
رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

  حوادث  7

بررسی مصرف بی رویه سوخت بنزین و روز شوراها درآئینه هفته؛

انفعال نمایندگان مجلس

بهترین اعمال رمضان، ترک گناه است 
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تیترها

 آخــر  8

در بازدید ده ها خبرنگار خارجی و کشوری با حضور 
مهندس تقی زاده  مطرح شد:

گل گهر 50 پروژه در دست اقدام دارد

 ورزش و سالمت  6

در گفت وگوی »نسیم امید« با دو کارشناس مطرح شد:

هشدار به خانواده ها و مسئوالن
در مورد خودکشی

 آخــر  8

جواهری، مدیرعامل باشگاه گل گهر:

قهرمانی لیگ دسته اول
آسان به دست نیامد

 اطالع رسانی  4

مهندس پوریانی،  مدیرعامل گهرزمین؛

بحران
و گهرزمین در حمیدیه

 سالمت  6

 سلطانی، پزشک دیابت کلینیک سالمت:
روزه برای دیابتی های چاق

بسیار مفید است

حجت االسالم محمودآبادی، سرپرست فرمانداری در اولین جلسه کاری با اصحاب رسانه مطرح کرد:
  خبــر  2صیانت از آرای مردم در انتخابات

عکس: علی شیبانی

نسیم امید: بنزین در آستانه تغیر وضعیت است و بحث بنزین 
اساس  بر  است.  مطرح شده  افکار عمومی  و  در مجلس  مجددا 
گزارش آژانس بین المللی، کشور ما در صدر کشورهای پرداخت 

این  در  دارد.  قرار  در جهان  فسیلی  های  یارانه سوخت  کننده 
تحت  تومان  میلیارد  هزار   934 از  بیش  دولت  امسال  گزارش 
دو  تقریبا  میزان  این  که  می کند  پرداخت  پنهان  یارانه  عنوان 

کشور  کل  عمومی  بودجه  تومان  میلیارد  هزار   478 رقم  برابر 
است و  پس از ونزوئال ارزان ترین قیمت بنزین جهان در کشور 

شهــر  3ما به فروش می رسد. ...



در جلسه تودیع و معارفه سرپرست فرمانداری
مطرح شد؛

سر منافع مردم
البی گری و معامله نخواهم کرد

گروه خبر: مراسم تودیع و معارفه فرمانداری ویژه شهرستان با 
حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری، نماینده مردم در مجلس، 
امام جمعه شهرستان، روسای ادارات و مدیران شرکت های صنعتی 

معدنی چهارشنبه هفته گذشته در دانشگاه پیام نور برگزار شد. 
حجت االسالم سید محمود حسینی، امام جمعه در این مراسم گفت: خدمت 
در نظام اسالمی عبادت است و اتحاد و همدلی رمز موفقیت همه امور است 
و در جامعه اسالمی مسئوالن و مردم هدفی مشترک دارند. وی در ادامه 

خواستار توجه بیشتر به امور مردم و رضایت ارباب رجوع در اداره ها شد.
محمدصادق بصیری، سرپرست معاونت سیاسی  امنیتی استانداری در ادامه 
گفت: این شهرستان ظرفیت های متعدد برای توسعه و پیشرفت دارد و 
قابلیت های سیرجان می تواند روند رشد و آبادانی را سرعت بخشد و دشمنان 
در طراحی و توطئه های خود قصد تخریب مسئوالن و ناامید و مأیوس کردن 
مردم رادارند که عملکرد خوب هر مدیر مردم را امیدوار خواهد کرد. وی ادامه 
داد: در سیرجان باید کار فرهنگی بیش تر انجام شود چون زیرساخت کارهای 

اقتصادی و صنعتی است .
شهباز حسن پور، نماینده مردم در مجلس نیز گفت: در شهری که 50 هزار نفر 
مهاجر و 30 هزار نفر اتباع بیگانه زندگی می کنند باید سرانه خدمات و درمان 
هم به همین نسبت افزایش داشته باشد و پیشرفت های خوب شهرستان و 
توجه به شهرها و بخش ها و روستاها را از نتایج طرح های اقتصادی و معدنی 
دانست. وی بابیان اینکه زمانی که استاندار محترم از من پرسیدند چه کسی 
برای فرمانداری سیرجان مناسب است، بیش از 10 نفر را معرفی کردم و 
گفتم دهیاران و بخشدارانی در سیرجان داریم که حکم یک فرماندار را دارند. 
منصور مکی آبادی، فرماندار سابق در این جلسه بیان کرد: ما نشست های 
هفتگی با مردم و سه ماهه با مطبوعات را برگزار کردیم و این بنا را گذاشتیم 
که خودمان را وقف مردم کنیم و تالش کردیم که دوگانگی بین عناصر 
مؤثر شهرستان وجود نداشته باشد و حول یک محور حرکت کردیم. وی 
بابیان اینکه اگر برای مردم کاری انجام شود آن ها بدانند، هیچ کس نمی تواند 

تخریب کند. 
حجت االسالم محمد محمودآبادی، سرپرست جدید فرمانداری ویژه در پایان 
این مراسم گفت: ما باید تالش کنیم مشکل اشتغال را حل کنیم پس ابتدا 
برنامه من برای رفع موانع تولید است که باید واحدهای تولیدی را رونق 
ببخشیم. وی ادامه داد: کارهای زیادی در شهرستان انجام شده اما چرا باید 
بیش از 10 هزار نفر مستمری از کمیته امداد بگیرند و اگر ما در رفع مشکالت 
مردم تالش نکنیم موفق نخواهیم شد و من در مأموریت خود پاسخگو خواهم 
بود. وی بیان کرد: از همین لحظه اعالم می کنم که 24 ساعت آنالین در 

خدمت مردم هستم و سر منافع مردم البی گری و معامله نخواهم کرد. 

خبــر

گروه خبر: اولین جلسه کاری حجت االسالم 
ویژه  فرمانداری  سرپرست  محمودآبادی، 
جلسه  از  پس  رسانه  اصحاب  با  سیرجان 
معارفه دانشگاه پیام نور چهارشنبه شب هفته 

گذشته در دفتر فرماندار برگزار شد.
این نشست،  ابتدای  محمد محمودآبادی در 
اهمیت مطبوعات و فضای رسانه ای سیرجان 
را مهم ترین دلیل برگزاری این نشست عنوان 
اولین  عنوان  به  نشست  این  گفت:  و  کرد 
برنامه کاری من با مطبوعات نشان دهنده این 
است که اهمیت ویژه ای برای مطبوعات قائل 
هستم، چون خبرنگاران چشم بینای جامعه 
فرصت  ها،  تهدید  خبرنگاران  شما  هستند، 
ها، نقاط قوت و ضعف ها را می بینید و آگاه 
هستید که در جای جای شهر چه اتفاقی می 

افتد و بر مشکالت مردم هم واقفید.

 نبود سوال بی پاسخ در سیرجان
سرپرست فرمانداری ویژه افزود: در تمامی مسئولیت 
های خود عملگرا بودم عملگرایی یک اصل است و 
اگر در کاری موفق نشدیم بایستی واقعیت ها را به 
مردم بگوییم صداقت یعنی چیزی را از مردم پنهان 
نکنیم و نباید سوال بی پاسخی در جامعه شهروندی 

سیرجان وجود داشته باشد.
محمودآبادی خاطرنشان کرد: سیرجان با توجه به 
موقعیت خوبی که دارد می تواند به سرعت مسیر 
پیشرفت را طی کند، به شرط وحدت و همدلی 
و به دور از حب و بغض و کینه. سیرجان می تواند 
به عنوان شهر نمونه فرهنگی و اقتصادی در جامعه 
های  فرصت  و  انسانی  منابع  به  اگر  شود  مطرح 

سیرجان توجه ویژه شود.

  حضور در دفاتر مطبوعات محلی
نماینده دولت در سیرجان بیان کرد: خدمت در هر 
لباسی مهم نیست مهم این است که ما اندیشه و 
انگیزه توان خدمت داشته باشیم، بنا دارم هر هفته 
از  از نشریات شهرستان سرکشی کنم و  به یکی 
نزدیک در جریان روند فعالیت نشریات و مشکالت 
آنها قرار بگیرم و در حد توان مشکالت را برطرف 
باید حمایت  این است نشریات  اعتقادم  کنم من 

معنوی شوند و به عنوان رکن چهارم دموکراسی به 
رسمیت شناخته شوند، من مطبوعات را به رسمیت 
می شناسم و چشم بینای خود و مسئولین می دانم. 
محمودآبادی گفت: اعتقاد دارم نشریات باید ستون 
نقد را نسبت به مسئوالن ایجاد کنند و نشریاتی که 
نقد منصفانه و همراه با پیشنهاد سازنده بدهند با 

آغوش باز می پذیرم.

 نظارت در شهرستان ضعیف است
محمودآبادی درخصوص توسعه نامتوازن با وجود 
معادن که در سیرجان وجود دارد و باعث گرانی 
در سیرجان شده است گفت: نظارت ضعیف است و 
باید آن را قوی کنیم و ااِل هر چه تعداد شرکت ها 
و توسعه اقتصادی بیشتر شود قطعا مشکل بیکاری 
کمتر می شود و رونق تولید توسعه پیدا می کند. 
وی افزود: من اعتقاد دارم کسانی که حقوقشان کم 
است باید تالش کنیم که حقوقشان باال رود ضمن 
اینکه نظارت بر صنوف مختلف را هم باید تقویت 
های  بازرسی  قطعا  نظارت  بحث  در  من  و  کنیم 
نامحسوس و محسوس از ادارات و صنوف مختلف 

خواهم داشت.

 توریسم درمانی یکی از اهداف ماست
سری  یک  گفت:  درمان  حوزه  در  محمودآبادی 
مشکالت وجود دارد و ما همچنان باید به دنبال 
توسعه در حوزه درمان هم باشیم و به نوعی توریسم 
درمانی یکی از اهدافی است که ما در آینده دنبال 

می کنیم.

 ابالغ به وزارت کشور
ارسال شده است

سرپرست فرمانداری در خصوص حکم خود گفت: 
حکم فرمانداران را وزیر کشور باید امضا کند بنابراین 
هیچ فرمانداری همان ابتدا فرماندار نمی شود باید 
استاندار،  ابتدا کسی را به عنوان سرپرست منصوب 
کند و بعد پرونده ایشان را به وزارت کشور ارسال 
شود و طی این فرآیند حداقل یک الی سه ماه حکم 
البته ممکن است  اعالم می شود  و  امضا  فرماندار 
استاندار  و  بگذارند  سرپرست  عنوان  به  را  فردی 
پرونده آن را به وزارت کشور نفرستد ولی پرونده 

من به وزارت کشور ارسال شده است.
 مالک مدیران توانایی

 و هماهنگ بودن آنهاست

محمودآبادی در خصوص تغییرات مدیریتی گفت: 
شاخص هایی که من گفتم اگر کسی خودش را 
تطبیق بدهد من با کسی مشکل ندارم و جناحی 
قرار نیست کسی را تغییر بدهم اما اگر کسی واقعا 
روحیه جهادی، انگیزه کار، توانایی الزم را نداشت 
که پا به پای بنده بیاید قطعا خودش کنار می رود 
تا اینکه من عوضش کنم. ولی مالک بنده توانایی و 
هماهنگ بودن است و در واقع ما در دولت تدبیر و 
امید هستیم هماهنگ بودن با دولت و قبول داشتن 
دیدگاه های دولت و همچنین هماهنگ بودن با 
دیدگاه های نظام مقدس اسالمی و فرمایشات مقام 
معظم رهبری که می گویند جوان گرایی و جهادی 
بودن مدیران است حرکت کنم. سرپرست جدید 
فرمانداری درخصوص طرح های نیمه کاره فرماندار 
سابق گفت: برنامه هایی که در آن هزینه شده است 

قطعا ناتمام نخواهد ماند.

 در مدیریتم با کسی تعارف ندارم
با فساد  سرپرست فرمانداری در خصوص مبارزه 
و رانت خواری در شهرستان که زیاد شده گفت: 

ما باید جلوی فساد را بگیریم که آیا این اموال از 
راه های نامشروع به دست آمده یا خیر، این ثروت 
یا  بوده  نامشروع  راه  از  آمده  به دست  افزایی که 
سوءاستفاده و یا البی گری های اداری بوده یا از 
موقعیت مدیران بوده با این ها باید برخورد شود 
من در مدیریتم با کسی تعارف ندارم. وی افزود: 
مگر می شود کسی دنبال ایجاد صداقت و شفافیت 
باشد اما دنبال مبارزه با فساد نباشد قطعا این ها 
مجموعه شعارهای بنده است که ان شاا... با ایجاد 
کارگروه های محسوس و نامحسوس این مشکل 
را حل و پیگیری کنیم تا ان شاا... آرامش روانی 
با  بدانند که مسئولین شان  باشیم و مردم  داشته 

فساد مبارزه می کنند.

 برگزاری انتخابات سالم
فرماندار جدید درپاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات 
گذشته سیرجان که با حاشیه های زیادی همراه 
چیست  بعدی  انتخابات  برای  اش  برنامه  بوده  
گفت: امسال یکی از برنامه ای مهم دولت برنامه 
انتخابات است که در اسفندماه برگزار می شود و 
ما هم براساس تجربه ای که سال های گذشته در 
انتخاباتی  کرد  خواهیم  سعی  داشتیم  فرمانداری 
سالم و امانتدار رای مردم باشیم، هرچه که مردم 
تصمیم می گیرند قطعا همان است. در خصوص 

انتخابات قبلی شایعه هایی وجود دارد و اینکه چه 
مقدار قابل اثبات است بنده نمی دانم اما دستگاه 
های نظارتی که درانتخابات نظارت می کنند قطعا 
نظارت شان نظارت صحیح است وقتی که انتخابات 
چه در مجلس و چه در شورای نگهبان مهر تایید 
می خورد در واقع ناظرین مجلس شورای اسالمی 
قطعا به این نتیجه رسیدن که اگر تخلفی هم شده 
تخلف موثری نبوده و من در خصوص گذشته نمی 
توانم قضاوت کنم. اما انتخابات پیش رو را می توانیم 
این اطمینان را بدهیم تا جایی که به هر صورت رای 
مردم در آن خدشه وارد نشود با تمام وجود از آن 

صیانت می کنیم.
 ارایه طرح های جدید در حوزه میراث 
مورد  در  دیدگاهش  خصوص  در  محمودآبادی 
میراث فرهنگی گفت: الجرم میراث فرهنگی پایه 
و اساس توسعه فرهنگی است مگر غیر از این باشد 
بنابراین من  مباحث فرهنگی قابل طرح نیستند 
سه سال سازمان اسناد کتابخانه ملی بودم وکامال 
به تاریخ و پیشینه سیرجان و استان آگاه هستم و 
ارزش و اهمیت حتی یک برگ کاغذ به عنوان کاغذ 
باطله مربوط به سال 1320 را هم کامال می دانم تا 
برسد به بناهایی که هر کدام خشت خشت آنها با 
ما صحبت می کنند و تاریخ را برای ما می گویند. 

 دیدگاه سیاسی برای من فرق نمی کند
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  محمودآبادی 
چقدر اصالح طلبان در انتخاب فرماندار سیرجان 
نقش داشتند و حمایت نماینده از شما چطور بود 
گفت: این را باید از کسی که من را انتخاب کرده 
بپرسید نه از من، چون من انتخاب شده ام.  مالک 
من عمل گرا، جهادی بودن، انقالبی بودن است و 
توفیری نداره ازچه گروهی هستم چون در دولتی 
هستیم که دولت اعتدال، دولت تدبیر و امید است 
نبوده و در  آقای روحانی هیچگاه جناح خاص  و 
بین وزراء و استانداران همه طیف ها هستند و قطعا 
وقتی که با این رویکرد باشد بنده هم مالک اصلی 
ام در انتخاب مدیران و همکاری با مدیران عمل 
گرا بودن و جهادی بودن هست و برای من دیدگاه 

سیاسی فرق نمی کند.

 نسیـم امیدخبـر2

حجت االسالم محمودآبادی، سرپرست فرمانداری ویژه در اولین جلسه کاری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

صیانت از آرای مردم در انتخابات
خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند  انجام نقد نسبت به مسئوالن  قرار نیست جناحی کسی را تغییر دهم   جلوی فساد و رانت را می گیریم  

 بازرسی های نامحسوس و محسوس از ادارات و صنوف مختلف   به دور از حب و بغض، سیرجان می تواند شهر نمونه مطرح شود

شنبه 14 اردیبهشت1398، شماره 184 ، سال پنجم

ابالغیه
در اجرای ماده 174 - قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مصوب 29/11/1392 - به آقای مهدی مسلمی زاده فرزند حسین که 
در پرونده کالسه 961509 این شعبه به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می 
باشند ابالغ  میگردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب سیرجان واقع در چهارراه طلوع )دادسرا( حاضر شوید 

نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. علیرضایی 
 مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سعید اسدی زیدآبادی نژاد با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 4935 فرعی از 2312 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام 
آقای سعید اسدی زیدآبادی 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 : 14/ 2 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محسن شهسواری پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت نوزده سهم دو دهم سهم مشاع از نودو شش سهم پالک 82 فرعی از 5067 اصلی 
واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای محسن شهسواری 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. تاریخ 

انتشار : 14/ 2 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محسن شهسواری پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 68 فرعی از 5067 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام 
آقای محسن شهسواری 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. تاریخ انتشار : 

14/ 2 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محسن شهسواری پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 69 فرعی از 5067 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام 
آقای محسن شهسواری 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. تاریخ انتشار : 

14/ 2 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک 7 فرعی از 1807 اصلی به مساحت 
94310/50 متر مربع واقع در اراضی فیروزآباد قهستان بخش 38 کرمان مورد تقاضای آقای حمید ملکشاهی نیاز به 
تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 98/2/3 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح 
روز سه شنبه 98/3/7 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می 
گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با 
معرفی مالک انجام و چنانچه کسی برحدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر 
ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 

98/2/14   - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه ششدانگ باغ دارای پالک 8 فرعی از 1807 اصلی به مساحت 25000 
متر مربع واقع در اراضی فیروزآباد قهستان بخش 38 کرمان مورد تقاضای آقای حمید ملکشاهی نیاز به تحدید 
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 98/2/3 مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز 
سه شنبه 98/3/7 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد 
که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی برحدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال 

گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: شنبه 98/2/14 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه ششدانگ زمین محصور دارای پالک 4951 اصلی به مساحت 557/77 
متر مربع واقع در محمودآباد سادات بخش 37 کرمان مورد تقاضای آقای سعید میرشاهی نیاز به تحدید حدود دارد 
اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 98/2/5 مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 
98/3/6 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسی برحدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. 

بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: شنبه 98/2/14 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



تغیر  آستانه  در  بنزین  امید:  نسیم 
در  مجددا  بنزین  بحث  و  است  وضعیت 
مجلس و افکار عمومی مطرح شده است. 
المللی،  بین  آژانس  گزارش  اساس  بر 
پرداخت  کشورهای  صدر  در  ما  کشور 
در  فسیلی  های  سوخت  یارانه  کننده 
امسال  گزارش  این  در  دارد.  قرار  جهان 
تومان  میلیارد  هزار  از 934  بیش  دولت 
پرداخت  پنهان  یارانه  عنوان  تحت 
می کند که این میزان تقریبا دو برابر رقم 
478 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی 
ارزان  ونزوئال  از  پس  و   است  کشور  کل 
ترین قیمت بنزین جهان در کشور ما به 

فروش می رسد.
بنزین هزار تومانی یکی از ارزان ترین 
ما  متورم  اقتصاد  در  که  است  کاالهایی 
سال  از  بنزین  قیمت  شود  می  عرضه 
1394 تاکنون تغییر نکرده است که هدف 
از این اقدام پیشگیری از فشار اقتصادی 
ولی  است  بوده  جامعه  مختلف  براقشار 
نرسیده  تحقق  به  فرضیه  این  عمل  در 
تومان  هزار  بنزین  تنها  نه  زیرا  است 
فشار اقتصادی را کاهش نداده بلکه فشار 
نفع کشور  یا عدم  پنهان  یارانه  از  ناشی 
ارزان  بسیار  قیمت  به  بنزین  فروش  از 

برشانه های اقتصاد سنگینی می کند.
اقشار مختلف جامعه نه تنها از یارانه بنزین 
بهره مند نمی شوند بلکه فشار تورمی حاصل 
از این سیاست اشتباه مجلس و دولت را نیز بر 
دوش می کشند. اهالی روستاها اکثرا خودرو 
خودرو  دارای  روستاییان  درصد   ./7 ندارند 
ماشین  به  بنزین  سهمیه  اعطای  لذا  هستند 
دارها دردی از فقرای جامعه دوا نخواهد کرد 
را  ثروتمندند می روند دو ماشین  آنهایی که 
افزایش مشکالت  هم  باز  و  کنند  می  چهارتا 
مردم. یارانه سوخت و انرژی باید به سه دهک 

پایین جامعه پرداخت شود
چه  کاالها،  سایر  قیمت  افزایش  و  تورم 
افتد.  می  اتفاقا  دارد  نخواهیم  چه  بخواهیم 
کاری  احیای  مختلف،  های  گزینه  درمیان 
فرد  هر  به   ( بنزین  بندی  سهمیه  و  سوخت 
سوخت  شدن  نرخی  دو  و  سال(   18 باالی 
راهکار مناسبی است که می تواند در مدیریت 
مصرف سوخت و جلوگیری از مصرف بی رویه 
و قاچاق سوخت بسیار تاثیرگذار باشد. بنزین 
سرمایه کشور است و اکنون عالوه بر قاچاق، 
روزانه بیش از 120 میلیون لیتر بنزین مصرف 
و دود می شود. باید از هدر رفت و مصرف بی 
رویه آن جلوگیری شود. مردم عزیز نیز شرایط 
کشور و تحریم هایی اعمال شده را درک می 
کنند و همکاری الزم را برای حفظ، استقالل و 

هویت کشور خواهند داشت البته تعدادی نیز 
برای ضربه زدن به منافع ملی و سرمایه های 
خواهند  آفرینی  تشنج  در  سعی  کشور  ملی 
کرد ولی باید با مهار آنها به جهت حفظ این 

سرمایه ملی اقدام کرد.
مجلس  توسط  کلی  قانون  یک  تصویب  لذا 
مبنی بر افزایش درصدی سالیانه قیمت بنزین 
و سایر فرآورده های سوخت برای همیشه می 
تواند با دادن آمادگی روانی به مردم با تبعات 

افزایش ناگهانی نرخ سوخت مقابله کند و این 
که  است  مجلس  نمایندگان  عهده  بر  مهم 
مدیریت  توانایی  هنوز  سال  همه  این  از  بعد 
سوخت بنزین را ندارند و معلوم نیست چگونه 
گذاری  قانون  با  کشور  این  در  خواهند  می 
مشکالت را برطرف کنند. در صورتیکه با جمع 
کردن چند رای نماینده دیگر می توانند این 
ولی  کنند  مطرح  و  ارایه  مجلس  به  را  طرح 
متاسفانه به جای وقت گذاشتن بر امورات این 
چنینی، منتظرند فردی از حوزه انتخابیه فوت 
مراسم  در  رای  برای جمع کردن  آنها  و  کند 
و  مرحومه شرکت  یا  مرحوم  پرسه  و  تشییع 
پیام تسلیت دهند. ان شاا... که خداوند متعال 
چنینی  این  نمایندگان  کوتاهی  و  قصور  از 

نگذرد و جهنم در انتظار آنهاست. 

 نبود برنامه شهری
در شورای شهر 

در هفته شوراهای اسالمی شهر و روستا)نهم 
و  شورا  داریم.  قرار  شورا(  روز  اردیبهشت، 
شهرداری یکی از مهمترین نهادهای تاثیرگذار 
هر شهرستان به حساب می آید گاهی حتی از 
فرمانداری نیز اهمیت بیشتری دارد و بیشتر 
زندگی  با  که  چرا  گیرد  می  قرار  توجه  مورد 
مراجعات  و  دارد  سروکار  شهروندان  روزمره 
مردمی به آنجا زیاد است پول و امکانات خوبی 
نیز در آنجا است و افرادی که دنبال خدمت به 
مردم یا  بهره برداری خاص هستند نگاه ویژه 

ای به آن دارند. 
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر سیرجان، 
با  انتخابات  حتی  و  تاسیس  بدو  همان  از 
انتخاباتی که در  حاشیه به همراه بوده است. 

زمان فرمانداری منصور مکی آبادی انجام شد 
با  انتخابات،  برگزاری  روند  به  اعتراض  در  و 
اعتراض بسیاری از نامزدها ی انتخابات روبرو 
تایید  ابطال پیش رفت و بدون  تا مرز  شد و 
شدن انتخابات توسط هیئت نظارت استان، به 
یک  با  و  معترض  نامزدهای  گذشت  با  نوعی 
پاراف ساده فرشید فالح، دبیر هیئت نظارت 

استان پرونده آن بسته شد.
 در نقد عملکرد شورای شهر سیرجان یکی 
از مواردی که همواره باعث نگرانی شهروندان 
گیری  تصمیم  استقالل  عدم  هست  و  بوده 
پدرخوانده  از  تبعیت  و  شورا  اعضای  اکثریت 
اعضای  حقوقی  و  حقیقی  هویت  که  است 
شورای شهر را با چالش جدی روبه رو کرده 

است.
آینده  و  نگاه جامع کالن  باید  شورای شهر 
برنامه  شهر  آینده  برای  و  باشد  داشته  نگر 
داشته  مدت  بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه 
باشد که خبری از آنها نیست. نکته مثبت در 
طول مدت فعالیت این دوره شورا و شهرداری 
انجام فعالیت های عمرانی ترمیم معابر شهری، 
عمدتا  نواحی  در  مجدد  آسفالت  و  جداول 
بوده  ها  حاشیه  به  توجهی  بی  و  شهر  مرکز 
است. کمربندی شاهد، یک شاهراه حیاتی با 
است  آن  اطراف  اهالی  برای  فراوانی  خطرات 
صورت  اقدمی  آن  دادن  سروسامان  برای  و 
شهرداری  شده  جذب  بودجه  است.  نگرفته 
بوده  تومان  میلیارد  در سال 97 حدود 140 
اساسی  پروژه  دو  حداقل  آن  با  شد  می  که 
اشتباه  پروژه  و  مسافربری  ترمینال  قبیل  از 
زیرگذر مکی آباد را افتتاح کرد. در فضای سبز 
شهری بیش از حد به گل کاری پرداخته شده 
است در صورتی که به گفته پروفسور کردوانی 
چمن و گل کاری در این اوضاع واحوال کاری 
عبث و بیهوده است و تحت هر شرایطی باید 

درختان مناسب کاشته شود.
از  یکی  شهرداری  نیروهای  ساماندهی 
که  است  شهرداری  و جدی  جاری  مشکالت 
اند.  برای آن نکرده  اقدامی  شورا و شهرداری 
حجم باالی نیروی شاغل در شهرداری بدون 
داشتن وظیفه سازمانی فقط حقوق می گیرند. 
شورای  وارد  تازه  اعضای  به  آموزش  دادن   
بدنه  ساماندهی  شهرداری،  پرسنل  و  شهر 
انسانی  و  مالی  منابع  مدیریت  و  شهرداری 
فرهنگ  مقوله  به  توجه  شهرداری،  و  شورا 
شهرستان و توجه به توسعه و زیرساخت های 
شهری مهم است و از حقوق شهروندی است 
حاکم  روح  به  توجه  همان  آن  از  مهمتر  اما 
مدیریت  و  ریزی  برنامه  در  که  شهرهاست 
شهری نمود می یابد که انتظار می رود مورد 

توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.

بررسی مصرف بی رویه سوخت بنزین و روز شوراها درآئینه هفته؛

انفعال نمایندگان مجلس

خبــر

جوابیه
نشریه  این  تحلیلی  گزارش  درج  پی  در  امید:  نسیم 
در  سیرجان  در  یازدهم  مجلس  انتخابات  درباره ی 
ارسال  ابناء  مهدی  دکتر  از  ای  جوابیه  پیشین،  شماره 

شده است که عینا درج می شود.
مدیر مسئول محترم هفته نامه نسیم امید

با سالم و احترام
نسیم  نامه  هفته   98 اردیبهشت  هفتم  شنبه  تاریخ  در 
انتخابات  در خصوص  تحلیلی  گزارشی  در شماره 183  امید 
عنوان  به  اینجانب  از  آن  که طی  نمود  درج  یازدهم  مجلس 
از  شد.  برده  نام  کاندیداتوری  احتمالی  های  گزینه  از  یکی 
ابهاماتی  و  سواالت  است   ممکن  موضوع  این  طرح  که  آنجا 
برای  و مبنایی  نموده  ایجاد  برای خوانندگان محترم گزارش 
تحلیل های آتی گردد ، ضمن  ارج نهادن به نیت خیر شما 
مطلب  انعکاس  به  نسبت  مطبوعات  قانون  وفق  خواهشمندم 
ذیل اقدام فرمایید: همانگونه که مستحضرید رویکرد اینجانب 
حوزه  در  فقط  هم  آن   ، اجرایی  و  مدیریتی  صرفا  ابتدا  از 
بهداشت ، درمان و امداد بوده و در  خصوص انتخابات با هیچ 
گروهی مذاکره ای صورت نگرفته و قصد حضور در این عرصه 
خواست  و  ای  حرفه  فعالیت  زیاد  حجم  دلیل  به  و  ندارم  را 
همشهریان و بیمارانم در اولین فرصت ممکن از امور اجرایی 

نیز فاصله خواهم گرفت. 
لذا از دوستان و همشهریان گرامی خواهشمندم از پرداختن 
خودداری  مجازی  و  مکتوب  های  رسانه  در  موضوع  این  به 

فرمایند .
با سپاس - مهدی ابناء

***
دکتر رضا شمسی میمندی، مسئول فنی 

داروخانه کلینیک سالمت :
ارایه رایگان داروهای بیماران خاص  

که  خاص  بیماران  خبر:  گروه 
پزشکی  علوم  دانشکده  از  نامه 
ها  آن  داروهای  باشند  داشته 
داروخانه  در  رایگان  صورت  به 

کلینیک حسینی ارائه می شود.
میمندی،  شمسی  رضا  دکتر 
کلینیک  داروخانه  فنی  مسئول 
با  گفتگو  در  حسینی  مرحوم 
نسیم امید درباره وضعیت عرضه 

و  غذا  معاونت  همکاری  با  گفت:  خاص  بیماران  برای  دارو 
انجمن دارو سازان داروهای  و  داروی دانشکده علوم پزشکی 
می شوند.  توزیع  شهر  سطح  های  داروخانه  تمام  در  خاص 
روان در  و  اعصاب  و  تاالسمی  ام اس،  داروهای  به گفته وی 

داروخانه کلینیک سالمت عرضه می شود. 
وی در ادامه بیان کرد: کمبود داروهای بیماران خاص اگر 
وجود داشته باشد مشکل کشوری است اما در سطح سیرجان 
دانشکده  از  نامه  که  خاص  بیماران  و  نداریم  خاصی  مشکل 
علوم پزشکی داشته باشند داروهای آن ها به صورت رایگان 

است.
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این مهـم بر عهده نمایندگان مجلس اسـت 
که بعـد از ایـن همه سـال هنـوز توانایی 
مدیریت سـوخت بنزین را ندارند و معلوم 
نیسـت چگونه می خواهند در این کشـور 
با قانون گذاری مشـکالت را برطرف کنند. 
در صورتیکـه بـا جمـع کـردن چنـد رای 
نماینده دیگـر می تواننـد این طـرح را به 
مجلس ارایه و مطرح کنند ولی متاسـفانه 
بـه جـای وقـت گذاشـتن بـر امـورات این 
چنینی، منتظرند فـردی از حوزه انتخابیه 
فـوت کنـد و آنها بـرای جمـع کـردن رای 
در مراسـم تشـییع و پرسـه مرحـوم یـا 

مرحومـه شـرکت و پیام تسـلیت دهند. 

شـورای شـهر باید نـگاه جامـع کالن و 
آینده نگر داشـته باشـد و بـرای آینده 
شـهر برنامه کوتـاه مدت، میـان مدت و 
بلنـد مـدت داشـته باشـد که خبـری از 
آن ها نیسـت. نکته مثبـت در طول مدت 
فعالیـت ایـن دوره شـورا و شـهرداری 
انجـام فعالیـت هـای عمرانـی ترمیـم 
معابر شـهری، جداول و آسـفالت مجدد 
در نواحـی عمدتـا مرکـز شـهر و بـی 

توجهـی به حاشـیه هـا بوده اسـت. 
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* گهرزمین اولین شرکت حاضر در منطقه سیل 
زده 

مصالح  به  بنا  استان خوزستان  در  وقوع سیل  دنبال  به 
انسان دوستانه و نظر مقامات عالی رتبه نظام جهت حمایت 
از سوی هیات  از سیل،  و کمک فوری به آسیب دیدگان 
و  تشکیل  زدگان  از سیل  گهرزمین ستاد حمایت  رئیسه 
امکانات نیرویی و لجستیکی این شرکت به منطقه سیل 
زده»حمیدیه« در استان خوزستان انتقال یافت و تا آخرین 
روزی که ستاد بحران در منطقه فعال بود شرکت گهر زمین 
فعالیت می کرد. این ستاد تصمیم گیری متشکل از)مهندس 
پوریانی مدیرعامل شرکت، مهندس سلیمان زاده معاون بهره 
برداری، مهندس دالوریان مدیرپشتیبانی و سایر معاونین 
شرکت( برآن شد با هماهنگی ستاد بحران استانداری کرمان 
بود  شده  معرفی  حمیدیه  شهرستان  معین  عنوان  به  که 
اقدامات خود را در منطقه بر حسب اعالم نیازها و اولویت 
های مشخص شده توسط نمایندگان استانداری کرمان در 

منطقه اجرا کند.
* دالیل وقوع سیل در استان خوزستان 

روان آب های چند استان به استان خوزستان سرازیر می 
شوند تا بعد از سیراب کردن این دشت حاصلخیز روانه دریا 
شوند؛ این روان آبها از مناطقی مثل لرستان و خرم آباد و 
به سمت  بختیاری  و  و چهارمحال  بویراحمد  و  کهگیلویه 

استان خوزستان حرکت می کنند. 
بررسی مسیر سیالب ها نشان می دهد که در حوضه های 
آبریز رودخانه کارون، رودخانه سیمره، رودخانه دز، رودخانه 
وقوع  به  متعددی  های  کرخه سیالب  رودخانه  و  کشکان 
پیوست که بیشترین دبی سیالب ها در رودخانه دز مشاهده 

شد .
بر روی رودخانه کارون با وجود سدهای مخزنی کارون 4 
، کارون 3 ، شهید عباسپور و گتوند، سیالب های رخ داده 
در باالدست و میان حوضه ای تماما مهار شد و بدون آنکه 
خسارتی برای پایین دست به همراه داشته باشد، به ذخایر 

آبی استان خوزستان برای ماه های آینده افزوده شد .
نام احداث شده  در رود سیمره نیز سدی که به همین 
که توانست در مهار سیالب ها موثر واقع شود اما به منظور 
جلوگیری از سرریز شدن این سد، دریچه های خروجی آن 
به صورت مدیریت شده باز شد تا حجم سیالبهای رها سازی 
شده به مخزن خالی سد کرخه وارد شود. در رود کشکان اما 
سدی برای مهار سیالب ها نبود. بر روی این رودخانه قرار 
بود در حدود یک کیلومتر پایینتر از محل تالقی دو شاخه 
تشکیل دهنده کشکان یعنی کاکارضا و چم زکریا، یک سد 
بتنی دو قوسی به نام »تنگ معشوره« ساخته شود که با 
وجود اینکه اجرای آن سالها در برنامه قرار داشت، اما هنوز 

اجرا نشده است.
در طول رود کشکان، هیچ سدی در حال حاضر وجود ندارد 
و تمامی سیالبهای این رود، به سوی کرخه و مخزن خالی 
این سد روانه شد.  شاید اگه کرخه خالی نبود، سیالبهای 

کشکان نیز فاجعه آفرین می شد.
سد کرخه هم خروجی سیمره را مهار کرد، هم سیالبهای 
کشکان را در خود جمع کرد و هم سیالبهای میان حوضه ای 

رودخانه کرخه را در خود جای داد .
استان  در  سیل  های  تمامی خسارت  که  دز  در حوضه 
خوزستان را از چشم این حوضه باید دید، فقط سد دز وجود 
دارد.  رودخانه دز از دو شاخه سزار و بختیاری تشکیل می 
شود که پس از به هم پیوستن این دو شاخه، رودخانه دز 
شکل می گیرد. در شاخه سزار سدی وجود ندارد. در شاخه 
پرآب بختیاری که 60 درصد آوردهای رود دز را تأمین می 
کند، قرار بود در طی سالهای گذشته بلندترین سد جهان با 

نام سد بختیاری احداث شود. که هنوز اجرایی نشده است.

در حوضه دز، هر سال سیالبهای مشابهی در میانه اسفند 
تا نیمه فروردین به وقوع می پیوست و با مدیریت مخزن دز، 
از صدمات این سیالبها در پایین دست خبری نبود. اما در 
سیل امسال تاریخ وقوع سیل در طی تاریخ 56 ساله این سد، 
بی نظیر بود. تا امروز هیچ گاه مثل سال 95 در حدفاصل 
تاریخهای 20 تا 30 فروردین سیالبی عظیم در حوضه دز 
ثبت نشده بود و شاید بتوان از این مسئله این نتیجه را گرفت 
که شاید مخزن دز آنطور که باید آمادگی مقابله با چنین 
بضاعت خود  دز در حد  این وجود،  با  نداشت.  را  سیالبی 
توانست موفق عمل کند و بهره برداران آن نشان دادند که در 

مدیریت مخزن سد، حرفی برای گفتن دارند .
عدم وجود برنامه ریزی مدون برای الیروبی رودخانه ها 
است که در این زمینه می توان گفت در هیچ رودخانه ای 
در سراسر کشور، تاکنون برنامه ریزی مدونی برای الیروبی 
منظم رودخانه اجرایی نشده است. رسیدگی گاه و بیگاه به 
برخی رودخانه ها را شاهد هستیم اما رسیدگی منظم در این 
زمینه دیده نمی شود. یکی از دالیل عمده این مسئله، نبود 
اعتبارات کافی است که باید مسئوالن به آن رسیدگی کنند .

از گذشته تا به امروز روان آب های چند استان به سمت 
استان خوزستان حرکت می کنند که نزدیک ترین آنها سیل 
سال 95 می باشد به یاد داریم که در فاجعِه سیل شمال 
خوزستان در سال 95 تراکم خسارات سیل بسیار گسترده 
بود، بطوریکه روستاهای مسیر رودخانه دز در شهرستان های 
اندیمشک، دزفول، شوش، شوشتر و اهواز غالبا دچار آسیب 
شدند و به مردم مسیر و منابع تامین معیشت آنان خسارات 

زیادی وارد شد . 
با این وجود هنوز تمهید پایداری جهت مدیریت این حجم 
عظیم آب که بزرگترین نعمت الهی برای کشورمان است 

اندیشیده نشده است وکما فی السابق شاهد هدر رفتن این 
نعمت و آسیب به مال و جان هموطنان مان هستیم .

از اوایل بهمن سال گذشته حجم زیادی از سیالب ها در 
شمال خوزستان براه افتاد که خود بهار پر خطری را نوید 

می داد .
و  بندها  و هفت شکسته شدن سیل  نود  ماه  بهمن  در 
آبگرفتگی وسیع در روستاها و زیر آب رفتن مزارع کشاورزی 
شرایط بحرانی و رنج آوری را برای مردم در روستاهای اهواز، 

شوش، دشت آزادگان، هویزه، دزفول و شوشتر ایجاد کرد.
سیل بندهای آلبوعفری در شهرستان دشت آزادگان، رفیع 
در شهرستان هویزه و شعیبیه در شهرستان شوشتر به دلیل 
باال آمدن آب رودخانه ها دچار آسیب و شکستگی شد. بر اثر 
شکستگی این سیل بندها مزارع کشاورزی و منازل مسکونی 

مردم این مناطق دچار آبگرفتگی و خسارت شد .

*شهرستان حمیدیه
شهرستان حمیدیه شامل دو بخش مرکزی و گمبوعه و 
چهار دهستان به نامهای دهستان جهاد، دهستان دهکده، 
شمال  .در  باشد  می  کرخه  دهستان  و  طراح  دهستان 
شهرستان حمیدیه در دهستان کرخه( روستای عالونه ) ، 
سد کرخه واقع شده است و در همین نقطه رود کرخه به سه 
شاخه تقسیم می شود که دو شاخه ان به شرح شاخه اصلی و 
شاخه نور ، از دو سمت شرق و غرب شهر حمیدیه به حرکت 

خود ادامه می دهند .
روستا های واقع شده در مسیر کرخه قبل از رسیدن کرخه 
به محل ایجاد سد واقع در عالونه بیشترین حجم آبگرفتگی 
را دارند که خسرج عوده، حمدان سلجه، ابوعبدیک نبی و 
قاسم زامل از جمله این روستا ها هستند البته روستاهای 
کوچکتری مانند بیت گنیم و البعید که بخشی از فعالیت تیم 

شرکت در آنها بود نیز از همین بخش هستند .
در ادامه حرکت دو شاخه اصلی و نور در محل روستای 
شیخ زهراب کمترین فاصله را از هم دارند که مساحتی از 
زمین کشاورزی و جاده دسترسی خالف این فاصله را ایجاد 

کرد است .
بعد از این مسیر شهر حمیدیه واقع شده است که افزایش 
دبی رود، با توجه به واقع شدن شهر حمیدیه بین دو رود 
کرخه اصلی و کرخه کور که در جریان 8 سال دفاع مقدس 
به کرخه نور تغییر نام یافت، باعث باال آمدن سطح آب دو 
رود یاد شده و در نهایت آب گرفتگی حواشی رود در شهر 
حمیدیه شد. عکس فوق طغیان رود کرخه را نشان می دهد.
بعد از اعالم وضعیت بحرانی در استان خوزستان و تعیین 
استان کرمان به عنوان معین شهرستان حمیدیه در روزهای 
ابتدایی با تدبیر هیئت رئیسه شرکت گهر زمین، اولین تیم 
دستگاه  یک  شامل  کرمان  استان  بحران  مدیریت  ستاد 

کامیون و یک دستگاه لودر بود که وارد شهر حمیدیه شد. 
البته با تاخیر چند ساعته تیم دوم شامل 5دستگاه کامیون 
کمپرسی و نیز یک دستگاه لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی 

به تیم اول اضافه شد .
آب  و  ها  خرابی  عظیم  حجم  به  توجه  با  ورود  بدو  در 
گرفتگی ها و هشدار سیالبهای پیش رو مدیریت بحران با 
توجه به درخواستهای فراوان مردم و همچنین کمبود ماشین 

آالت با چالشهای جدی روبرو بود .
تیم اعزامی ضمن بررسی وضعیت و به دلیل عدم حضور 
ستاد بحران معین حمیدیه تا ان زمان ، راسا تصمیم به شروع 

عملیات در مناطق بحرانی گرفت .

*احداث سیل بند در روستای سید حسین  
جهت کاهش عوارض حادثه در چهار روز اول، سیل بند 
تقریبا به طول 5کیلومتر و با حجم عملیات خاکی حدود 
که  روستای سید حسین  در حاشیه  مکعب  متر    1000
دربخش گمبوعه و در جنوب غرب حمیدیه واقع است،  انجام 

شد.
شروع عملیات امداد و ساخت سیل بند با یک دستگاه لودر 
و یک دستگاه کامیون آغاز شد. اولین اقدام به هنگام تیم، 
ساخت سیل بند در حاشیه کرخه اصلی و روستای سید 
حسین بود که به ساکنین محل این اطمینان را داد که از 
ناحیه سد در این منطقه تهدیدی متوجه آنها که حداکثر 10 

متر بیشتر از محل رود فاصله نداشتند نخواهد شد.
با توجه به فاصله زیاد قرضه معرفی شده از سوی فرمانداری 
تا محل ایجاد سیل بند، تیم اجرایی بررسی های میدانی را 
اغاز کرد و در نهایت تصمیم به برداشت خاک از نزدیک ترین 
قرضه گرفته شد. که همزمان باعث عریض تر شدن جاده 
دسترسی و اسانی عبور و مرور دستگاههای کشاورزی که تا 
آن زمان میسر نبود، شد . ایجاد سیل بند با مصالح تهیه 
شده از نزدیکترین قرضه همزمان باعث عریض تر شدن جاده 
دسترسی جنب روستا نیز شد که خود باعث خوشنود ی زاید 
الوصف اهالی گردید بطوری که چند روز بعد از عملیات با 

دیدن خودروهای گروه ابراز احساسات می کردند.
در ادامه بعد از استقرار ستاد بحران استان کرمان در محل 
کار مدیریت ماشین آالت بر اساس تصمیم ستاد بحران بر 
عهده فرمانداری حمیدیه قرار گرفت که عملیات پراکنده 
در محل و بر اساس صالحدید مدیریت بحران شهرستان 
حمیدیه انجام شد که بارز ترین عملیات اجرا شده، ایجاد 
سیل بند در حاشیه روستای شیخ زهراوی و بین دو کرخه 

اصلی و نور بود.
حاشیه  و  حالف  درمنطقه  بند  سیل  تقویت  و  احداث 
روستای شیخ زهراوی در بخش بعدی با توجه به اولویت 
بندی ستاد بحران شهرستان حمیدیه ایجاد سیل بند در 

قرار  کار  دستور  در  زهراب  شیخ  روستای  و  حالف  مسیر 
گرفت.

همان طور که قبال اشاره شد دو شاخه رود کرخه در مسیر 
حرکت در محدوده حالف و روستای شیخ زهراب کمترین 
فاصله را از یکدیگر دارند. ضمنا راه دسترسی حمیدیه به شیخ 
زهراب نیز از بین همین دو شاخه می گذرد . الزم به ذکر 
است که با افزایش آب کرخه و باال آمدن آب، راه دسترسی 
از دو سمت در محاصره آب بود بطوری که بخشی از این 
جاده تخریب و روستای زهراب نیز در خطر آب گرفتگی قرار 
داشت که با ایجاد سیل بند به طول پنج کیلومتر بین راه 

دسترسی و کرخه نور این خطر دفع شد. 

*تقویت سیل بند محله دفع زباله
در بخش بعدی کمک به تقویت سیل بند محله مسکونی 

بنام تخلیه زباله نیز بخشی از عملیات انجام شده بود .
که با توجه به اینکه عملیات مذکور با مشارکت سایر ماشین 
آالت اعزامی استان کرمان همراه بود، بخشی از ماشین آالت 
شرکت گهر زمین در اختیار بخشداری قرار داشت. که بنا به 
صالحدید بخشداری در روستاهای جنبی کار امداد رسانی را 

ادامه دادند .
منطقه،  در  بحران  ستاد  ماموریت  پایان  اعالم  از  بعد 
تیم اعزامی در محل باقی ماند و با هماهنگی بخشداری و 
فرمانداری حمیدیه در شیفت شب به کمک رسانی جهت 
تمیز نمودن معابر شهری از خاک و گونی های خاک اقدام 
نمود و در شیف روز نیز به کمک رسانی به روستا های شمال 
حمیدیه در بخش مرکزی شامل حالف، عالونه فای، بیت 

گنیم، قاسم زامل و البعید مشغول است .
که کار اصالح معابر دسترسی به روستاها ، تسطیح روستا 
و خشک نمودن آب و هموار سازی درب منازل آب گرفته و 

هموار نمودن مسیر مدارس در اولویت اجرا است .
تسطیح محل احداث چادر های امدادی جهت عشایر و 
روستاییان اسیب دیده نیز از جمله عملیات انجام شده می 

باشد .

*شرایط بغرنج شمال حمیدیه
برخی از روستاهایی که در شمال حمیدیه بعد از عالونه و 
در امتداد کرخه و موازی با مسیر اهواز اندیمشک قرار دارند 
به شرح قاسم زامل، البوعیدیک نبی، حمدان سلجه، خسرج 
ارتفاع آب در  آبگرفتگی مواجه هستند که  با  عوده، هنوز 
برخی مانند خسرج عوده به یک متر هم میرسد. بخشی از 
هموطنان ساکن در این روستاها به اردوگاه، برخی به خانه 
اقوام در حمیدیه و برخی نیز به دلیل اینکه دام و احشام 
دارند در جنگلهای خسرج در مسیر حمیدیه به عالونه سکنی 
دارند که با مشکالت بسیار و شرایط بغرنجی مواجه هستند. 
ضمنا یادآور می شود که جنگل های مذکور جهت جلوگیری 
از ریز گردها و بیابان زدایی با گونه گیاهی کهور غیر بومی 
( امریکایی و پاکستانی ) که به گفته کارشناسان امر گونه 
مهاجمی هستند، ایجاد شده است که برگ درختان کهور 
به هیچ وجه برای دام مناسب نیست و باعث فلج اعصاب در 
ناحیه فک و لرزش فک و متعاقبا مرگ دام می شود که این 
موضوع مبین این مطلب است که از نظر خوراک دام و علوفه 
هم بشدت در مضیقه هستند. با توجه به شرایط و مسایل 
این  تا 3 ماه آینده  پیش رو پیش بینی می شود حداقل 
هموطنان در این جنگلها ساکن باشند که به دلیل اسکان آنها 
در چادر و نیز عدم وجود سرویسی بهداشتی مناسب و نیز 
نزدیک بودن فصل گرما که دمای هوا در این محدوده را به 
57 درجه هم می رساند، به جد الزم است تدبیری اندیشیده 

شود.
شاید اگر کمی از سیالب های گذشته درس می گرفتیم و 

با راهکارهایی به شرح
1- مطالعه و کارشناسی و احداث ابنیه سیل بند شامل انواع 

بند های اصالحی
2- احداث و نگهداری سیل بندها )گوره ها (

3- تعبیه و احداث انواع مخازن از قبیل مخازن تاخیری بند 
های تغذیه ای، سد های پس زننده

4-  راهکارهای سریعتری مانند انحراف سیالب و یا تخلیه 
مخازن موقت جهت آمادگی جای دادن سیالب جدید

5- باز کردن به موقع دریچه تخلیه سد های موجود ) در 
فصول تابستان(

6- الیه روبی مرتب و رسد مسیل ها
می توانستیم از بروز خسارتی با این حجم جلوگیری کنیم

هر چند که همه راهکارها و موارد ذکر شده با هزینه ای 
بسیار کمتر از بخشی از خسارت وارده به منطقه امکان پذیر 
است اما در صورت عدم تدبیر در آینده نزدیک باز هم شاهد 

این حوادث خواهیم بود .

گزارشی از حضور نیروهای امدادی گهر زمین در مناطق سیل زده خوزستان:

بحران و گهرزمین در حمیدیه

اطالع رسانیشنبه 14 اردیبهشت1398، شماره 184 ، سال پنجم



5 اطالع رسانی نسیـم امید

حضور شرکت سنگ آهن گهر زمین در حمیدیه به روایت تصویر ...
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یادداشت

بهترین اعمال رمضان، ترک گناه است 
یادداشت یک شهروند همشهری: 

آمد رمضان و آسمان آبی شد              شب های زمین دوباره مهتابی شد
هستی، به نماز عاشقی قامت بست               عالم، غزل خجسته نابی شد

به بهانه ماه مبارک رمضان، به نشانه تکریم دوست و به شکرانه نعمت تقرب 
به او که همه چیز از اوست.

برای تو که وجودت آکنده ازعشق به اوست، اگر چه این روزها خسته ای! 
و شاید دلزده ای ؟ ای بسا حتی ناخوشایند به بن بست رسیدن داری!؟ و این 
پیمان نقطه روشنی است که خدا در آن منتظر توست! اگر درهای زمین 
و زمینیان بسته است درهای آسمان گشوده می شود! پیامبر رحمت)ص( 
فرمود: درهای آسمان در شب اول ماه رمضان گشوده می شوند و تا آخرین 
شب بسته نمی شود و راه برای باال رفتن تو باز است! تا قله لیله القدر تا قدر 

خود بدانی! تا دلت برای خودت تنگ شود!
تا از خودت فاصله بگیری و از یک دریچه جدید خویشتن را بنگری! 
حقیقت وجود تو چیست؟ آن را مخصوصا در لحظات ناب وصف ناشدنی 
دم افطار جستجو کن! شاید تجربه کنی حس قشنگ تازه ای را که تو را به 

حقیقت پیوند می دهد، معنویت، گمشده بشر متمدن، برخوردار اما بی قرار!
َِّذیَن أَْسَرُفوا َعلَی أَنُْفِسِهْم اَل  ماه رمضان یعنی قرار! یعنی: »ُقْل یَا ِعَباِدَي ال
َُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحیُم«)زمر-53(  نُوَب َجِمیًعا إِن تَْقَنُطوا ِمْن رَْحَمِة ا...ِ إِنَّ ا...َ یَْغِفُر الذُّ
یعنی مغفرت، رحمت و خیر و برکت و این همه الزمه اش معنویت است. و 

معنویت بدست نمی آید مگر با ترک گناه!
حضرت علی )ع( در پایان خطبه شعبانیه از پیامبر اکرم)ص( سوال نمود 
که بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیست؟ حضرت فرمودند: بهترین 

اعمال دوری از معاصی خدای بزرگ است.
چه زیباست به شکرانه باران رحمت الهی، حال که دشت و دمن سرسبز 

است، دل ما نیز ختم شود به ترک گناهی!
برادرم، خواهرم! ای که با افتخار هم نفس توام زیر آسمان! و همنشین توام 

در این زمین!  با هم در سر این سفره ایم! سفره ماه رمضان! قدر بدان
ویژگی های ماه رمضان 

ماه نزول قرآن: اولین ویژگي و امتیاز ماه مبارک رمضان، نزول قرآن کریم 
بر قلب نازنین پیامبر خدا)ص( براي نجات و هدایت انسان ها در این ماه پر 
برکت است چنانکه خداي سبحان مي فرماید: »ماه رمضان، ماهي است که 
قرآن به عنوان راهنمایي مردم و نشانه هاي هدایت و فرق میان حق و باطل 

در آن، نازل شده است.« )بقره/185( 
شب قدر و تعیین سرنوشت: دومین ویژگي که باعث فضیلت ماه 
مبارک رمضان شده، قرار گرفتن شب قدر و تعیین سرنوشت، در ماه رمضان 
است. همانگونه در سوره قدر مي خوانیم: »ما آن )قرآن( را، در شب قدر نازل 
کردیم و تو، چه مي داني شب قدر چیست؟ شب قدر )در مقام و مرتبه( از 
هزار ماه، بهتر و باالتر است. خداي تعالي در آن شب، حوادث یک سال )از آن 
شب تا شب قدر سال آینده( را تقدیر مي نماید، زندگي و مرگ، رزق، سعادت 
و شقاوت و چیزهایي از این قبیل را مقدر مي سازد. )تفسیر المیزان ذیل آیه)
نزول مالئکه و روح:  پیامبر اکرم)ص( در آستانه ماه مبارک رمضان، این 
گونه مي فرماید: »اي مردم! ماه با برکت و رحمت و آمرزش، به شما روي 
آورده است، این ماه، نزد خدا بهترین ماه است و روزهایش، بهترین روزها 
و شب هایش، بهترین شب ها، ساعاتش بهترین ساعت ها. در این ماه، شما 
به میهماني خدا، دعوت شده اید و در زمره بهره مندان از کرامت خداوند، 
قرارگرفته اید. در این ماه نفس هاي شما، تسبیح خداست و خواب شما، 

عبادت است و اعمال شما پذیرفته و دعایتان به اجابت مي رسد....«

شنبه 14 اردیبهشت1398، شماره 184 ، سال پنجم نسیـم امیدسالمت6

مزمن  متابولیک  بیماری  یک  دیابت  سالمت:  گروه 
است که هم عوامل محیطی و هم ژنتیک در ایجاد آن 
این  با  سیرجان  در  نفر  هزار   15 حدود  و  دارد  دخالت 
بیماری و عوارض آن درگیر هستند. سالیانه مبالغ قابل 
و  بهداشت  بخش  به  بیماری  این  برای  هزینه  توجهی 
این هزینه ها  درمان تحمیل می شود که قسمت اعظم 
مربوط به عوارض ناشی از دیابت است. افتتاح کلینیک 
دیابت سیرجان در هفته گذشته بهانه ای بود که گفت 
وگویی با دکتر سلطانی، پزشک دیابت کلینیک سالمت 
بیمارستان قدیم  آزمایشگاه  این طرح  انجام دهیم. در 
کلینیک  به  تبدیل  و  مرمت  و  بازسازی  رضا)ع(  امام 
کلینیک  انتهای  در  راهرویی  توسط  که  شده  دیابت 

سالمت مرحوم حسینی متصل شده است. 

 آقای دکتر شایع ترین اثراتی که بیماری دیابت در 
افراد می گذارد، چیست؟

امروزه در جهان شایع  نارسایی کلیه  و  کوری 
است شیوع  دیابت  بیماری  از  ناشی  موارد  ترین 
قابل توجه دیابت در ایران و شیوع باالی عوارض 
این بیماری در بیماران مبتال به دیابت نوع2 است 

و دارای چند نوع دیابت هستیم.
دارد،  متفاوتی  انواع  دیابت  گفتید   

می شود توضیح دهید؟ 
بتای  سلول های  تخریب  اثر  در  آن  نوع  یک 
پانکراس و کمبود مطلق انسولین به وجود آمده 
رونده  پیش  اختالل  اثر  در  دیگری  نوع  است، 

ترشح انسولین و افزایش مقاومت به انسولین است، نوع دیگری 
از دیابت بارداری که اولین بار در بارداری مشخص می شود.

 وجه مشخص بیماران دیابتی چیست؟
 وجه مشخص بیماری دیابت افزایش قند خون است که به 
دالئل ذیل ایجاد می شود: کاهش تولید انسولین، افزایش تولید 
گلوکز در کبد، افزایش مقاومت به انسولین و کاهش مصرف 
گلوکز توسط سلولهای ماهیچه ای و چربی که این افزایش می 

تواند، باعث ایجاد عوارض حاد در فرد دیابتی  شود.
و  مراقبت  برای  درمان  و  بهداشت  بخش  در   
پیشگیری از ایجاد و عوارض بیماری دیابت چه کارهایی 

می توان انجام داد؟ 
بهتر است افراد پر خطر شناسایی شوند، افرادی که دارای 
چاقی و اضافه وزن هستند و اندیکس توده بدنی آنها بیشتر 
سابقه  دارای  که  افرادی  شناسایی   ،25>BMI است    25 از 
هستند،  کم  بدنی  فعالیت  دارای  افرادی  مثبت،  خانوادگی 
افرادی  هستند،  حاملگی  دیابت  سابقه  دارای  که  خانم هایی 

که دارای سابقه بیماریهای قلبی و عروقی هستند، افرادی که 
فاکتور  فرد  اگر  است،  حتی  بین 125-100  آنها  قند خون 
نظر  از  باید  باالی 45 سال  باشد سن  نداشته  وجود  خطری 

دیابت بررسی شوند.
 اگر افرادی آزمایش دادند و قند خون آنها نرمال 

بود، چند سالی یکبار باید آزمایش را تکرار کنند؟
اگر در این افرادآزمایش قند خون ناشتا انجام شد و نرمال 
تکرار  آزمایش  باید  مجددا  مرتبه  یک  سال  هر3  هم  باز  بود 

شود.
 اگر افرادی تست بیماری دیابت مثبت بود، چه باید 

بکنند؟ 
فرد باید تحت آموزش خود مراقبتی همراه با مراقبت های 
پزشکی الزم جهت کنترل قند خون قرار بگیرند، آموزش خود 
و  نگرش  تغییر  و  مهارت  دانش-  )افزایش  بیماری  مراقبتی 
باور( شامل این موارد است، کنترل رژیم غذایی و تالش برای 

کاهش وزن و ورزش های حجمی مناسب انجام دهد.

 چگونه مردم سبک زندگی خود را برای 
اصالح  دیابت  بیماری  به  ازابتال  جلوگیری 

کنند؟ 
سیگار را باید قطع کرد و رژیم غذایی مناسبی 
در  گرفت، حداقل 150دقیقه  وزن  کاهش  جهت 
وجود  بررسی  و  فشارخون  درمان  ورزش،  هفته 
فاکتورهای قلبی و عروقی را انجام داد و در بعضی از افراد هم 

می توان مصرف داروهای متوازی را شروع کرد.
 وظیفه کلینیک دیابت در این میان چیست؟

  ثبت و مشخص کردن بیماران دیابتی جزء اهداف افتتاح 
دیابت  مرکز  در  اقدامات  این  و  است  بوده  دیابت  کلینیک 
سیرجان انجام می شود: بررسی الگوی مصرف غذایی، شرایط 
تغذیه ای و عادات مناسب بدنی، وضعیت اطالعات بیمار به 
دیگرمحاسبه  ای  زمینه  بیماری های  تشخیص  خود،  بیماری 
معاینات  معاینات چشم، پوست،   -BIP اندازه گیری   -BMI
پا و ارزیابی آزمایشگاهی شامل: پروفایل چربی، پروتئین ادرار 

24 ساعته و اندازه گیری هورمون های تیروئید است.
از بروز دیابت شیرین جلوگیری   چگونه می توان 

کرد یا شروع دیابت را به تاخیر انداخت؟
شیرینی،  مصرف  عدم  غذایی،  رژیم  رعایت  و  ورزش  با   
امر  این  پرخطر  افراد  شناسائی  و  فود  فست  دلستر،  نوشابه، 

امکان پذیر است.

دیابتی  بیماران  آیا  است  نزدیک  رمضان  ماه   
می توانند روزه بگیرند؟ 

اثرات  بر  عالوه  داری  روزه  شده،  انجام  مطالعات  اساس  بر 
مفید در کنترل قند خون، می تواند در بیماران دیابتی باعث 
افزایش نامطلوب قند خون و یا حمالت هیپوگلیس می شود 

که الزم است براساس شرایط بیماری تصمیم گیری شود.
 در این خصوص چه توصیه ای دارید؟

همه بیماران دیابتی باید  2تا3  ماه قبل از ماه رمضان توسط 
پزشک و تیم دیابت مورد معاینه و ارزیابی قرار گیرند. بیماران 
دیابتی که شرایط زیر را داشته باشند می توانند روزه بگیرند، 
چاق یا دارای وزن طبیعی، تحت کنترل با رژیم غذایی یا تحت 
نسبتا  خون  قند  دارای  و  خوراکی  داروهای  هدف  با  کنترل 
مطلوب و وضعیت آن ها ثابت باشند، در سه ماه اخیر دچار 
افت قند مکرر یا افزایش شدید قند خون نشده باشند. در کل 
روزه داری برای بیماران دیابتی چاق با قند کنترل شده بسیار 

مفید است.
 در چه مواردی بیماران دیابتی روزه نگیرند ؟ 

افراد مبتال به دیابت نوع 1، افراد مبتال به دیابت نوع 2 تحت 
که  بیمارانی  نشده،  کنترل  نوع2  دیابت  انسولین،  با  درمان 
عالئم افت قند خون را نشان می دهند، افت قند خون مکرر، 
و  دیابتی  بیماران  دیالیزی،  بیماران  دیابت،  پیشرفته  عوارض 
نباید  بیماری های حاد  و  بیماری های همراه  بارداری، وجود 

روزه بگیرند.
 برای کنترل دیابت چه برنامه ای باید اجرا شود؟

برای کنترل دیابت عوامل متعددی باید در نظر گرفته شود 
مثل مصرف منظم دارو، تغییر شیوه زندگی به صورت افزایش 
برنامه ریزی شده، رعایت رژیم غذایی، کنترل  بدنی  فعالیت 
استرس های روانی، کنترل فشار و چربی باالی خون، مراجعه 
منظم به پزشک و عدم مصرف سیگار از عوامل مهم کنترل 
واسکوالر  ماکرو  و  میکرو  عوارض  از  جلوگیری  و  خون  قند 

دیابت است.
 کدام بیماران دیابتی نباید ورزش کنند؟ 

دیابت  بیماری  به  مبتال  که  است  زیادی  زمان  مدت  اگر 
نظر  از  را  ورزشی، خود  فعالیت  انجام  از  قبل  هستید، حتما 
سالمت قلبی و عروقی بررسی کنید. افراد عالئم دیگری مانند 
درد سینه دارند یا با راه رفتن دچار خستگی زودرس می شوند 
از  ورزشی  فعالیت  انجام  از  قبل  حتما  دارند،  نفس  تنگی  یا 
نظر قلبی و عروقی مورد چکاپ قرار گیرند. اگر درگیری های 
چشمی و یا خونریزی های چشمی داشتند، ورزش هایی مانند 
وزنه زدن مناسب نیست چون می تواند باعث تشدید خونریزی 
شبکیه شود و افرادی که قند کنترل نشده دارند، ممکن است 

که ورزش به آنها کمک نکند و یا حتی قندشان باالتر رود.

گفت وگو با دکتر احمدرضا سلطانی، پزشک دیابت کلینیک سالمت:

روزه برای دیابتی های چاق بسیار مفید است

افـراد چاق بـا اندیکس توده بدنـی بیشـتر از BMI<25، افراد دارای سـابقه خانوادگی 
مثبـت و فعالیـت بدنی کـم، خانم هـای دارای سـابقه دیابت حاملگـی، افراد با سـابقه 
بیماریهـای قلبـی و عروقـی ، افـرادی که قند خـون آنها بین 100تا 125 اسـت و سـن 

بـاالی 45 سـال باید از نظر دیابت بررسـی شـوند.



اطالعیه فرماندهی انتظامي
به مناسبت  ماه رمضان 

بار دیگر ماه مبارک رمضان ماه میهماني خدا فرا رسید و مردم خداجو 
و مومن آماده مي شوند تا ادب حضور در ضیافت پروردگار را سرمایه 

خوشبختي دنیا و آخرت خود سازند. 
خودسازي عاشقانه در این ماه بر همه ابعاد زندگي تاثیرگذار است و برکات 
آن در سالمت و آرامش روح و جسم و به تبع آن افزایش امنیت و کاهش 

جرایم جلوه مي نماید. 
بي تردید امسال نیز همانند سالهاي گذشته، مردم مومن و پارسای شهرستان 
از این فرصت بي نظیر کمال استفاده و فیض معنوي را خواهند برد و خادمان 
خود در نیروي انتظامي را براي ایجاد فضاي سالم و آرام همراهي مي کنند. 
فرماندهی انتظامي شهرستان سیرجان پیشاپیش ضمن تبریک حلول این 
ماه پر برکت و آرزوي قبولي طاعات و عبادات مردم فهیم و متدین، توجه 
عموم هموطنان به ویژه متصدیان اماکن عمومي و اصناف کشور را به رعایت 

نکات ذیل جلب مي نماید: 
1(شهروندان براي حفظ حرمت ماه مبارک رمضان از هر گونه تظاهر به 
روزه خواري شامل خوردن، آشامیدن به خصوص سیگار کشیدن در واحد 

هاي صنفي، اماکن عمومي، معابر عمومي و خودروها و... خودداري نمایند.
2(رانندگان و سرنشینان خودرو هاي شخصي و عمومي از هرگونه تظاهر به 
روزه خواري، آلودگي صوتي، بدپوششي، سیگار کشیدن و ... پرهیز نموده و 

موظف به رعایت حرمت این ماه عزیز مي باشند.
3(مسافران و اشخاصي که داراي عذر شرعي در ماه مبارک رمضان مي 
باشند به منظور صرف غذا و ... به مراکز از قبل تعیین شده و دور از مالء 

عام مراجعه نمایند.
4(به منظور رعایت و حفظ شئونات اسالمي و جلوگیري از تظاهر به روزه 
خواري در مالء عام متصدیان مراکز پذیرایي مستقر در پایانه ها ،فرودگاه ها، 
راه آهن و بین راهي مي توانند با اخذ مجوز هاي الزم از مراجع ذیصالح با 

استتار محل مربوطه برابر مقررات فعالیت نمایند.

حادثه رنگ کاری در تانکر حمل آب 

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
سیرجان، آتشیار سوم احمدرضا ایران نژاد، جانشین معاون عملیات که در 
محل حضور یافت در این باره گفت: مرد جوانی در حین رنگ کاری در 
داخل تانکر حمل آب به علت نداشتن تهویه مناسب و تجمع بخارات تینر 
و در نتیجه کمبود اکسیژن  صبح امروز در خیابان مرودشت آباده بیهوش 

شده بود.
وی ادامه داد: شبکه ای بودن و سختی دسترسی به فرد مصدوم عملیات 
امدادرسانی را با کندی مواجه کرده بود اما دو آتش نشان با تالش فراوان 

خود را به مصدوم رساندند.
ایران نژاد تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی ابتدا فرد بیهوش را از داخل 
تانکر بیرون کشیدند و بالفاصله با استفاده از دستگاه تنفسی و کمک عوامل 
اورژانس وی را به هوش آوردند. وی ادامه داد:  جواد موسایی پور، الیاس 
میرشکارپور، محمد فیروزآبادی، فرهاد آذربنیاد، ناصر مکی آبادی، حسین 
خواجه زاده، محمدرضا رجبی و احسان پوردستان نیروهای شرکت کننده 

در این عملیات بودند. 
همچنین طی مراجعه حضوری یک دستگاه خودرو سواری سوناتا به ایستگاه 
شماره دو و اعالم وجود یک حلقه مار در داخل موتور خودرو بالفاصله آتش 
نشانان جست و جو را شروع کردند و پس از لحظاتی این مار را که در قسمت 

موتور خودرو مخفی شده بود به دام انداختند.

خبــر

ناخن  کاشت  که  هایی  خانم  بیشتر  هدف  فرهبد:  بتول 
اما واقعیت  انجام می دهند، زیباتر شدن دستانشان است، 
این است که به دنبال کاشت ناخن سطح ناخن به تدریج 
نازک می شود و به محض برداشتن ناخن مصنوعی گاهی 
ناخن به قدری آسیب دیده که حداقل 4 ماه طول می کشد 
تا به حالت طبیعی برگردد. متخصصین پوست و مو و زیبایی 
ناخن،  کاشت  و  مصنوعی  ناخن های  از  استفاده  معتقدند: 
عوارضی همچون عفونت های معمولی و قارچی، درماتیت 
و  شکنندگی  ناخن،  صفحه  شکل  تغییر  تماسی(  )اگزمای 
دنبال خواهد  به  را  ناخن  اصلی  رفتن صفحه  بین  از  حتی 
داشت. از جمله عوارض مهم کاشت ناخن می توان به موارد 

زیر اشاره کرد.
 افزایش احتمال جدا شدن ناخن از بستر

ناخن های کاشته شده در مواردی که قابل تشخیص از ناخن 
طبیعی نیستند و به اصطالح عامه »خوب کاشته شده اند«، 
خطرناک ترند و در صورت شکستن ناگهانی، مانند وقتی که 
به ویژه فرد سعی می کند از ناخن بلند خود استفاده های 
نادرستی مانند باز کردن در قوطی و... داشته باشد، آسیب 
جدی تری را برای فرد به دنبال دارند، چرا که مواد مصنوعی 
مورد استفاده برای کاشت ناخن بر روی الیه ای متشکل از 
اثر  اگر در  یک ردیف سلول، چنان محکم چسبیده اند که 
ضربه یا کشیدگی ناگهانی بشکنند یا کنده شوند، بافت زیر 
ناخن شامل پوست، گوشت و عروق نیز همراه با آنها جدا 
هرچه  می آورد.  وجود  به  را  جدی  های  آسیب  و  می شود 
ناخن کاشته شده بلندتر باشد، احتمال بلندشدن ناخن از 

یستر بیشتر می شود. 
 افزایش احتمال ابتال به اگزما

استفاده از محصوالت کاشت ناخن و چسب های ناخن های 
باشد.  تماسی  اگزمای  بروز  ساز  زمینه  تواند  می  مصنوعی 
این نوع اگزما ممکن است در بیشتر موارد نوک انگشتان یا 
هر ناحیه دیگری که با ناخن مصنوعی در تماس باشد، مثل 

چشم ها و لب ها را درگیر کند.
کراتین بخش سخت ناخن است، اما به دنبال کاشت مرتب 
ناخن و استفاده از چسب کراتین نازک و ضعیف می شود و 
مقاومت خود را در برابر قارچ ها از دست می دهد. عفونت 
قارچی ناخن به شدت واگیردار است و از یک نقطه از بدن 
به سرعت منتقل می شود و می تواند پوست مو را هم درگیر 
کند. حتما برای این کار به آرایشگاه و افراد مجرب مراجعه 
کنید و به این موضوع توجه داشته باشید که ناخن کار حتما 
از مایع ضدقارچ و مواد مرغوب استفاده کند. همچنین باید 
بدانید که این ناخن ها باید هر 3 ماه یک بار برداشته شوند 

تا اجازه داده شود ناخن های طبیعی استراحت کنند.
روابط عمومی غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی

یادداشت

اطرافمان   در  روزه  هر  جامعه:  گروه 
و  جوانان  از  شنویم  می  خبرهای 
درگیر  متعدد  دالیل  به  که  نوجوانانی 
این افکار می شوند که به زندگی خود 
پایان دهند و اغلب در مواجه با اینگونه 
نشان  واکنشی  چه  توانیم  نمی  افراد 
دهیم و گاها این رفتارها نوعی هشدار 
به خانواده ها و مسئوالن مربوطه برای 
توجه بیشتر به فرزندان خود خصوصا 
به  توجه  با  است.  نوجوانان  و  جوانان 
اهمیت این موضوع  »نسیم امید« در 
گفتگو با روانشناسی و جامعه شناس به 

بررسی این پدیده پرداخته است. 

 نداشتن مهارت های زندگی
آذر فرهادی، روانشناس بالینی با بیان اینکه 
خودکشی دومین علت اصلی مرگ و میر 
در سنین 15 تا 29 سال در سطح جهان 
و همواره یکی از نگرانی های عمده بهداشت 

عمومی است.
این روانشناس در خصوص عوامل مرتبط با 
خودکشی نوجوانان گفت: این عوامل در سه 
دسته عوامل دموگرافیک )سن ، جنسیت ، 
گرایش جنسی و نژاد و قومیت ( محیطی و 
روانی طبقه بندی می شوند که مطالعات نشان 
داده اند نوجوانانی که یک یا بیشتر از عوامل 
خطر را دارند، با احتمال بیشتر در معرض 
درگیر شدن در رفتارهای مرتبط با خودکشی 
و  گذار  تاثیر  محیطی  عوامل  که   هستند 
تشدید کننده خودکشی مثل عدم حمایت 
مهارت های  اجتماعی،  و  خانوادگی  های 
ضعیف زندگی، سابقه خانوادگی خودکشی، 
اینترنت و رسانه های گروهی  است که روابط 
مثبت پدر و مادر را به عنوان یکی از مهم ترین 
خودکشی  برابر  در  محافظت کننده  عوامل 
نوجوانانی که  به گفته وی  نوجوانان است. 
اقدام به خودکشی کرده اند محیط خانواده 
خود را استرس زا، غیر حمایتی، پر مشاجره و 
سرد ازنظر عاطفی توصیف می کنند.  فرهادی 
در ادامه افزود: عوامل روانی تشدید کننده در 
خودکشی : شامل اختالالت روانی تشخیص 
داده شده، حوادث ناگوار زندگی و سابقه ی 

استرس  کودکی،  دوران  در  سوءاستفاده 
آکادمیک )تحصیلی (، استفاده از مواد مخدر 
و الکل و مزاحمت سایبری طبقه بندی شدند.
عدم  اینکه  بیان  با  شناس  روان  این 
تصمیم گیری در مواقع حساس و مهارت های 
خطر  عوامل  از  دیگر  یکی  ضعیف  زندگی 
محیطی برای خودکشی است، افزود: آشنا 
مهارت های  با  مدارس  در  نوجوانان  سازی 
زندگی نظیر خودآگاهی، مقابله با استرس، 
تصمیم گیری و حل مسئله و اهمیت والدین 
فرزندان  زندگی  مهارت های  یادگیری  به 
می تواند آنان را توانمند سازد و به عنوان یکی 

از روش های پیشگیری در این حوزه باشد. 
هشدار  مسئله  این  داد:  ادامه  فرهادی  آذر 
توجه  با  را  پیشگیرانه  مداخالت  دهنده 
عمل  یک  خودکشی  که  واقعیت  این  به 
می سازد.  ضروری  است؛  پیشگیری  قابل 
و  اجتماع  مدرسه،  همساالن،  مادر،  و  پدر 

بالقوه  خطر  عوامل  از  باید  سیاست گذاران 
باشند  آگاه  روانی  و  محیطی  دموگرافیک، 
و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. پدر و 
مادر باید محیط خانواده را به یک محیط 
حمایتی و سالم برای فرزندان تبدیل کنند. 
و با شناسایی عالئم خطر در نوجوان به ویژه 
عالیم افسردگی و اضطراب ، با وی در یک 
محیط غیر قضاوتی، محبت آمیز و با اعتماد 
روان  سالمت  خدمات  از  و  کنند  صحبت 
موجود در جامعه خودآگاه باشند و در موقع 
شناسایی عالیم اولیه افسردگی حتما از یک 
روانشناس آگاه کمک بگیرند و با شناسایی 
به عوامل دیگر  و محدود کردن دسترسی 
مانند مواد مخدر و الکل، به کاهش میزان 

خودکشی کمک کنند.
 نیاز گفت گو در بین خانواده 

محمد جوادشهبا، دکترای جامعه شناسی 

در این باره گفت: در این امر مسائل مختلفی 
وجود دارد اما با توجه به این که با جوانان 
بحث  کنیم  می  صحبت  و80   70 دهه 
نشاط اجتماعی است چون بچه ها از نبود 
گذراندن  برای  تفریح  برای  ها  زیرساخت 
اوقات فراغت گله مند هستند و متاسفانه 
مسئوالن مرتبط سنی برنامه ریزی می کنند 
و فاکتورهای ارتباطی با جوانان و نوجوانان 
ارتباط  این  برای  هم  راهکاری  و  ندارند  را 
ندارند و از زاویه دید خودشان برنامه ریزی 
می کنند. به گفته وی موضوع دیگر که در 
مبحث دانشجویان می شنوم بحث ابهام در 
آینده خود دارند و امیدی به آینده ندارند. 
همچنین بحث همیشگی اجتماعی و شکاف 
نسل ها است که والدین با فرزندان ارتباط 
شان قطع شده است و یک دیوار شیشه ای 
بین این ها کشیده شده است و از رمز و راز 

هم با خبر نیستند. 
این جامعه شناس در ادامه افزود: موضوعات 
لحاظ  به  وحشتناک  رقابت  مثل  دیگر 
سیرجان  در  منابع  به  توجه  با  اقتصادی 
در  توقعات  به  منجر  که  است  افتاده  راه 
بین جوانان شده که پاسخی برای آن پیدا 
نمی کنند و طبقه متوسط به این امکانات 
موضوع  داد:  ادامه  شهبا  ندارند.  دسترسی 
مهمی که به آن توجه نمی شود که مواقع 
بحرانی احساسی و عاطفی چه واکنشی نشان 
بدهند و گاها افراد به دلیل همین مسائل 

عاطفی اقدام به نابودی خود می کنند.
این جامعه شناس برای راهکارهایی که می 
توان انجام داد بیان کرد: برای حل اینگونه 
ترین  ابتدایی  والدین  و  معضل ها، خانواده 
با  کنند  صحبت  بدهند  انجام  که  کاری 
فرزندانتان خود حرف بزنند. متاسفانه روابط 
ما در خانواده موزاییکی شده است در کنار 
هم هستیم ولی هیچگونه احساس و حرفی 
با هم نداریم. موضوع دیگر که باید شهرداری 
و شوراها در فرهنگسراها دوره های مهارت 
باید  طرفی  از  و  کنند  برگزار  زندگی  های 
مشاورانی متخصص را بیاورند و کارگروهی 
تشکیل بدهند تا بتوانند در برنامه ریزی های 

این گونه مسائل را بررسی کنند.

در گفت وگوی »نسیم امید« با دو کارشناس مطرح شد:

هشدار به خانواده ها و مسئوالن در مورد خودکشی
 آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان

7 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

عوارض کاشت ناخن؛
افزایش احتمال قارچ و عفونت 
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 جداول خیابان مالک اشتر پر از آب است ولی درختی وجود ندارد چاله 
هم زدید ولی درخت یادتون رفته بکارید. قابل توجه شهردار و اعضای 

شورای شهر محترم. شول
 وضعیت 99 هکتار زمینی که در منطقه گل گهر به گفته رئیس اداره راه 
با پیگیری نماینده و فرماندار سابق به آقای خاص داده شده بود چی شد؟ 

لطفا رئیس اداره راه پاسخ دهد؟9406
 خداوکیلی ورودی شهرمون از سمت شیراز رو ببینیدگریه تون میگیره، 
بخدا زشته شهری با وجود این همه معدن خیابان ها وکوچه هایش این همه 

داغون باشن، کسی نیست پیگیری کنه.7637
 اگرجنگ اقتصادی است باید فشارآن روی همه باشد نه فقط روی مردم 

درحالی که مسئوالن در ناز و نعمت هستند. 9482
 با سالم و با عرض خسته نباشید خدمت شهردار و تمامی نیروهای 
زحمت کش شهرداری به خاطر خدا اگه امکان داره کوچه فاز دوم شهرک 
ثارا... را آسفالت کنید به خداقسم روزی 100 نفرازاین کوچه رد می شوند 
می روند مسجد؟ دوقدم اونطرفتر یک کوچه که چهارتاخونه توش هست 
آسفالت شده ولی این کوچه که20 تاخونه داره هنوزآسفالت نشده!6520

 آقای نماینده چی شد وعده ای که دادین ما 800 خانواده پرسنل شرکتی 
شهرداری چشم انتظار هستیم که شما ما رو تغییر وضعیت بدین، شما رو 

به خدا وعده تون یادتون نره 9812
 سالم، قابل توجه ریاست سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری درباره 
پارک 17شهریور:1.لوله آب شرب جنب دستشویی ها شکسته 2.چمنکاری 
ازصددرصد به بیست درصد رسیده.3.درختان نارون همگی دچارکرم خراط 
شده .4. وسایل ورزشی تندرستی شکسته .5.پیاده روهای پارک مدت 
هاست نظافت نشده .6.پارک شب ها روشنایی نداره.7.زحمات مسئولین 
سابق پارک مذکوراز یکسال قبل همه نابودشده.لطفا اقدام فرمایید. 4179
 سالم یه خسته نباشید به شهردار و یه خسته نباشید به پیمانکاران که 
دست رو هر کار که می گذارند دیگه درست کردنش را می سپارند به خدا.
کوچه شماره 17 ابوریحان نزدیک به دو ماه است هنوز هیچ درصد پیشرفت 
ندارد. به هر کس هم مراجعه می کنیم پاس کاری می کنند.کاشکی کمی به 
فکر رفاه حال مردم بودند مسئولینی که ادعای کارکردنشان می شود.0194
 سالم ما اهالی بلوار چمران بابت مدرسه های اطراف آسایش نداریم از 
اینکه هر روز باید خاک سرویس مدارس را بخوریم به کی شکایت کنیم. 
آسفالت نمی تونید بکنید حداقل یک تانکر آب می شه که بپاشید آسفالت 

پیشکش! 9423
 خواستم سؤال کنم از مسئولین مربوطه چرا قیمت مواد گوشتي اینقدر 
باال رفته ملت دیگه قدرت خرید ندارند وقتي هم که سؤال مي کنیم 
مي گویند گوسفند صادر میشه آیا هیچکس نیست جلو صادرات دام رو 
بگیره؟ گوسفند کشور خودمون صادر مي شه بجاش گوشت یخ زده برزیلي 

وارد مي کنند! 2033
 جمعه  بازار ما به نمایشگاه اتومبیل بیشتر شباهت می دهد تا یک بازار 
محلي! ای کاش خیابان های اطراف رو می بستند تا مردم از ترافیک و شلوغي 
ماشین هایی که همراه فروشنده ها و خریدارها وسط جمعه بازار میان در 

امان باشند.9313

ویژه

تحقق نیم درصد بودجه شهرداری برای کتابخانه ها
به  بودجه شهرداری  از  درصد  نیم  ساله  هر  نسیم امید: 
توسعه و تجهیز کتابخانه های سطح شهر سیرجان تعلق 
های  کتابخانه  نهاد  رئیس  حافظی،  محمدعلی  گیرد.  می 
این  گفت:  خصوص  این  در  سیرجان  شهرستان  عمومی 
بودجه سال های قبل محقق نمی شد ولی دو سال است که 

تحقق پیدا کرده و صرف تکمیل و تجهیز کتابخانه های سطح شهر شده است. 
وی در ادامه با تشکر از شهرداری و شورای شهر افزود: توسعه و تجهیزکتابخانه 
ها اقدام فرهنگی درستی است که زمینه ساز توسعه در سایر قسمت هاست و 

فرزندان این شهرستان را بیمه می کند.

تعیین تکلیف مدیریت اداره میراث
ا...  نبی  که  است  ماه   8 امید: حدود  نسیم   

استعفا  سیرجان  فرهنگی  میراث  اداره  از  جعفری 
سرپرست  با  اداره  این  زمان  آن  از  و  است  داده 
برای تعیین تکلیف  مدیریت می شود و تصمیمی 
مدیریت این اداره صورت نگرفته است. این روزها 
هیچ خبری از عملکرد این اداره در دست نیست سیرجان که قبال در 
با مشکالت بیشتری روبرو است.  این حوزه مشکل داشته است حاال 
چون که طی این چند ماه شاهد هیچ گونه تحول و عملکردی از سوی 

این اداره در شهرستان نبوده ایم.

نصب و جمع آوری تابلوهای کنسرت
نسیم امید: تابلوهای دو کنسرت در چند روز گذشته برای 
سه نوبت متوالی فقط پس از گذشت چند ساعت از نصب، از 
روی بیلبوردهای سطح شهر جمع آوری شدند. اما مطلع شدیم 
که شهرداری برخالف قوانین و مقررات کشور اقدام به نصب 
تبلیغات این کنسرت ها را کرده است و بعدازچندساعت اداره 
ارشاد اسالمی برابر همین قوانین آنها را از روی بیلبوردها پایین آورده است. سوال اینکه 
هزینه سه نوبت چاپ و نصب را که تقریبا حدود15میلیون تومان می شود چه کسی 

پرداخت کرده است؟ تهیه کننده کنسرت یا شهرداری؟ 

قهرمانی لیگ دسته اول آسان به دست نیامد
نسیم امید: محمد جواهری، مدیرعامل باشگاه گل گهر به 
دنبال قهرمانی تیم گل گهر در لیگ دسته اول گفت: در این 
قهرمانی همه عوامل سابق و فعلی تیم دخیل بوده اند و هدف 
باشگاه در لیگ برتر، حضور آبرومندانه در این رقابت ها و تثبیت 
جایگاه در لیگ برتر است و بسیار از این قهرمانی خوشحال هستم 

این قهرمانی آسان به دست نیامده است ما برای قهرمانی، سه سال تمام برنامه ریزی کردیم و 
گل گهر 22 سال منتظر این لحظه بوده است. وی ادامه داد: هدف ما برای سال آینده حضور 
آبرومند و تثبیت جایگاه لیگ برتر است. او درباره اینکه وینگو بگوویچ سال آینده روی نیمکت 

گل گهر می نشیند گفت: احتمال بسیار زیاد ایشان در باشگاه می ماند.

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا
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شرایط شهادت دادن در دادگاه چیست؟
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. ماده 

1316 شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در 
معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. شهادت شهود باید مفاداً متحد 
باشد، بنابراین اگر شهود به اختالف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در 
صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متیقنی به دست آید. اختالف شهود در 
خصوصیات امر اگر موجب اختالف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. در 
صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خالف واقع شهادت 

داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
شرایط شاهد و شهادت

ماده 177 قانون مجازات اسالمی، شرایط شاهد شرعی باید بلوغ؛ عقل؛ ایمان؛ 
عدالت؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد 
نبودن است. این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی 
از این شرایط را نداشت، تنها اظهارات او استماع می شود که تشخیص میزان تأثیر 

و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی است.
شهادت کذب

شهادت کذب ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه. بر 
اساس ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی، هر کس در دادگاه نزد 
مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است. این جرم از جرایم مطلق 
محسوب می شود. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی توان کسی را که 
سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول 

مقررات ماده 650 دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه به عمل آید.

ما محتاج به اصالح هستیم 
در این ماه فرق داشته باشیم با سایر ماهها. همه سعادت عالم در 

این ماه است، این را بتوانیم  درک بکنیم. و از همه باالتر این است که 
انسان خودش را اصالح کند در ماه رمضان، ما محتاج به اصالح هستیم، 
محتاج به تهذیب نفس هستیم، در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید 
ضیافت خدا در این ماه یک شعبه  اش روزه است، و یک امر مهمش که 
مائده غیبی و آسمانی است قرآن است. شما دعوت شده  اید به مهمانی 
خدا در ماه رمضان مهمان خدا هستید. این راههایی که به دنیا باز است و 

شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیلة القدر.
امام خمینی)ره(

اهمیت انتخاب همنشین
رقم  او  همنشینان  دست  به  آدمی،  سرنوشت  از  مهمی  بخش 

می خورد. چه بسا انسان هایی که به برکت دوستان خالص به اوج کمال 
نااهالن  با  همنشینی  اثر  بر  تنها  که  انسان هایی  مقابل،  در  و  رسیدند 
شکست نصیبشان شد. پیامبر )ص( می فرماید: »شخص، بر عادت دوست 
)ع(  علی  می کند.« حضرت  دوستی  که  با  بنگرد  باید  پس  است.  خود 
و  با صاحبان خرد  در همنشینی  درستی،  و  »بیشتر صالح  می فرماید: 
از  و  اهل پرهیزکاری و حکمت، همنشینی  با  نیز فرمود:  عقل هاست.« 
آنها فراوان سوال و تحقیق کن که اگر ناآگاه باشی، به دانایی می رسی و 

اگر دانا باشی، بر دانش تو افزوده می شود.

برای آزادی الزم نیست زمین و آسمان بخرید ، فقط خودتان 
رو نفروشید.             )نلسون ماندال(

عدم جمع آوری شاخه های درختان هرس شده واقع درشهرک امام علی)ع(
پس ازگذشت یک ماه منجر به چنین منظره زننده شده و اهالی را دچار مشکل کرده است.

عکس: ارسالی از یک شهروند

گروه خبر: بزرگ ترین تور خبری بازدید از شرکت معدنی 
و صنعت گل گهر با حضور 80 خبرنگار خارجی از رسانه های 
معتبر بین المللی، تعدادی از خبرنگاران رسانه های کشوری، 
استانی و محلی  به منظور بازدید از طرح ها و پروژه های مختلف 
منطقه معدنی و صنعتی گل گهر چهارشنبه گذشته برگزار 

شد.
ساخت بیمارستان در راستای مسئولیت های اجتماعی

برنامه بازدید از ساعت7 صبح از مهمانسرای گل گهر با صرف 
صبحانه آغاز شد، سه ون از خبرنگاران به همراه یک اتوبوس که حامل 
مدیرعامل و معاونین گل گهر بود به سمت منطقه ویژه حرکت کردند. 
در این برنامه مدیر عامل شرکت گل گهر به همراه تمامی معاونین 
و مدیران خود از ابتدا تا انتهای برنامه، همراه خبرنگاران در اتوبوس 
بودند وسئواالت خبرنگاران را پاسخ  دادند. اولین مکان بازدید پروژه 
تخصصی بیمارستان 128 تخت خوابی گل گهر بود. سید علی علوی 
نسب؛ مدیر پروژه تخصصی گل گهر گفت: کار مطالعاتی بیمارستان 
از آذرماه سال 1395 به دستور و پیشنهاد مدیرعامل شرکت مهندس 

تقی زاده آغاز شد و رسماً از آبان سال 1396  ساخت آن آغاز شد.
وی افزود: این پروژه 17252 مترمربع ساختمان اصلی و حدود 
2000 مترمربع ساختمان جانبی آن تا آخر امسال در بخش ابنیه و 
تأسیسات تکمیل می شود وامیدواریم در سال 99 تجهیز و به صورت 

کامل افتتاح شود.
علوی اشتغال زایی طرح را حدود 750 نفر دانست و گفت: این طرح 
از پروژه های هزینه بر است که در راستای مسئولیت های اجتماعی 
شهرستان برای خدمات رسانی در بخش بهداشت و درمان شهرستان 
به دستور مدیرعامل تأسیس شده و استفاده از آن برای عموم مردم 

سیرجان آزاد است.
علوی تأکید کرد: مهم ترین بخش های زمینه ای این بیمارستان 
شامل: بخش قلب و آنژیوگرافی، چشم پزشکی، دندانپزشکی و بخش 

تخصصی زنان و زایمان خواهد بود.
مهندس تقی زاده گفت: بیمارستان در راستای مسئولیت اجتماعی 
شرکت گل گهر  در حال ساخت است دید انتفاعی نداریم و بیشتر 
بحث خدمات رسانی مدنظر است. بهترین تجهیزات را در آن مستقر 
می کنیم که جنوب شرق کشور را پوشش بدهد. پروژه طی 13 تا 14 
ماه پیشرفت مناسبی داشته است اواسط سال آینده به بهره برداری 

می رسد. 

سومین کشور دارنده تکنولوژی بریکت
اتوبوس خبرنگاران کرمانی نیز به جمع ما پیوست. مکان بعدی 
بازدید از کوره تونلی گل گهر است. محمد اسکندری پور؛ مدیرعامل 
شرکت کاویان گهر سیرجان  گفت: این کارخانه ضایعات بسیار 
ارزان قیمت را به یک محصول با ارزش افزوده باال تبدیل می کند. ایران 
بعد از سوئد و چین سومین کشور دارنده این تکنولوژی است، که در 

نوع خودش بی نظیر است.
وی  ادامه داد: محصول تولیدی این کارخانه بریکت آهن اسفنجی 
است که خوراک مستقیم کوره های الحاقی است. 70 هزار تن در سال 
این کارخانه تولید دارد، که پیرو دستور مهندس تقی زاده خط تولید 
توسعه جانبی آن هم در حال است. اکنون 140 نفر مشغول به کار 

شده اند. 
مهندس تقی زاده گفت: این یک کارخانه  فوالد آلیاژی است، که در 
این مکان مستقر شد. حدود 60 تا 70 هزار تن از محصول توسط گل 
گهر خریداری می شود، عین این کارخانه را در راور کرمان به زودی 

می سازیم .
وی افزود: یک کارخانه با ظرفیت اسمی 750 میلیون تن جهت 

تولید بریکت آهن اسفنجی در خود گل گهر سال آینده آغاز به ساخته 
خواهد شد، که محصول آن بیشتر جهت صادرات استفاده خواهد شد. 
تقی زاده تأکید کرد: تکنولوژی کار از چین گرفته شده است که 
اکنون تمام کار بومی سازی شده است و توسط مهندسین داخلی این 

کار تکمیل و ساخته می شود.
پیشرفت 60 درصدی پروژه سیم بسکل

مکان بعدی که در منطقه ویژه مورد بازدید قرار گرفت، کارخانه 
تولید سیم بکسل بود. مهندس عباس رحیم نژاد؛ مدیرعامل شرکت 
صنایع محصول بکسل پارس گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت 
21 هکتار راه اندازی شده است، دارای سه خط تولید است. در سال 

60 هزار تن محصول تولید خواهد کرد.  
وی افزود: حدود 60 درصد پروژه پیشرفت داشته است، که  ازلحاظ 
سرمایه گذاری وهم ازنظر کارهای عمرانی فاز اول و دوم  در اوایل 
شهریورماه راه اندازی خواهد شد و اشتغال زایی این طرح 400 نفر 

است. حدود 50 درصد ماشین آالت وارد سایت شده است.
مهندس تقی زاده با تأکید بر بومی سازی طرح گفت: این طرح با 
بهترین ماشین آالت خارجی از کشورهای معتبر راه اندازی خواهد شد 

و در ابتدا از مهندسین خارجی استفاده کردیم ولی در حال حاضر 
درصدد بومی سازی طرح به صورت کامل هستیم.

وی افزود: حدود 50 درصد محصوالت تولیدی در داخل کشور 
مصرف می شود، ولی 50 درصد باقی مانده صادر خواهد شد. قرار 
است از سال آینده مواد اولیه از راور تهیه شود. میزان هزینه ارزی 40 
میلیون یورو ازنظر ریالی 350 میلیارد تومان خواهد بود و طرح توسعه 

این کارخانه را خواهیم داشت.
600 میلیارد تومان هزینه اجرایی طرح

بازدید بعدی از طرح پروژه فاضالب شهری بود که در راستای 
می شود.  انجام  شهرستان  در  گهر  گل  اجتماعی  مسئولیت های 
مهندس امانی؛ مدیر پروژه فاضالب شهری گفت: فاز اول فاضالب 
شهری 26هزار 500 مترمکعب در شبانه روز ظرفیت دارد. درمجموع 
از بیست هزار تن بتن ریزی 11 هزار مترمکعب آن انجام شده است. 
درمجموع باالی 30 درصد کار پیشرفت فیزیکی تا امروز داشته است. 
سال گذشته حدود 120 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب در 

شهر انجام شده  در نوع خودش یک رکورد محسوب می شود. 
وی تأکید کرد: جمع آوری فاضالب تصفیه خانه تا انتهای امسال 
راه اندازی می شود و فاز یک در مدار قرار خواهد گرفت. هزینه طرح  
600 میلیارد تومان است، که تاکنون 100 میلیارد تومان تحقق و 
هزینه شده است. پروژه حدود سی تا چهل درصد آب گل گهر را 
تأمین خواهد کرد. مهندس تقی زاده گفت: اجرای طرح فاضالب 
سیرجان طبق آخرین برآورد حدود 600 میلیارد تومان هزینه خواهد 
داشت که گل گهر بر اجرای مطلوب این طرح تا بهره برداری نهایی 
تأکید دارد. این پروژه در دو فاز است. که در راستای مسئولیت های 
اجتماعی گل گهر برای حفظ محیط زیست و بهداشت و سالمتی 

منطقه اجرا خواهد شد.
اشتغال زایی مستقیم هزار نفر در جهان فوالد

مسعود میرمحمدی؛ مدیر روابط عمومی شرکت جهان فوالد گفت: 
این کارخانه 100 تن فوالد را در مرحله افتتاح تولید کرد و قادر است 
در سال یک میلیون و 200 هزار تن شمش فوالد تولید و به ظرفیت 

فوالد کشور بیفزاید.
وی افزود: در  این کارخانه هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به 
کار شدند و چهار هزار نفر نیز غیرمستقیم از اجرای طرح بهره مند می 
شوند. در حاشیه این بازدید جناب مهندس تقی زاده با شاخه های از 

گل روز کار و کارگر را به کارگران جهان فوالد تبریک گفت.

باالی دو میلیارد دالر پروژه در دست اقدام داریم
 آخرین مکان مورد بازدید آنومالی معدن شماره 3 گهر زمین بود. 
مهندس عباس سلیمان زاده، مدیر سایت گهر زمین گفت: این معدن 
بیش از 640 میلیون تن ذخیره سنگ آهن دارد و تاکنون حدود 40 
میلیون تن سنگ آهن از این معدن استخراج شده است. این معدن 
با تولید 10 میلیون تن کنسانتره و10 میلیون تن گندله خوراک 

کارخانه های گل گهر را برای مدت 30 تا 40 سال تأمین می کند. 
وی افزود: حدود 1/5 سال پیش این معدن ابالغ بهره برداری رسمی 
را دریافت  کرده و اکنون حدود 500 نفر  به شکل مستقیم و 3500 

نفر نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند.
مهندس تقی زاده با اشاره به فعالیت های گسترده گل گهر در 
راستای توسعه گفت: شرکت گل گهر یک شرکت تولیدی و توسعه ای  
است و کامالً فعال هستیم و باالی دو میلیارد دالرپروژه در دست اقدام 
داریم. هیچ کدام از واحدها تعطیل نیست اینجا افراد متخصص و معتقد 
هستند راه نجات مملکت را در تولید کاالباکیفیت باال می دانند. امروز 
واحد ذوب افتتاح شد و ما  به جای این که سنگ بفروشیم شمش 
فوالدی می سازیم و می فروشیم. امیدوارم دینمان را نسبت به شهدا 

ادعا کرده باشیم.
40 تا 50 پروژه در دست اقدام

آخرین برنامه نشست صمیمی با مدیرعامل گل گهربود که  یک 
گزارش عملکرد ارائه دادند.  مهندس تقی زاده در این نشست گفت:  در 
بحث اقتصاد مقاومت و رونق تولید، صنعت و اقتصاد تنها راه رونق تولید 

است. ما طی سه تا چهار سال تولید را دو برابر کرده ایم.
اآلن تولید کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی داریم  و کارخانه شمش 

فوالد راهم راه اندازی می کنیم.
وی افزود: بحث اصلی ما در کار اکتشافات است. اکنون در جنوب بم 
و خراسان رضوی و کویر مرکزی اکتشافاتی داشته ایم. امروز 19 هزار نفر 
با مدارک خوب تحصیلی در گل گهرمشغول به کار هستند. اکنون 40 

تا50  پروژه در دست اقدام داریم. 
وی همچنین با اشاره به ایجاد اشتغال پایدار گفت: در چهارسال 
گذشته بیش از 7-8 هزار نفر در این منطقه مشغول به کار شده اند. ما در 
سیرجان فرزند شهید وفرزند جانباز باالی 25 درصد بیکار و فاقد اشتغال 
نداریم. در پایان تقی زاده تأکید کرد به مناسبت روز کارگر دستمزد 12 
روز کاری را به عنوان هدیه به کارگران گل گهر اهدا کنند و صعود افتخار 

آمیز تیم گل گهر به لیگ برتر را به مردم سیرجان تبریک گفت. 

در بازدید ده ها خبرنگار خارجی و کشوری با حضور مهندس تقی زاده از شرکت معدنی گل گهر مطرح شد:

گل گهر 50 پروژه در دست اقدام دارد


