا  گرفته  حنجره  و  ریه  سرطان  از 
پیری  اعتیاد،  قلبی،  و  تنفسی  های  بیماری 
و  صورت  چروک  و  چین  افزایش  و  زودرس 
زردی دندان ها و چهره زشت همه از عوارض 
مصرف قلیان است. امروزه مصرف قلیان در حال 
افزایش است و تعداد بسیاری از افراد روزبه روز 
به آن گرایش پیدا می کنند. این مصرف به طرف 
گروه های سنی کمتر و همچنین زنان نیز سرایت 

کرده و قبح اجتماعی آن از بین رفته است. 
به خصوص  جوانان  بی رویه  استفاده 

در  قلیان  از  پایین  سنین  در  افراد 
در  قهوه خانه ها  و  کافی شاپ ها 
سیرجان به یک معضل اجتماعی 
که  به گونه ای  است،  تبدیل شده 

در  نزاع  و  درگیری  چند  تاکنون 
به  منجر  و  افتاده  اتفاق  شهرستان 

قتل و مجروح شدن تعدادی از 
جوانان سیرجانی شده در قهوه 

خانه شده است.

  نزاع و قتل در قهوه 
خانه ها

اکثر ما اخبار مربوط به درگیری 
و قتل در برخی قهوه خانه ها را 
شنیده ایم. نمونه در پی درگیری 
دسته جمعی مهرماه سال 97 در 
قهوه خانه واقع در خیابان وحید 
فرعی بسیج، یک جوان با شلیک 

گلوله اسلحه شکاری کشته شد و مورد دیگر که در 
تعطیالت نوروز امسال اتفاق افتاد باعث مجروح شدن 
چند نفر و قتل محمد امانی و نابینایی جوانی دیگر شد 
سر منشاء این درگیری ها از قهوه خانه شروع شده بود 
تا به نزاع جمعی و این حوادث تلخ و ناگوار و عزادار 

شدن برخی خانواده ها شده است.

 قلیان درآمد دارد

به  سری  یک  اگر    
قهوه خانه ها  و  کافی شاپ ها 
بزنید متوجه می شوید 
تبلیغات  علیرغم 
گوناگون و هشدارهای 
خصوص  در  پزشکان 
قلیان  از  استفاده 
تعداد  بر  روزبه روز 
شهر  کافی شاپ های 
اضافه می شود به نوعی 
برخی بدون تابلو یک 
فضایی را فراهم کردند 
و بدون مجوز اقدام به 
عرضه قلیان می کنند. 

صاحب یکی از کافی شاپ های سطح شهر در مورد 
اینکه چرا اقدام به عرضه قلیان می کنید، می گوید: 
زمانی مشتری وارد مغازه من می شود اولین چیزی 
که سؤال می کند این است که قلیون داری یا نه؟ اگر 
نداشته باشم به سراغ یک کافه دیگر می رود و من برای 
اینکه مشتریانم را از دست ندهم مجبورم قلیان عرضه 
کنم. به گفته وی بیش ترین درآمد من به خاطر قلیان 

است.

 عرضه قلیان در 
کافی شاپ ها و رستوران ها تخلف 

است
معاون  موقری،  محمد  دکتر 
بهداشتی دانشکده پزشکی شهرستان 
در این  باره به »نسیم امید« گفت: 
عهده  بر  برخورد  و  جمع آوری 
شبکه بهداشت نیست اما مأموران 
ما سرکشی می کنند و با همکاری 
برخورد  موارد  این گونه  با  اماکن 
بحث  در  وی  گفته  به  می کنند. 
عرضه قلیان در مکان های عمومی 
و کافی شاپ ها قانون به شکلی که 

به صورت قاطع با این موارد برخورد نمی شود. موقری در 
ادامه بیان کرد: طبق قانون فقط قهوه خانه های سنتی 
مجوز عرضه قلیان رادارند و عرضه آن در کافی شاپ ها و 

رستوران ها و غیره تخلف است. 
دادستان  اینکه  بیان  با  دانشکده  بهداشتی  معاون 
شهرستان بارها با این موضوع برخورد کرده است اما باز 
گوشه و کنار مکان هایی برای عرضه قلیان وجود دارد، 
افزود: لیست تمام مراکزی که اقدام به عرضه قلیان 
می کنند را به اماکن ارسال کردیم و مکاتبات الزم را 

دو  همچنین  داده ایم.  انجام 
رستوران را که در کنار سرو 
قلیان  عرضه  به  اقدام  غذا 
به  کتبی  اخطار  می کردند 
در  که  کردیم  ارسال  آن ها 
صورت عرضه قلیان تعطیل 
کرد:  اضافه  وی  می شوند. 
متأسفانه عدم نظارت دقیق 
در  سهل انگاری  و  خانواده ها 
این امر مهم؛ از عوامل بسیار 
مهم مصرف قلیان در نوجوانان 
اکثر  است.  جوانانشان  و 
خانواده ها با این تفکر که قلیان 
و چون  است  تفریح سالمی 
نمی آید؛  به حساب  دخانیات 
امر  این  در  را  خود  جوانان 
آزادانه رها کرده اند. متأسفانه 
از  ناآگاهی،  و  مطالعه  عدم 
اخالق مداری،  رفتن  بین 
مسئولیت پذیری  حس  عدم 
والدین و سبک های تربیتی 
بروز  عوامل  از  سهل انگارانه 
چنین آمارهای بی سابقه ای 
توسط  قلیان  مصرف  در 

جوانان است.

 متولی شناسایی 
واحد صنفی متخلف، 

اتحادیه است
محمدرضا  سرهنگ 
نیروی  فرمانده  ایران نژاد، 
انتظامی شهرستان دراین باره 
گفت: با توجه به قانون نظام صنفی و آیین نامه بهداشت 
عمومی متولی امر استعمال یا عدم استعمال قلیان در 
واحد صنفی، بهداشت است که می طلبد واحد بهداشت 
محیط با همکاری اصناف و اماکن نسبت به پلمپ 
واحدهای متخلف اقدام کند. به گفته وی با توجه به 
اینکه مرجع صدور مجوز بر عهده اتحادیه مربوطه است 
لذا برابر قانون نظام صنفی و آیین نامه اماکن عمومی 
اداره اماکن پس از تائید صالحیت فردی)انگشت نگاری، 
سوءپیشینه، عدم اعتیاد و ...( و ضوابط انتظامی مکان 

واحد صنفی مراتب را مجدد به اتحادیه مربوطه اعالم 
می نماید و اتحادیه نیز پس از بررسی شرایط نسبت به 

صدور پروانه کسب اقدام می کند.
سرهنگ ایران نژاد در ادامه افزود: با توجه به اینکه برابر 
قانون ذکرشده، صدور مجوز برای واحدهای صنفی فاقد 
پروانه کسب بر عهده اتحادیه است و با توجه به ماده 27 
ق.ن که پس از درخواست اتحادیه مذکور و تائید اتاق 
اصناف واحد صنفی متخلف توسط اداره اماکن نیروی 
انتظامی پلمب می شوند، لذا اداره اماکن برابر تبصره 4 
ماده ذکرشده پس از عدم شناسایی واحد صنفی فاقد 
پروانه کسب که اکثر تخلفات نیز از سوی این واحدها 
صورت می گیرد با همکاری اتاق اصناف نسبت به پلمب 
این واحدها اقدام می کند که این اقدام در سال 98 از 

سوی اماکن شدت بیشتری خواهد گرفت.
این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به اینکه متولی 
امر صدور پروانه کسب و شناسایی واحدهای صنفی 
متخلف، اتحادیه مربوطه است لذا اتحادیه و اتاق اصناف 
برابر قانون ذکرشده پس از اعالم تخلف به اداره اماکن 
این مرجع انتظامی نسبت به پلمب واحد صنفی و یا اخذ 
مجوزات قضایی جهت پلمب و یا جهت تجدیدنظر در 

صالحیت فردی متصدی به اتحادیه اقدام می کنند. 

 عالوه بر پلمب و جریمه، کار فرهنگی 
نیز انجام شود

برخی جوانان که برای اوقات فراغت به پارک آمده 
اند در حال کشیدن قلیان هستند و عده محدودی از 
فضای مطبوع و وسایل ورزشی پارک استفاده می کنند. 
عرضه  به  اقدام  پارک ها  در  دکه هایی  تابستان  در 
قلیان می کنند و این در دسترس همه قرار دارد و در 
فصل های سرد هم مغازه های مختلفی مثل قهوه خانه ها 
یا کافی شاپ ها و حتی ناشناخته هستند فضایی برای 
عرضه قلیان و مصرف آن فراهم می کنند. این در حالي 
است که سن استعمال دخانیات کاهش یافته همان گونه 
که همه ما در سطح شهر مشاهده می کنیم مصرف 
سیگار و قلیان، در مکان های عمومي و پارک ها توسط 
جوانان است که روندي رو به رشد دارد و وقتی تقاضای 
یک نوع محصول در یک منطقه باال رود، عرضه آن نیز 
باال رفته است. این معضلی است که یک  شبه به وجود 
نیامده بلکه نتیجه کم توجهی است و باید برای آن به فکر 
چاره باشیم و عالوه بر پلمب کردن واحد صنفی، باید کار 

فرهنگی و جرایم نیز انجام شود.

گزارشی از مصرف قلیان در سیرجان؛

افزایش عرضه قلیان در اماکن بی نام و نشان 
 مصرف قلیان به عادت تبدیل  شده است

 نسیـم امیدورزش و سالمت6

دانشـکده  بهداشـتی  معـاون 
پزشکی: عدم مطالعه و ناآگاهی، 
از بین رفتـن اخالق مـداری، عدم 
حس مسئولیت پذیری والدین و 
سـبک های تربیتی سهل انگارانه 
از عوامـل بروز چنیـن آمارهای 
بی سـابقه ای در مصـرف قلیـان 

توسـط جوانان اسـت.

فرمانـده نیـروی انتظامی 
توجـه  بـا  شهرسـتان: 
بـه قانـون نظـام صنفـی 
بهداشـت  آیین نامـه  و 
امـر  متولـی  عمومـی، 
اسـتعمال یا عدم استعمال 
صنفـی،  واحـد  در  قلیـان 

اسـت. بهداشـت 
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کشف 1381 لیتر مشروب الکلی دست ساز 
گروه حوادث: دادستان عمومی و انقالب شهرستان از کشف 1381 

لیتر مشروب الکلی دست ساز پنجشنبه هفته گذشته خبر داد. 
محسن نیک ورز در این رابطه گفت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی 
ماموران نیروی انتظامی موفق به شناسایی و کشف 1381 لیتر مشروبات الکلی 
شدند. وی با تاکید بر مبارزه قاطع با جرائمی که منجر به افزایش آسیب های 
اجتماعی می شوند، تصریح کرد:  در این راستا سه نفر متهم توسط ماموران 
پلیس امنیت عمومی دستگیر شدند. نیک ورز با اشاره به آثار زیان بار مصرف 
مشروبات الکلی، یادآور شد: با افرادی که به هر نحو نسبت به ساخت، تولید، 
نگهداری، توزیع و یا مصرف مشروبات الکلی اقدام کنند، برخورد شدید قضایی 

صورت خواهد گرفت.

عملیات موفق درحوادث متوالی
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان از 

وقوع چند حادثه متوالی در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، مهدی فیروزآبادی 
با بیان این مطلب گفت: ساعت 8 شب ورود یک قالده سگ در مغازه و منزلی 
واقع در کوی مشعل گاز گزارش و به دام افتاد. وی افزود: بالفاصله در راه برگشت 
از این ماموریت شکستگی شاه لوله آب آشامیدنی حاشیه میدان معلم اعالم شد 
که با توجه به شدت حادثه، ادارات آب، برق، گاز، نیروی انتظامی و راهنمایی 
و رانندگی به محل حادثه اعزام شدند که در حین این عملیات، دو مورد آتش 

سوزی همزمان در خیابان بدر و شهرک ثارا... به وقوع پیوست.
مهدی فیروزآبادی گفت: با توجه به کمبود نیرو و حساسیت حادثه، با سرعت 
دو اکیپ به ماموریت اعالم شده اعزام، و نیروهای کشیک و استراحت به محل 
فراخوانده شدند که خوشبختانه این حوادث تلفات جانی نداشت و به بهترین 

نحو و با سرعت ممکن رفع شد. 

پلیس در جشن نیمه شعبان
با شادي مردم همگام مي شود

فرمانده انتظامي سیرجان در جمع مسئولین و برگزار کنندگان جشن هاي 
نیمه شعبان گفت : پلیس با اجراي تمهیدات ویژه در راستاي تامین نظم 

و امنیت مراسمات جشن نیمه شعبان با شادي مردم همگام مي شود . 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در جلسه هماهنگي ویژه نیمه شعبان در جمع 
مسئوالن و برگزار کنندگان جشن هاي نیمه شعبان در شهرستان سیرجان 
با اشاره به اینکه نیروي انتظامي مخالف جشن و شادي مردم نیست و با 
انجام تمهیدات ویژه با شادي مردم همگام مي شود. وي افزود: افرادي که با 
خودرو و یا موتورسیکلت حرکات نمایشي و نامتعارف در سطح شهر در این 
مراسمات انجام دهند دستگیر و وسائل نقلیه آنان با هماهنگي بعمل آمده 
با مراجع قضایي توقیف مي شود. ایران نژاد تشریح کرد: تیم هاي انتظامي 
محسوس و نامحسوس پلیس در تمام مراسمات نیمه شعبان در سطح شهر 
با توان حداکثري فعال هستند و با خط قرمزهایي مانند ایجاد مزاحمت براي 
شهروندان، ایجاد راهبندان در خیابان ها و معابر عمومي و ... برخورد قانوني 
مي کند. این مقام انتظامي همکاري شهروندان با پلیس را در راستاي اجراي 
این طرح بسیار موثر دانست و توصیه کرد: شهروندان با رعایت حرمت و حفظ 
شئونات اسالمي، اجراي قوانین و مقررات، شرکت در مراسمات متمرکز در 
مساجد و حسینیه ها و عدم راه اندازي وسایط نقلیه خود در سطح شهر که 
باعث کاهش ترافیک مي شود پلیس را یاري نمایند  . فرمانده انتظامي سیرجان 
خاطر نشان کرد: مسئولین برگزاري جشن ها براي جلوگیري از مسمومیت 
غذایي، فردي را به عنوان مسئول توزیع غذا مشخص کنند و افرادي که قصد 
توزیع نذري و اقالم خوراکي را دارند به تاریخ مصرف اجناس دقت کرده و 

مراقبت کنند که مواد غذایي فاسد استفاده نشود .

خبــر

با نزدیک شدن به تابستان و فصل گرما بد نیست نکاتی را در رابطه با 
رعایت نکات ایمنی و جلوگیری از انفجار گوشی های تلفن همراه بدانیم؛ 
چراکه هرساله در تابستان تعداد کثیری از گوشی های همراه تأثیر مجاورت 
با هوای گرم و قرارگرفتن در زیر نور آفتاب به مدت طوالنی با ترکیدن و 
انفجار باتری مواجه می شوند که این مسأله عالوه بر آسیب و صدمات مالی 
جبران ناپذیر، خطر جدی برای سالمتی کاربران و دارندگان دستگاه های 

الکترونیکی مذکور محسوب می شود.
1- گوشی هایتان را زیر نور آفتاب نگذارید

یکی از مهلک ترین اشتباهاتی که کاربران گوشی های هوشمند معموال به 
آن مرتکب می شوند، قرار دادن دستگاه های الکترونیکی از جمله گوشی 
هوشمند در زیر نور آفتاب است که خطرات این اقدام در صورتی که 
قرارگرفتن در زیر نور آفتاب به مدت طوالنی و شدت نور بیشتری باشد، 

بسیار بیشتر است.
2- گوشی خود را در خودرو جا نگذارید

یکی دیگر از کارهای اشتباهی که معموال انفجار باتری گوشی های هوشمند 
را به دنبال دارد، جا گذاشتن گوشی در خودرو به خصوص پشت شیشه 
خودرو است. محیط داخل کابین خودرو با توجه به بسته و کوچک بودن 
آن و همچنین عدم وجود جریان هوا به خصوص وقتی که خودرو در جای 
گرم و زیر نور آفتاب پارک شده باشد، به سرعت گرم می شود به گونه ای که 
دمای داخل کابین از دمای هوای بیرون گرم تر می شود. همین امر موجب 
می شود هرگونه وسیله ای که در درون خودرو وجود دارد نیز، گرمتر از حد 

مجاز شود که در نهایت می تواند منجر به انفجار باتری گوشی شود.
3- گوشی خود را در محیط بسته قرار ندهید

 محیط های در بسته و کوچک همچون داشبورد خودرو نیز می تواند بسیار 
خطرآفرین باشد. به همین سبب کاربران گوشی های هوشمند نباید تصور 
کنند که با قرار دادن گوشی در داشبورد، می توانند آن را از صدمات نور 

آفتاب در امان بدارند.
۴- باتری معیوب را هرچه سریع تر تعویض کنید

الزم است بدانید باتری معیوبی که مشکل شدیدی در شارژ نگه داشتن دارد، 
نسبت به سایر باتری های سالم موجود در گوشی های هوشمند ضریب 
خطر بیشتری برای انفجار، ترکیدن و آسیب دیدگی دارد. بنابراین بهترین 
کار آن است که در صورت بروز هرگونه عیب و ایراد جدی در باتری گوشی، 

در اسرع وقت نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
۵- در صورت گرمای بیش از حد، تمامی اتصاالت گوشی را قطع کنید

در صورت مشاهده و حس هرگونه گرمای بیش از حد نرمال، به سرعت 
تمامی اتصاالت گوشی نظیر بلوتوث، وای فای، اینترنت همراه  )دیتا( و 
غیره را قطع کنید تا از فشار آمدن به باتری و گوشی جلوگیری به عمل 

آورده شود.
6- در صورت گرمای بیش از حد، گوشی را فورا خاموش کنید

 در نهایت، آخرین و بهترین کاری که کاربران در صورت مشاهده گرمای 
بیش از اندازه در گوشی هوشمند خود باید انجام دهند، خاموش کردن 
دستگاه است که این کار با ضریب باالیی از انفجار و ترکیدن گوشی 

جلوگیری می کند.

یادداشت

فرمانده  خبری  نشست  حوادث:  گروه 
سیرجان  شهرستان  انتظامی  نیروی 
پیرامون برنامه های پلیس در سال جاری 
با اصحاب رسانه پنجشنبه هفته گذشته 
در محل دفتر فرماندهی نیروی انتظامی 

برگزار شد.

 جمع آوری سارقان، معتادان و 
اتباع غیرمجاز بیگانه

محمدرضا ایران نژاد ابتدا بابیان اینکه سال97 
از چند جهت مشکل ساز بود، افزود: با توجه به 
اینکه شهر سیرجان تک محصولی بود و وضعیت 
پسته مناسب نبود در بررسی های خود انتظار 
چالش های بزرگ را داشتیم که خداوند متعال 
کمک کرد و جرائم خاص امنیتی در طول سال 

نداشتیم.
وی بابیان اینکه به نسبت افزایش وقوع جرائم 
نیز افزایش کشف داشتیم، بیان کرد: باالترین 
آمار را در سرقت قطعات خودرو داریم در مرحله 
بعد سرقت اماکن خصوصی و سایر سرقت ها را 
داشتیم که اگر مردم همت کنند این سرقت ها 
کاهش پیدا می کند. به طور مثال سرقت پراید در 
طول سال داشتیم که همشهریان می دانند که 
سوییچ پراید بعد از مدت کارکرد حالت خودش 
را از دست می دهد و به راحتی باز می شود و با 
یک هزینه کمتری می توانند آن را عوض کنند او 
ادامه می دهد: شهروندان از پارکینگ های عمومی 

استفاده کنند. 

  افزایش دستگیری
 178 درصدی سارقان

فرمانده نیروی انتظامی بابیان اینکه سه موضوع 
برای پلیس از حساسیت برخوردار بود، گفت: 
اتباع غیرمجاز  دستگیری سارقان، معتادان و 
بیگانه از سطح شهرستان بود که با این کار به 
دنبال این بودیم که جرائم کاهش پیدا کند و 
امنیت و آرامش در بین شهروندان باشد. وی 
در ادامه به آمار یک ماهه سال جاری پرداخت و 
گفت: در دستگیری سارقان 178 درصد افزایش 
را  نوروز  ایام  در  معتادین  درزمینه  و  داشتیم 

جمع آوری و تحویل اردوگاه کرمان داده ایم.
کاالی  بحث  در  داد:  ادامه  ایران نژاد  سرهنگ 

این رابطه تالش  افراد در  با  قاچاق و برخورد 
کردیم و با توجه به رتبه بندی سوم کشوری را 

به نسبت استانی کسب کردیم.
همچنین به کاهش تصادفات درون شهری اشاره 
کرد، افزود: در طرح نوروزی 98  در محدوده 
در  اما  نداشته ایم  کشته  افزایش  درون شهری 
تصادفات برون شهری تعداد مجروحان افزایش 
پیداکرده بود.  این مقام انتظامی در ادامه بابیان 
برای  مختلفی  طرح های   98 سال  در  اینکه 
آرامش در سطح شهرستان داریم، افزود: طرح 
برخورد با اراذل  و اوباش است، جمع آوری سالح 
سرد را در برنامه داریم، البته به این صورت نیست 
که همه خودروها را بازرسی کنیم مسلماً افراد 
برای ما شناخته شده هستند که قصد ایجاد 
اتباع  مورد دیگر جمع آوری  و  رادارند  مشکل 
بیگانه غیرمجاز است که با توجه به سال رونق 
تولید باید به دنبال این باشیم که کارها توسط 

همشهریان انجام شود.
به گفته وی برای ارتقاء سطح کیفی و کمی 
نیروی انتظامی در خدمت رسانی به همشهریان 
در سه ماهه نخست سال جاری افتتاح کالنتری 
12 که باهمت مجتمع گل گهر ساخته شده 
و کالنتری 14 نجف شهر راداریم، همچنین 
ایستگاه پلیس راهور روبه روی شهربازی نیز به 

بهره برداری می رسد.
دستگاه های  همکاری  به  نژاد  ایران  سرهنگ 
مرتبط با جمع آوری متکدیان با پلیس اشاره کرد، 
گفت: برخورد جدی با متکدیان و شناسنامه دار 
کردن آن ها را در دستور کار قراردادیم و از دیگر 
برنامه های ما ساماندهی کامیون ها در سطح شهر 

است که مشکالتی را به وجود آورده است که با 
رعایت یک سری مسائل ایمنی انجام می شود.

مخدر  مواد  با خرده فروشان  مقابله  همچنین 
راداریم که در سال گذشته۵00 نفر را دستگیر 
کردیم که چه در روزهای تعطیل و غیر تعطیل 
حساب کنید روزی دو نفر دستگیرشدند و بیشتر 

از 60 باب مغازه در این راستا پلمب شده است.

 هشت فقره قتل در سال 97
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در سال 
گذشته 8 فقره قتل داشیم که پرونده آن ها به 
نتیجه رسیده است، گفت: یک نزاع در سال 
جدید داشتیم که با استفاده از سالح غیرمجاز 
بود و به قتل منجر شد که استفاده از سالح از 
ناآگاهی نشأت می گیرد اگر فرد بداند که سالح 
غیرمجاز چه تبعاتی برای او دارد و مجازاتش چی 
هست قطعاً سالح تهیه نمی کند. اگر فردی که 
سالح غیرمجاز می گیرد نمی تواند آن را پنهان 
کند باالخره جایی باید از آن استفاده کند یا 
به دوستی نشان بدهد که همین دلیل بر این 
غیرمجاز  سالح  برای  و  برود  لو  که  می شود 
است  نظر گرفته شده  شدیدترین مجازات در 
اما پلیس طبق روال گذشته افرادی که سالح 
برخورد  آن ها  با  و  شناسایی  دارند  غیرمجاز 

می کند.

 شهروندان 
نیمه شعبان کفه نمک نروند

وی به مراسم نیمه شعبان اشاره کرد و گفت: 
پلیس با جشن و شادی مردم مخالف نیست اما 

با حرکاتی که نظام و دین را زیر سال می برند، 
ایام  این  در  داد:  ادامه  وی  می کند.  برخورد 
نباید آهنگ های غیرمجاز استفاده شود و بنیاد 
مهدویت یک سی دی آماده کرده و کسانی که 
قصد پخش موسیقی در روز جشن دارند آن را 
تهیه کنند. وی همچنین از شهروندان خواست 
که در شب نیمه شعبان به کفه نمک نروند، 
پلیس از حضور شهروندان به کفه نمک جلوگیری 
می کند چون با توجه به اینکه دو طرف جاده 
آب وجود دارد و باید بر روی جاده پارک کنند و 
باعث ترافیک زیاد می شود و اگر تصادفی رخ دهد 

امکان دسترسی و کمک رسانی سخت می شود.

 بیشترین جرائم سایبری 
کالهبرداری رایانه ای است

فتا  پلیس  رئیس  پور  صفی  مرتضی  سروان 
شهرستان در ادامه این نشست با بیان اینکه 
مفاسد در فضای مجازی و حقیقی مقابله جدی 
در  سایبری  جرائم  بیشترین  گفت:  می شود، 
سیرجان مالی و کالهبرداری رایانه ای است و 
پلیس طرح واکنش سریع راداریم که بالفاصله 
می شود.  انجام  قضایی  دستگاه  از  پیگیری  با 
وی ادامه داد: اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم 
کالهبرداری های رایانه ای و برداشت های غیرمجاز 
از طریق نرم افزارهای دوست یابی و همسریابی، 
هتک حیثیت، سایت های شرط بندی و رمالی 
است که دلیل آن پایین بودن آگاهی برخی افراد 

و فاصله سواد پایین خانواده و فرزندان است.

 انگشت نگاری الکترونیکی
 انجام می شود

آگاهی  رئیس  جهانشاهی،  مجتبی  سرهنگ 
نیز در خصوص انگشت نگاری گفت: درگذشته 
به صورت سنتی انجام می شد و شهروندان باید 
به آگاهی رجوع می کردند اما با پیگیری هایی 
از  الکترونیکی  به صورت  کار  این  انجام شده 
طریق پلیس+10 انجام می شود. وی در ادامه 
افزود: شهروندان نیاز نیست به آگاهی رجوع 
پلیس 10+  مراکز  طریق  از  تمام کارها  کنند 
انجام می شود و استعالم ها از ما و قضایی گرفته 
می شوند و از طریق پلیس آگاهی جواب آن به 

منزل فرد ارسال می شود.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، فرمانده انتظامی سیرجان در نشست خبری اعالم کرد؛

سرقت قطعات خودرو در صدر جرائم
 شدیدترین مجازات برای سالح غیرمجاز

7 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

بالهایی که گرما 
سر گوشی تان می آورد...
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نسیم امید: حجت ا...  در دسته ای از روایت ها و دعاها، امام عصر)عج( را 
ُحّجت یا حّجةا... نامیده اند. درباره دلیل این نامگذاری، نظرهای گوناگونی بیان 
شده است. از جمله گفته اند: خداوند تبارک و تعالی به وسیله آن حضرت بر 
بندگانش، اتمام حّجت می کند و به همه پرسش ها و شبهه  ای آنان پاسخ 
می دهد. به گونه ای که در سرپیچی از حق، برای هیچ کس، بهانه ای باقی 
نخواهد ماند. برخی نیز گفته اند: امام زمان)عج( حجةا... است؛ به این معنی 

که حکومت الهی بر همه خالیق، به دست آن حضرت تحقق خواهد یافت.
صاحب االمر، امام مهدی )عج( را صاحب االمر نیز می نامند؛ زیرا آن حضرت، 
رهبر و پیشوایی است که خداوند تبارک و تعالی، پیروی از ایشان را بر همه 
بندگان خود، واجب دانسته است. از جمله در قرآن کریم می فرماید: »ای 

کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و پیامبرش و صاحبان امر، پیروی کنید«
 بقّیة ا... ، از جمله لقب های امام زمان )عج(، بقّیة ا... است. درباره نامیده شدن 
آن حضرت به این لقب، دیدگاه های گوناگون، مطرح شده است؛ برای مثال، 
گفته اند: این تعبیر، واژه  ی جامع و کامل است که شخصیت و عظمت آن 
حضرت را بیان می کند؛ زیرا آن حضرت، وارث آدم و یادگار کسی است که 
مالیکه بر او سجده کردند و همه موجودات در برابر او سر تسلیم فرود آوردند.
وارث، در بعضی دعاها و سخنان ائمه علیهم السالم ، از حضرت مهدی)عج( 
با عنوان وارث یاد شده است. پیامبر اکرم)ص( در خطبه غدیریه می فرمایند: 
آن حضرت، وارث علوم، کماالت، مقامات و منزلت های همه انبیا و اوصیا و 
پدران بزرگوارش خواهد بود. به عبارت دیگر، همه آن چه انبیا و اوصیا داشته 

اند، او یک جا خواهد داشت.
 موعود، یکی از نام های مشهور آن حضرت است که تقریبا در همه ادیان 
آسمانی به آن معروف است. امام سجاد علیه السالم در تفسیر آیه َو ما تُوَعُدون، 
دلیل این نام گذاری را چنین بیان می فرمایند: مقصود، قیام قائم آل محمد)ص( 
است که وعده ظهور او به همه پیامبران و امت های گذشته داده شده است. 
بنابراین، در زیارت آن حضرت آمده است: سالم بر آن مهدی که خداوند وعده 

داده است که به واسطه او بین همه مردم، وحدت و یکپارچگی ایجاد کند.
خاتم االوصیاء، از جمله لقب های حضرت مهدی)عج(، خاتم االوصیاست؛ 
زیرا آن حضرت، آخرین وصی پیامبر اکرم)ص( و آخرین امام معصومند که با 
ظهور خود، نظام عدل اسالمی را در سرتاسر جهان، حاکمیت خواهند بخشید. 
از خدمت گزار امام عسکری علیه السالم نقل شده است که وقتی به حضور 
حضرت مهدی)عج( رسیدم، حضرت، خود را با این تعبیرها به من معرفی 
کردند: منم خاتم االوصیا که خداوند تبارک و تعالی به واسطه من، بالها و 

فتنه ها را از خاندان و شیعیانم، برطرف خواهد ساخت.
 داعی، در یکی از زیارت ها با تعبیر »داِعَی ا...« از امام مهدی)عج( یاد شده 
الُم َعلَیَک یا داِعَی ا.... درباره دلیل این نامگذاری نقل شده است که آن  است: اَلسَّ
حضرت از جانب خداوند متعال مأموریت دارند تا مردم را به سوی پروردگارشان 
فرا خوانند. ایشان در این راه، به اندازه ای تالش خواهند کرد تا آیین الهی در 
سرتاسر جهان حاکمّیت پیدا کند و جز دین خدا، هیچ مکتب و تفکری، ادعای 

جهان داری و راهنمایی بشر را نداشته باشد.

ویژه

امنیت شغلی، اولین شرط حکمرانی است 
اقتصاد معاصر: محمود سریع القلم تحلیل گر سیاسی بیان 
شغلی،  فکری،  امنیت  ایجاد  حکمرانی،  شرط  اولین  کرد: 
مدنی و اقتصادی است. بعد از این که سطح قابل توجهی 
از این امنیت فردی تحقق پیدا کرد، حفظ هویت و تعلق 
خاطر اهمیت پیدا می کند. اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا 

که ۵08 میلیون نفر جمعیت دارد زندگی بسیار معمولی دارند: یک آپارتمان 
بسیار کوچک، یک دوچرخه، یک کارت مترو و قطار و یک شغل معمولی. اما 
بسیار راضی و خوشحال هستند، چون امنیت روانی دارند و در جوامعی با ثبات 

زندگی می کنند.

اقدامات شرکت گاز استان در حادثه سیل اخیر   
 نسیم امید: مهندس منوچهر فالح مدیر عامل شرکت 

گاز استان کرمان از تشکیل گروه های عملیاتی و واکنش سریع 
قبل از شروع بارندگی ها در استان برای نواحی کهنوج، جیرفت، 
بم، بافت و بردسیر خبر داد و گفت: همزمان با آغاز بارندگی ها 
در سطح استان کمیته بحران تشکیل و تمامی واحدهای امداد، 
تعمیرات، مخابرات، ایمنی، HSE، نشت یابی، حمل و نقل و مسئوالن ستاد با استقرار 
خود در سطح شهر، تمامی خطوط انتقال، تغذیه، شبکه تاسیسات گازرسانی و ایستگاه ها 
را بازدید و با برنامه ریزی، هماهنگی واحدها و تمهیدات الزم جریان گاز مشترکین محترم 

استمرار یافته و گزارشی مبنی بر  قطع گاز در استان را شاهد نبودیم.

صعود تیم را تقدیم مردم سیرجان می کنم
نسیم امید: قاسم شهبا سرمربی تیم آرمان گهر پس از صعود به 
لیگ دسته اول کشور گفت: این آخرین بازی بودکه در این فصل 
انجام دادیم و با برد در این بازی به لیگ دسته اول کشور صعود 
کردیم. شهبا درخصوص برنامه برای فصل آینده افزود: قطعا برای 
فصل آینده برنامه داریم و باید ببینیم شرایط چگونه پیش می آید و 
باید ببینیم شرایط چگونه پیش می آید و هنوز مشخص نیست و االن فقط باید از این صعود 
لذت ببریم. قاسم شهبا در پایان گفت: این صعود را به تمام مردم سیرجان تقدیم می کنم که 

ان شاا... موفق و موید باشند.

برنامه های بنیاد مهدویت در نیمه شعبان
نسیم امید: بنیاد مهدویت ضمن هم دردي باسیل زدگان 
کشور برنامه هاي خود را به مناسبت میالد امام زمان )عج( اعالم 
کرد. برنامه های بنیاد به این شرح است: پیاده روي منتظران 
ظهور در روز نیمه شعبان از پارک هادي به سمت مهدیه و 
جشن میالد با اهدا جوایز، خوشنویسي احادیث مهدوي باعنوان 

آیینه در آیینه، برگزاري جشن در پارک بانوان در شب نیمه شعبان، چاپ جدول احادیث 
مهدوي، توزیع سي دي مولودي خواني در ایستگاه هاي جشن، مسابقه عکس نوشت، 
مسابقه دلنوشته هاي مهدوي. عالقمندان به شرکت در مسابقه دلنوشته های مهدوی 

می توانند متن های خود را در این زمینه  به سامانه 300063۵8 ارسال کنند.

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا
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حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار
افشای اسرار دیگران از نظر اخالقی، امری زشت و نکوهیده است، 

به ویژه از سوی افرادی مانند پزشکان و وکال که جامعه برای شغل و 
مقام اجتماعی آنها، حرمت خاصی قائل است. ماده 648 اطبا و جراحان و 
ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که  به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم 
اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه 
ماه تا یک  سال حبس و  جزای نقدی محکوم می شوند. در این ماده قانونگذار 
از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت 
باالیی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکالت 
خود را مطرح نمایند. طبق این ماده، همه صاحبان مشاغل رسمی دولتی و 
غیردولتی که به نحوی با مردم در ارتباط هستند، در صورت افشای اسرار 

مردم مجرم شناخته می شوند و باید منتظر مجازات باشند.
در ماده 648 تاکید شده است که همه کسانی که به مناسبت شغل خود 
محرم اسرار هستند، در معرض ارتکاب چنین جرمی قرار دارند. قانو نگذار 
برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، مکلف به حفظ رازداری کرده 
است و آنان را در صورت نقض قاعده رازداری و در قبال تخلف از مقررات، 

به مجازات افشای اسرار حرفه ای و شغلی محکوم می کند.
افشای اسرار، اختالل در نظم جامعه

مالک قابل مجازات بودن افشای اسرار، قوت جنبه عمومی این عمل است، 
چون دارا بودن شغل و حرفه ای که مردم نیازمند مراجعه به آن هستند، 
موجب اعتماد آن ها شده و مردم با تکیه بر همین اعتماد، اسرارخود را در 
نزد این افراد بازگو می کنند. در حقیقت، افشای اسرار، موجب بی اعتمادی 

مردم و موجب اختالل در نظم اجتماعی می شود.

نیمه ی شعبان، مظهر امید به آینده است 
از ماه شعبان نباید غفلت کرد. ماه شعبان از اّول تا آخرش عید 

است، هر روزی که در آن موقعّیتی وجود داشته باشد که انسان بتواند 
به صفای نفِس خود، به نورانّیِت دِل خود بپردازد، آن روز، روِز مغتنم و 
روِز عید است. ماه شعبان، ماِه همین فرصتها است، از روز اّول تا روز آخر. 
نیمه ی شعبان، مظهر امید به آینده است؛ یعنی همه ی امیدهایی که ما 
به چیزی پیدا میکنیم، ممکن است بشود، ممکن است نشود؛ اّما امید به 
اصالح نهایی به وسیله ی ولّی مطلق حضرت حق، حضرت صاحب    الّزمان 

)عج( امید غیر قابل تخلف است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، مقام معظم رهبری

نماز تعطیلی ندارد
از دستورات  الزکاه ما دمت حّیا« هریک  بالصلوه و  » و اوصانی 

اسالمی ممکن است به دلیلی تعطیل شود. مثال جهاد برای بیمار و 
نابینا واجب نیست، روزه بر مریض واجب نیست، خمس و زکات و 
حج، بر طبقه محروم واجب نیست، اّما تنها عبادتی که برهمه افراد و 
اقشار جامعه از مرد و زن فقیر و غنی، سالم و بیمار واجب است، نماز 
است که تا لحظه مرگ حّتی یک روز قابل تعطیل شدن نیست. ) 
گرچه برای زن ها در هر ماه برنامه خاّصی وجود دارد( بطوریکه امام 
حسین )ع( در اوج جنگ و گرمای روز عاشورا نماز را ترک نکرد و در 
زیر تیرباران لشکر یزید نماز ظهر و عصر را به جماعت اقامه کردند.

کسی که اشتباه نکرده هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده 
آلبرت انیشتین است.     

به جهت یک کار مستحب)پخش شربت و شیرینی( با ایجاد ترافیک و افزایش مصرف بنزین حق الناس نکنیم

به مناسبت نیمه شعبان؛
 برخی القاب حضرت مهدي)عج(


