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کوچه های پر از چاله و خیابان های پر از خاک و ِگل 

سهم  سیرجانی ها 
از نوروز

 جزئیات درگیری منجر به قتل در سیرجان

تبعات استفاده
از سالح شکاری

با دستور دادستان سیرجان صورت گرفت: 

تخریب دیوار ساخته شده 
در بستر رودخانه سد تنگوئیه 

رییس امور منابع آب شهرستان: 

 وضعیت منابع آبی شهرستان 
هنوز رضایت بخش نیست

این سیل های ویرانگر

هفته انمه
سال بیست و دوم  شماره  1167 شنبه 17 فروردین  1398 30 رجب المرجب  1440 6 آوریل  2019 8 صفحه  2000 تومان

 | آگهی ویژه |

در گفتگو با رئیس هیئت سوارکاری 
مطرح شد: 

چگونگی برگزاری
فستیوال اسب
 در سیرجان 

مدیرعامل گل گهر به مناسبت 
نام گذاری سال 98 مطرح کرد:

رونق تولید سرلوحه 
و  راهبرد ما در 

گل گهر خواهد بود
 صفحه 4

 صفحه 6

استان کرمان و شهرستان سیرجان 
پیشتاز در خدمات امدادی 

نوروزی ایمن، 
حاصل تالش 

جهادگران هالل احمر 
 صفحه 5

دعـوت بـه همکــاری
شـهرداری منطقـه 1 سـیرجان بـه تعداد 
محـدودی نیـروی پاکبان جهـت تنظیف و 

ُرفت و روب معابر نیازمند است.
سـیرجان، خیابـان وحیـد، خیابـان معلم، 

سازمان پسماند شهرداری سیرجان 

)مراجعــه فقـط حضـوری و
 ساعت مراجعه 7 صبح الی 14(

جناب آقای
 مهدی آراسته 

دهیار محترم روستای بوجان 

بدینوسـیله از زحمـات بی دریـغ جنابعالی که زمینه و بسـتر 
مناسبی را جهت پیشرفت روستای بوجان  فراهم نموده است 
صمیمانه تقدیر و تشـکر می نماییم. امید است در سایه الطاف 

الهی در تمام مراحل زندگی موفق و مؤید باشید. 

خانواده  های خواجویی و پورقاسم آبادی 

جناب آقای 

محمود محمود زاده
معاونت محترم اداره خسارت بیمه ایران

 شعبه مرکزی سیرجان
   حسـن برخـورد، رفتار انسـانی و خداپسـندانه جنابعالی با 

ارباب رجوع و تالش و پیگیری در تسـریع روند پرونده ها  که 
نتیجه  شایسـتگی و توانمندی  شماست  قابل تقدیر و تشکر 
فراوان است. موفقیت و سربلندی برادر بزرگوارم را آرزومندم.

خواجویی

برادر محترم جناب آقای 

مهندس طبیب زاده 
رئیس محترم اتاق بازرگانی،

 صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان 

با نهایت احترام و ادب انتخاب مجدد حضرتعالی و سـه نفر از اعضای مؤثر 
مجمع خیرین سالمت سیرجان آقایان حاج حسین نجف آبادی، حاج حمید 
عزت آبـادی و مهندس علی عباسـلو را حضور مردم فهیم اسـتان کرمان 
و هیئـت نمایندگان اتاق بازرگانی اسـتان را به فال نیک گرفته و صمیمانه 
مراتب سپاس ما را از حسن انتخاب مجددتان پذیرا باشید. رجاء واثق دارم 
که در دوره جدید مسائل فرهنگ سالمت را مدنظر قرار خواهید داد و این 
عمل خیر در کارنامه مدیریتی شما چون نگینی درخشان خواهد درخشید. 

یداهلل قربانی خداوند یار و مددکارتان باد. 
مدیرعامل مجمع خیرین سالمت سیرجان 

دعوت به همکاری
از چند نفر خانم مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی باال به 
صورت تمام وقت جهت کار در دفتر  ارتباط با ایرانسل دعوت 
به عمل می آید  جهت مصاحبه از ساعت ۹صبح الی1۲ظهر 
به آدرس چهارراه آیت اهلل سعیدی روبروی بانک انصار جنب 

رنگ الوان دفتر ارتباط با ایرانسل مراجعه فرمایید.
 ۰۹۳7۸۰1۵۰۸۸ سعیدی

دعوت به همکاری
یک شرکت پخش آب معدنی به نیروهای زیر 
نیازمند است. منشی مسلط به رایانه و برنامه 

حسابداری، یک نفر خانم مجرد، سه نفر بازاریاب 
خانم. )حقوق و مزایا و بیمه(

۰۹۰14۳۵۰۲۵4

جناب آقای 

حاج علی اصطهباناتی 
انتصاب بجا و شایسـته جنابعالی به معاونت پشتیبانی و فناوری اطالعات بانک 
سپه منطقه کرمان که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته 
شماست را تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوند منان مسئلت دارم. 
محمدعلی ناصری 
ریاست بانک سپه مرکزی سیرجان 

سرکارخانم اعظم احسانی 
بدینوسـیله از زحمات شایسـته جنابعالی در طول چهار و نیم سـال 
همکاری در شـرکت صادراتی متین پسـته سـیرجان کمال تشـکر و 

قدردانی را نموده، برای شما آرزوی موفقیت روز افزون دارم. 
حمیدرضا اسدی 
مدیرعامل شرکت متین پسته سیرجان 

شرکت تعاونی عشاریی
از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه مشروحه ذیل فعالیت دارند،

 به همکاری دعوت می نماید.)مشارکتی یا اجاره محل(

1- اشخاص فعال در زمینه فروش محصوالت تولیدی عشایر)لبنی، گیاهی، کوهستانی، دامی(
۲- صنایع فرآوری، بسته بندی، محصوالت تولیدی عشایر

۳- اشخاص فعال در حوزه تولید و فروش صنایع دستی و دست بافت های عشایری)گلیم، گلیم فرش و فرش(
4- شرکت ها و موسسات معتبر، بیمه ها، بانک ها و ... برای اجاره قسمتی از محل، ساختمان محل واگذاری 

بصورت اجاره یا مشارکت در سه طبقه ساخته شده است.
طبقه زیرزمین به متراژ تقریبا 4۵۰ مترمربع مناسب برای واگذاری به فعالیت های مرتبط با زندگی عشایری

طبقه همکف شامل مغازه ۲ باب ۵۵ متری، ۲ باب 11۰ متری
طبقه اول دارای یک واحد اداری و دو واحد مسکونی نوساز و تمیز، مناسب برای اجاره شرکت های معتبر، 

بیمه ها، بانک ها و ...
اشخاص متقاضی برای کسب اطالعات بیشتر و چگونگی مشارکت می توانند در ساعات اداری به 
یا با شماره تلفن  اداره ارشاد اسالمی شرکت تعاونی عشایری مراجعه  آدرس: بلوار نماز جنب 

09131454807 تماس بگیرند.

گرچه چهل روز گذشت از سفرت ای پدر ما 
                                  آتش داغ عشق تو خاموش نشد در دل ما 

گرچه چهل روز تو خاموشی و از ما دوری
                                     روشنی نیست دگر در دل و در محفل ما 

 مراسم چهلم شادروان 

حمید 
زیدآبادی نژاد 

روز پنج شنبه ۹۸/1/۲۲ از ساعت 1۵ الی 17 برگزار می گردد. 
سـاعت حرکـت: 1۵:۳۰ از منزل آن مرحوم واقع در پرسـی گاز 

جنب مسجد علی اصغر به طرف امامزاده سیدمحمد کاظم آباد 
 خانواده زیدآبادی نژاد

جناب آقای
 حاج علی اصطهباناتی

انتصاب شایسـته جنابعالی به سمت معاونت 
مدیریت بانک سـپه اسـتان کرمـان تبریک 
عرض می نماییم، انشااهلل موفق وموید باشید 

 کارکنان وپرسنل بانک سپه شعب رفسنجان
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  صفحه 8 کارکنان وپرسنل بانک سپه شعب رفسنجان



در آخری��ن روزهای پایانی س��ال، مس��ئوالن شهرس��تان و گروهی از 
خبرن��گاران از اقدام��ات حمایتی ش��رکت نظم آوران ب��ه عنوان معین 
اقتصادی بخش گلس��تان ک��ه در قالب مس��ئولیت های اجتماعی این 
ش��رکت در آن بخش انجام شده و یا در حال انجام است بازدید کردند 
اما به دلیل تعطیلی نش��ریات این گزارش منعکس نشد. در جریان این 
بازدید توضیحاتی از سوی مسئوالن شرکت نظم آوران و مسئوالن بخش 
گلستان در این رابطه داده شد و اعالم گردید با توجه به نیازهای منطقه 
اقداماتی در راستای آبادانی، اشتغالزایی و توسعه فرهنگی و گردشگری 
در چهارچوب طرح اقتصاد مقاومتی توسط شرکت نظم آوران انجام شده 
اس��ت. اقدامات زیربنایی با توجه به نیازها و همچنین ضرورت توس��عه 

اشتغالزایی برای جوانان محل. 
  توسعه اشتغالزایی

ب��ه گفته زنداقطاعی  بخش��دار گلس��تان در یک��ی از محورهای تفاهم 
نامه ایی که با معین اقتصادی منطقه یعنی شرکت نظم آوران سیرجان 
از ش��رکت های منطقه گل گهر در بحث اشتغال صورت گرفت مقرر شد 
افرادی که قصد راه اندازی شغل مخصوصاً مشاغل خانگی را دارند مورد 
حمایت واقع ش��وند. این حمایت در قالب پرداخت تس��هیالت توس��ط 
ش��رکت نظم آوران از طریق بانک رس��الت به اف��راد جویای کار تحقق 
یافته اس��ت. به گفته بخشدار گلستان تا کنون 100 پرونده دریافت وام 
تشکیل و تسهیالت مورد نیاز پرداخت شده و تا االن 100 واحد تولیدی 
در زمینه های دامداری، قالیش��ویی، نیروگاه خورشیدی، تولید شیرینی 
خانگی، کارگاه خیاطی راه اندازی و صاحبانشان مشغول به کار شده اند. 
از جمله این طرح ها که توس��ط اهالی رس��انه م��ورد بازدید قرار گرفت 
طرح قالیش��ویی بودکه مجری آن با گرفتن تسهیالت تقریباً یک سال 
است این کار را راه اندازی کرده و در حال حاضر 10 نفر در این قسمت 
مشغول به کار می باشند که به گفته صاحب کارگاه با کمک های بیشتر، 
این طرح توس��عه خواهد یافت و افراد بیشتری در اینجا مشغول به کار 
خواهند ش��د. طرح اجرای��ی دیگر که مورد بازدید واقع ش��د راه اندازی 
کارگاه خیاطی و شیرینی پزی با دریافت همین تسهیالت است که بیش 
از یک سال با 16 نفر از بانوان خواجو شهر در حال فعالیت است. کارگاه 

خیاطی دیگری نیز با دریافت تس��هیالت مشابه با حدود 20 نیروی کار 
راه اندازی شده و در حال فعالیت می باشد.

ام��ا یکی از اقدامات قابل تحس��ین معین اقتصادی گلس��تان در جهت 
حمای��ت و اش��تغالزایی، راه ان��دازی »جمعه بازار بی بی دن« اس��ت که 
اس��تقبال قاب��ل توجهی از آن ش��ده و افرادی هم که مش��اغل خانگی 
دارن��د می توانند در این جمع��ه بازار محصوالت خ��ود را ارائه و از این 
طریق کسب درآمد نمایند. این شرکت همچنین در تالش برای تبدیل 
بی بی دن به مرکز گردشگری است که سبب رونق مشاغل زیادی خواهد 
شد و حتی می شود از این ظرفیت برای جذب گردشگر بیشتر در منطقه 

استفاده کرد. 
  اصالح الگوی کشت

از اقدامات دیگر ش��رکت نظم آوران در منطقه گلس��تان که بیشترین 
س��طح زیر کش��ت را دارد، حمایت و اصالح الگوی کش��ت است که در 
بحران آب کنونی می تواند به مصرف بهینه آب و محصول بیشتر کمک 
کند. در این بازدید گفته ش��د حدود 20 هزار هکتار س��طح زیر کشت 
در ای��ن منطقه وج��ود دارد و معین اقتصادی در ت��الش برای حمایت 
و آموزش افرادی اس��ت که در کنار کش��ت پسته پیشقدم برای کشت 

محصوالتی دیگر از جمله زعفران و گل محمدی در منطقه باشند.
  حمایت از صنایع دستی

از آنجا که ش��رکت نظم آوران یک ش��رکت بهره برداری است و سالیانه 
مبلغ زیادی برای تهیه قطعات مورد نیاز شرکت هزینه می شود، اقداماتی 
برای حفظ س��رمایه در این زمینه شده از جمله کلنگ زنی برای ساخت 
کارگاه قطعه سازی در دارستان تا با آموزش و استفاده از کارگران بومی، 
هم قطعات مورد نیاز شرکت در این کارگاه ساخته و تعمیر شوند و هم 
تعدادی از افراد بومی مش��غول کار ش��وند. تالش های معین اقتصادی  
بخش گلس��تان همچنین در زمینه صنایع دستی محل از جمله صنعت 
گلیم معطوف ش��ده اس��ت چرا که دارس��تان به عنوان دهکده جهانی 
گلیم ش��ناخته ش��ده و عالقه مندان تولید این صنع��ت در منطقه زیاد 
می باش��ند. از این رو راه اندازی بازارچ��ه کوچکی در قالب 6 مغازه برای 
فروش گلیم های بافته ش��ده و همچنین شناسایی بافندگان، راه اندازی 

واحد تحقیقات صنایع دستی برای انجام اقدامات اصولی در زمینه توسعه 
این صنایع به خصوص گلیم شیریکی پیچ از جمله اقدامات دیگر در این 
حوزه اس��ت. خانه توسعه که مرکز اصلی شرکت نظم آوران در گلستان 
برای ارتباط مردم با معین اقتصادی است نیز در این بازدید افتتاح شد. 
از فعالیت های��ی که در این مرکز انجام می گیرد شناس��ایی توانایی های 
افراد جهت آموزش و اشتغالزایی، جمع آوری اطالعات جامع گلیم، احیا 

و شناسایی نقوش قدیمی و... است.
  نشست خبری با خبرنگاران 

در ادام��ه این بازدید نشس��ت مش��ترک خب��ری فرماندار س��یرجان، 
مدیرعام��ل ش��رکت نظم آوران و بخش��دار گلس��تان ب��ا خبرنگاران 
برگزار ش��د. زنداقطاعی بخشدار گلستان در ابتدای این نشست ضمن 
خیر مقدم به حاضران و کار ارزش��مند انتخ��اب معین اقتصادی برای 
منطقه گفت: اقدامات ش��رکت نظم آوران در بخش گلس��تان بصورت 
زیربنایی است و نتیجه این اقدامات را در آینده خواهیم دید که قطعاً 
آینده ای روشن در بخش گلستان رقم خواهد خورد. فرماندار سیرجان 
نیز طی س��خنانی از اقدامات شرکت نظم آوران تقدیر کرد وگفت: این 
منطق��ه با حض��ور معین اقتصادی، مردم و مس��ئوالن با همت و فعال 
می تواند مرکز گردشگری مناسبی شود. وی گفت: معین های اقتصادی 
کار مشاوره و توسعه را سریعتر انجام می دهند و از افرادی که بخواهند 

سرمایه گذاری و ایجاد شغل کنند حمایت می کنند. 
در ادام��ه مهندس کیانی مدیر عامل ش��رکت نظم آوران به س��ؤاالت 
خبرنگاران پاسخ داد و حضور این شرکت را  به عنوان معین اقتصادی 
بخش گلس��تان با هدف توسعه و پیشرفت منطقه دانست و گفت: ما 
اینجا هس��تیم تا با کمک همکارانمان بخش های مورد نیاز برای رشد 
را شناسایی و در جهت پیش��رفت آن ها قدم برداریم. مهندس کیانی 
افزود: ما در بخش های فرهنگی، ورزش��ی، اش��تغال و کش��اورزی که 
بس��تر اصلی بخش گلستان است اقدامات آموزشی و حمایتی خود را 
انجام داده و خواهیم داد. در زمینه توس��عه بافت گلیم ش��یریکی پیچ 
نیز که از صنایع دس��تی شاخص منطقه است اقداماتی از جمله دادن 
م��واد اولیه به بافندگان، خریداری گلی��م و عرضه این محصوالت در 
سطح ملی و بین المللی انجام می دهیم. وی گفت: در بخش بوم گردی 
و گردش��گری نیز باید اول امکاناتی فراهم کنیم و  فرهنگ بوم گردی 
را در اینج��ا ج��ا بیندازی��م و کم کم بتوانیم گردش��گر جذب کنیم تا 
متولی��ان دیگر این مکان را تحویل بگیرند و ما در کنار آن ها حمایت 
کننده باشیم. این اقدامات احتیاج به همکاری عمومی دارد و سرمایه 
گذاری ها باید در حد ثابت و معقول باش��د تا کار درس��ت پیش برود 
ک��ه اگ��ر غیر از این باش��د یک ج��ای کار اختالل بوج��ود می آید و 

برنامه ریزی ها بهم می ریزد.
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4340  باع��رض س��الم لطف��اً 
پیگی��ری کنی��د چ��را راهنمایی و 
رانندگی ب��ا قدرت ب��ا کامیون های 
پارک ش��ده در بلوار عباسپور پشت 

مسجد النبی برخورد نمی کند.
3254  می خواس��تم دو نکته را 
بگم که گفتنش واجبه. اول مس��ئله 
آمدن س��یل اس��ت مث��ل زلزله که 
از باله��ای طبیعی اس��ت و دس��ت 
کس��ی نیس��ت. درست اس��ت که 
میگن می ش��ود راه س��یل را بست 
و ای��ن کار ک��رد و آن کار کرد ولی 
توی همان کشورهای پیشرفته هم 
کس��ی نمی تونه کاری بکنه س��یل 
نی��اد و خراب نکند. ح��اال از میزان 
خرابی اش کم بکنند یک چیزی ولی 
نه دولت و نه م��ردم و نه هیچ کس 
قادر به جلوگیری از س��یل و تلفات 
سیل نیست. دوم مردم عزیزمان هر 
مقدار که می توانند باید کمک کنند. 
فرض کنید این سیل اینجا می آمد. 
آن وقت ما انتظار کمک نداش��تیم؟ 
همیش��ه باید خودمان را جای آن ها 

بگذاریم. 
0114 کاش این س��یل به جای 
کش��تن مردم بیگن��اه و نابود کردن 
زندگی شان، مس��ئوالنی را که برای 
تفریح نوروزی به س��فر خارج کشور 
می روند و به فکر رفع مشکالت مردم 
نیستند برای همیشه با خود می برد 
تا هموطنان از شر چنین مسئولین 
آن ها  اش��تباهات  که  بی مسئولیتی 
زمینه س��از گرفتاری های مردم شده 

برای همیشه نجات یابند.
6385  باس��الم. ضم��ن تبریک 
س��ال جدی��د و عید ن��وروز خدمت 
تمامی همش��هریان گرامی خواستم 
به گوش مس��ئولین برس��ونم سال 
۹8 هم رسید ولی خبری از آسفالت 
خیابان  مکی آباد نشد. واقعاً که؟پس 
پول مالیات و عوارض برای چه کاری 
از م��ا می گیرن��د. بزرگترین محبت 
مس��ئولین محترم شهر به مکی آباد 
قبل از انتخابات می تواند ساماندهی 
چهارراه مکی آباد باشد. مردم به یک 

خط کشی ساده نیز راضی هستند.
خدم��ت  احت��رام  ب��ا   7320
نگارستانی ها. خواس��تم بگم معدن 
بیمارس��تان  ی��ک  گل گه��ر چ��را 
ک��ه  نمی س��ازد  تخصص��ی  ف��وق 
م��ردم س��یرجان را نفرس��تند توی 
جاده های ش��لوغ شهرهای همجوار. 
آقای حس��ن پور ش��ما که ب��ه فکر 
مردم نیس��تید. آقای تق��ی زاده چرا 

بیمارستانی نمی سازید؟
بیمارس�تان  نگارس�تان: 
در دس�ت  تخصص�ی گل گه�ر 
ساخت اس�ت و پیش�رفت های 
خوبی هم داشته. این خبر بارها 

اعالم شده است. 
5۹1۹  با س��الم، ضمن تشکر از 
خدمات شهردار و پرسنل شهرداری، 
واقعاً بعی��د بود با ای��ن همه تأکید 
مسئوالن کشور بر کاشت نهال میوه 
در روز درختکاری، آقایان نهال مضر 

و بی ثمر کاج بکارند!
1614  واقع��اً متأس��فیم ب��رای 
سیرجان عزیزمون که هیج نظارتی 
بر هیچ کارش نیس��ت، دقیقاً وسط 
چهارراه هجرت)آهکی( االن سه ماه 
تا چهارماهه یه گودال کندن و هیچ 

شخصی عین خیالش نیست.
آق��ای  ب��ه  احس��نت   1614
فخرآبادی بابت نامه ش��ون راجع به 
فاضالب، سؤاالت، سؤاالت خیلی از 
شهروندانه اما کو گوش شنوا، هر که 

بخواهد کار خودشو می کند.
3236  س��الم.کاش ش��هرداری 
کوچه های خیابان ام��ام و انقالب را 

شماره گذاری می کرد.
4306  س��الم. مدت��ی پیش در 
نماز جمعه ی یکی از مساجد نیوزلند 
حدود30 - 50 نفر از مس��لمانان به 
دست 1 کفتار وحشی با ضرب تعداد 
زیادی گلوله به ش��هادت رسیدند که 
جا دارد به همه ی مس��لمانان جهان 
این ضایعه را تسلیت گفت. در ضمن 
ن��وروز )اول بهار( روزی اس��ت که در 
آن قائ��م )عج( ما ظه��ور می کند که 
عرب ها فراموشش کردند اما ایرانی ها 
حرمت گذاش��تند. آغاز سال 13۹8 
خورشیدی و نو ش��دن و سبز شدن 
مجدد طبیعت به ق��درت بی انتهای 
پروردگار را به همه تبریک و تهنیت 
عرض کرده و با قلب کوچکم سالی با 
نهایت سالمتی و توفیقات روز افزون 

برای همشهریانم آرزومندم.
328۹  همیش��ه دعا کنید خدا 
همه م��ان را عاقبت بخیر کند وگرنه 
ب��ا این وضعیتی که م��ا مردم داریم 
هیچکس به عاقبت بخیری نمی رسد. 
هر چه هست مقصر خودمانیم. خدا 
را در کارهای مان همیش��ه حاضر و 

ناظر بدانیم.

65۹2  عدم ش��یب بندی خیابان 
علمدار کربال در غفاری منجر به بوی 
بد فاضالب ش��ده که غیر قابل تحمل 
است. چندین س��اله که  این وضعیت 
هس��ت ولی هیچ راهکاری از س��وی 

شهرداری نمی شود.
6602  با سالم خواهشمندم کسی 
که مسئول نظارت روی غذاهای آماده 
هس��ت حتماً یه س��ر به غذا آماده]...[  
در ک��وی فرهنگیان بزند. چند بار غذا 
گرفتم مو داخلش بود بعد که تذکر هم 
میدی مث��ل طلبکارها رفتار می کنند 
ان��گار مجانی غذا می دهن��د! اول طرز 
برخورد شون رو درست کنند.خواهشاً 

چاپ کنید.
7847 با س��الم یکی از کوچه های 
ش��هرک فدک جن��ب هیئ��ت الزهرا 
)س��الم ا... علیها( نزدیک به یک سال 
و خرده ای  اس��ت که آسفالت شده اما 
پیمان��کار وقت حاضر نش��د ما بین دو 
کوچ��ه را جدول گ��ذاری کند. با اینکه 
هزینه آسفالت رو هم از تمامی ساکنین 
کوچه گرفت��ه بودند اما به هیچ عنوان 
حاضر نش��دند که کارش��ان را اساسی 
انج��ام دهند. ای کاش ش��هرداری یک 
بازرس مختص بازدید از کار پیمانکاران 
انتخ��اب می کرد تا ببینن��د که چطور 
خراب آس��فالت می کنند. عکس های 
مرب��وط به آس��فالت رو ه��م در پیج 

نگارستان دایرکت گذاشتم. با تشکر 
1۹52 به��ار طبیعت و آغاز س��ال 
نو مبارک ب��اد، بازیکنان س��یرجونی 
تیم فوتبال بزرگس��ال گل گهر، ش��یر 
مادرات��ون حاللت��ون، ش��مایید ک��ه 
می تونی��د با مردانگ��ی و انجام وظیفه 
و ادای احترام نس��بت به مردم شهر و 
دیارتون، گل گهر رو ت��و چند تا بازی 
باقیمانده آخرفصل، لیگ برتری کنید 
وینگو تایم این کاره نیست چون کاسبه 
و امتحانش رو تو فوتبال سیرجان پس 
داده، امس��ال سال س��ّومه که داره با 
وعده ه��اش فیلممون می کن��ه... چه 
میکنه این وینگو... خداحافظی با لیگ 
برتر فوتبال، کار هر س��ال وینگوتایم: 
این یعنی معنای فوتبال پاک به سبک 

این مربّی کروات!!!
در  خوش�بختانه  نگارس�تان: 
اولی�ن ب�ازی س�ال 98 ای�ن تیم 
نتیجه گرفت. اگ�ر این روند ادامه 
یابد جای امیدواری هست اما اگر 
نه، قاعدتاً باید پاس�خگو باش�ند. 
امیدواری�م ک�ه با صع�ود به لیگ 
برتر، کار به پاسخگویی مسئوالن 

تیم نکشد. 
2764  متأس��فانه قس��متی از پل 
نجف شهر یک سال است که گاردیل 

ندارد و کسی توی فکرش نیست.
8763  با س��الم و با عرض خسته 
نباشید خدمت مس��ئولین و متولیان 
ناظ��ر ب��ر قیمت ه��ای بازار و کس��به 
خواهشاًخواهشاً در شهرمان هر مغازه 
برای خودش یک ن��رخ جداگانه دارد 
هرکی هر چن��د دلش بخواد قیمت ها 
را افزایش می دهند. حس��اب و کتابی 

نیست رسیدگی نمی کنید؟. با تشکر
0114  آیا ش��أن مردم س��یرجان 
درش��ب عید کوچ��ه و خیابان های پُر 
از چال��ه هس��ت که اکثر نقاط ش��هر 
چنین وضعیت��ی دارند چ��را حداقل 
دو ماه قب��ل از عید جلو َکنده کاری ها 
گرفته نمی شود تا فرصت ترمیم آن ها 
را داش��ته باش��ند چرا مردم هر سال 
ش��اهد این گونه وضعیت هستند چرا 
مس��ئوالن نبایدی��اد بگیرن��د از مردم 
شریف شهرس��تان و مهمانان نوروزی 
عذرخواهی کنند شاید غرورشان اجازه 

نمی دهد.
نباش��ید  خس��ته  س��الم   13۹3
می خواستم بگم وزارت بهداشت پول 
مفت ب��ه کارمندی میده که االن یک 
سال است سرکار نمیاد. فقط روزی که 
دکتر میاد او هم میاد سر کار حاضری 
میزنه االن یک س��ال است بهداشت 
روس��تای ]...[ که کارمند بومی نداره 
ب��ه زور پارتی بازی حق م��ردم پایمال 
کرده ض��رر به اداره بهداش��تم میزنه 
م��ردم اینج��ا  واقعأ به تن��گ اومدن 
بخصوص افراد س��الخورده. چرا کسی 

جوابگو نیست؟ 
نگارس��تانی ها  ش��ما  از    8573
به خاط��ر  چ��اپ ضمیم��ه فرهنگی 
اجتماعی در ش��ب عید که باعث شد 
مدت��ی از وقت م��ان ص��رف خواندن 
مصاحبه ه��ای آن در روزهای تعطیل 
ش��ود تش��کر می کنی��م. در ضم��ن 
مصاحبه با آقای عزیزمحمدی رئیس 
داددگس��تری و خاطرات��ی که گفته 
بود برای من که آن س��ال ها را ندیده 
بودم خاطره انگیز بود. ما عید امس��ال 
به خاطر گرانی و ترس از س��یل مثل 
خیلی های دیگر به مس��افرت نرفتیم.  
حاال ترس از  س��یل به کن��ار  با این 
گرانی ها مگر می ش��د به س��فر رفت. 

امیدواریم امسال وضع بهتر بشود.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000 در بازدید مسئوالن شهر و خبرنگاران از بخش گلستان ارائه شد:

گزارشی از  اقدامات شرکت نظم آوران
معین اقتصادی بخش گلستان 

اهداء عضو؛ اهداء زندگی

خانواده محترم امانی
بدین وسیله درگذشت زنده یاد محمد امانی را حضور شما و سایر بستگان 
تسلیت عرض نموده و از آن خانواده محترم برای رضایت در اهداء اعضای 
آن مرحوم که با این اقدام س�خاوتمندانه و خیرخواهانه ، لبخند زندگی را 
به دو بیمار نیازمند ارزانی داش�تید قدردانی می نماییم. از خداوند متعال 
برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواهانیم.

رئیس و هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی سیرجان

داروخانه دکتر سیامک اسدی راد
ضمن تبریک سال نو به اطالع همشهریان عزیز می رساند

افتتاح شد
انواع داروهای خارجی و ایرانی 

انواع لوازم آرایشی و بهداشتیساخت داروهای ترکیبی

آدرس: خیابان شفا، روبروی بیمارستان غرضی

جناب آقای حاج 
علی اصطهباناتی  

انتخ�اب شایس�ته و بج�ای ش�ما به عن�وان معاون 
پش�تیبانی و فناوری اطالعات مدیریت شعب بانک 

سپه استان کرمان را تبریک عرض می نماییم. 

پدر و مادر 

جناب آقای حاج 
علی اصطهباناتی 

نوید مسرت بخش انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان 
معاونت پشتیبانی و فناوری اطالعات مدیریت شعب 
بانک س�په اس�تان کرمان را تبریک و تهنیت عرض 
نم�وده، از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزون تان را 

خواستاریم.
خانواده صفرپور و آزادی 



گروه ش�هر: تیتر روبرو ارسالی یکی از 
شهروندان اس��ت که ایّام نوروز همراه با 
ارسال عکس کوچه شان که در آن کانال 
فرورفته ای نش��ان داده می شد به عنوان 
پیام مردمی فرستاد و در کانال تلگرامی 
نگارس��تان منتشر ش��د. حاال این تیتر و 
عکس و عکس های مش��ابه دس��ت مایه 
گزارش امروز س��رویس ش��هر نگارستان 
ش��د تا خواس��ته ی تع��داد بیش��تری از 
همش��هریان را که مشکالت مشابهی در 
نوروز امس��ال تجربه و تحّم��ل کردند را 

پاسخ داده باشیم.
س��ه سال قبل وقتی از شهردار سابق که 
از س��فر تفریحی اش در نوروز آن س��ال 
به صندلی اش بازگش��ته بود پرس��یدند 
چرا ش��هر نش��انی از نوروز ن��دارد گفته 
ب��ود »وقتی پول نیس��ت می توانم چکار 
بکنم«؟ آن س��ال، ش��هردار وقت حتی 
یک جدول ب��رای خیابان ها رنگ نکرد و 
خودش قبل از تحویل س��ال عازم شمال 
شد تا شهروندان و این شهر بی روح را با 
مسافران نوروزی تنها بگذارد و موجی از 
انتقادهای رس��انه ای را از سوی نشریات 

وقت برای خود بخرد. 
اکن��ون اما تاریخ ش��هر و ش��هرداری به 
ش��کلی دیگر در نوروز امسال تکرار شد 
طوری که ش��هردار با وج��ود صندوق پُر 
از پول ش��هرداری، کاری برای زیباسازی 
شهر در شب عید انجام نداد یا نتوانست 
بده��د و خ��ود نیز ع��ازم س��فر نوروزی 
ش��د تا ش��هر و مس��افران نوروزی را با 
خیابان ه��ای پُر از خاک و ِگل که میراث 
اجرای بدون مدیری��ت طرح فاضالب اند 

تنه��ا بگ��ذارد. اصوالً ش��هرداری یکی از 
کلیدی ترین سازمان های شهری در ایّام 
نوروز اس��ت که باید از شهردار گرفته تا 
رفتگران زحمتک��ش و بقیه کارکنان در 
شهر حاضر و پاسخگوی نیازها و اتفاقات 
احتمالی باش��ند. ش��هرداری در این ایّام 
مسئولیت های زیادی دارد از آماده سازی 
ش��هر برای مردم و مس��افران نوروزی تا 
تمهیدات زیباسازی، حضور تمام وقت در 

جلسات س��تاد اسکان و اقامت مسافران، 
حضور ملموس در ستاد بحران و آمادگی 
الزم برای اس��تفاده تام و تمام از امکانات 
ش��هرداری برای مقابله با هرگونه بحران 
و ح��وادث احتمال��ی. وقتی ش��هرداری 
س��یرجان را که از بزرگترین ش��هرهای 
استان است با شهرداری کرمان مقایسه 
می کنیم تفاوت فاحش��ی در عملکرد دو 

شهردار می بینیم. 

ش��هردار کرم��ان در ایّام ن��وروز اتوبوس 
گردش��گری راه ان��دازی ک��رد و خود در 
آن نشس��ت و به مردم َس��ر زد. از مراکز 
اقامت��ی مس��افران سرکش��ی ک��رد، به 
عی��ادت معل��والن بهزیس��تی و بیماران 
بیمارس��تان ها رف��ت و عید را ب��ه آنان 
تبریک گف��ت. از حادثه دیدگان حوادث 
دلجویی کرد، به میان مس��افران نوروزی 
رف��ت و در هر نقطه که تجمع داش��تند 

ب��ه آن��ان خوش آمد گفت، در جش��ن با 
ش��کوه بهاریه عید مردم کرمان شرکت 
ک��رد، در حادث��ه آتش س��وزی مجتمع 
بزرگ فروش��گاه رف��اه، ش��خصاً حضور 
یافت و عملیات کنترل آتش را توس��ط 
آتش نشانان شهرداری هدایت کرد. بنا به 
گزارش روابط عمومی آن ش��هرداری در 
س��تاد بحران کرمان حضور فّعال داشت 
و با سرکش��ی از محله های مختلف شهر 

مشکالت آنجا را بررس��ی و در آن واحد 
ب��ه همکارانش در واحده��ای عمرانی و 
خدمات ش��هری دس��تور رف��ع هرگونه 
مش��کل را ص��ادر می ک��رد، در اجتماع 
هنرمندان حاضر و نوروز را به اهالی هنر 
کرمان تبریک و مشکالتش��ان را بررسی 
نمود و خالصه آنکه با بکارگیری تمامی 
امکان��ات ش��هرداری آنطور ک��ه گزارش 
کردند س��عی نم��ود در ذهن مس��افران 
نوروزی از کرمان  خاطره خوش��ی به جا 
بماند. در س��یرجان اما م��ردم در غیاب 
ش��هردار خود همچون قب��ل از عید در 
میان خاک های به هوا شده از کانال های 
پُ��ر از خاک فاضالب تردد می کردند و یا  
به وق��ت بارندگی با خودروهایش��ان در 

کانال های پر از آب و گل می تپیدند.
بازارچه س��االنه پارک مسافر نیز که هر 
س��ال رونق خوبی داشت امسال تعطیل 
شده بود و تنها تعدادی غرفه در ورودی 
ش��هر از سمت شهربابک تعبیه شده بود 
که ب��ه کار مردم داخل ش��هر نمی آمد. 
از جش��ن و ش��ادی ه��م خب��ری نبود 
و مس��افران نوروزی نیز از نام پُر س��ر و 

صدای س��یرجان تنها شهر بی روحی به 
یادگار بردند تا بگویند س��یرجان ش��ما 

همین بود؟
البته اگر زحمات اعضای س��تاد اسکان 
امدادگ��ران  تالش ه��ای  و  شهرس��تان 
هالل احم��ر و آموزش و پ��رورش نبود 
وضعیت از این هم بدتر می ش��د که جا 
دارد از تالش ش��بانه روزی همه ی آن ها 
تقدیر کرد. واقعیت آن است سیرجان از 
شهرهای بزرگ در جنوب کشور است و 
به دلیل استقرار این شهر در مسیر شهر 
بندری بندرعباس مس��افران بی شماری 
از این ش��هر خواس��ته و ناخواسته عبور 
می کنن��د و ی��ا حداقل یک ش��بانه روز 
در اینجا اقامت می کنن��د. بعضاً نیز که 
فرصت بیش��تری دارند ب��ا برنامه ریزی 
از مکان ه��ای گردش��گری و باس��تانی 
س��یرجان دی��دن می کنند و شایس��ته 
نیس��ت در ش��هر ویژه ای مثل سیرجان 
نشانی از نوروز نباشد و سهم مردمانش 
نی��ز از ای��ن عید باس��تانی یک مش��ت 
خیاب��ان و کوچ��ه پُر از کان��ال ناهموار 

باشد.

 شماره 1167 
3 شنبه 17 فروردین 1398  شهر

کوچه های پر از چاله و خیابان های پر از خاک و ِگل 

سهم سیرجانی ها از نوروز 
 اگر زحمات اعضای ستاد اسکان شهرستان و تالش های امدادگران هالل  احمر و آموزش و پرورش نبود دیگر تکلیف شرایط عید در سیرجان معلوم بود

شهرداری سیرجان با وجود تمام ضعف ها و نارسایی ها اما از یک مدیر قدیمی سود می برد 
که اگر او هم مثل بقیه مدیران با سابقه شهرداری که طی یکی دوسال اخیر گذاشتند و 
رفتند، او هم رفته بود معلوم نبود شهرداری چه چیزی اکنون برای گفتن داشت. مهندس 
محمد اسماعیلی آنطور که همکارانش گفتند وقتی دید بازارچه نوروزی پارک مسافر که 
هر ساله توجه مسافران زیادی را به خود جلب می کرد برچیده شد، با تدبیر و هّمت خودش 
اقدام به برپایی بازارچه مش��ابهی مقابل منطقه ویژه نم��ود و خود از ابتدا تا انتهای نوروز 
ایستاد و آن را مدیریت کرد. وی که مدیری صاحب نظر و تأثیرگذار در شهرداری است در 

دیگر حوزه های شهری هم در این سال ها سعی کرده با حضور خود هرگونه خالء مربوط به 
ش��هرداری را پرکند هرچند که در اقدامی خودجوش! در قبال زحمات او هیچ نامی از وی 
در سالنامه شهرداری برده نشده است.! اسماعیلی از سال 82 به شهرداری سیرجان پیوست 
و در ابتدا با راه اندازی س��ازمان بزرگ فضای سبز از پراکنده کاری در این حوزه جلوگیری 
کرد. او از آن س��ال به بعد همواره یکی از مدیران پش��ت صحنه اما تصمیم ساز شهرداری 
س��یرجان بوده و به عنوان مشاور عالی شهردار در هر دوره، به شهرداران از گذشته تا حال 

کمک فکری کرده است.

مدیر تصمیم ساز  شهرداری 

فرا رسیدن سال نو، شمیم شوق انگیز هستی و آغاز بهار طبیعت را حضور 

مدیرعامل محترم شرکت آرمان گهر

 جناب آقای مهندس سلطانی 
 

مدیران محترم شرکت 

جناب آقایان مهندس اسماعیل پور

مهندس انجم شعاع، مهندس سلیمان زاده

 مهندس حسن خانی 

 و پرسنل زحمتکش آن شرکت 

خصوص�ا مدی�ر و کارکن�ان کارگاه معدن 2 

تبریک و تهنیت عرض نموده، سالی سرشار 

از س�امتی و موفقیت و بهروزی برای ش�ما 

عزیزان آرزو می نماییم. 

سال نو با نسیم جان نواز بهاری، دست عنایت خداست که

 دیگر بار دل و جان ما را به فردایی روشن نوید می دهد. 

فرا رسیدن نوروز و بهار 98 که همزمان است با نوزدهمین سال تأسیس و فعالیت 

پرافتخار شرکت گهرروش سیرجان را خدمت 

مدیرعامل محترم شرکت 

جناب آقای مهندس محمودآبادی

 هیئت مدیره محترم

معاونین محترم شرکت جناب آقایان 

مهندس نکویی و مهندس محمودیان

 و کارکنان شریف و توانمند آن شرکت

 تبریک و تهنیت عرض نموده، س�الی سرش�ار 

از موفقیت و برکت و س�امتی را از درگاه ایزد 

متعال برای همگی عزیزان مسئلت می نماییم. 



جنابعالی به عن�وان رئیس امور 
مناب�ع آب در ای�ن زمین�ه آخرین 
وضعیت منابع آبی اس�تان و حتی 
ب�ا  کش�ور را چگون�ه می بینی�د، 
توج�ه ب�ه اینکه در نوروز امس�ال 
بارندگی ه�ای بی س�ابقه ای صورت 
گرفت تا جایی که سیل های بزرگی 

راه افتاد و سد ها پر از آب شدند.
بله با بارش های اخیر یکی از سال های 
پرآب کش��ور رقم خورد و به جز س��ه 
استان، میانگین بارش بقیه استان های 
کش��ور از ح��د و ان��دازه ِی نرم��ال و 
متوسِط بلندمدت فراتر رفت به طوری 
که  میانگین بارش کش��ور نیز نس��بت 
به شاخص متوس��ِط بلندمدت بیش از 
۵۰ درصد افزایش یافت. اما متأس��فانه 
متوسط بارش در اس��تان های کرمان، 
ی��زد و سیستان و بلوچس��تان هن��وز از 
این میزان کمتر اس��ت. هرچند که در 
همین اس��تان ها نیز در مقایسه با سال 
قب��ل، بارش ه��ای بیش تری را ش��اهد 
بودیم. اما بارش در شهرستان سیرجان 
در ح��د میانگیِن بلند م��دت بوده و از 
ابتدای س��ال آبی یعنی اول مهر ماه تا 
کنون ح��دوداً ۱۱۷میلیمت��ر بارندگی 

داشته ایم.
عل�ت وق�وع س�یل ها ب�ا ای�ن 

وسعت چه بود؟
با تس��لیت به هم وطنان آس��یب دیده، 
باید اش��اره کنم که روی��داد تلخ اخیر  
در سراس��ر کش��ور چند عل��ت عمده 

دارد که یک��ی از مهم تری��ن علل آن، 
دس��تکاری ما انس��ان ها در طبیعت و 
تج��اوز به حری��م رودخانه هاس��ت که 
متأس��فانه با توجه ب��ه این که در طول 
س��الیان گذشته خشکس��الی را تجربه 
کردی��م، بس��تر رودخانه های خش��ک 
م��ورد تج��اوز و تصرف ق��رار گرفته و 
عملیات عمرانی نظی��ر جاده، راه آهن، 
فرودگاه، ویال و مواردی از این دس��ت 
در بستر و حریِم رودخانه، احداث شده 
و حاال در مواردی مانند بزنگاه اخیر که 
رودخانه می خواهد در مس��یر خودش 
جری��ان پیدا کن��د، این فجای��ع به بار 
می آید. مرحوم دکتر حامی، از اس��اتید 
برجسته کش��ور، می گفت: »رودخانه، 
یعن��ی خان��ه ِی رود. اگر خان��ه اش را 
خراب کنی��د، خانه خراب تان می کند.« 
متأس��فانه همان طور ک��ه دیدیم، این 
اتفاق ناگوار در بس��یاری از ش��هرهای 
ای��ران در جاهایی افتاد که خانه رود را 
در آن جاها خراب کرده بودیم امیدوارم 
مردم و خصوصاً مس��ئولین پس از این 
س��یل مرگ بار، توجه بیشتری به این 

مسئله مهم داشته باشند.
 ب�ا توجه ب�ه تفس�یرهایی که 
درب�اره آب وه�وا و تغیی�ر اقلی�م 
می ش�ود آیا ش�ما نیز به این قائل 
هس�تید که این بارش ها و سیل ها 
دلیل�ی بر پُر آبی نب�وده و همچنان 
بحران کم آبی ممکن اس�ت وجود 
داشته باش�د. یا نه جای امیدواری 

وج�ود دارد و باید بحران کم آبی را 
حداق�ل برای چند س�ال فراموش 

کنیم؟
ببینی��د؛ این حقیقت ک��ه تحت تأثیر 
افزای��ش گازه��ای گلخان��ه ای، زمین 
در ح��اِل گرم تر ش��دن و اقلیم نیز در 
حال تغییر است، قابل انکار نیست. اما 
این  را که اخیراً مطرح می ش��ود، قبول 
ندارم که دوران ۳۰ ساله خشک سالی، 
پایان یافته و دوران ۳۰ س��اله تَرسالی، 
شروع ش��ده اس��ت. دوره ِی تَرسالی با 
سال پُر آب فرق دارد. امسال در سراسر 

ایران، سال پُرآبی محسوب می شود.
درمورد استان کرمان چطور؟

در م��ورد اس��تان کرم��ان ای��ن اتفاق 
نیافتاده اس��ت. ای��ن ماجراها هم البته 
تضمین��ی بر ش��روع دوره ِی ترس��الی 

نیست. ضمن این که به  گماِن من، فقر 
منابع آبی در اس��تان و در س��یرجان و 
به طور کلی در کش��ور، بیش��تر در اثر 
برداش��ت هاِی بی رویه و خارج از توان 
و ظرفی��ِت س��فره های آب زیرزمینی 
است و ارتباطی با خشکسالی و کاهش 
نزوالت جوی ندارد. به عقیده بنده، در 
مناطق��ی که بارش های امس��ال اتفاق 
افتاده، این بارش ها برای جس��م بیمار 
دشت های کشور، صرفاً می تواند نقش 
ن را ایفا کند. شاید سدهای کشور  ُمَسکِّ
و هم چنین آب های س��طحی، وضعیت 

مطلوبی پیدا کرده و شرایط ش��ان بهتر 
ش��ده  و تاالب ها نیز تا ح��دودی احیا 
ش��ده باش��ند اما برای آگاهی رس��انی 
و شفاف س��ازی تأکی��د می کن��م ک��ه 
حت��ی در مناطقی که بارندگی بس��یار 
مطل��وب ب��وده، تأثیر ای��ن بارندگی ها 
بر آب خوان ه��ا و منابع آب زیرزمینی، 
ب��رای  اگ��ر  و  اس��ت  ان��دک  بس��یار 
گس��ترده ای  برنامه ریزی  برداش��ت ها، 
انج��ام نش��ود و تدبیری نیاندیش��یم، 
ن بیش از دو، سه سال  تأثیر این ُمَس��کِّ

نخواهد بود. 

 آق�ای اس�دی! وضعی�ت س�د 
سیرجان چگونه اس�ت و چقدر از 
ظرفیت آن هنوز خالی اس�ت ؟ در 
فض�ای مج�ازی ادعا ش�ده بودکه 
۷۰ درصد ظرفی�ت آن هنوز خالی 
اس�ت. ش�ما این می�زان را تأیید 
می کنید یا نه و اساس�ًا شرایط آب 
سیرجان را در سال جاری و آینده 

چگونه ارزیابی می کنید؟
اط��الع داری��د، در  همان گون��ه ک��ه 
س��یرجان بخ��ش عمده مص��رف آب 
که عمدتاً مصرف کش��اورزی دارد، از 

منابع آب زیرزمین��ی، همچون چاه و 
قنات تأمین می ش��ود اما طی ۲ سال، 
بخ��ش عم��ده آب ُش��رب ش��هرهای 
س��یرجان و نجف ش��هر از محل س��د 
تنگوئیه بوده اس��ت. دو سال پیش در 
چنین روزهایی، تمام حجم مخزن سد 
تنگوئی��ه از آب پُر ش��ده ب��ود و حتی 
س��د، َس��رریز هم داش��ت. اما با توجه 
ب��ه اهمیت تأمین آب ُش��رب س��الم 
برای ش��هروندان و با تأکید مسئولین 
شهرستان، موضوع تأمین آب ُشرب از 
محل س��د در دستور کار قرار گرفت و 
تاکنون نیز ادامه داشته است. بنابراین 
با توجه به حجم آب مصرف ش��ده در 
بخش ُشرب و کاهش نزوالت در سال 
گذش��ته، حدوداً ۷۰ درصد مخزن در 
حال حاضر خالی شده است. امیدواریم 
در روزه��ای باقی مانده از س��ال آبی، 
وضعیت بارش ها به گونه ای باش��د که 
آب بیش��تری وارد مخزن س��د شود. 
همکاران مان در شرکت آب و فاضالب، 
در ح��ال لوله کش��ی به منظ��ور انتقال 
آب چاه های ُش��رب ب��ه تصفیه خانه ِی 
فیروز آباد هستند که امیدواریم هرچه 
زودتر این طرح به س��رانجام برسد و با 
تصفی��ه آب چاه ها در تصفیه خانه، در 
صورت ضرورت بتوان از آب چاه ها هم 

برای مصارف ُشرب استفاده شود.
ب�ا توج�ه ب�ه این ک�ه در اث�ر 
بارندگی ه�ای اخیر ح�دوداً ۵۰۰۰ 
گورآب در منطقه چاه دراز احداث 
شده اس�ت، چه میزان آب ذخیره 
زیر زمین�ی  آب  مناب�ع  در  ش�ده 

شکل گرفته است ؟
در خصوص ط��رح آبخیزداری منطقه 
چ��اه دراز بای��د عرض کنم ک��ه قطعاً 
موجب تغذیه ِی بهتر دش��ت می شود. 
اما از منظر من، طرح های مش��ابه این 
موضوع، باید با کارشناس��ی همه جانبه 
انج��ام ش��وند تا آس��یب های ناش��ی 
از آن ه��ا نی��ز ب��ه حداقل برس��د. من 
معتقد هس��تم که نه تنه��ا طرح های 
آبخی��زداری و آب خ��وان داری بلک��ه 
ایج��اد هرگون��ه تغیی��ر در طبیع��ت، 
نظیِر این طرح ها و برنامه های مش��ابه 
ماننِد ایجاد س��د، طرح های انتقال آب 

و امث��ال آن ها اگر هم��راه با مطالعات 
فنی و زیس��ت محیطی نباشد، ممکن 
است نتیجه عکس بدهد و مخرب هم 
باشد. البته به صورت کلی عرض کردم 
و منظورم زیر س��ؤال ب��ردن این طرح 

نیست.
ش�ما در جلس�ه ای ک�ه اوایل 
امسال با شهرداری داشتید تأکید 
بر جداسازی آب مصرفی مخصوص 
استفاده برای فضاهای سبز از آب 
ُش�رب نمودید. آیا پس از نزدیک 
به یک سال از آن جلسه این اتفاق 
افتاده یا ای�ن که درب همچنان بر 

همان پاشنه می چرخد؟
قب��ل از ش��روع ب��ه کار ش��هردار، در 
جلس��ات ش��ورای حفاظ��ت از منابع 
آب، ض��رورت جداس��ازی آب فضای 

س��بز از ش��بکه ِی آب ُشرب تصویب و 
ش��هرداری موظف به این کار شده بود 
چرا که واقعاً عقالنی نیس��ت آبی که با 
آن همه زحمت و هزینه و با آن کیفیت 
مطلوب مورد تصفیه ق��رار می گرفت، 
ب��رای فضای س��بز درختان اس��تفاده 
ش��ود. در جلس��ات متع��دد روی این 
موضوع بحث شده بود. اما در جلسه ای 
که در ش��روع ب��ه کار آقای ش��هردار 
داش��تم، ای��ن موضوع مج��دداً مطرح 
ش��د و نهایتاً با دیدگاه بس��یار خوبی 
که وجود داش��ت گام ه��ای مثبتی در 
این زمینه برداش��ته شد و االن بخش 
زیادی از شبکه تأمین آب فضای سبز 
از ش��بکه آب ُش��رب، مس��تقل و جدا 
ش��ده که جای تش��کر دارد. طی یک 
سال گذش��ته روند جداس��ازی بسیار 
پُرشتاب و رضایت بخش بود. امیدوارم 
ب��ا همین س��رعت ادامه پی��دا کند و 
امس��ال جدا س��ازی تأمین آِب فضای 
سبز از شبکه ِی آب ُشرب به طور کامل 

و صد درصدی انجام شود.
وضعی�ت انتق�ال آب به صنایع 
ک�ه ابت�دا خیلی س�رو ص�دا راه 
انداخت چگونه است. آیا شما قائل 
به ضروری و عقالنی بودِن اس�اِس  
پ�روژه انتق�ال آب و ثمرات مثبت 
آن هس�تید یا این که نظر دیگری 
داری�د. همچنی�ن بفرمایی�د چ�ه 
می�زان از آبی که منتقل می ش�ود 

آب ُشرب است یا آب غیر ُشرب؟
صنای��ع  آب  تأمی��ن  درخص��وص 
س��د  از  کن��م  ع��رض  خدمت ت��ان 
تنگوئیه هیچ آبی، نه درگذش��ته و نه 
ام��روز، ب��ه صنعت منتقل نمی ش��ود. 
آِب س��دِّ تنگوئیه صرفاً برای ُش��رب و 
همین ط��ور تأمین حق آبه کش��اورزی 
روستاهای پائین دس��ت مورد استفاده 
قرار می گیرد. ضم��ن این که با اجرای 
خطِّ انتقال آب خلیج فارس که توسط 
بخ��ش خصوصی در حال اجرا اس��ت، 
نیاز آبِی صنایع گل گهر مرتفع خواهد 

شد.
به عنوان سؤال پایانی به عنوان 
در  را  ش�رایط  کارش�ناس  ی�ک 
مجم�وع چگون�ه می بینی�د و چه 

راهکارهایی برای حفظ منابع آبی 
شهرس�تان، پیش بینی ک�رده و یا 

توصیه می کنید؟
ط��ی  نی��ز  قب��اًل  ک��ه  همان گون��ه 
مصاحبه های��ی که با س��ایر نش��ریات 
داشتم، عرض کردم متأسفانه وضعیت 
منابع آب��ی شهرس��تان رضایت بخش 
نیست. تعادلی میان تغذیه و برداشت 
از س��فره های آب زیر زمین��ی وج��ود 
ن��دارد و ت��ا زمان��ی ک��ه ای��ن تعادل 
ایجاد نش��ود، شاهد افِت سطح آب در 
آب خوان ها و دش��ت های شهرس��تان 
خواهی��م بود. در حال حاضر برداش��ت 
ازس��فره های آب زیرزمینی با توجه به 
مجوزهایی که طی س��ال های گذشته 
به بهره برداران داده شده، بیش از توان 
و تغذی��ه ِی س��فره های آب زیرزمینی 

اس��ت. بنابر این اولین قدم باید اصالح 
پروانه ه��ای بهره ب��رداری متناس��ب با 
میزان تغذیه دش��ت ها باش��د که این 
کار هم زمان ب��ا نصب و بهره برداری از 
کنتورهای هوشمند، از طریق پُرکردن 
چاه های غیرمجاز یا به اصطالح حقوقی 
»َمس��لوُب  الَمنَفعه« نم��ودن آنان در 

حال انجام است.
وضعیت امروز دش��ت های ما نه تنها در 
س��یرجان بلکه در اکثر مناطق کش��ور 
همانند خانواده ای اس��ت ک��ه ماهیانه 
۲میلی��ون درآم��د دارد ام��ا ۳میلیون 
خ��رج می کند. ای��ن خانواده براس��اِس 
درآمِد ماه های بعد خود، قرض می کند 
و خ��رج می کند ت��ا این که ب��ه مرحله 
ورشکستگی می رس��د. اگر ما هم میاِن 
تغذی��ه و مص��رف آب، تعادل��ی برقرار 
نکنی��م، کم کم به مرحله ورشکس��تگی 
آبی می رسیم. منابع آب زیرزمینی خود 
را از دس��ت می دهی��م و آب خوان ها را 
تخریب می کنیم. اما راهکار چیست؟ ما 
تأثیر چندانی در مورد تغذیه نمی توانیم 
داشته باش��یم چرا که میزان بارش که 
مهم ترین فاکتور، تغذیه ِی دشت هاست 
و از کنت��رل م��ا خارج اس��ت. بنابراین 
الزاماً نه تنها باید متناسب با دخل مان، 
خ��رج کنی��م بلک��ه باید مق��داری هم 
برای نس��ل های آینده پس انداز کنیم و 
این هم��ان ایجاد تعادلی اس��ت که در 
ابت��دای بحث خدمتتان ع��رض کردم. 
م��ا باید مق��داری از تغذیه دش��ت ها را 
برای مصارف کشاورزی، ُشرب و صنعت 
اس��تفاده کنیم و مق��داری را نیز برای 
نسل های بعد باقی بگذاریم. اما متأسفانه 
ما در تم��ام زمینه ها دچ��ار بَد مصرفی 
هستیم. بازدهی آبیاری در ایران حدود 
۳۵ درصد است. این فاجعه بار است که 
در شهر و استانی که متوسط بارش آن 
کمتر از ۱۳۰ میلیمتر اس��ت، دو س��وِم 
آب مصرف��ی در بخش کش��اورزی آن 
ب��ه هدر ب��رود! و یا ۳۰ درص��د پِرت یا 
هدررفِت آب در شبکه آب ُشرب داشته 
و یا س��رانه ِی مصرف آب ُشرب خانگی 
آن بیشتر از کشورهایی باشد که میزان 
ب��ارش در آن ه��ا ۶ برابر ماس��ت. اینها 
مسائلی است که صرفاً به وسیله ِی مردم 

به عن��وان مصرف کننده و یا مس��ئولین 
قابل حل نیست بلکه نیازمند همکاری، 
همراهی و هم فکری همه ِی مردم است. 
مس��ئولین و مصرف کنن��دگان باید با 
نقش خود آش��نا شوند و آن را به خوبی 
ایفا کنند. فرصت برای آزمون و خطای 
مکرر وجود ن��دارد. مدیریت منابع آب 
شهرس��تان طی س��ال های اخیر سعی 
را  اول کش��اورزان  ک��رده در مرحل��ه 
به عن��وان بهره ب��رداران اصلی منابع آب 
زیر زمین��ی با این موضوع آش��نا کند. 
اطالع رسانی های  و  جلسات، همایش ها 
مک��رری در این زمینه ص��ورت گرفته 
و فکر می کنم با توج��ه به تأثیرگذاری 
رس��انه ها در ای��ن زمین��ه، کش��اورزان 
عزیز به خوب��ی با وضعی��ِت منابِع آبِی 

دشت های خود آشنا هستند.
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رییس امور منابع آب شهرستان در گفتگو با نگارستان: 

 وضعیت منابع آبی شهرستان 
رضایت بخش نیست
با بارش های اخیر یکی از سال های پرآب کشور رقم خورد و میانگین بارش کشور نیز نسبت به شاخص
 متوسِط بلندمدت بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. اما متاسفانه متوسط بارش در استان های کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان 
هنوز از این میزان کمتر است.

 این فاجعه بار است 
که در شهر و استانی با 
متوسط بارش کمتر از 
۱۳۰ میلیمتر، دو سوِم آب 
مصرفی در بخش کشاورزی 
و ۳۰ درصد در شبکه ی 
آب ُشرب آن به هدر برود 
و سرانه ِی مصرف آب 
ُشرب خانگی آن بیشتر از 
کشورهایی باشد که میزان 
بارش در آن ها ۶ برابر 
ماست!

 این حقیقت که تحت 
تأثیر افزایش گازهای 
گلخانه ای، زمین در حاِل 
گرم تر شدن و اقلیم نیز در 
حال تغییر است،
 قابل انکار نیست. اما این  
را که اخیراً مطرح می شود، 
قبول ندارم که دوران ۳۰ 
ساله خشک سالی، پایان 
یافته و دوران
۳۰ ساله تَرسالی، شروع 
شده است. دوره ِی تَرسالی 
با سال پُر آب فرق دارد 

 مرحوم دکتر حامی، 
از اساتید برجسته کشور، 
می گفت: »رودخانه، یعنی 
خانه ِی رود. اگر خانه اش را 
خراب کنید، خانه خراب تان 
می کند.« متأسفانه 
همان طورکه دیدیم، این 
اتفاق ناگوار در بسیاری از 
شهرهای ایران در جایی 
افتاد که خانه رودها را 
خراب کرده بودیم 

 تعادلی میان تغذیه و 
برداشت از سفره های آب 
زیر زمینی وجود ندارد و تا 
زمانی که این تعادل ایجاد 
نشود، شاهد افِت سطح آب 
در آب خوان ها و دشت های 
شهرستان خواهیم بود. 
در حال حاضر برداشت از 
سفره های آب زیرزمینی 
با توجه به مجوزهایی که 
طی سال های گذشته به 
بهره برداران داده شده، 
بیش از توان و تغذیه ِی 
سفره های آب زیرزمینی 
است

بیژن ادبی             

اجماع کارشناسان می گویند خشک سالی و 
برداشت های غیرمجاز از منابع آبی، موجب 
بحران کم آبی در ایران شده اند. بحرانی که 
به ویژه در اس�تان کرمان و شهرستان سیرجان، کاهش بارندگی پنجه بر 
گلوی محیط زیس�ت، کش�اورزی و حتی ذخیره تجدیدپذیر آب ش�رب 
می ِفُشرد تاجایی که با مطرح شدن خطر وجود آرسنیک در آب سیرجان، 
موجب ایجاد دلهره و هراس در بسیاری از مردم شهرمان کرد و راهکارها 
برای برداشت آب س�الم از مراکز توصیه شده نیز چندان کارآمد نبود تا 
نهایتاً با آغاز بارش ها و پُر ش�دن مخزن س�د تنگوئیه و متعاقباً چاه های 
ذخیره آب ُش�رب در دوس�ال قبل و پمپاژ آن  به تصفیه خانه، این معضل 

برای مدت موقتی مرتفع شد. 
س�ال 98 اما با س�یالب های خانمان س�وزی ش�روع ش�د که ع�الوه بر 
خس�ارت های مالی و انس�انی، تلفاتی نیز برجا گذاشت. تصاویر دردناک 
از جابه  جایی و درهم شکس�تن س�همگین خودروها در س�یالب دروازه 
قرآن ش�یراز، آب گرفتگی وحش�تناک در »آق قال« و »ُگمیشان« استان 
گلس�تان و  فروریزِی خانه های ش�هری و روستایی در شهرهای لرستان 
مانند »پلدختر« و »معموالن« بر اثر سیالِب افسارگسیخته به طوِل چندین 
متر، حقیقتاً دردناک و دور از باور بود. البته همان گونه که گفته شد، زادگاِه 
ما از خواِن نعمت و مصیبِت تواماِن این بارندگی های سیل آسا اگر نگوییم 
بی بهره، حداقل باید تصریح کنیم که کم بهره بوده است. در همین خصوص 
با اغتنام فرصت با مهندس محسن اسدی، مدیر امور منابع آب شهرستان 
س�یرجان، گفتگوی�ی انجام دادم ک�ه وی نیز اذعان داش�ت بارندگی در 
نقاط پُرباران مانند غرب و ش�مال کش�ور و قرار گرفتن وضعیت اقلیمی 
آن�ان در مرزهای خطرآفرین، در صورتی که در مورد تصرفات غیرقانونی 
رودخانه ها و برداش�ت بی رویه از منابع آبی فکری نشود، آن چنان مفید 
فای�ده و یا دائمی نخواهد بود. نظ�رات وی در خصوص پیش بینی آینده 
وضعیت ذخایر آبی سیرجان از دید یک مسئول و کارشناس به شدت قابل 

اعتنا و تامل برانگیز است. مشروح این گفتگو را با هم می خوانیم.

نگارستان

نوروزبانان جمعیت هالل احمر با فعالیت مختلف 
در زمینه ارتقای ایمنی، سالمت، گردشگری و 
فرهنگس��ازی به صورت شبانه روزی به مردم و 
مسافران نوروزی در سطح شهرستان و استان 
خدم��ات خ��ود را در این مدت ب��ه مهمانان و 

مسافران نوروزی ارائه دادند.  
اصوالً استان کرمان به عنوان پهناورترین استان 
کش��ور در ایام نوروز پذیرای مسافران زیادی از 
سراسر کشور است و سیرجان نیز به دلیل قرار 
گرفتن در مسیر شهرهای بزرگی چون شیراز ، 
بندرعباس وغیره همواره از وجود مس��افران و 
گردشگران زیادی برخوردار می شود. از این رو 
تیم های امدادی این جمعیت بیش��تر از سایر 

نقاط در جاده ها و معابر به چشم می آیند. 
تیم های جوان��ان، امداد و نج��ات و داوطلبان 
جمعی��ت هالل احم��ر ب��ا برپای��ی پایگاه های 
مختلف، ضمن ارائه خدمات مختلف، سفر را به 

کام مردم و مسافران شیرین می کند.
در نوروز امس��ال »طرح ملی ایمنی و سالمت 
جوانان« و »طرح مل��ی خدمات نوروزی« این 
جمعیت از ۲۵ اس��فندماه س��ال 9۷ آغاز شد 
و ت��ا پای��ان ۱۶ فروردین س��ال ج��اری ادامه 
یافت. نوزدهمین طرح ملی ایمنی و س��المت 
مسافران نوروزی در۳۳ پست ایمنی و سالمت 
در ورودی و خروجی ش��هرهای استان کرمان 
از جمله س��یرجان با حضور قابل توجه اعضای 
هالل احم��ر با موفقیت اج��را  و طرح ایمنی و 
س��المت هالل احمر نی��ز در راس��تای ارتقای 
آگاهی و تغییر نگرش شهروندان به رفتارهای 
پرخطرج��اده ای در ای��ن ایام توس��ط جوانان 
هالل احمر به مرحله اجرا درآمد که با توجه به 
آمار حوادث طی ایام نوروز امسال تأثیر فراوانی 
بر کاهش تلفات و حوادث جاده ای داشته است.

نوروزبان��ان  داوطلبان��ه  فعالی��ت  همچنی��ن 
هالل احمر با استقرار پست های ثابت و سیار، 
خیمه های نماز، ایستگاه های سالمت، احداث 
فضاهای دوستدار کودک، نقاشی های صلح و 
دوستی، معرفی به مراکز درمانی برای خانواده 
و پویش مل��ی بهرفت )بهبود رفتار ترافیکی(، 
به گون��ه ای س��فری آس��ان و کم خط��ر برای 
مس��افران نوروزی دیار کریم��ان فراهم نمود. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
در این رابطه گفت: سفر ایمن مسافران با نگاه 
پیشگیرانه و حساس س��ازی مردم به حوادث 
ج��اده ای در طرح های ن��وروزی این جمعیت 

پیگیری شد. 
رضا ف��الح با تاکید بر اینکه نخس��تین هدف 
جمعیت هالل احمر فعالیت با نگاه پیشگیرانه 

در راس��تای کاهش تصادفات جاده ای اس��ت 
افزود: امس��ال اف��راد با حض��ور داوطلبانه در 
پست های هالل احمر به پویش بهرفت)بهبود 
رفت��ار ترافیک��ی( پیوس��تند و مس��افران ب��ا 
پیوس��تن به این پویش در طول س��فر تعهد 
اخالقی می دادندکه سبقت و سرعت غیرمجاز 
نداشته باشند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اس��تان کرمان عن��وان کرد: در کن��ار پویش 
بهرفت، تیم های س��هاب اقدام��ات امدادی و 
بش��ر دوس��تانه را به صورت دوچرخه سوار و 
پیاده ارائ��ه نمودند و این تیم ها در مکان های 
ورودی  مب��ادی  در  پس��ت های هالل احم��ر 
ش��هرها و در ش��لوغ ترین و پ��ر بازدیدتری��ن 
مکان های توریستی و گردشگری  به مسافران 

خدمات دادند.

◄◄ از هیچ کوششی فروگذار نکردیم
مجید عرب قهس��تانی سرپرس��ت هالل احمر 
س��یرجان نیز با اش��اره به اینکه در طول ایام 
نوروز با  برپایی ایستگاه ها و پست های امدادی 
به راهنمایی مسافران  نوروزی پرداختیم گفت: 
خدمات هالل احمر در قالب »طرح سراس��ری 
خدم��ات ن��وروزی« و نیز »ط��رح ملی ایمنی 
و س��المت جوانان« از ۲۵ اس��فند م��اه تا ۱۶ 
فروردین ب��ا برپایی پایگاه های مختلف انجام و  
ضمن ارائه خدمات مختلف از هیچ کوشش��ی 
ب��رای رف��اه حال مهمان��ان ن��وروزی فروگذار 
نکردیم تا این سفر با خاطره ای خوب در اذهان 

مسافران باقی بماند.  
وی اف��زود: جمعیت هالل احمر س��یرجان این 
خدمات را با شعار »همراهتان هستیم« در این 

مدت در دو حوزه امداد و جوانان انجام داد. 
سرپرس��ت جمعیت هالل احمر سیرجان گفت: 
در حوزه جوانان با راه اندازی 4 پس��ت خدمات 
نوروزی با عناوین »ایمنی و سالمت مسافرین« 
و یک طرح سحاب »سامانه حرکت های امدادی 
بشردوس��تانه« در محورهای ورودی از س��مت 
کرمان جنب میدان نیروی دریایی، محور ورودی 
از سمت تهران مقابل مرکز فنی حرفه ای، محور 
ورودی از سمت بندرعباس در میدان نجف شهر 
و در مرک��ز ش��هر  محل پارک مس��افر به ارائه 
خدماتی از قبیل راهنمای مس��افرین نوروزی، 
پیوستن به کمپین ملی بهرفت )بهبود رفتارهای 
ترافیکی(، ایس��تگاه س��المت؛ غرفه دوس��تدار 
ک��ودک؛ خیمه نماز به توزیع ۱۶۰۰۰ نقش��ه و 
بروشورهای آموزش��ی پرداخته شد. وی افزود: 

روزان��ه ۱۶ نفر از اعض��ای جوانان این جمعیت 
در این پست ها به ارائه خدمات مشغول بودند و 
همچنین یک ایستگاه صلواتی در محل امامزاده 

علی با همین موضوعات برگزار گردید. 
مجید عرب قهس��تانی افزود: در »حوزه امداد و 
نج��ات « نیز از ۲۵ اس��فندماه در ۳ پایگاه ثابت 
بین ج��اده ای )محورهای بندرعب��اس، کرمان و 
محور ش��یراز( با راه اندازی کش��یک مرکز پیام 
)EOC( ب��ا حضور روزانه در هر پس��ت 4 نفر و 
درمجم��وع ۱۳ نفر در هر پایگاه به ارائه خدمات 
ب��ه مس��افرین و حادثه دیدگان پرداخته ش��د. 
وی افزود: توزیع بس��ته های غذایی ۲4 س��اعته 
به مس��افرین گرفتار در محوره��ای مواصالتی 
شهرس��تان نیز در همین راستا صورت گرفت و 
به تع��داد  ۲۵۰ نفر نیز اس��کان اضطراری داده 
 ش��د. وی افزود: همچنین هم زمان با وقوع سیل 
در اس��تان های ش��مالی کشور این س��ازمان به 
جمع آوری کمک ه��ای نقدی و غیر نقدی برای 
آسیب دیدگان  این مناطق اقدام کرد. وی افزود: 
هنوز شماره  حساب 99999 نزد بانک های ملی، 
ملت، صادرات و تجارت آماده دریافت کمک های 
نقدی مردم عزیزمان به سیل زدگان است. عرب 
قهستانی گفت: همچنین برای اقالم نقدی و غیر 
نقدی نیز همش��هریان عزیز می توانند به آدرس 
خیاب��ان وحید،  فرع��ی کارگ��ر دفتر جمعیت 
هالل احمر سیرجان مراجعه و هر گونه اقالم خود 
را شامل: پتو، موکت و زیرانداز، لوازم بهداشتی و 
مواد شوینده، مواد غذایی )شامل کنسروجات با 
حداقل ۶ ماه تاریخ اعتبار مصرف( تحویل نمایند.
سرپرست هالل احمر س��یرجان در پایان یادآور 
ش��د این مرکز آمادگ��ی کامل ب��رای هرگونه 
خدمات دهی را داراس��ت و پرس��نل جمعیت 
هالل احمر همچون گذشته در هر شرایط آماده 
خدمتگذاری ب��ه هم وطنان م��ان در جاده ها و 

شهرها می باشند.

استان کرمان و شهرستان سیرجان پیشتاز در خدمات امدادی 

نوروزی ایمن، حاصل تالش جهادگران هالل احمر 
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 
پیامی به مناسبت نام گذاری سال به نام »رونق 
تولید« آمادگی خود و مجموعه تحت مدیریتش 
را برای تحقق این ش��عار رهبری انقالب در این 
مجتم��ع اعالم کرد. مهندس تق��ی زاده در این 
پیام چنین آورده اس��ت: »به نام خدا، سخنرانی 
مقام معظم رهبری در ابتدای س��ال جاری که 
در آن ه��دف مهم س��ال را تبیین نمودند، باید 
س��رلوحه ی کار و راهب��رِد همه ما مس��ئولین 
صنعت��ی، به ویژه همکارانم در ش��رکت گل گهر 
باشد. توجه معظم له در سال های اخیر به مسئله 
اقتص��اد و تولید، ما را مکلف می کند که بیش از 
پیش به مقوله ِی تولید و اش��تغال زایی جوانان 
عزیز توجه کنیم. در بیانات مقام معظم رهبری 
تأکید بر رونق تولید و نام گذاری سال به همین 
عنوان، نوید بخِش روزهای درخشان در سال 9٨ 
اس��ت. همان طور که رهبری معظ��م فرمودند، 
رون��ق تولید می تواند مش��کل بی��کاری، تورم، 
نقدینگی، کسری بودجه سالیانه دولت را برطرف 
کند و بی شک شرکت گل گهر این موضوع را در 
اولویت کاری قرار خواهد داد و باتوجه به اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی در شرکت طی 
سال های گذشته و افزایش تولید و اشتغال زایی 
مناسب در این راه، افق روشنی در برابر ما ایجاد 
خواهد کرد که بتوانیم فرمایشات حضرت آیت ا...  
خامنه ای را نصب العین خود قرار دهیم. شرکت 
گل گهر طی 4 سال گذشته باتدبیر اتخاذ شده 
و همت تمام همکاران مجموعه، موفق به رشد 
چشمگیر در تولید و راه اندازی پروژه های مختلف 
حتی جلوتر از برنامه ی پیش بینی شده، علی رغم 
وجود تحریم های ظالمانه شده اس��ت. در پایان 
از تمام��ی معاونین، مدیران و پرس��نل خدوم و 
زحمتکش شرکت گل گهر می خواهم با جدیت و 
اهتمام فراوان، برنامه ریزی در جهت رونق تولید 
را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهند و نتایج 

مثبت آن به اطالع مردم عزیز رسانده شود.«

◄◄ تبریک به مردم سیرجان و تقدیر 
از همکاران

مهن��دس تق��ی زاده همچنی��ن در پیامی که 
همزمان با آغاز س��ال جدید برای همکارانش 

در گل گه��ر فرس��تاد ب��ا تبریک فرارس��یدن 
س��ال 9٨،  از زحمات آنان در دسترس��ی به 
اهداف عالیه شرکت در سال 9۷ تقدیر نمود. 
مدیر عامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر 
در این پیام چنین آورده است: »همراه با سال 
جدید حلول س��ال نو و به��ار پرطراوت را که 

نش��انه ای از قدرت الیزال الهی است به تمامی 
همکاران عزیز و سختکوشم درخانواده بزرگ 
گل گهر، ه��م میهنان عزیز، هم اس��تاني هاي 
گرانقدر و ش��هروندان فهیم سیرجاني تبریک 
و تهنیت عرض می نمایم. در سالی که گذشت 
این مجموعه تالش کرد در راس��تای عمل به 

س��خنان مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(
و اجرای ش��عار »حمایت از کاالی ایرانی« به 
بزرگتری��ن تولیدکننده کنس��تانتره و گندله 
کش��ور و یک��ی از موفق تری��ن مجموعه ها در 

منطقه خاور میانه تبدیل شود.
 خ��داي متع��ال را ش��اکریم در دولت تدبیر 

و امی��د با حمایت ریاس��ت محت��رم جمهور 
ب��ار دیگر توانس��تیم ب��ا درایت س��هامداران 
گرانق��در، حمای��ت اعضای محت��رم هیئت 
مدیره و همت و تالش همه معاونین، مدیران 
و کارکن��ان ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل 
گه��ر و پیمانکاران، با پای��داری و وفاداری به 
ارزش ها و آرمان های نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران وهمراه با مس��ئولین پرتالش 
در راه توس��عه و پیشرفت کشورمان محکم تر 
واس��توارتر گام برداریم. بدون شک گام هاي 
مان��دگاري که توس��ط ش��رکت گل گهر در 
عرصه ه��اي گوناگون برداش��ته ش��ده نقطه 
عطفي در مس��یر ش��کوفایي صنایع معدنی 
و فل��زی این دی��ار خواهد ب��ود. از زحمات، 
تالش ها و پش��تکار همه عزیزان و همکارانم 
در کس��ب موفقیت هاي مهم در سال گذشته 
سپاس��گزارم و رجاء واثق دارم که با همدلي 
و همکاري بیش��تر، روزهاي بسیار درخشاني 
پی��ش رو خواهی��م داش��ت. اینجانب ضمن 
تبری��ک این ایّام، ب��رای همه ش��ما عزیزان 
ش��ادی،کامیابی، آس��ایش و آرامش در سایه 

خون شهیدان را آرزو دارم.«

مهندس تقی زاده، مديرعامل شرکت گل گهر در پیامی به مناسبت نام گذاری سال ۹۸ مطرح کرد :

رونق تولید سرلوحه و  راهبرد ما  در گل گهر خواهد بود

مدیر عامل شرکت معدنی صنعتی گل گهر در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت گل گهر از احداث باغ ایرانی به مساحت۲۰۰ هکتار خبر داد. مهندس تقي زاده با بیان 
اینکه دستور طراحی باغ ایرانی به مساحت۲۰۰ هکتار در راستای مسئولیت های اجتماعی در 
برنامه کاری این شرکت قرار گرفته است، گفت: باغ ۲۰۰ هکتاری با توجه ویژه به افزایش سرانه 
محیط زیست در محدوده منطقه ویژه اقتصادی گل گهر احداث خواهد شد و امیدواریم در ابتداي 
س��ال 9٨ کلنگ این طرح مهم و جامع به زمین زده ش��ود. مدیر عامل گل گهر در مورد دیگر 
مزیت های این باغ گفت: در این باغ یک هتل سّنتی بزرگ به سبک ایرانی و اسالمی ساخته 
خواهد شد و به دنبال این هستیم که یک فرودگاه مدرن و بین المللی نیز در مجاورت آن ساخته 
شود. مهندس تقی زاده با بیان اینکه برنامه ریزي کردیم بیش از ۵۰۰۰ هکتار فضای سبز در 
منطقه گل گهر ایجاد کنیم، گفت: همواره نظر اینجانب به عنوان مدیر عامل ش��رکت در کنار 
موضوع تولید که هدف اصلی می باشد، توجه ویژه به محیط زیست و آینده نگری در ارتباط با 

کاهش آالیندگی های محیط زیس��تی نیز اولویت خاصی داشته است که در همین راستا ایجاد 
۵۰۰۰ هکتار فضای سبز با نام کمربند سبز سیرجان � گل گهر در حال انجام است که در آن 
گونه های مختلف گیاهی از جمله؛ بادام کوهی، طاق، خرزهره، شورگز، گز شاهی، زیتون تلخ، 

آیالن، قره داغ و آتریپلکس کاشت خواهد شد.
مدیرعامل گل گهر مهمترین اهداف طرح را تغییر جلوه بصری مسیر سیرجان � گل گهر، کاهش 
گرد و غبار و ریز گردهای منطقه و ایجاد استراحت گاه برای رانندگان و مسافرین عبوری اعالم 
کرد. این مقام صنعتی اضافه کرد: در ش��رکت گهرزمین نیز ایجاد۲۰۰ هکتار فضای سبز و در 
ش��رکت توسعه آهن و فوالد گل گهر٨۰ هکتار فضای سبز و در شرکت جهان فوالد هم ایجاد 
فضای سبز را در دستور کار قرار داده ایم. مهندس تقی زاده در پایان تأکید کرد: روش آبیاری 
اکثر این فضاهای سبز بصورت سیستم تحت فشار با استفاده از تکنولوژی روز و از طریق آب های 

نامتعارف )فاضالب و پسماند معدنی تصفیه شده( انجام می گیرد.

تازه ترين تصمیمات گل گهر
 در راستای مسئولیت های اجتماعی 

احداث
باغ ۲۰۰ هکتاری 
و  فرودگاه بین المللی

خانواده محترم شهبا 
مصیبت درگذشت شادروان حاج غالمحسین شهبا را به شما بازماندگان محترم 

تس�لیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات آن مرحوم و صبر و 
اجر  بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم. 

اتحادیه تعاون روستایی سیرجان

خانواده محترم شهبا 
مصیبت درگذشت شادروان حاج غالمحسین شهبا را به شما بازماندگان محترم 
تسلیت عرض نموده و از درگاه قادر متعال علو درجات برای آن مرحوم و صبر و 

سالمتی برای بازماندگان معزز مسئلت می نماییم. 
اداره تعاون روستایی سیرجان

خانواده محترم مهدی  زاده سیرجانی 
 سرکارخانم اصفهانی زاده 

مصیبت درگذش�ت شادروان غالمرضا مهدی  زاده سیرجانی  که از پایه گذاران 
تعاون روس�تایی در س�یرجان بود  را حضور شما تسلیت عرض نموده، از درگاه 
ق�ادر متع�ال، علو درجات ب�رای آن مرح�وم و صبر جمیل و اج�ر جزیل برای 

بازماندگان معّزز مسئلت می نماییم. 
اداره تعاون روستایی سیرجان

خانواده محترم مهدی  زاده سیرجانی 
 سرکارخانم اصفهانی زاده 

مصیبت درگذش�ت شادروان غالمرضا مهدی  زاده سیرجانی  که از پایه گذاران 
تعاون روس�تایی در س�یرجان بود  را حضور شما تسلیت عرض نموده، از درگاه 
قادر متعال، علو درجات برای آن مرحوم و صبر و سالمت برای بازماندگان معّزز 

مسئلت می نماییم. 
اتحادیه تعاون روستایی سیرجان

دعوت به همکاری
از یک نفر خانم دفتردار جهت 

کار در هتل فدک آشنا به کامپیوتر
 دعوت به همکاری می شود. 

 09131456498

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
 ارائه برنامه های تخصصی ورزشی و غذایی

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659



قاسم شهسواری پور 

در آس�تانه برگ�زاری مهم ترین رویداد 
اس�ب تاریخ ش�هرمان با رئی�س هیأت 
سوارکاری سیرجان به گفتگو نشستیم.

مهندس محم�د فرس�اد در این گفتگو 
جزئی�ات این روی�داد مهم را ک�ه قرار 
اس�ت روزهای پنجش�نبه و جمعه این 
هفته با ش�رکت اس�ب های ن�ژاد عرب 
خالص ایرانی و خون خارجی و با حضور 
داوران خارجی در ورزشگاه اختصاصی 
گل گهر برگزار شود برای خوانندگان ما 

توضیح داد.
***

میزب�ان  س�یرجان  ش�دیم  ◄مطل�ع 
مس�ابقات زیبای�ی اس�بان ن�ژاد عرب 
خالص ایرانی و خ�ون خارجی با حضور 
در  اس�ت.  ش�ده  بین الملل�ی  داوران 
خصوص این میزبانی توضیح  می دهید؟

 بن��ام خدا و تبریک س��ال جدی��د به همه 
همشهریان فهیم سیرجانی و ابراز همدردی 
ب��ا آس��یب دیدگان س��یل اخیر؛ بل��ه برای 
اولین بار در تاریخ سیرجان میزبان اسب های 
ن��ژاد عرب خالص ایران��ی  وخون خارجی و 

رقابت آنان در رده C ایکاهو خواهیم بود که 
این رویداد در س��طح ملی با حضور بزرگان 

این صنعت برگزار خواهد شد.
◄ اش�اره کردید ب�ه رده C ایکاهو، در 

این خصوص بیشتر توضیح می دهید؟
همان گون��ه که اش��اره کردم این مس��ابقات 
می گ��ردد.  برگ��زار  ایکاه��و   C رده  در 
ایکاه��و مؤسس��ه جهان��ی زیرمجموع��ه ی 
»واهو«) مؤسس��ه جهانی اس��ب عرب(  است 
که ضوابط و مقررات برگزاری جش��نواره ها و 
شوهای زیبایی اسب عرب را تدوین و نظارت 
می کند. این میزبانی ازاین جهت دارای اعتبار 
اس��ت که نظارت این مؤسسه بین المللی بر 

مسابقات سیرجان وجود دارد.
◄ آنگون�ه ک�ه در خبره�ا آم�ده بود 
قض�اوت این روی�داد مهم ورزش�ی بر 
عهده داوران خارجی است. این داورها 
از کدام کش�ورها می باش�ندو چرا داور 

خارجی؟
قض��اوت این رویداد در این س��طح توس��ط 
داوران بین الملل��ی ص��ورت می گی��رد. این 
داوران  از کشورهای لهستان، بلژیک و لیبی 
انتخاب شده اند. همچنین ناظر فنی سازمان 
ایکاهو از کشور لهستان دعوت شده. البته از 

یکی بانوان همش��هری به عن��وان ناظر فنی 
فدراسیون در این رویداد نیز استفاده  خواهد 

شد.
◄ چط�ور ش�د که س�یرجان ش�رایط 
میزبان�ی در این س�طح  را پی�دا کرده 

است؟
حقیق��ت اینک��ه خیل��ی از دوس��تان عزیز 
س��یرجانی از  جمله جناب آقای ش��ریف به 
جامعه سوارکاری سیرجان و کشور خدمات 
زی��ادی انج��ام داده اند و بنده می خواس��تم 
کارهای خوب دوستان در سال های گذشته 
نمود بیش��تری در س��طح ملی و بین المللی 
پیدا کن��د. اصوالً دیدگاه من به اس��ب یک 
دی��دگاه باالی��ی اس��ت و من اس��ب را یک 
صنعت تولیدی ب��زرگ می دانم که به لطف 
الهی س��یرجان این ظرفیت را پیدا کرده که 
در بعد ملی جایگاه مناسبی را اختیار کند. از 
این رو برای ش��ناخت سیرجان و اسب داران 
س��یرجانی، باید میزبانی رویدادهای بزرگی 
مانن��د ای��ن روی��داد را در دس��تور کار قرار 
می دادیم. برگزاری رویدادهایی ازاین دس��ت 
قطعاً تأثیر بس��زایی در ارتقا کیفی اسب های 
تولیدی و اقتصاد شهرستان خواهد گذاشت 
و امس��ال هم که مزین شده بنام رونق تولید 

فرصت مناس��بی است که مدیران اجرایی به 
اس��ب به عنوان یک فرصت تولید نگاه کنند. 
خوش��بختانه اکثر بزرگانی که در این رشته 
فعال هس��تند کسانی  هستند که در مشاغل 
دیگر صاحب نام هس��تند حض��ور این افراد 
درواقع باعث آش��نایی بیش��تر باقابلیت ها و 
ظرفیت های فراوان ش��هر سیرجان می شود 
که امی��دوارم متولی��ان ام��ر از این فرصت 
اس��تفاده؛  و از ای��ن ظرفیت ب��ه وجود آمده 

نهایت استفاده را برای شهرمان 
 ببرند.

◄ درب�اره زمان و م�کان برگزاری این 
رویداد ورزشی هم توضیح دهید؟

ای��ن فس��تیوال روزه��ای پنجش��نبه و جمعه  

ای��ن هفت��ه 22 و 23 فروردین در ورزش��گاه 
اختصاصی گل گهر برگزار می  ش��ود. از همین 
تریب��ون اس��تفاده می کن��م و از عم��وم مردم 
برای تماش��ای  یک فس��تیوال ورزشی زیبا در 
ورزشگاه گل گهر دعوت می کنم تا باحضورشان 
یک خاطره خوب برای شان باقی بماند. توضیحاً 
عرض کنم این فستیوال برای بازدیدو تماشای 

عموم آزاد و رایگان است. 
◄ نح�وه انجام مس�ابقات به چه ش�کل 
اس�ت وانتخ�اب برترین ها به چه ش�کل 

خواهد بود؟
روز اول ش��اهد رقابت اس��ب های ن��ژاد عرب 
خال��ص ایران��ی و روز دوم اس��ب های خ��ون 
خارجی در6 گروه رده سنی که شامل آیندگان 

)زیر یک س��ال (، یک ساله،  دوساله،  سه ساله، 
چهار تا شش سال، و هفت سال به باال مادیان 
و نریان خواهیم بود؛ که در هر گروه 3 اس��ب 
حائز مقام های برتر اول تا س��وم خواهند ش��د 
که تندیس مس��ابقات به هم��راه ُرِزت و حکم 
قهرمان��ی و جوای��ز نق��دی جهت اس��ب های 

چمپیونی اعطا خواهد شد.
◄ کدام مقامات کشوری برای دیدن این 

رویداد به سیرجان خواهند آمد؟
همان گونه که قباًل اش��اره کردم این فستیوال 
فارغ از جنبه ورزش��ی، فرصتی است تا بتوانیم 
از ظرفیت مهمانان این فستیوال برای شهرمان 
نهایت اس��تفاده را ببریم. تاکنون حضور رئیس 
فدراس��یون س��وارکاری آقای دکت��ر خلیلی و 
مقاماتی از فدراس��یون قطعی ش��ده و در حال 
رایزن��ی ب��رای حض��ور وزیر ورزش ی��ا معاون 
پارلمان��ی وزارت ورزش و جوان��ان هس��تیم. 
همچنین میزبان مقامات  اس��تان و شهرستان 

خواهیم بود.
◄ و سخن پایانی....؟

ج��ا دارد از ای��ن تریب��ون از حمایت های همه 
مس��ئولین از  جمله ریاست محترم فدراسیون، 
رئی��س کمیت��ه زیبای��ی فدراس��یون، رئیس 
هی��أت اس��تان، رئی��س اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان سیرجان، نماینده مردم در مجلس 
شورای اس��المی، فرماندار، دادس��تان، معاون 
دادس��تان، اعضای ش��ورای تأمین، مدیرعامل 
محت��رم ش��رکت معدن��ی صنعت��ی گل گهر، 
مدیرعام��ل و ریاس��ت هی��أت مدیره باش��گاه 
فرهنگی ورزش��ی گل گه��ر، فرماندهی نیروی 
انتظام��ی، رئیس پلیس راه��ور و همه عزیزان 
در هیأت س��وارکاری وکادر اجرایی فس��تیوال 
که تعطیالت عید خودش��ان را صرف برگزاری 
ای��ن رویداد کردند قدردانی نمایم و ان ش��اءا... 
با کمک جامعه رس��انه  ش��اهد برگ��زاری یک 
فستیوال عالی در ش��أن اهالی دیار کریمان و 

شهر سیرجان باشیم.

 شماره 1167 
 شنبه 17 فروردین 1398  ورزش6

گروه ورزش: تیم فوتبال گل گهر که در70 روز گذش��ته 
رنگ پی��روزی را ندیده بود در اولین دیدار س��ال جدید 
که در ورزش��گاه ام��ام علی)علیه الّس��الم( برگزار ش��د، 
تماشاگرانش را شادمان به خانه فرستاد. واگذاری پی در 
پ��ی امتیازات در این مدت ش��رایط بحرانی بر این تیم و 
وینگو بگویچ حاکم کرده بود بطوری که عالوه بر انتقادات 
ش��دید رسانه ای، َسرو صدای تماشاگران هوادار را نیز در 

روی سکوها در آورد. 

◄ ◄ اولین پیروزی در سال جدید
ام��ا گل گه��ر در اولین دیدار خود در س��ال 98 مقابل این 
تی��م تبریزی یک پیروزی ش��یرین به دس��ت آورد تا یک 
گام برای تحکیم صدرنش��ینی خود که با خوش شانس��ی تا 
این لحظه حفظ ش��ده بود بردارد. در این دیدار که پس از 
س��ه هفته استراحت برگزار شد گل گهر توانست با گل های 
پیم��ان رنجبری در دقیقه 3، علیرض��ا ابراهیمی در دقیقه 
50 و محمدامی��ن درویش��ی در دقیق��ه 61 در مقابل تنها 

گل ش��هرداری تبریز که توسط اتابک زارعی در دقیقه 61 
به ثمر رس��ید با نتیجه پر گل سه بر یک به پیروزی برسد. 
به گزارش خبرنگار ورزش��ی نگارستان تیم فوتبال گل گهر 
در این دیدار از ابتدای ش��روع مس��ابقه ب��ا ترکیب مهرداد 
بشاگردی، بهمن کامل، علیرضا ابراهیمی، حسام پورهاشم، 
می��الد صادقیان، مهران گلزاری، پیم��ان نامور، علی قربان 
خان��ی، حمید گل��زاری، محمدامی��ن درویش��ی و پیمان 
رنجب��ری به میدان رفت. در مقابل تیم فوتبال ش��هرداری 

تبریز نیز با ترکیب همیش��گی خود برابر گل گهر صف آرایی 
کرد تا س��رانجام این مس��ابقه با داوری موع��ود بنیادی فر 
پس از مدت ها با پایان خوش��ی با کس��ب س��ه امتیاز برای 

سیرجانی ها همراه باشد. 
در این روز مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر آن شهر با 
ملوان صفر صفر کرد و مس رفس��نجان در اراک با یک گل 
بازی را به آلومینیوم این شهر واگذار نمود تا تنها پیروز در 

جمع نمایندگان استان، گل گهر باشد. 

گل گهر سال 98 را
 با پیروزی آغاز کرد 

یک گام برای 
تحکیم  صدرنشینی 

در گفتگو با رئیس هیئت سوارکاری سیرجان مطرح شد: 

چگونگی برگزاری
فستیوال اسب در سیرجان 

 این فستیوال روزهای پایانی این هفته برگزار و تماشای آن برای عموم رایگان و آزاد اعالم شده است

فروش شش دانگ  230 قصب زمین سند 
کالکیت تک برگ مناسب جهت سرمایه گذاری 

گردشگری ضلع جنوبی امامزاده علی بطرف قله سنگ  

09121534435
فروشگاه بزرگ پوشاک مجلسی دکاموند نمایندگی 

پوشاک برک و دکاموند، با دکراسیون شیک و موقعیت عالی و 
درآمد باال به دلیل شراکت واگذار میگردد، ملک استیجاری،

آدرس سیرجان خ ولیعصر حدفاصل چهارراه بروجردی و خواجو
09139562630- 42205901

فروش امتیاز وام بانک 
رسالت 

09904014165

فروش پراید،مدل 86، 
سفید، قیمت 19/500 م 

 09131787647

خرید وفروش امتیاز وام 
هر سه شعبه 

09135323325

فروش ساندرو استپ وی 
اتومات صفر

09223124282

فروش یک دکه به ابعاد 3*3 متر، با 
ورق 3 میل، در حد نو، به قیمت توافقی

 09136208106

یک اتاق باسرویس بهداشتی 
مجزافقط به خانم اجاره داده میشود 

09304368526

سرویس دهی به سراسر کشور 
باخودرو سمند 

09135818874

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

به دو نفر خانم 
جهت کار در آشپزخانه 
فست فود ساعت کار 16 

الی 24 نیازمندیم.
09138350903

به چند نیروی 
خانم و آقا زیر 30سال 

جهت کار در کافه 
نیازمندیم.

09131452220

به یک شاگرد 
تازه کار یا نیمه ماهر 
جهت کار در کارگاه
 ام دی اف نیازمندیم

09906186033

به یک نفر خانم 
ترجیحا متاهل جهت کار 
در فست فود نیازمندیم

 09131792202

به یک فروشنده 
خانم جهت کار در 

مجتمع نان محلی بی بی 
نیازمندیم 

  09139422629

به تعدادی نیروی 
زن جهت پذیرایی در 

سالن تاالر واقع در منطقه 
ویژه نیازمندیم.

09371453940

به تعدادی راننده 
مجرب برای کار در اولین 
آژانس بانوان نیازمندیم 

)با در آمد عالی(.
09139873051

به یک 
نیروی ساده جهت 
کار در فست فود 

نیازمندیم 
 09133471998

به یک فتوشاپ کار و یک میکسر خانم 
جهت کار در دفتر آتلیه فتو تژ واقع در بلوار 

سردار جنگل جنب هنرستان منتظری نیازمندیم.
09132795969 -09387301415

منزل مسکونی واقع در 
بلوار دکتر صادقی خیابان شهید 

نادری بلوار علمدار خانه 13قصب بر 
بلوار بازسازی شده رنگ و کناف- 
سفال، سند تک برگ و پایان کار 
230متر زیربنا به فروش می رسد

09138268082

فرش کرمانی شمارا با 
باالترین قیمت خریداریم.
خرید وتعویض انواع فرش 

کرمانی،دست بافت ودست دوم با 
فرش ماشینی

09131453522
09131787795 فرش کبیر یزد

یک باب مغازه سوپر 
مارکت با تمامی وسایل و اجناس 

به فروش یا اجاره داده می 
شود)اجناس طبق فاکتور قبل 

حساب می گردد.(
ملک استیجاری

09386782535

وسایل کارواش 
شامل)پمپ کارواش،پمپ 

باد،کف پاش و..( یکجا 
بفروش میرسد.
09387682664

رستوران و غذای 
بیرون بر در حال کار 

واقع در بلوار سیدجمال 
با موقعیت عالی با کلیه 

امکانات واگذار می گردد. 
در ضمن ملک استیجاری 

می باشد 
09215342372

آژانس 
آزادی

 باموقعیت عالی 
بفروش 
می رسد

09137700600

یک رستوران 
واقع در بلوار سید جمال 
با موقعیت عالی و وسایل 
کامل به فروش می رسد.

 09132794764

پراید نقره ای تک گانه 
مدل 88 به فروش می رسد.

09135564932

یک باب مغازه ساندویچی واقع 
در هجرت شمالی واگذار میشود.

09130525374

به یک 
فروشنده خانم جهت 
کار در عینک فروشی 

نیازمندیم 
 42232445

به 2نفر فروشنده 
خانم جوان جهت کار در 
شیریني پاک واقع در 
بلوار قااني نیازمندیم

42305216

به یک نفر 
شاگرد مرد جهت کار 
در مبلمان نیازمندیم

09360024366

به یک شاطر 
جهت کار در نانوایی 
تنوری با حقوق باال و 

بیمه نیازمندیم 
 09120543944

به چند نفر کارگر 
ساده )مرد( جهت کار در  

کارگاه قنادی نیازمندیم
09026338164

به یک نفرنیروی خانم جهت تحویل غذا  
2نفرکمک آشپز آقا  2نفرنیروی خدماتی آقا وخانم

جهت کاردررستوران نیازمندیم
09302739164

از تعدادی شاگرد خانم جهت کار 
در آشپزخانه) فست فود ( دعوت به 

عمل  می آید
09031293141

به چند نیروی آقا و خانم برای  همکاری در قسمت 

فست فود و آبمیوه بستنی و کافه به صورت یک شیفت یا 

تمام وقت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم 
09135013289

از تعدادی نیروی آقا و خانم 
جهت کار در فست فود دعوت به

 عمل می آید  
09132453606

غذای ایرانی شمس العماره خیابان خواجو به 
یک نفر کباب پیچ و طبخ برنج ایرانی، یک نفر کارگر 
ساده خانم و 2نفر پیک موتوری نیازمند می باشد  

     09131457268

شرکتی بزرگ جهت تکمیل کادر خود به تعدادی 
نیروی آقا و خانم فعال و عالقمند به کارگروهی نیاز دارد.

مزایا: 1- درآمد فوق العاده 2- برگزاری دوره های آموزشی 
رایگان 3- کمک هزینه جهت سفرخارجه

     09944305819  

به یک
 راننده گریدر

 فنی کار
 با سابقه کاری

 نیازمندیم
  

     09132452589

به یک 
نیروی کار کرده و با 
تجربه جهت کار در 
داروخانه واقع در 

شهربابک نیازمندیم  
09128687463

آژانس آزادی 
به تعدادی راننده 
باماشین بصورت 
تمام وقت و نیمه 

وقت نیازمنداست  
09137700600

به یک شاگرد 
با روابط عمومی باال 
و ظاهری آراسته و با 

ضامن معتبر جهت کار 
در فروشگاه نیازمندیم  

  09139422629

به یک 
پرستار خانم جهت 
نگهداری از سالمند 

خانم نیازمندیم   
  09133453288

راننده پایه یک برای اتوبوس 
خط گل گهر 
09131457102



با دستور دادستان سیرجان انجام شد: 
تخریب دیوار ساخته شده 

در بستر رودخانه سد تنگوئیه 
گروه حوادث: دیواری که از سوی یک فردی سودجو در مقابل رودخانه پایین 
دست سد تنگوئیه ساخته ش��ده بود با دستور دادستان سیرجان تخریب شد. 
قاضی محس��ن نیک ورز در گفتگو با خبرنگار نگارس��تان ضمن تأیید این خبر 
گفت: این دیوار دقیقاً وس��ط رودخانه را قطع و آب را به حوضچه های س��اخته 
شده هدایت می کرد و به صورت غیرمجاز مورد بهره برداری قرار می گرفت. وی 
افزود: متأسفانه س��اخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها در سیرجان نیز به 
صورت کاماًل غیرمجاز انجام ش��ده و در صورت وجود سیالب حوادث ناگواری 
رخ خواه��د داد. این مقام قضایی ادامه داد: طبیعت حق خود را می گیرد، پس 
باید مراقب باش��یم که در مسیر رودخانه ها مستحدثات ایجاد نکنیم. مخاطبان 
گرامی می توانند فیلم و تصاویر دیگر این اتفاق را در پیج حوادث نگارستان در 
اینس��تاگرام یا کانال خبری نگارس��تان در تلگرام که آدرس آن ها در باالی این 

صفحه موجود است مشاهده کنند. 

عامل انتشار تصاویر مستهجن
دستگیر شد 

گروه حوادث: فردی که در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر و فیلم مبتذل 
و مس��تهجن می کرد پس از شناس��ایی از س��وی کارگروه رصد فضای مجازی 
دادسرا، از سوی مأموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی دستگیر شد. معاون 
دادستان عمومی و انقالب سیرجان با اعالم این خبر افزود: متهم مدت ها تحت 
رصد قرار داش��ت تا اینکه هفته گذش��ته به دام افتاد. قاضی قدیمی ادامه داد: 
فضای مجازی همواره مورد پایش و رصد قرار دارد و با هرگونه حرکت مجرمانه 

برخورد خواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقالب سیرجان اعالم کرد: 
شیوه جدید رسیدگی

به کالهبرداری های رایانه ای 
گروه حوادث: با هدف سرعت بخشیدن به کشف و مقابله با کالهبرداری های 
رایانه ای ش��یوه جدیدی از سوی دادستانی سیرجان اعالم شد. معاون دادستان 
عمومی و انقالب سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان بیان داشت: متأسفانه 
کالهبرداری های رایانه ای که به شکل تلفنی و با عناوین مختلفی ماننده برنده 
ش��دن س��فرهای زیارتی، برنده ش��دن در طرح های اپراتوره��ای تلفن همراه، 

پزشکان قالبی و ... انجام می شود، افزایش یافته است. 
قاضی مجتبی قدیمی افزود: اگر شهروندان مورد کالهبرداری تلفنی و رایانه ای 
قرار گرفتند بالفاصل��ه بدون فوت وقت با مرکز فوریت های پلیس 110 تماس 
گرفته و جزئیات ماجرا، شماره تماس فرد کالهبردار، شماره کارت که وجه به 
آن ارسال شده و ... را اعالم کنند. وی ادامه داد: مرکز فوریت های پلیسی 110 
مکلف اس��ت فوراً با توجه به نوع کالهبرداری رئیس پلیس فتا یا آگاهی را در 

جریان قرار دهند. 
رؤس��ای پلی��س فتا و آگاهی نیز پ��س از دریافت خبر و با حضور ش��اکی و با 
بررسی صحت و سقم موضوع و احراز جرم از طریق پیام رسان سروش موضوع 
را در گروه قضات که توس��ط دادستانی راه اندازی شده اعالم و به صورت کتبی 
نیز به قاضی ویژه رس��یدگی کننده به جرائم سایبری اطالع دهند. قاضی ویژه 
نیز حس��ب درخواست مأمور مربوطه از طریق پیام رسان سروش با قاضی ویژه 
رسیدگی به جرائم سایبری استان کرمان مکاتبه و نسبت به مسدودی حساب 
اق��دام می کند. این مقام قضایی اضافه کرد: این اقدامات حتی در خارج از وقت 
اداری جهت جلوگیری از خروج وجوه از حساب فرد کالهبردار و پیشگیری از 
وقوع جرائم بعدی با همان شماره تماس و شماره حساب انجام می شود و قاضی 
ویژه رس��یدگی کننده به جرائم سایبری و رؤسای پلیس فتا و آگهی می بایست 
در تمام س��اعات اداری و غیراداری پاس��خگوی تماس ها باشند. وی گفت: این 

موضوع کتباً از طریق دادستانی به فرماندهی انتظامی اعالم شده است. 

گروه حوادث: اولین قتل عمد در سال 98 در سیرجان در حالی رخ 
داد که زنگ خطر تهیه و اس��تفاده از س��الح شکاری غیرمجاز و حتی 
مجاز مدت هاس��ت به صدا درآمده اس��ت. موضوعی که شورای تأمین 
شهرس��تان و استان بایس��تی فکر و راهکاری جدی و عملی برای آن 
داشته باشند و نهادهای متولی در روند صدور مجوز تجدید نظر کنند. 
امنیت فعلی جامعه باعث ش��ده این آتِش زیر خاکستر، چندان عیان 
نش��ود اما اگر لحظه ای خدای ناکرده این امنیت خدش��ه دار شود آن 
وقت باید ش��اهد افراد زیادی باشیم که به روی هم سالح می کشند و 

کوچکترین اختالفی را با باروت و ساچمه پاسخ می دهند.
البته االن نیز هر ماه اخباری از تیراندازی ایذایی به گوش می رسد اما 
عملکرد ضربتی پلیس آن ها را در نطفه خفه می کند و صدای آن زیاد 
بلند نمی ش��ود. موضوع درگیری بین گروهی از جوانان اهل بدرآباد و 
آباده س��یرجان که برخی از آن ها سابقه دار هستند به نزاع رخ داده در 
یک مراس��م جشن تولد در آذر ماه بر می گردد که در همان روزها سر 
و صدای زیادی به پا کرد. متأس��فانه قوانین موجود باعث شده برخی 
اوباش که مرتکب جرائم مختلفی نیز شده اند پس از مدتی کوتاه آزاد 
و به س��طح جامعه بازگردند با مشاهده عدم برخورد کافی، با جسارت 
بیشتر رفتار گذشته خود را تکرار کنند. البته بنا به قوانین نانوشته بین 
برخی از این گروه ها بعضاً نزاع به دستگاه قضایی و پلیس کشیده نشده 
و طرفی��ن بن��ا به قدرت و نیروی تیمی خود رفت��ار یکدیگر را جبران 
می کنند. دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان در گفتگو با خبرنگار 
نگارس��تان گفت: نزاع به علت درگیری قبلی در یک مراس��م تولد رخ 
داده و ب��ا توجه به مرگ مغزی مجروح حادثه و اهداء عضو آن، پرونده 
به قتل تبدیل شده و در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است. قاضی 
محس��ن نیک ورز افزود: البته درگیری هایی در روزهای قبل از حادثه 
نیز در مقابل یک قهوه خانه و گزارش��ی از یک آدم ربایی نیز به پلیس 
آگاهی اعالم ش��ده است که در دست بررسی است. گروهی از جوانان 
اهل بدرآباد و آباده در روز پنج ش��نبه 8 فروردین با 4 خودرو در محل 

بل��وار اصلی حجت آباد با یکدیگر درگیر می ش��وند هر دو طرف دارای 
س��الح شکاری بوده و به یکدیگر شلیک کرده اند. در این حادثه 7 نفر 
مجروح می شوند. 2 نفر حال وخیمی داشتند که یکی از آن ها با اهداء 
عضو فوت و دیگری به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان کرمان 
بستری است. 5 نفر دیگر نیز در بیمارستان های سیرجان بستری که 
هم اکنون 4 نفر آن ها مرخص و در زندان به س��ر می برند. یک قبضه 
اس��لحه شکاری غیرمجاز نیز از یکی از طرفین نزاع در بهشت زهرای 
سیرجان در کنار قبر یکی از جوانان اهل بدرآباد توسط پلیس امنیت 
عمومی کشف شد. 3 خودرو نیز از متهمان توقیف شده است. بخشی 
از تحقیقات توس��ط پلیس امنیت عمومی انجام و ادامه آن ها از سوی 
پلیس آگاهی در حال انجام می باش��د. دو نفر از متهمان اصلی پرونده 
که برادر و از اهالی آباده هستند نیز هم اکنون متواری که تالش برای 
دس��تگیری آن ها ادامه دارد. یک باب قهوه خانه نیز در بلوار شاهد در 

این رابطه پلمب شد. 
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سرعت غیرمجاز، 
شتاب به سوی مرگ است

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 

 شماره 1167 
7 شنبه 17 فروردین 1398 

|  یکی از خودروهای آسیب دیده با گلوله اسلحه شکاری |

گروه حوادث: تعطیالت نوروزی امسال به لطف قرار 
گرفتن عید سعید مبعث در روز چهارشنبه و تعطیلی 
دانش آموزان در روز پنج شنبه 3 روزی افزایش داشت و 
عموم شهروندان 17 روز را در تعطیالت سپری کردند. 
بازار سفرهای نوروزی گرچه به خاطر شرایط نابسامان 
اقتصادی کاهش داش��ت اما این کاهش محس��وس 
نبود. س��وانح رانندگی به عنوان تلخ ترین بخش نوروز 
همچنان خودنمایی می کند و علی رغم هش��دارهای 
مکرر مسئوالن پلیس راه امسال نیز افراد زیادی قربانی 
خواب آلودگی، عدم توجه به جلو، سرعت باال و سبقت 
غیرمجاز شدند. دانش��گاه علوم پزشکی کرمان تعداد 

جانباختگان حوادث جاده ای در اس��تان تا صبح 14 
فروردین را 59 نفر اعالم کرد که س��هم س��یرجان 5 
نف��ر فوتی در صحنه بوده اس��ت و این آمار با افزودن 
تعداد فوتی در بیمارستان ها افزایش می یابد. فرمانده 
پلیس راه شهرستان س��یرجان که عملکرد خوبی در 
اطالع رس��انی و اعالم هش��دارها داش��ت به خبرنگار 
نگارس��تان گفت: در آمار س��ال 97 نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل 23 درصد کاهش فوتی و 44 درصد 
کاهش مجروح داشته ایم اما متأسفانه در طرح نوروزی 
)از 25 اس��فند ت��ا 17 فروردی��ن( 60 درصد افزایش 
فوتی و 34 درصد افزایش مجروح در س��وانح جاده ای 

داشته ایم. س��رهنگ پیام محمدی افزود: علّت عمده 
س��وانح جاده ای در محورهای مواصالتی سیرجان به 
ترتیب عدم توجه به جلو راننده ناش��ی از خستگی و 
خواب آلودگی، تخطی از سرعت مطمئنه و عدم رعایت 
حق تقدم بوده است. بیشترین حوادث نیز به ترتیب 
مربوط به محورهای شیراز، بندرعباس و کرمان است. 
وی ادامه داد: واژگونی عمده ترین نوع س��وانح بوده 
و بیش��ترین محل وقوع از کیلومتر صفر تا 30 شهر 
س��یرجان رخ داده اس��ت. عدم اس��تفاده از کمربند 
ایمنی، غیرایمن بودن شیب شانه راه، اختالف سطح 
راه با ش��انه و س��رعت باال بیش��ترین عامل تشدید 
آس��یب های وارده بوده اس��ت. این مق��ام انتظامی 
تصریح کرد: یک نفر از فوتی های سوانح جاده ای اهل 
سیرجان و بقیه اهل تربت حیدریه، اصفهان، زرند و 

شهرکرد هستند.

 جزئیات درگیری منجر به قتل در حجت آباد

تبعات استفاده از سالح شکاری

گروه حوادث: بارها از سوی پلیس و برخی افراد باتجربه شنیده ایم که می گویند 
هنگام نزاع دخالت نکنید و محل را ترک کنید. ماجرای مرگ یک همشهری اهل 
نجف شهر سیرجان نیز از همان دست است. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
در ای��ن رابط��ه گفت: در پی تصادف یک دس��تگاه پراید و ی��ک تریلر، گروهی از 
دوستان طرفین به محل آمده و نزاع شدت می گیرد. مأموران کالنتری نجف شهر 

در محل حاضر و به بررسی ماجرا مشغول بودند که عده ای از افراد حاضر در این 
درگیری با تیغ و چاقو به مأموران حمله و قصد خلع سالح مأمور را داشتند و یکی 
از آن ها را مجروح می کنند. سرهنگ ایران نژاد افزود: در این لحظه تیری از اسلحه 
مأموران شلیک و به سینه یکی از ناظران صحنه که نقشی در نزاع نداشته اصابت و 
این مرد 51 ساله به نام منصور شهبا علی رغم تالش پزشکان جان خود را از دست 
می دهد. در این رابطه 4 نفر از سوی پلیس دستگیر که تست الکل برخی از آن ها 
مثبت بوده است. وی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان مرحوم شهبا گفت: پلیس 

در احقاق حق خانواده این فرد اهل نجف شهر تالش خواهد کرد.

شاهدکم شانس یک نزاع

فرمانده پلیس راه شهرستان سیرجان اعالم کرد: 
واژگونی در رأس سوانح رانندگی

به سه نفر 
نیرو جهت کار در 

فست فود واقع در بلوار 
سیدجمال)مشعل گاز(

نیازمندیم.
09132472608

از یک نفر همکار خانم 
دارای سابقه کار در شرکت های 
بیمه با ظاهری آراسته و روابط 
عمومی باال جهت کار در یک 

شرکت بیمه ای
 دعوت بعمل می آید.

09132792038

به یک شاگرد با 
حقوق ماهیانه باالي یک 

میلیون  جهت کار در قهوه 
خانه سه راهی کرمان 

نیازمندیم .
09137689223

قابل توجه 
همشهریان محترم 

از سالمند شما بطور شبانه 
روزی پرستاری می کنیم 
تضمینی و با کمال آرامش

 09026579465

به یک نفر 
فروشنده خانم جهت کار در 
شیرینی فروشی به صورت 

نیمه وقت نیازمندیم
  09133458827

به یک نفر خانم 
مجرد با روابط عمومی باال و 
آشنایی با کامپیوتر با ظاهری 

مناسب جهت همکاری در 
آتلیه نیازمندیم با حقوق و 

مزایای عالی.
09129317361

به یک همکار خانم متعهد 
با حداقل مدرک لیسانس حسابداری 

ترجیحا اشنا با نرم افزار حسابداری صبا 
نیازمندیم.لطفا رزومه کاری خود رابه این 
شماره 09389250724  تلگرام یا پیامک 
بفرستید.پخش لوازم یدکی عدالت.ادرس 

شهرک صنعتی شماره 1 .
خیابان اول انتهای خیابان.

09129317361

رستوران سنتی ناز 
خاتون از تعدادی نیرو دعوت 

به عمل می آورد.
-سرآشپز ماهر 1نفر)خانم یا 

آقا(
-صندوقدار1 نفر)ترجیحا 

خانم(
- نیروی کار در آشپزخانه 2 

نفر)خانم(
- سالن دار2 نفر)آقا(

سه راه مشعل گاز
09131789552

استخدام 
پرسنل داروخانه خانم 

نسبتا ماهر با روابط 
عمومي باال 

زمان تماس از ساعت 
17 تا 21 

شماره تماس 
09368911511

به یک نفر شاگرد 
خانم جهت کار در آشپزخانه 

فست فود نیازمندیم.
با سرویس برگشت
09178640047
09179010047

به یک 
فروشنده خانم باتجربه 

نیازمندیم.
پاساژ مهر

09173691315

درمانگاه شبانه روزی سیب از سه نفر نیروی 
مجرب خانم با روابط عمومی و فن بیان باال در محدوده 

و نزدیک بلوار ولیعصر  دعوت به همکاری می نماید.
حقوق ثابت+ بیمه+پورسانت

42308154   09367400487
تماس از ساعت 10 صبح الي 20

به یک منشی خانم برای کار در کافی 
نت مسلط به کامپیوتر با حقوق یک میلیون 

تومان و 8ساعت کاری نیازمندیم.
09136110991

از تعدادی نیروی خانم جهت همکاری در مغازه 
عرقیات و ترشیجات شیراز واقع در چهارراه

 گل محمدی جنب بانک سپه دعوت به عمل می آید.
شماره تماس 09919512081 صفوی

یک واحد 110 متری، شیک و نوساز 
با کلیه امکانات در طبقه همکف مجتمع 

واقع در خیابان نصیری شمالی ابتدای کوچه 
شماره 15 جهت مسکونی، تجاری و اداری 

اجاره داده می شود. .
09220226701

به یک همکار مردنیازمندیم
جهت تکمیل پرسشنامه شغلی حضور در محل الزامی میباشد 

بلواردکتر صادقی روبروی بانک تجارت مرکزی 

فروشگاه فرش الماس کویر.

به یک خانم مجرد جهت منشی 
در مطب نیازمندیم. 

09136219166

به یک نیروی ساده خانم جهت 
کار فست فود نیازمندیم. 

09137616527

به یک خانم جهت حسابداری 
نیازمندیم. 

09133477436

به یک خانم جهت کار در کافی 
نت نیازمندیم. 

09031701882 -09138260701

به یک نفر نیرو خدماتی خانم 
برای کار در رستوران نیازمندیم  

 09371091672

به یک پیک موتوري بازاریاب 
نیازمندیم   

09131456155 رنجبر  

مجموعه فست فود 
رستوران تورینو جهت 
همکاری از افراد زیر 

دعوت به عمل
 می آورد:

یک نفر آشپز   
یک نفر کمک اشپز 

یک نفر  صندوقدار خانم 
شیفت صبح 

یک نفر صندوقدار خانم
 شیفت شب

یک نفر نیرو فست فود
یک نفر سالن دار
یک نفر فردار آقا

09224286762

شرکت 
لبنیات میهن 

به تعدادی 
راننده و بازاریاب باتجربه  

نیازمند است.
09128457027فرهادی افشار

شرکت 
لبنیات دومینو 

به تعدادی راننده 
و بازاریاب باتجربه  نیازمند 

است.
09128457027 فرهادی فشار

به چند نفر نیروی کار آقا و 
خانم جهت کار در بستنی فروشی 

نیازمندیم.
 09382990177  09131456134

استخدام راننده پایه یکم و سرویسکار 
شرکت گهر سمنگان ایرانیان جهت تکمیل کادر پرسنل 

خود به تعدادی راننده و سرویسکار برای کار با زیرمایلر در 
معدن 3 گل گهر نیازمند است 

حقوق راننده با 8 ساعت کار با بیمه 2/500/000 تومان 
حقوق سرویسکار با بیمه  1/800/000 تومان
  09916902325 ابراهیم شکوه

رستوران چلچراغ جهت تکمیل و آماده سازی 
بهاره به یک نیروی قهوه چی آقا، دو نیروی خدماتی خانم، 

یک نیروی کافی من، یک نیروی کمک فست فود، یک 
دو کمک آشپز به صورت دوشیفت و یک شیفت با حقوق 

مکفی و بیمه نیازمند است
09179156733 خیابان ولی عصر،

 خیابان مولوی، رستوران چلچراغ 

به دو نفر نیروی ساده   برای کار در 
غذای آماده با حقوق عالی نیازمندیم 

خواهشمند است فقط زیر 30 سال
 مراجعه نماید 

مراجعه حضوری، نبش فلکه ابوریحان
غذای آماده گنبدان

به یک فروشنده 
خانم و یک شاگرد 

آقا) ترجیحا نوجوان( 
نیازمندیم 

09211459530

به یک منشی خانم 
ترجیحا مجرد با فن بیان 

باال جهت همکاری در دفتر  
واقع در خیابان تختی جنوبی 

نیازمندیم 
 09133453196

به یک صندوقدار 
خانم جوان )ماهر( جهت 
کار در فست فود پیتزا 

سنگی نیازمندیم.
ساعت کار:5 تا 12 شب

حقوق : توافقی
 شماره تماس 

 09140412723

به دو نفر آقای جوان 
جهت کار در فست فود پیتزا 

سنگی  نیازمندیم.
ساعت کار: 2  بعد ظهر تا 12 

شب
حقوق ماهیانه : توافقی

 شماره تماس 
 09140412723
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام هادي)علیه الّسالم(:
امام پس از من حسن است و پس از او 

پسرش قائم، او كه زمین را از عدل و داد 
لبریز مي سازد همان گونه كه در آستانه 

ظهورش از ستم و بیداد لبریز است.

این سیل های ویرانگر
در راه گذر سیل ماندن خطاست

شهسوار صادقی 

س��یل و س��یالب ها درهفته های گذشته، ملت 
و دول��ت ما را درگی��ر و جمعی��ت عظیمی را 
بی خانم��ان و خانواده هایی را ع��زادار کرد. در 
مورد علل و پیامدهای این س��یل، تا به حال، فراوان گفته و نوشته 
ش��ده اما نوشته حاضر معطوف به همین عنوانی است که مالحظه 
می کنید. اگر به تاریخ بنگریم خواهیم دید »داستان سیل« داستان 
امروز و دیروز ما نیس��ت بلکه از دیر باز همیشه بوده و خواهد بود. 
در اینجا از باب نمونه، فرازی از تاریخ بیهقی را در خصوص س��یل 
غزنین از نظر می گذرانم: » روز ش��نبه نهم رجب سال422 هجری 
قمری میان دو نم��از بارانکی ُخرد ُخرد می بارید چندان که زمین 
را اندکی تَرگونه می کرد. گروهی از َگله داران در بس��تر رود غزنین 
فرود آمده وگاوها را آنجا نگه داشته بودند و هرچه گفتند از آن جا 
برخیزید که در راه گذر سیل ماندن خطاست فرمان نبردند تا باران 
قوی تر شد. پس کاهالنه برخاستند وخویشتن را به پای دیوارهایی 
افکندند اما این س��یل بزرگ، چنان خس��ارتی به مردم رساند که 

هیچ حساب َگری از پس آن بر نمی آید.«
اگر به گزارش عکس گونه بیهقی از س��یل غزنین در هزار سال پیش 
و وضعی��ت پیش آمده در اثر س��یل اخیر نگاه کنی��م همه همزبان 
خواهیم گفت: »ماندن در راه گذر سیل خطاست« ولی در عین حال 
ضمن اقرار به خطا بودن این کار باز هم، همان خطا را مرتکب شده 
و می ش��ویم؛ البته با این تفاوت که آن خطا را گروهی دامدار وابسته 
به جامعه ایلی و س��ّنتی آن زمان مرتکب ش��دند ولی ما پس از هزار 
سال در عصر علم و دانش و اینترنت و تسخیر ُکره ماه، همان خطا را 
جّدی تر مرتکب می شویم و با داشتن صدها چراغ به بیراهه می رویم.  
بدت��ر از آن به کمک تکنولوژی به گونه ای در طبیعت دخل و تصّرف 
کرده ایم که راه ها تبدیل به مس��یل و مسیل ها تبدیل به راه و محل 
س��کونت دایمی ش��ده اند. به گمان من همه ی این مصائب و مسائل 
ریز و درشت ناشی از توسعه نیافتگی و اِعمال توسعه ناپایدار و به طور 
کلی خطاهای انسانی است که به اندک بادی به قول صائب تبریزی 
»دفتر ایّام بر هم می خورد و شیرازه امور از هم گیسخته می شود« و 
نام »بحران« و »فاجعه« به خود می گیرد واّل همین س��یل و زلزله ها 
در کشورهای توسعه یافته هم به صورت شدیدتر و حتی سونامی رخ 
می دهد ولی تلفات و خسارات آن نسبت به آن چه ما تجربه می کنیم 
اندک اس��ت. بنابراین اگر از این زاویه به مس��ئله بنگریم به س��خن 
امام علی)علیه السالم( که فرمودند:»مردم خوابند و چون بمیرند بیدار 
می شوند« می رسیم. بر این اساس به گمان من همه ما قبل از سیل 
و هر رخداد طبیعِی دیگر خوابیم و یا خود را به خواب می زنیم و چون 
نهیب مرگ آس��ای حوادث را می شنویم، سراس��یمه  از جا می پریم 
و این باره��م به جای پذیرش واقعیت ک��ه حاصل عملکرد ناصواب و 
کوتاهی و به قول بیهقی کاهلی خود ماست به دنبال مقصر می گردیم.

خالصه آنکه س��یل و باران لزمه ی خلقت و رحمت خداوند اس��ت؛ 
از عوارض هم  نیس��ت اما در غیاب توسعه پایدار، تبدیل به مصیبت  
می ش��ود. بنابراین راه رهایی و پادزهر آن، توسعه است و بس! تا آن 
زمان فعاًل به فکر کمک به هموطنان س��یل زده باشیم که این هم از 

نشانه های انسانیت و انسان های توسعه یافته است.

نگاه آخر

حاشیه های برنامه مهران مدیری  
مهران مدیری دربرنامه جدید دور همی که با  لحن تمسخرآلودی از شرایط 
امروز جامعه به اصطالح انتقاد کرد در فضای مجازی با واکنش های مختلفی 
مواجه شد. علیرضا موعظی alireza moezi   درصفحه توییتر خود نوشت:

» مدیران رسانه  ملی صریح و شفاف بگویند که این استهزای امید، در غوغای 
تحریم و قهر طبیعت، ش��بی چند از جیب این ملت گرفتار تمام می ش��ود؟ 
حداقل مروت را در حق امداد رس��انان و هزاران نفر که در کنار سیل زدگان 
ایستاده اند، مراعات کنید.!« فاطمه ترکاشوند  torkashvand فعال سیاسی 
نیز نوشت:»در اوضاع بحرانی سیل وناراحتی مردم، برای اثبات توهم صدای 
مردم، پالتویی بنویس��ی باتمسخر »امید«! خب چه دلیلی می شود پیداکرد 
  saedi جز عادت به کس��ب درآمد و ش��هرت با  ژست اپوزیسیون؟ ساعدی
از دیگر کاربران نیز نوش��ته است: » مهران مدیری فکر می کند همه چیز را 
تنها فقط او می فهمد. آیا او حاضر است همین اآلن بگوید بابت هرشب اجرا 
چند می گیرد؟ همه ما قبول داریم که مملکت با مشکالتی مواجه است و باید 
برخی عملکردها نقد شود ولی به چه قیمتی؟ به قیمت تمسخر امید مردم و 
همسو شدن با مغرضان آن سوی آب، آن هم در تلویزیونی که امثال این ها را 
برای اهداف خودش گنده کرده است! خبرآنالین هم نوشت: مهران مدیری 
تنها یک بازیچه است. او در بیان مطالب انتقادی از دولت، هیچ نقشی ندارد. 
اوفقط نوشته های نویسندگان برنامه اش را از حفظ می خواند. اگر توجه داشته 
باش��ید مدیری با دست »گوش��ی« اش را می گیرد و با مکث مطالب دیکته 
ش��ده اش را می گوید. او اگر با همین دس��ت فرمان حرکت کند محبوبیتی 

بیشتر از صدا و سیما برای خود دست و پا نخواهد کرد!. 
شهرداری و یک کار غیر قانونی 

در روزهای منتهی به پایان س��ال از س��وی شهرداری یک ویژه نامه نوروزی 
حاوی عکس ها و گفتگوهای رنگی ش��هردار و همکارانش در100 صفحه با 
کاغذ گرانقیمت گالس��ه منتشر شد که از دو زاویه قابل نقد است. اول آنکه 
انتشار این ویژه نامه بدون مجوز قانونی طبق تبصره ماده32 قانون مطبوعات 
خالف مقررات اس��ت. ویژه نامه ای که نه مجوز دارد و نه دارای شناس��نامه 
و تهیه کننده و آدرس چاپخانه اس��ت. مشخص نیست دستگاه های نظارتی 
وزارت ارش��اد که برای هرگونه تخط��ی کوچک مطبوعات آن ها را دادگاهی 
می کنند برای چنین تخلّف آش��کاری اقدام خواهند کرد یا نه! اما نکته دوم 
در زمانه ای که ش��هرداری هزار و یک مش��کل دارد و مردم در ایّام نوروز در 
خیابان ها خاک می خوردند آیا نمی ش��د مبلغ ح��دود150 تا 200 میلیون 
تومان )ش��اید هم بیش��تر!( را که صرف چاپ عکس های رنگی مس��ئولن 
ش��هرداری و گزارش کارهای نکرده و ناتمام آنها ش��ده را خرج یک خیابان 
ش��هر مثل ترمیم آسفالت درب و داغان بلوار هجرت کرد که به دلیل وجود 
بیمارس��تان در این بلوار، چاله هایش جان بیماران و همراهان شان را به لب 
می آورد؟ از اختالفی که میان پرس��نل ش��هرداری پس از چاپ این نشریه 
به واسطه تبعیض در گفتگوها افتاده می گذریم که برخی مصاحبه ها با خانم ها 
و آقایان با مسئولیت های کوچک در میان پرسنل جای حرف و حدیث بسیار 

گذاشته است!.  
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برنام��ه کپی برداری ش��ده از برنامه مش��هور 
»آمری��کاز گات تلن��ت« بن��ام »عصرجدید« 
ب��ا اج��رای احس��ان علیخانی به رغ��م اینکه 
فرص��ت متنوعی ب��رای تماش��ای مخاطبین 
فراهم س��اخته اما آنچه باعث می شود دست 
به نقد این برنامه زد، ترکیب غیرکارشناسی و 
غیرتخصصی داوران برنامه است. رویا نونهالی 
متولد 1341 ته��ران، بازیگر و فارغ التحصیل 
رشته نقاش��ی، امین حیایی بازیگر و کافه دار 
متولد 1349 دیپلم��ه ریاضی و فیزیک، آریا 
عظیمی نژاد متولد 1352 تهران، آهنگس��از 
و نوازن��ده و بش��یر حس��ینی متول��د1360 
فارغ التحصیل حقوق و از کارکنان تلویزیون، 
ترکیب داوران این برنامه را تشکیل می دهند. 

این ترکیب نش��ان از یک تیم غیرحرفه ای و 
غیرتخصصی است که مایل هستند خودشان 
را در هم��ه ی زمینه ه��ا صاحب نظ��ر قلمداد 
کنند. ژستی که در زمان رأی دادن می گیرند 
و اظهارنظرهای عوامانه و ذوقی و سطحی در 
قبال نمایش ها بخوبی مؤید این نکته اس��ت. 
اگرچ��ه نظ��ر دادن در زمین��ه ای که حداقل 
معلومات و تجربه دارند قابل احترام هس��ت. 
جالب تر آنکه این داوران گاهی رأی شان را پس 
می گیرند و یا علیخانی درکار داوری دخالت و 
آن ه��ا را مجبور به تغییر رأی می کند. از آنجا 
که وظیفه ی این داوران قضاوت و صدور حکم 

اس��ت لذا اولین و ضروری ترین نیاز استقالل 
رأی و نیز اش��راف علمی و حداقل تجربی در 
خصوص هنرها و نمایش های مختلفی اس��ت 
که توسط هنرمندان و ورزشکاران و غیره اجرا 
می ش��ود. حتی گاهی آرای آن ها احساسی و 
صرفاً برگرفته از اش��ک و احس��اس اس��ت و 
ای��ن بزرگترین توهین به ش��عور مخاطبین و 
صدها صاحب نظر در کش��ور است. گویا این 
ملت عادت کرده  همیش��ه کار را در دس��تان 
آدم های غیرکارش��ناس ببیند حتی اگر شده 
غرور و شخصیت فردی لگدکوب قضاوت های 

ناعادلنه ی آنان شود./ انصاف نیوز

داورانی که بر اساس
 احساس و اشک
 رأی می دهند

نگاهی به
برنامه تلویزیونی 
عصرجدید
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