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قول های بهسازی رفوژ وسط خیابان 17 شهریور و ابن سینا؛ 
  خبــر  2وعده های  بی خود

عکس: علی شیبانی

گروه شهر: بودجه سال گذشته شهرداری سیرجان چشمگیر بود به نوعی 
که در خیلی از شهرداری ها بودجه های عمرانی از بودجه جاری عقب مانده 
بودند و با توجه به بودجه دریافت شده کارهای انجام شده به چشم نمی آمد 

و موج انتقادهای بر شورا و شهرداری شده بود و از ضرورت پیگیری بودجه ای 
می گویند که قرار است وضعیت عمرانی شهر را بهبود بدهد. با توجه به اهمیت 
موضوع  چند سوال ذیل را اعضای شورای شهر پرسیدیم.  نکته جالب پاسخ 

های اعضای شورا کلی گویی و عدم اشراف بر هزینه کرد بودجه سال 97 و 
پروژه های مصوب سال 98 است. شهرداری طبق آیین نامه مالی موظف است 

گزارش مالی دخل و خرج شهرداری را هر 6 ماه ...
شهــر  5

نسیم امید: در گزارش تحلیلی نشریه نسیم امید در دو شماره پیش)183( درباره ی 
انتخابات مجلس یازدهم در سیرجان، قسمتی تحت عنوان اصالح طلبان و گزینه ای به نام 
دکتر ابناء چنین آمده بود: »دکتر مهدی ابناء دارای سوابق مدیریتی در سطح شهرستان و 
استان )مدیر کل هالل احمر( بوده و دارای پیشینه اصالح طلبی و از خانواده ای متدین، 
خوشنام و پاک دست برخوردار است و هم اکنون عالوه بر طبابت در رشته تخصصی گوش، 
حلق و بینی در سمت مدیریت بیمارستان غرضی شهرستان مشغول خدمت رسانی به 

شهروندان سیرجانی است. ...



توسعه سرانه فضای سبزتصمیمات مهم ستاد تنظیم بازار
با کاشت بیش از 1000 اصله درخت

قول های بهسازی رفوژ
وسط خیابان 17 شهریور و ابن سینا؛ 

وعده های  بی خود
گروه خبر: خیابان 17 شهریور و ابن سینا یکی از شلوغ ترین معابرسطح شهر 
هست که وسط آن چند سال قبل در زمان سرپرستی مهندس پورسینا 
توسط شهرداری با جداول  خیابانی بتنی بدقواره و عریض جدا شد و باعث 
مشکالت عدیده ای برای عبور و مرور وسایل نقلیه، عابرین پیاده و چهره 

زشت این دو خیابان شده است.
 به گزارش نسیم امید این موضوع و اعتراض به آن بارها از طرف کسبه و 
مردم از طریق رسانه ها به گوش مسئوالن شهر رسیده است و هر بار حرف 
های متفاوتی و قول هایی داده شد و آخرین مورد آن  قول مهندس بیگلری، 
معاون عمرانی فرمانداری در گفتگو با نسیم امید قبل از عید نوروز بیان کرد: 
»به عقیده من باید سطح رفوژ پایین تر باشد تا شهروندان راحت عبور کنند و 
مشاور ترافیکی طرح تحلیلی خود را برای ترافیک شهر و خیابان 17 شهریور 
و ابن سینا آماده کرده است تا مشکل این خیابان را حل کنیم.« همچنین 
خراسانی، مسئول واحد ترافیک شهرداری دراین باره در همان گزارش گفته 
بود: »شرایط وضع موجود را بررسی کردیم و ما نظر مشاور ترافیک شهرداری 
را در اسفندماه یا اواخر فروردین به شورای ترافیک ارسال می کنیم و تصمیم 

نهایی برای مشکالت این دو خیابان گرفته شود.«
علیرغم  قول های داده شد، بازنگری طرح ترافیکی و بهسازی جداول رفوژ 
وسط طرح خیابان 17 شهریور و ابن سینا هنوز انجام نشده است و تاکنون 
برنامه مشخصی برای حلی این مشکل از سمت شورای ترافیک فرمانداری و 

شهرداری ارائه نشده است.
این بار با توجه به اهمیت این موضوع و اعتراض شهروندان، برای پیگیری 
بیش تر با رامین یگانه، معاون فنی و عمرانی شهرداری گفتگو کردیم که 
وی دراین باره به »نسیم امید« گفت: با توجه به  قراردادی که با مشاور 
ترافیک بسته شده است تمام معابر و عرض آن ها و لوپ کامل ترافیکی شهر 
را موردبررسی قرار دهد و راهکارهایی برای تسهیل ترافیک به شهرداری و 
شورای ترافیک ارائه دهد. وی ادامه داد: مشاور بررسی های مورد نظر را انجام 
داده است و در حال طراحی معابری است که مشکل ترافیکی دارند و طبق 
آخرین صحبتی که داشتیم قرار بر این شده طرح های خود را تا 15 خرداد 
ارائه بدهد. یگانه در ادامه افزود: طرح مشاور 15 خرداد که به دست ما برسد 
با بررسی شورای ترافیک اقدامات الزم را برای این خیابان ها انجام می دهیم. 
وی ادامه داد: ما برای حل مشکالت ترافیکی مشاور با گرید باال که سوابق 
خوبی در این زمینه داشته است قرار داد بستیم و تنها برای این دو خیابان 
نیست بلکه کل معابر شهر را بررسی کرده است و جاهایی که ترافیک زیاد 
بوده و یا مشکالتی را برای شهروندان به وجود آورده است و مکان هایی که 
برای دوربین های کنترل ترافیک مشخص کرده است اما همین که مشاور 
طرح را بدهد و شورای ترافیک تایید کند، معابری که مردم بیش ترین مشکل 

را در تردد آنها دارند در اولویت قرار می دهیم.

گزارش

مبارک  ماه  ابتدای  از  خبر:  گروه 
بهداشت  مرکز  نظارت  طرح  رمضان 
از محل فروش زولبیا و بامیه شروع 
شده و از شهروندان خواست هنگام 
خرید زولبیا و بامیه به رنگ آن توجه 
یا کدر  ای  اگر قهوه  و  باشند  داشته 
ترکیب  وجود  امکان  باشد،  شده 
ها  آن  در  امید«  »اکریل  شیمیایی 
وجود دارد که اثرات سرطان زا دارد.

دکتر محمد موقری پور، معاون بهداشتی 
دانشکده علوم پزشکی در گفتگو با نسیم 
امید با بیان اینکه مصرف زولبیا و بامیه 
برای شهروندان توصیه نمی شود، افزود: 

در طرح ماه رمضان بازرسین ما از مکان 
های پخت و عرضه زولبیا و بامیه بازدید 
می کنند و اگر موارد غیر بهداشتی دیده 
دهند.  می  انجام  را  الزم  برخورد  شود 
بهداشتی  موارد  رعایت  داد:  ادامه  وی 
که برای ما مهم است ابتدا باید در بحث 
سرخ کردن مثل استفاده چند باره از یک 
باشند و مورد بعدی فقط  روغن نداشته 
مواد افزودنی زعفران و کنجد بسته بندی 
استفاده کنند. وی در ادامه  از شهروندان 
به  بامیه  و  زولبیا  خرید  هنگام  خواست 
اگر قهوه  باشند و  رنگ آن توجه داشته 
وجود  امکان  باشد،  شده  کدر  یا  ای 

آن  در  امید«  »اکریل  شیمیایی  ترکیب 
ها وجود دارد که اثرات سرطان زا دارد و 
تحت هیچ شرایطی آنها را مصرف نکنند.

نظارت  تشدید  یادآوری  با  پور  موقری   
بهداشت  مرکز  از سوی  ها  قنادی  بر  ها 
به  ما  توصیه  گفت:  رمضان،  ماه  ایام  در 
شیرینی  هرگونه  که  است  این  مردم 
های  محل  از  را  بامیه  و  زولبیا  ویژه  به 
معتبر خریداری کنند. او همچنین ادامه 
مشکل  که  صورتی  در  شهروندان  داد: 
را  بامیه  و  زولبیا  عرضه  در  بهداشتی 
اطالع   190 سامانه  به  را  مراتب  دیدند 

بدهند.

بازار  تنظیم  ستاد 
ریاست محمد  به  شهرستان 
سرپرست  محمودآبادی 
شهرستان  ویژه  فرمانداری 
اعضای  با حضور  و  سیرجان 
گذشته  هفته  ستاد  این 

تشکیل جلسه داد.
عمومی  روابط  گزارش  به   
شهرستان  ویژه  فرمانداری 
از  بازرسی  تشدید  سیرجان، 
تعیین  شهر،  صنفی  واحدهای 

بامیه، برنامه ریزی طرح ضیافت  نرخ زولبیا و 
و لزوم درج قیمت بر روی کاالها توسط  واحد 
های صنفی از مهمترین مصوبات این ستاد بود.
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون  آرش  محسن 
بازار  تنظیم  ستاد  رییس  نایب  و  فرماندار 
امروز  تصمیمات  اساس  بر  شهرستان  گفت:  
ستاد تنظیم بازار مقرر شد تدابیر الزم از سوی 
اصناف  اتاق  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره 
جهت تشدید بازرسی از واحد های متخلف به 

تعزیرات حکومتی ارسال شود.
همچنین مقرر شد جهت کنترل و تنظیم بازار 
از  دام  با خروج  انتظامی  نیروی  قرمز،  گوشت 
شهرستان به شدت برخورد و دام های قاچاق 
به  و  کشتار  قضایی  مقام  دستور  با  مکشوفه 

قیمت روز در بین شهروندان توزیع شود.

وی افزود: شهروندان سیرجانی هرگونه تخلف 
عدم  قبیل  از  شهر  سطح  صنفی  های  واحد 
فروشی،  کم  فاکتور،  ارائه  عدم  قیمت،  درج 
بهداشتی  ضوابط  رعایت  عدم  و  فروشی  گران 
معدن  اداره صنعت،  تماس 124  شماره  به  را 
و تجارت یا با مراجعه حضوری به بازرسی اتاق 
اصناف و یا بازرسی فرمانداری سیرجان اطالع 

دهند.
و  15هزار  زولبیا  قیمت  جلسه   این  در 
500تومان، بامیه 16 هزار و 500 تومان و زولبیا 
همچنین  شد.  تعیین  تومان  هزار  بامیه 16  و 
نمایشگاه طرح ضیافت ویژه ماه مبارک  رمضان 
به مدت  10 روز از 20 اردیبهشت در پارکینگ 
شهربازی دایر و کاالهای اساسی با 20درصد زیر 

قیمت بازار عرضه خواهد شد.

توان  تمام  سیرجان  شهرداری  مجموعه 
عملیاتی و فنی خود را به کار گرفته تا پایانه 
مسافربری بعثت بزودی راه اندازی و احداث 

شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری 
سیرجان، رضا سروش نیا با بیان این مطلب افزود: 
سیرجان یک شهر استراتژیک و شاهراه ارتباطی 
شهرهای شمال و جنوب کشور است که سال ها 
از داشتن یک پایانه مناسب و در شان شهروندان 

محروم بود. 
سیرجان  شهرداری  مجموعه  اینکه  بیان  با  وی 

تمام توان عملیاتی و فنی خود را به کار گرفته تا 
پایانه مسافربری بعثت بزودی راه اندازی و احداث 
به  و  متمرکز  مسافربری  شرکتهای  تمام  و  شود 
این مکان منتقل خواهند شد، تصریح کرد: پروژه 

پایانه مسافربری بعثت سیرجان یکی از مهمترین 
به حجم مسافرت  با توجه  پروژه هایی است که 
های برون شهری و همچنین به منظور متمرکز 
شدن شرکت های مسافربری و نیز کاهش حجم 
ترافیک معابر اصلی شهر، در دستور کار قرار دارد.

شهرسازی  و  فنی  معاون  یگانه  رامین  همچنین 
 93 فیزیکی  پیشرفت  از  سیرجان  شهرداری 
خبر  بعثت  مسافربری  پایانه  سوم  فاز  درصدی 
طبقه  اتاقهای  و  سالن  سازی  کف  افزود:  و  داد 
گذاری  لوله  و  کشی  کابل  اول،  طبقه  و  همکف 
کابل  اجرای  جذبی،  چاه  و  ارت  چاه  حفر  برق، 
شبکه، اصالح کانال های هوا رسان طبقه همکف 
و اول، تسطیح رینگ محوطه ساختمان، ساخت 
لوله  اجرای  نشانی،  آتش  لوله  اجرای  برق،  تابلو 
از  حریق  اعالم  اجرای سیستم  و  فاضالب  کشی 
جمله فعالیت های زیرساختی و تاسیساتی پایانه 

مسافربری بعثت است که انجام شده است.
متاسفانه سال هاست که شرکت  یادآور شد:  وی 

های مسافربری در سطح شهر سیرجان به صورت 
و  دهند  می  ارایه  نقل  و  خدمات حمل  پراکنده 
تعاونی  که  هستیم  آن  نویدبخش  اکنون  هم 
های مسافربری بزودی در محل جدید یعنی در 
پایانه مسافربری بعثت مستقر شوند تا بتوانیم از 
خدمات اتحادیه پایانه های کشور بهره مند شویم.

در ادامه حسین افشار»مدیر پایانه های شهرداری« 
با بیان لزوم انتقال تمام تعاونی های مسافربری به 
پایانه بعثت افزود: شرکت های مسافربری در واقع 
مرکز شهر فعالیت می کنند که این روند عالوه بر 
آلودگی های صوتی و اجتماعی، موجب ترافیک 
شدید در معابر اصلی سطح شهر شده که در نوع 

خود ناهنجاریهایی را ایجاد کرده است.
را شریان و کالبد اصلی  نقل کشور  و  وی حمل 
اقتصاد برشمرد و بیان کرد: با توجه به اینکه شهر 
جنوب  به  شمال  مواصالتی  کریدر  در  سیرجان 
احداث  و  توسعه  قطعا  است،  غرب  به  شرق  و 
عدم  و  است  الزامی  نقلی  و  حمل  زیرساختهای 

توسعه یافتگی در این حوزه، موجب متضرر شدن 
فعاالن این بخش خواهد شد.

شهردار  دیدگاه  از  قدردانی  ضمن  افشار  حسین 
سیرجان نسبت به بخش حمل و نقل و مساعدت 

پایانه  احداث  راستای  در  وی  ویژه  پشتکار  و 
شهرداری  بودجه  70درصد  افزود:  مسافربری 
این  های  زیرساخت  و  نقل  و  حمل  بخش  در 
شاهد،  بلوار  آسفالت  و  بهسازی  شامل  حوزه 
سطح  معابر  آسفالت  ترمیم  و  جدول گذاری 
شهر، نصب چراغ های راهنمایی و دوربین های 
ترافیکی و مهمتر از همه ساخت پایانه ای که از 
پروژه  بین  در  که  بود  مانده  بالتکلیف   79 سال 
ویژه  کار  دستور  و  اولویت  در  شهرداری  های 
برداری  بهره  به  زودی  به  و  گرفت  قرار  شهردار 

می رسد.

 مراسم جشن بزرگ روز کارگر و اختتامیه سومین 
میزبانی  به  دیروز  صبح  پیشنهادات  نظام  جشنواره 
سالن  محل  در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 

پردیس امید این شرکت برگزار شد.
در این مراسم که مدیرعامل گل گهر به همراه برخی از 
اعضا هیئت مدیره، معاونین، مدیران و کارکنان شرکت 
و نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی و 
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیرجان نیز 
حضور داشتند از کارگران نمونه این شرکت و همچنین 
برترین های سومین جشنواره نظام پیشنهادات تقدیر 

به عمل آمد.
مراسم  این  در  تقی زاده مدیرعامل گل گهر  مهندس 
خطاب به کارکنان حاضر در مراسم با اشاره به موفقیت 
های حاصل شده در مجموعه گل گهر گفت: نمی توانم 
احساس خودم را از این همه موفقیت و تالش بیان کنم 
و باید دست تک تک شما را ببوسم که مایه سربلندی 

ایران و نظام جمهوری اسالمی شدید.
مدیرعامل گل گهر افزود: به عنوان یک کارشناس به 
شما می گویم که تنها راه توسعه مملکت رونق تولید و 
افزایش تولید و خالقیت است که خوشبختانه شرکت 
گل گهر در این زمینه پیشرو است و برگزاری جشنواره 
نظام پیشنهادات نمونه بارزی از آن است که باید آنرا 
گسترش داد و برای توسعه بیشتر، این جشنواره را 
در سطح شهرستان و در بین مردم هم برگزار کنیم 

و پیشنهادات آنها را هم بگیریم.
طریقی  هر  به  می دانم  خود  وظیفه  داد:  ادامه  وی 

زحمات شما را جبران کنم و هر چه در توان دارم در 
جهت رفاه و آسایش همکارانم بکار گیرم و امیدوارم با 

همدلی و همفکری، کارهای بزرگی انجام دهیم.
مهندس تقی زاده با بیان اینکه باید قبول کنیم تحریم 
هستیم و دشمن داریم، گفت: در چنین شرایطی همه 
ما باید ید واحده باشیم و در مجموعه گل گهر یک هدف 
را دنبال کنیم و افزایش و رونق تولید، نوآوری، خالقیت، 

ابتکار و ایجاد اشتغال را سرلوحه کارمان قرار دهیم.
مدیرعامل گل گهر که با دست پر به این مراسم آمده 
بود، در ادامه خبرهای خوبی به پرسنل گل گهر داد 
و از احداث 5 هزار واحد مسکونی برای کارکنان فاقد 
مسکن شرکت ها و پیمانکاران اصلی منطقه گل گهر 
خبر داد که در کنار آن احداث مراکز آموزشی نیز به 

صورت ویژه دیده خواهد شد.
احداث منطقه ویژه اقتصادی گل گهر خبر دیگری بود 
که مهندس تقی زاده به آن اشاره کرد و از تصویب آن 
در مجلس شورای اسالمی خبر داد که پس از تایید 

توسط شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه این منطقه ویژه بزرگترین منطقه 

ویژه اقتصادی ایران خواهد بود از احداث هتل بزرگ 
سنتی به سبک معماری ایرانی اسالمی و احداث باغ 
بزرگ ایرانی برای رفاه همشهریان سیرجانی خبر داد و 
گفت: حداکثر تالش مان را برای بهبود وضعیت رفاهی 
پرسنل خواهیم کرد و شما هم باید افزایش تولید و 

خالقیت و نوآوری را در دستور کار قرار دهید.
مهندس تقی زاده با بیان اینکه اصالح برخی خطوط 
تولیدی شرکت را در سال جاری در دستور کار داریم، 
گفت: انتظار داریم همکارانمان، هر چه زودتر در این 
زمینه عمل کنند و در اواسط سال آینده شاهد یک 
جهش بزرگ در بحث تولید باشیم و در کنار آن از 
هر  کرد،  خواهیم  حمایت  هم  قطعات  سازی  بومی 
چند معتقدیم باید کارگروهی در استان تشکیل شود 
و در این زمینه هم اندیشی و همفکری شود چرا که 
تا زمانی قطعه سازی را راه اندازی نکنیم نمی توانیم 

صنعتی شویم.
وی با اشاره به اینکه پروژه های خوبی در دست اجرا 
داریم، گفت: هر کاری کردیم تا پروژه ها متوقف نشود 
و این از همت واالی شماست و انشااهلل آب پروژه انتقال 

آب خلیج فارس نیز در شش ماهه ابتدای سال جاری 
به سیرجان خواهد رسید و گل گهر در این زمینه پیش 
قدم است و برای تامین برق هم نیروگاه 500 مگاواتی 

را نیز به زودی احداث خواهیم کرد.
مهندس تقی زاده همچنین از اختصاص یک روز حقوق 
کارکنان گل گهر برای احداث سالن ورزشی در حمیدیه 
خوزستان تشکر کرد و با اشاره به صعود افتخار آمیز تیم 
فوتبال گل گهر به لیگ برتر گفت: برای آبادانی سیرجان 
و استان کرمان و اعتالی ایران از هیچ تالشی دریغ 

نخواهیم کرد.
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس 
که  بود  مراسم  این  دیگر  سخنران  اسالمی  شورای 
ضمن تبریک روز کارگر، گل گهر را رکورد دار تولید در 
کشور دانست و از تمام کسانی که جایگاه گل گهر را در 
بورس ارتقا دادند و در رونق بخشیدن به اقتصاد کشور 
تالش کردند تشکر کرد و آنرا حاصل روحیه جهادی 

مدیرعامل گل گهر دانست.
سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون  شعبانی  مهندس 
انسانی گل گهر، مهندس هادیان رئیس اداره تعاون، 

دبیر  نبوی  مهندس  سیرجان،  اجتماعی  رفاه  و  کار 
دکتر خضری  و  پیشنهادات گل گهر  نظام  جشنواره 
پور عضو هیئت مدیره گل گهر از دیگر سخنرانان این 
مراسم بودند که با تبریک روز کارگر از تالش ها و 
زحمات کارگران شرکت گل گهر و مدیرعامل و معاونین 

و مدیران شرکت به واسطه افتخارات به دست آمده 
تقدیر و تشکر کردند.

حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشگاه گل گهر 
اول  لیگ دسته  آقای گل  و  تیم  به همراه سرمربی 
فوتبال کشور در این مراسم و اهدای جام قهرمانی به 
مهندس تقی زاده مدیرعامل گل گهر به واسطه حمایت 
ها و ثبات مدیریتی در تیم فوتبال گل گهر و صعود به 
لیگ برتر از نکات جالب مراسم بود که با تشویق های 

پیاپی حاضرین همراه بود.
در پایان نیز از  58 نفر از کارگران نمونه شرکت و 
برترین های جشنواره نظام پیشنهادات توسط مسئولین 

و مدیران حاضر در مراسم تقدیر به عمل آمد.

شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
سیرجان گفت: به منظور توسعه و افزایش سرانه فضای سبز شهری 
سیرجان، کاشت بالغ بر 1700 اصله درخت در سطح شهر در حال 

انجام است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، بابک سعیدی افزود: 
کاشت درخت عالوه بر زیباسازی محیط و چشم انداز مناسب، موجبات آرامش 

روحی و روانی شهروندان را فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه، احیا و بازپیرایی فضاهای سبز باعث ایجاد شور و نشاط در میان 
شهروندان می شود، عنوان کرد: فرهنگ درخت و درختکاری یکی از عمده ترین راه 

های توسعه شهرهاست.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان با اشاره به 
اهمیت نگهداری از درختان کاشته شده در سطح شهر افزود: زیتون تلخ، سرو شیراز 
و کاج از جمله درخت هایی است که در آرامستان، حاشیه پل دفاع مقدس، حاشیه 
مکان جدید جمعه بازار واقع در بلوار قائم، بلوار چمران و باغ یکصدهکتاری در حال 
کاشت است و حفظ و نگهداری از درختان از کاشت آنها مهمتر است و به همین 
دلیل شهروندان باید نسبت به درختانی که کاشته می شوند احساس مسئولیت کنند.
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دکتر موقری پور ، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی بیان کرد:

منع مصرف زولبیا و بامیه های قهوه ای

شنبه 21 اردیبهشت1398، شماره 185 ، سال پنجم

دکتر رضوی، رئیس نظام پزشکی شهرستان:
 اعالم مدت زمان ویزیت

و تعرفه های پزشکی

گروه خبر: رئیس نظام پزشکی شهرستان سیرجان نرخ ویزیت 
پزشکان و دندانپزشکان در هر 2 بخش دولتی و خصوصی را اعالم 

کرد.
این  بر  گفت:  مطلب  این  اعالم  با  نسب  دکتر سید محمد رضوی    
شد:  اعالم  ذیل  شرح  به  خصوصی  بخش  در  ویزیت  تعرفه  اساس؛ 
پزشک و دندانپزشک عمومی 270000) ریال( و فرانشیز آن 181100 
ریال، پزشک عمومی با 15 سال سابقه 310500 ریال و فرانشیز آن 
و  ریال   410000 متخصص  ودندانپزشک  پزشک   ، ریال   221600
فرانشیز آن  298700 ریال ، همچنین پزشک فوق تخصص و فلوشیپ 
و روانپزشک  520000 ریال و فرانشیز آن 385600 ریال ، پزشک فوق 
تخصص وفلوشیپ روانپزشکی 590000 ریال و فرانشیز آن 429700 
ریال، کارشناس ارشد پروانه دار220000 ریال  و کارشناس پروانه دار 

190000 ریال است.
دکتر رضوی ادامه داد: خدمات دندانپزشکی خدمات دندانپزشکی14600 
ریال، بخش حرفه ای خدمات و مراقبت های سالمت 412000 ریال، 
بخش فنی خدمات و مراقبت های سالمت 528000 ریال و بخش حرفه 
ای خدمات هشتک دار و کدهای بند7و8 کتاب 216000 ریال و بخش 
فنی خدمات هشتک دار وکدهای بند7و8 کتاب 277000 ریال است.  

رئیس نظام پزشکی شهرستان سیرجان و شهربابک به زمان ویزیت 
بیماران توسط پزشک اشاره کرد و افزود: مدت زمان ویزیت یک پزشک 
عمومی 15 دقیقه، پزشک متخصص 20 دقیقه، پزشک فوق تخصص 25 

دقیقه و ویزیت روانپزشک 30 دقیقه است.

نصب هشت ایستگاه اتوبوس جدید
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
سیرجان از نصب 8 ایستگاه اتوبوس و بهسازی دیگر 

ایستگاه های مستقر در کوی آباده خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، 
تابستان و  با توجه به فرا رسیدن فصل  افزود:  رضا یوسفی 
به منظور تکریم شهروندان و ارایه خدمات مطلوب، تعداد 8 
دستگاه ایستگاه انتظار مسافران اتوبوس خط واحد در معابر 

کوی آباده نصب شد.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای ساماندهی ایستگاه های 
اتوبوس خط واحد و احترام به حقوق شهروندی انجام شده 
کار  گذشته  سال  پایانی  روزهای  در  این  بر  عالوه  است؛ 

شستشو، رنگ آمیزی و بهسازی ایستگاهها نیز انجام شد.

رضا سروش نیا، شهردار سیرجان خبر داد:

احداث فاز سوم پایانه مسافربری بعثت سیرجان

مهندس تقی زاده، مدیر عامل گل گهر در مراسم جشن روز کارگر:

 تنها راه توسعه، رونق تولید و خالقیت است



تحلیلی  گزارش  در  امید:  نسیم 
شماره  دو  در  امید  نسیم  نشریه 
پیش)183( درباره ی انتخابات مجلس 
تحت  قسمتی  سیرجان،  در  یازدهم 
به  ای  گزینه  و  طلبان  اصالح  عنوان 
نام دکتر ابناء چنین آمده بود: »دکتر 
مهدی ابناء دارای سوابق مدیریتی در 
کل  )مدیر  استان  و  شهرستان  سطح 
پیشینه  دارای  و  بوده  احمر(  هالل 
اصالح طلبی و از خانواده ای متدین، 
برخوردار  دست  پاک  و  خوشنام 
طبابت  بر  عالوه  اکنون  هم  و  است 
و  حلق  گوش،  تخصصی  رشته  در 
بیمارستان  مدیریت  سمت  در  بینی 
خدمت  مشغول  شهرستان  غرضی 
رسانی به شهروندان سیرجانی است. 
مردم  بین  در  مناسبی  مقبولیت  از  او 
رود  می  انتظار  که  است  برخوردار 
بتواند  انتخابات  در  حضور  صورت  در 
در  سیرجان  یازدهم  دوره  نماینده 

مجلس شورای اسالمی شود.«
با واکنش های  این قسمت گزارش   
مختلف در رسانه ها، افکار عمومی و 
اقشار مختلف شهرستان روبه رو شد.

پشتوانه  از  همواره  طلبان  اصالح   1
مختلف  اقشار  بین  در  معنوی  و  فکری 
مردم بخصوص قشر تحصیلکرده برخوردار 
برای  حاکمیتی  فضای  هرگاه  و  هستند 
آنها مساعد بوده و امکان حضور در عرصه 
موفق  اند  داشته  را  انتخاباتی  های  رقابت 
به جلب افکار عمومی شده اند. در فضای 
مجازی بخصوص گروه پزشکان شهرستان 
درصحنه  ابناء  دکتر  احتمالی  حضور  از 
نوعی  به  شد  استقبال  آتی  انتخابات 
فرهیخته  قشر  مثبت  پاسخ  نشانگر  که 
آتی مجلس  انتخابات  در  تغییر  به  جامعه 
از  حکایت  و  می شود  تلقی  سیرجان  در 
نارضایتی شهروندان از وضعیت فعلی دارد. 

2 یک نشریه محلی خاص که اهداف 
فعاالن  و  نخبگان  همه  شناخت  مورد  آن 
با  است  شهرستان  سیاسی  اجتماعی 
گزارش،  دقیق  خواندن  بدون  و  نگرانی 

سوال  زیر  را  موضوع  اصل 
نشریه  این  در  است  برده 
هر  ابناء  »دکتر  بود:  آمده 
در  وی  با  صحبت  گونه 
مجلس  انتخابات  خصوص 
به  را   ای  ناحیه  هر  از سوی 
گفت:  و  کرد  تکذیب  شدت 
هیچ  از  من  روح  حالی  در 
کاندیدا  را  من  ندارد  چیز خبر 
یا  این خصوص  در  اند.«  کرده 
دکتر ابناء خالف واقع می گوید 
می  پردازی  دروغ  نشریه  این  یا 
ابناء  دکتر  با  الزم  صحبت  کند. 

کلینیک  در  قبل  ماه  چند 
اتاق  در  حسینی  مرحوم 
طبابت وی انجام شده است 
و تحلیل نشریه نسیم امید 
شدن  کاندیدا  بر  دال  نیز 
اشاره  فقط  است  نبوده  وی 
چهره  یک  عنوان  به  شده 
انتظار  سیاسی  اجتماعی 
حضور  صورت  در  رود  می 
نماینده  آتی،  انتخابات  در 
شورای  مجلس  در  مردم 
وی  که  حال  شود.  اسالمی 

را  انتخاباتی  گونه  هر  در  نامزدی  قصد 
و  آتی  انتخابات  اهمیت  از  چیزی  ندارد 
که  کاهد  نمی  اصالحات  مردمی  پشتوانه 
اقتدارگرای  دولت  سال   8 از  پس  حتی 
احمدی نژاد تحت هر شرایطی سر تسلیم 
فرود نیاورند و همچنان در جامعه حضور 

فعال و تاثیرگذار دارند.

همه فعاالن سیاسی و شهروندان   3
آگاه می دانند که اگر در انتخابات پیشین 
سیرجان  اسالمی  شورای  مجلس  )دهم( 
پرونده  با  جهانگیری  ابراهیم  بردسیر،  و 
سازی افراد خاص رد صالحیت نشده بود، 
شهباز حسن پور اکنون در مجلس شورای 
این  مشروعیت  و  نداشت  حضور  اسالمی 
چنین حضوری در مجلس از نظر شرعی و 
مدنی قابل تامل است و اینکه او با نگرانی 
نمایندگی  اخذ  از  دوره پس  هر  اوایل  در 
مجلس اذعان می کند دیگر قصد نامزدی 

را  میدان  یا  و  ندارد  را  مجلس  انتخابات 
به دیگران می سپارد نوعی سیاسی کاری 
است که »راست آزمایی« وی را در افکار 

عمومی زنده می کند.

مجرب،  نیروهای  از  طلبان  اصالح   4
تحصیل کرده و متعهد فراوانی برخوردارند 
کردن  محدود  با  ای  عده  متاسفانه  ولی 
از  را  جامعه  سیاسی،  اجتماعی  فضای 
خدمات آنها محروم کرده اند ولی این به 
معنای عدم تاثیر گذاری آنها در سرنوشت 
این  در  مطمئنا  و  بود  نخواهد  اجتماع 
اجتماعی  رسالت  و  نقش  نیز  انتخابات 

خویش را ایفا خواهند کرد.

خصوص  در  نشریه  یک  تحلیل   5
به  بالقوه  نامزدهای  معرفی  و  انتخابات 
معنای نامزدی آنها نیست بلکه در جهت 
به  عمومی  افکار  آگاهی  و  سازی  زمینه 

همانگونه  پردازد  می  زنی  گمانه 
نشریات  برخی  در  اکنون  که 
خصوص  در  زنی  گمانه  کشوری 
ریاست  انتخابات  نامزدهای 
جمهوری 1400 انجام می شود 
و نوعی سیاست ورزی و زمینه 

سازی افکار عمومی است.

اسالمی  جامعه  در   6
همه مسئولیت داریم. افرادی 
این  امکانات  و  با سرمایه  که 
مقاطع  به  مردم  و  کشور 
مسئولیت  و  باالتر  تحصیلی 
رسیده  اجرایی  های 
فرموده  براساس  اند 
»کلکْم  پیامبر)ص( 
َمْسُؤوٌل  کلکْم  َو  راٍع 
قبال  در  َرِعیِتِه«  َعْن 
و  مسئولند  اجتماع 
قیامت  فردای  باید 
عافیت  دهند.  پاسخ 
از  فرار  و  طلبی 
اجتماعی  مسئولیت 
دارد  اخروی  عذاب 
همه ائمه و انسان های 
تاریخ زندگی شان را صرف اصالح  بزرگ 
انتظار می رود نخبگان  و  اجتماعی کرده 

این  متعهد  تحصیلکردگان  و 
خود  مسئولیت  شهرستان 
انجام  اجتماع  قبال  در  را 
فضای  که  اکنون  و  دهند 
و  فرهنگی  اجتماعی، 
سیاسی شهرستان سیرجان 
و  ها  آسیب  انواع  دچار 
با  بتوانند  است  شده  فساد 
حضور خود تغییری در آن 

ایجاد کنند.

این  از  آنچه   7
گرفته  نتیجه  ها  واکنش 
که  است  این  شود  می 
یازدهم  مجلس  انتخابات 
رقابتی  سیرجان  در 
شهباز  و  بود  خواهد 

حسن پور و حلقه دورش این را به خوبی 
بسیار  او  به  مردمی  اقبال  که  دانند  می 
کاهش یافته است و به همین علت حسن 
پور احساس خطر کرده است و سعی دارد 
قبیل  از  های خاص  گزینه  به جای خود 
منصور مکی آبادی را نامزد انتخابات کند 
استقالل  مستعفی  فرماندار  درصورتی که 
خود را حفظ نکرده، شخصیت کاریزمایی 
سال   5 طی  عملکردش  حتی  و  ندارد  را 
جدی  انتقاد  مورد  سیرجان  فرمانداری 
بطوریکه  دارد  قرار  شهروندان  از  بسیاری 
حتی همان محله »مکی آباد« نزدیک به 
فرمانداری  سال  چند  طی  نیز  فرمانداری 
می  او  اینکه  و  است  نکرده  تغییری  او 
خواهد با طناب حسن پور داخل چاه رود 
باید  که  داشت  خواهد  خواندنی  حکایتی 
منتظر بود و دید چه سرنوشتی در انتظار 

اوست! 

8 گفتنی است شهباز حسن پور در 
نامه  ویژه  در  نشریه محلی  با یک  گفتگو 
انتخابات  درباره ی   1397 سال  نوروزی 
نامزدی  عدم  از  تلویحا   ، یازدهم  مجلس 
خود در انتخابات مجلس آتی سخن گفته 
و بیان کرده بود قصد دارد زمینه را برای 
حضور نخبگان آماده کند لذا باید منتظر 
آتی  انتخابات  در  او  آزمایی«  »راستی 

مجلس باشیم.

واکنش ها به گزارش تحلیلی »نسیم امید« درباره ی انتخابات آتی مجلس در سیرجان؛

ترس در اردوگاه حسن پور

خبــر

بزرگداشت صفارزاده،
بزرگداشت روح شعر انقالبی است

مراسم نکوداشت دکتر طاهره صفارزاده بانوی قرآن پژوه سیرجانی 
با همکاری موسسه معراج اندیشه در دارالقرآن اهل بیت برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر، این مراسم 
حول محور شخصیت قرآنی مرحوم صفارزاده و با حضور عباس سلیمی مجری 
قرانی شبکه های سیما و دکتر حاتمی از اساتید دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد. 
حجت االسالم ذوالقدر دبیر برگزاری این نکوداشت در بخشی از سخنان خود 
با اشاره به نقش مهم زنان در زندگی و جامعه گفت: نقش زنان در زندگی روزمره 
حیاتی است و عالوه بر آن مسئولیت های اجتماعی آنان گستره وسیعی را 
شامل می شود. یکی از حوزه های این فعالیت تالش در عرصه های فرهنگی 
است. وی اضافه کرد: مرحوم صفارزاده از جمله بانوان شاخص در ترویج عرصه 
های فرهنگی است که 60 سال در این عرصه کوشید و آثار گرانقدری از خود 
بر جای گذاشت. او در طول دوره کاری خود محدودیت های فراوان و موانع 
بسیاری را پشت سر گذاشت و با انتشار اشعار مقاومت در توسعه شعر آیینی 
پیشقدم بود. دبیر نکوداشت مرحوم صفار زاده اضافه کرد: نمونه اشعار صفارزاده 
نمونه ای از شعر عدالتخواهانه و متعهدانه است. برخی اشعار او بیان اعتراضی 
به خود گرفته و بیانگر حقایق جامعه است. او در برخی اشعار خود می کوشد 
تا تصویر روشنی از عصر ظهور ارائه دهد. ذوالقدر تصریح کرد: مهمترین اثر 
او ترجمه قرآن به زبان فارسی و انگلیسی است که حاصل 27 سال تالش 
مستمر مرحوم صفارزاده در حوزه دین و تحقیق و پژوهش است. وی توانست 
در طول حیات خود عناوین مختلفی از جمله خادم القرآن برتر کشور و شاعر 
مبارز زن نخبه و دانشمند مسلمان از سوی سازمان نویسندگان آسیا و آفریقا 
را دریافت کند لذا بزرگداشت او، بزرگداشت همه بانوانی است که در عرصه 

فرهنگ خدمت می کنند. 
عباس صمیمی مجری قرآنی شبکه های سیما که سال های متمادی را در 
محضر مرحوم صفارزاده گذرانده بود با اشاره به ویژگی های شهرستان سیرجان 
در پرورش نخبگان فراوان گفت: سیرجان از جهات مختلف قابل احترام است 
و به جز تاریخ کهن و مردم سخت کوش و والیت مداری که دارد بیش از 
540 شهید گلگون کفن به جامعه تقدیم کرده است، جمع کثیری از آزادگان 
و جانبازان را به خود اختصاص داده و بانوی نخبه قرآنی مرحوم صفارزاده را 
در دامان خود پرورش داده است. وی افزود: امروز آمده ایم مقام معلم قرآن 
و مجاهدت های این بانوی پاکدامن را ارج بنهیم. باید بیاندیشیم که از زندگی 
دنیایی چه با خود می بریم؟ مرحوم صفازاده از آن جمله افرادی است که با 
دست پر به سوی خدا رفت. من امروز در خصوص شخصیت قرآنی این بانو 
صحبت می کنم. او هم در دنیا آثار خوب و پربرکتی از خود برجای 
گذاشت و هم برای آخرت خود توشه خوبی برد. این بانوی نخبه قرآنی 
توانست از دانشگاه آمریکا درجه علمی و تخصصی MFA را دریافت کند 
که فقط به اساتید برجسته و نخبه ای اعطا می شود که آمادگی تدریس با 
شیوه تحقیق و پژوهش را دارند. مرحوم صفارزاده پایه گذار آموزش نهضت 
ترجمه در دانشگاه های ایران بود و اولین کارگاه نقد علمی ترجمه به همت 
او برگزار شد. سلیمی خاطرنشان کرد: صفارزاده سد را شکست و به عنوان 
اولین زن به صورت علمی وارد ترجمه انگلیسی قرآن شد و این کار را به 
صورت بسیار ارزشمندی انجام داد. نقطه عطف زندگی او انتخابش به عنوان 
خادم القرآن در سال 86 بود. کما اینکه رهبر معظم انقالب در پیام رحلت 
او فرمودند: »خدمات این بانوی با ایمان به ویژه ترجمه ماندگار قرآن کریم 
حسنات او را در پیشگاه حضرت حق سنگین خواهد کرد.« وی خاطرنشان 
کرد: مقام این بانوی قرآن پژوه آنقدر شامخ بود که از سال 1392 جایزه ای به 
نام جایزه علمی صفارزاده و به نام او طراحی شد. لذا بایستی مقام این بانوی 

محقق و نخبه، گرامی داشته شود و اندیشه او در جامعه تسری پیدا کند.

3 شهـر  نسیـم امید

شـهباز حسـن پور در گفتگو با یک نشـریه محلی در ویژه نامـه نوروزی 
سـال 1397 دربـاره ی انتخابات مجلـس یازدهـم ، تلویحا از عـدم نامزدی 
خـود در انتخابـات مجلس آتی سـخن گفتـه و بیان کـرده بود قصـد دارد 
زمینـه را بـرای حضـور نخبـگان آمـاده کنـد لـذا بایـد منتظـر »راسـتی 

آزمایـی« او در انتخابـات آتی مجلس باشـیم.
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برای  رمضان  مبارک  ماه  در  گرفتن  روزه  گروه سالمت: 
به  که  است  دینی  اسالم  اما  است،  واجب  امری  مسلمان 
جزئی ترین و ریزترین نکات نیز توجه نشان داده و برایشان 

راه حل ارائه کرده است. آیا همه افراد  باید روزه بگیرند؟
یک  نوع  دیابت  به  مبتال  که  افرادی  برای  گرفتن  روزه   
دیابت  به  مبتال  که  افرادی  برای  اما  است،  ممنوع  هستند 
نوع دو هستند و بدون دارو می توانند بیماری شان را کنترل 
با  که  هم  کسانی  ندارد،  منعی  هیچ  گرفتن  روزه  کنند، 
کنترل  قند خونشان  روز  در طول  قرص  دو  یا  مصرف یک 
میل  افطار  و  زمان سحر  را  داروی خود  می توانند  می شود، 
کنند ولی اگر در طی روز دچار افت قند خون شدند بهتر 
است روزه خود را افطار کنند، آن دسته از افرادی هم که با 
انسولین قند خونشان تحت کنترل است یا میزان قند خون 
آنها باالی 250 است یا دچار عوارض ناشی از دیابت شده اند  

به طور کل نمی توانند روزه بگیرند.
 افرادی که فقط با رژیم غذایی فشارخونشان تحت کنترل 
از  دسته  آن  ولی  ندارند  گرفتن  روزه  برای  منعی  است، 
مبتالیان به فشارخون باال که با مصرف یک تا دو قرص در 
روز فشار خونشان تنظیم می شود، می توانند قرص های خود 
را هنگام سحر و افطار میل کنند و روزه بگیرند، افرادی هم 
تر نمی آید  پایین  از 16  آنها هیچ گاه  که میزان فشارخون 
با پزشک خود مشورت کنند،  باید برای روزه گرفتن  حتماً 
چنانچه میزان فشارخون در فردی حتی یک بار باالی 18 
رفته باشد یا دچار عوارض فشارخون باال مانند سکته مغزی، 
خونریزی چشم و نظایر آن شده باشد نباید روزه بگیرد. در 
صدق  فشارخون  نظر  همین  نیز  قلبی  بیماران  سایر  مورد 

می کند.
یا  است   متر  میلی   8 باالی  آنها  کلیه  که سنگ  افرادی 
ماه  اینکه در  یا  اخیر سنگ کلیه دفع کرده اند  ماه  در یک 
کلیه   داری دچار سنگ  روزه  اثر  بر  مبارک رمضان گذشته 
یا عوارض ناشی از سنگ کلیه مانند نارسا شدن  یا بزرگ 
شدن کلیه شده اند گرفتن روزه برای آنها ممنوع است، در 
دارد  مشکل  مادرزادی  طور  به  آنها  کلیه  که  افرادی  ضمن 
مانند اشخاصی که کلیه پلی کیستیک دارند هم نباید روزه 
بگیرند، در زمینه مبتالیان به بیماری های معده باید یادآور 
شدافرادی که دچار خونریزی فعال معده هستند  یا کیسه 
صفرای آنها حاوی مقادیر باالی سنگ است نیز بهتر است 

که روزه نگیرند.
شاغالن  و  می شود  انجام  آزاد  فضای  در  مشاغل  برخی   
کارهای  آفتاب  شدید  نور  زیر  و  زیاد  گرمای  در  مجبورند 
آب  طوالنی  ساعات  افراد  این  چنانچه  دهند،  انجام  بدنی 
ننوشند ممکن است گرمازده شوند، آیا این افراد در زمینه 
اینکه  به  توجه  با   . هستند  مستثنی  دیگران  از  داری  روزه 
شرایط بدنی افراد با یکدیگر متفاوت است و ظرفیت جسمی 
در ارتباط با گرما در اشخاص مختلف، با یکدیگر فرق دارد، 
نمی توان حکم واحدی را در این خصوص قائل شد. برخی 
افراد ساعت ها زیر نور آفتاب می توانند فعالیت بدنی داشته 
را  کار  همان  کوتاه  مدتی  نمی توانند  حتی  برخی  و  باشند 

انجام دهند و سریعاً گرمازده می شوند.

جــامعه نسیـم امید4یادداشت

گروه فرهنگ: ماه رمضان که فرا می رسد، 
چه  ماه  این  در  باید  می کنند  فکر  ها  بعضی 
بخورند و چه اعمال و فرایضی انجام دهند، یکی 
از اشتباهاتی که در بین ایرانیان است، رفتارها 
و سبک های غلط غذایی، معنوی و دینی در 
با چند  این ماه مبارک است. در این خصوص 

کارشناس و متخصص صحبت کرده ایم. 

 روزه
منجر به تقویت روان افراد می شود

مسعود محمود آبادی، کارشناس ارشد روانشناسی 
با اشاره به نقش روزه داری با سالمت روانی و معنوی 
می گوید: توجه به امور معنوی بهترین درمان برای 
بسیاری از بیماری های روحی و روانی انسان است، به 
طوری که بر اساس یافته های روانشناسان نقش روزه 
در سالمتی روح و روان انسان به مراتب بیشتر از نقش 
آن در سالمتی جسم است، زیرا گرفتن روزه عالوه بر 
کاهش و حتی درمان بسیاری از بیماری های روحی، 

منجر به تقویت روان افراد می شود. 
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ریشه بسیاری 
توهین، جرم،  قتل،  نظیر  اجتماعی  های  آسیب  از 
پرخاشگری و غیره در جامعه ریشه روحی و روانی 
دارد، روزه داری یکی از بهترین روش ها جهت تقویت 
صبر و تحمل افراد و کاهش خشونت و پرخاشگری 

است.
دهد:  می  ادامه  روانشناسی  ارشد  کارشناس  این 
و  افسردگی  و  اضطراب  میزان  کاهش  تحقیقات 
همچنین اقدام به خودکشی را در روزه داران نشان 
داده است. کم خوابیدن یکی از روش های درمانی 
موثر در بیماران افسرده است، در واقع بیداری روزه 
داران برای سحری خوردن و انجام فرائض عبادی که 
ساعاتی را به خود اختصاص می دهد، در اصل نوعی 

کم خوابی تلقی می شود.
به گفته وی روزه گرفتن می تواند آستانه تحمل 
به نوعی تمرین صبر است.  ببرد و  باال  نیز  را  افراد 
همچنین یکی از اتفاقات خوب دیگر در روزه داری 
ارتقای اعتماد به نفس است. موفقیت هایی که فرد 
در زندگی خود دارد به رشد اعتماد به نفس او منجر 
می شود و زمانی که فرد موفق به روزه گرفتن می شود، 
اعتماد به نفس او در زمینه های مختلف ارتقا می یابد، 

خلق او نیکو و افسردگی از دور می شود.
محمود آبادی می گوید: روزه داری بهترین وسیله 

ای است که به افراد می آموزد چگونه هیجان های 
شدید روحی و درونی خود را کنترل کنند. زنده شدن 
ارزش های دینی باعث تقویت هنجارها و ارزش های 
اجتماعی می شود که این اثر، پویا شدن اجتماعی را 

به دنبال خواهد داشت. 

 مصرف آب در افطار
سبب اختالل هضم غذایی می شود

دکتر رضا امیری، پزشک عمومی در باره توصیه 
های تغذیه ای برای روزه داران در ماه رمضان می 
گوید: برنامه غذایی در ماه مبارک رمضان همچون 
غذایی  اصلی  های  گروه  تمام  شامل  باید  سایرایام 
)نان و غالت، میوه و سبزی، گوشت و حبوبات، شیر 

ولبنیات(باشد.
وی در ادامه افزود: استفاده از رژیم غذایی متنوع 
و متعادل می تواند نیازهای بدن شامل آب و امالح، 

ویتامین ها و مواد معدنی، پروتئین و انرژی الزم را 
تامین کند. در خصوص وعده های غذایی نیز غذای 
سحری بهتر است که خصوصیات ناهارهمیشگی را 

داشته باشد، تا در طول روز دچار گرسنگی نشویم.
به گفته این پزشک از سبزیها و میوه ها در وعده 
سحر حتما باید استفاده شود، چون عالوه بر تازگی  
دارای آب و امالح و ویتامین ها است و از تشنگی در 
طول روز جلوگیری می کنند و محدود کردن مصرف 
نمک هم از تشنگی جلوگیری می کند و مصرف خرما 

برای تنظیم قند خون مناسب است.
توصیه  افطار  غذایی  وعده  در  داد:  ادامه  امیری 
می شود، با نوشیدن آب ولرم یا شیر شروع شود و 
سپس خرما و کشمش و غذاهای سبک و مختصر 
که شامل گروه های شیر و لبنیات و سبزی و میوه 
مصرف شود و همچنین استفاده از نان و غالت برای 

جبران قند خون نیز توصیه می شود.

بر  گونه  این  را  افطار  برای  مناسب  غذاهای  وی 
شمرد: مصرف شیر گرم، فرنی و شیر برنج، مصرف 
بدون  حلیم  حبوبات،  کم  آش  با  چرب  کم  سوپ 
افطار موجب  به هنگام  مایعات  و همچنین  روغن 

تعادل آب و مواد معدنی می شود.
و  افطار  بین  وعده  میان  برای  پزشک  این 
سحرغذاهای سبک را توصیه کرد: استفاده از میوه 
و سبزی که منبع خوبی از فیبر هستند برای دستگاه 
گوارش مفید بوده و از یبوست پیشگیری می کند و 

مصرف مایعات به ویژه آب توصیه شده است.
سبب  را  افطار  هنگام  زیاد  آب  مصرف  امیری 
اختالل در هضم مواد غذایی دانست و گفت: نوشیدن 
زیاد چای در سحر باعث افزایش دفع ادرار و از دست 
رفتن امالح معدنِی مورد نیاز بدن می شود، مصرف 
افطار تا سحر موجب پری  تنقالت زیاد در فاصله 
معده شده و چون دیرهضم هستند و میل به غذا 

در وعده سحر را کاهش می دهند. بهتر است میوه 
در فاصله افطار تا سحر و سبزی در هر دو وعده افطار 

و سحر خصوصا ساالد در وعده سحر مصرف شود.
 ترک گناه و دعا برای فرج 

حجت االسالم محمد ابراهیم سماواتی، کارشناس 
مذهبی می گوید: برای درک ماه مبارک رمضان باید 
عمیق تفکر کرد، تا به فهم واقعی شب قدر رسید شب 
قدری که باالتر و بهتر از هزار ماه است یقیناً خدای 
متعال هدف های زیادی از واجب کردن روزه در ماه 
رمضان داشته مثل تقویت روحیه بندگی و حرف 

شنوی از خالق بی همتا.
 وی ادامه می دهد: تمرین صبر و ایجاد روحیه 
تحمل برای مقابله با مشکالت زندگی و سوم اینکه با 
چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی به یاد مستمندان 
باشیم و سایه مهربانی خود را بر سر دیگران بیاندازیم 
و در آخر طبق فرمایش اهل بیت که فرمودند روزه 
بگیرید تا سالم بمانید الزمه بدن انسان استراحت یک 

ماهه برای تجدید قوا است.
علم  و  تفکر  کرد:  تاکید  دانشگاه  مدرس  این 
آموزی و تقویت بنیه علمی منجر به خودشناسی 
از  خیلی  متاسفانه  چون  می شود،  شناسی  خدا  و 
و  آن دست  با  امروز  اسالمی  مشکالت که جامعه 
پنجه نرم می کند ریشه در جهل و نادانی و ناآگاهی 
انسان دارد. اگر این مسئله مهم خودشناسی رونق 
پیدا کند مطمئناً مسلمانان و شیعیان آگاه به امور 
زمان خود خواهند شد یکی از کارهای مهم امروز 
مخصوصا در ماه رمضان این است که ما شیعیان 
تعالی فرجه  و منتظران حضرت مهدی عجل اهلل 
الشریف احساس نیازمندی حضور امام زمان )عج(
کنیم و عاجزانه از درگاه خداوند متعال ظهور ایشان 

را طلب کنیم. 
سماواتی در ادامه بیان کرد: وظیفه مهم ما در ماه 
مبارک رمضان که ماه برکت و استجابت دعاست، 
دوری از گناهان وترویج فریضه امربه معروف  نهی 
از منکر و دعای بی شمار برای سالمتی و تعجیل در 
فرج امام زمان)عج( است، به خصوص در خلوت های 
سحرگاهان که همه قدسیان مناجات می کنند ما هم 
برای آن غایب از نظر دعا کنیم.  همه ما در زندگی 
درگیر مسایل و مشکالت خاص خود هستیم، اما 
آنچه به ما آرامش می دهد یاد حضرت ولی عصر)عج( 

است.

گفت وگو با چند کارشناس به مناسبت ماه مبارک رمضان:

نوشیدن چای در سحر باعث تشنگی می شود
چه کسانی نباید روزه بگیرند
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ایجـاد  و  صبـر  تمریـن  سـماواتی: 
بـا  مقابلـه  بـرای  تحمـل  روحیـه 
مشـکالت زندگـی و سـوم اینکـه بـا 
چشـیدن طعـم گرسـنگی و تشـنگی 
بـه یـاد مسـتمندان باشـیم و سـایه 
مهربانـی خـود را بـر سـر دیگـران 

بیاندازیـم.

امیـری: در خصـوص وعـده 
هـای غذایـی در روزه داری، 
اسـت  بهتـر  سـحری  غـذای 
ناهـار  خصوصیـات  کـه 
همیشـگی را داشـته باشد، تا 
در طول روز دچار گرسـنگی 

نشـویم.

بهتریـن  داری  روزه  محمودآبـادی: 
وسـیله ای اسـت کـه بـه افـراد مـی 
آمـوزد چگونـه هیجـان هـای شـدید 
کنتـرل  را  خـود  درونـی  و  روحـی 
کنند. زنـده شـدن ارزش هـای دینی 
باعث تقویت هنجارهـا و ارزش های 

می شـود.  اجتماعـی 

جهان  شرکت  ذوب  پروژه  رسانی:  اطالع 
شروع  با   1394 سال  در  سیرجان  فوالد 
در  و  کرد  کار  به  شروع  آمریکا  های  تحریم 
این   ،98 ماه  اردیبهشت  نهم  دوشنبه  روز 
بزرگ  وتحولی  آغاز  رسما  را  کار خود  پروژه 
در صنعت فوالد کشور آغاز کرد و سیرجان 
فوالد  جهان  شرکت  شد.  فوالدی  شهری 
شرکت  این  عامل  مدیر  عباسلو  مهندس  و 
و  نیست  نشدنی  کاری  هیچ  که  کردند  ثابت 
با استفاده از نیروهای بومی این کار بزرگ را 
در  است  قادر  کارخانه  اکنون  کردند.  محقق 
سال یک میلیون و 200 هزار تن شمش فوالد 

تولید کند و به ظرفیت فوالد کشور بیافزاید.

فوالدی  اولین شمش  فوالد  کارخانه جهان 
خود را تحویل داد

سال  ابتدایی  روزهای  در  و  ماه  اردیبهشت  نهم 
سال  چندین  حاصل  فوالد  جهان  شرکت   ،98
کارخانه  و  رساند  ظهور  منصه  به  را  خود  تالش 

و  فوالدی  شمش  اولین  فوالد  جهان 
محصول نهایی خود را تحویل داد. 

درکارخانه جهان  فوالد  تولید شمش   
فوالد، پروژه ای بود که پس از مدت ها 
تالش شبانه روزی به دست متخصصان 
بومی و کارگران  زحمتکش این شرکت 
برداری  بهره  به مرحله  اخیر  در روزهای 
تولید  رونق  سال  در  است.  رسیده 

مجموعه شرکت جهان فوالد، مدیرعامل و هیئت 
مدیره گل گهر همه دست به دست هم دادند تا 
بار دیگر نام سیرجان به عنوان قطب تولید سنگ 
آهن ایران بدرخشد. این موفقیت اولین لبیک به 
دیگر  بر  سرآغازی  و  رهبری  معظم  مقام  دستور 
خبرهای امید آفرین از این منطقه مستعد معدنی 

کشور است.
هاي   تحریم  با  کشور   که   شرایطي   در  

گوناگونی رو به رو است، موفقیت در عرصه تولید 
و در بخش صنعت کاري سخت و دشوار است اما 
با عزم فوالدین مردان عرصه فوالد، موفقیت، کاري 
فوالد سیرجان  است. درحال حاضر جهان  شدني 
در عرصه تولید، خودکفایي و سازندگي شهرستان 
پیشرفت  حق  به  است،  پیشرو  کرمان  استان  و 
شرکت جهان فوالد مدیون مهندس علی عباسلو 
است مدیری که در زمان مدیریت توانمند خود بر 

خام فروشی از معدن پایان داد و الفباي »خواستن، 
توانستن است« را در صنعت فوالد به عرصه ظهور 

رساند.
مهندس عباسلو، مدیرعامل شرکت جهان فوالد 
سیرجان با دانش و تجربه فراوان مدیریتي و بهره 
ایرانی در  تکنولوژي هاي مهندسی ساز  از  گیري 
پرتالش  همکاران  فوالدین  عزم  با  و  فوالد  بخش 
فوالد  عرصه  دشوار  و  سخت  شرایطی  در  خود 

سیرجان را به سمت رونق و شکوفایي هدایت کرد. 
موفق  الگوی  تواند  می  فوالد  جهان  وی  گفته  به 

خودباوری باشد.
شمش  تن  هزار   200 و  میلیون  یک  تولید 

فوالد در یک سال
مهندس علی عباسلو، مدیرعامل شرکت جهان 
اولین محصول  تولید  در خصوص  فوالد سیرجان 
را  تولید  تن  »صد  گفت:  کارخانه  این  شمش 
تولید  افتتاح در دستورکار  هنگام 
است  قادر  کارخانه  این  داشتیم. 
در سال یک میلیون و 200 هزار 
به  و  کند  تولید  فوالد  تن شمش 
ظرفیت فوالد کشور بیافزاید. وی 
های  شرکت  های  کارشکنی  از 
خارجی با توجه به شرایط تحریم 
افزود: »کارگران  ها صحبت کرد، 
عمل  به  را  توانیم  می  ما  شعار  کارخانه  این 
رساندند. امروز توانستیم با صدای بلند اعالم کنیم 
سیرجان، شهر فوالدی شد«. مهندس عباسلو راه 
مسیر  در  گامی  را  فوالد  جهان  کارخانه  اندازی 
خودکفایی و رسیدن به شکوفایی اقتصاد دانست. 
در  را  شرکت  این  نقش  فوالد  جهان  عامل  مدیر 
توسعه اقتصادی و صنعتی سیرجان نقشی ارزنده 
برشمرد و افزود:» با وجود کارخانه های متعدد از 

داشته  صنعتی  رونق  باید  سیرجان  فوالد،  جمله 
باشد و شرکت جهان فوالد نقش بارزی در توسعه 

اقتصادی - صنعتی سیرجان خواهد داشت«.
جوانان  دانش  و  توانایی  از  استفاده   

شهرستان
مدیر عامل جهان فوالد به سختی هایی کار در 
راه  »در  کرد:  اشاره  نهایی  محصول  تولید  مسیر 
اندازی کارخانه علیرغم فروش تجهیزات کشورهای 
خارجی به ما، آن ها می بایست ضمانت گارانتی را 
حفظ کنند. کشورهای خارجی که با آن ها قرارداد 
کارخانه  اندازی  راه  زمان  بودیم،  بسته  همکاری 
حضور  درخواست  وحتی  کردند  بهانه  را  تحریم 
بار درخواست  زیر  و  کردند  رد  نیز  را  کارشناسان 
تماس  طی  حتی  و  نرفتند  هم  تصویری  کمک 
تلفنی، این داده ها با ما کنترل نکردند. اما ما در 
مجموعه جهان فوالد ناامید نشدیم و از توانایی و 
دانش جوانان این شهرستان و سایر نقاط کشور که 
تجربه داشتند استفاده کردیم. وی ادامه داد: »ما با 
دوستان مان در مجموعه جهان فوالد عهد بستیم 
که با لطف خداوند »نمی توانم« و »نمی شود« را 
دفن کنیم و همه کارها را با نگاه مثبت انجام دهیم. 
در سال 1394 با شروع تحریم های آمریکا و پروژه 
را شروع کردیم و روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه 
98، اولین شمش فوالدی را تولید کردیم. کارخانه 

ذوب در حالی راه اندازی شد که محصول اش با 
کیفیت است و محموله ذوب بدون هیچ ضایعاتی 
شمش  توانستیم  که  شاکریم  را  خدا  شد  ریخته 
فوالد را به عنوان یک هدیه و به عنوان ادای دین 
کنیم.  تقدیم  مان  و همشهریان  مان  به همکاران 
وی سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی اولیه شرکت 
سرمایه  با  شرکت  این  داد:  شرح  را  فوالد  جهان 
اولیه یک ونیم میلیارد تومان شروع کرده است و 
در اوج تحریم ها توانسته از بهترین تکنولوژی ها 
استفاده کند و سرمایه و ارزش و دارایی شرکت را 
عامل  مدیر  برساند.  تومان  میلیارد  هزار   7 حدود 
اسفنجی سیرجان  آهن  اولین  افزود:  فوالد  جهان 
در سال 93 با حضور دکترجهانگیری مورد افتتاح و 
بهره برداری قرار گرفت، در سال 95 کارخانه 500 
مجلس  رییس  حضور  با  بردسیر  نورد  تنی  هزار 
شورای اسالمی جناب دکتر الریجانی و با حضور 
کارخانه  شد.  افتتاح  وقت  معدن  و  صنعت  وزیر 
ذوب سیرجان با ظرفیت یک میلیون و 200 هزار 
تن با تالش شبانه روزی کارکنان و حمایت های 
تقی  مهندس  فوالد خصوصا  جهان  مدیره  هیئت 
اندازی  راه  فوالد  مدیره جهان  هیئت  رییس  زاده 
و  نفر  هزار  را  مستقیم شرکت  نیروهای  وی  شد. 
غیر مستقیم را 4 هزارنفر برشمرد: اولویت جذب 
نیروی های مجتمع جهان فوالد سیرجان ابتدا به 

افراد بومی سیرجان و در فاز  کار گیری کارکنان 
بعد کرمان است و در صورت نبود نیروی متخصص 

بومی اولویت جذب با نیروهای غیربومی است.
طرح های در دست اقدام جهان فوالد

مهندس عباسلو اعالم کرد: اولین آهن اسفنجی 
سال،  در  تن  میلیون  یک  ظرفیت  به  سیرجان 
اولین بریکت سازی سیرجان به ظرفیت 60 هزار 
فوالد  و شمش  ذوب  کارخانه  اولین  در سال،  تن 
در مجموعه جهان فوالد سیرجان، اولین مجموعه 
اکسیژن، بزرگ ترین و پیشرفته ترین کارخانه نورد 
جنوب شرق کشور در بردسیر از اقدامات مجتمع 
جهان فوالد سیرجان ظرف کمتر از 8 سال بوده و 
طرح هایی چون ذوب 2، آهن اسفنجی 2، کارخانه 
احیاء2 و فوالد آلیاژی در بردسیر گام های بعدی 
جهان فوالد در راستای توسعه زنجیره فوالد است.

در سال 500  این شرکت  ارزش محصوالت 
میلیون دالر است

تولید  خصوص  در  فوالد  جهان  مدیرعامل  
شمش گفت: این کارخانه در کوتاه ترین فاصله با 
بهترین کیفیت راه اندازی شد و بدون هیچ گونه 
کم و کاستی این محصول نهایی تحویل داده شد. 
هفته  از  و  گذاریم  می  موزه  در  را  شمش  اولین 
آینده این شرکت تولید تجاری خود را آغاز خواهد 
این شرکت در سال 500  ارزش محصوالت  کرد. 
میلیون دالر است و االن برای تولید تجاری آماده 
فوالدی  های  پروژه  تکمیل  خصوص  در  وی  ایم. 
توان داخل  این مجموعه را می  گفت: 90 درصد 
مملکت تولید کرد؛ باید اعتماد به نفس داشت و با 
اتکا به دانش متخصصان بومی مانند گذشته تالش 

و کوشش کنیم.
مهندس عباسلو به عنوان یکی از مدیران بومی، 
تمام تالش ها و ایجاد کارخانه ها و زحمات چندین 
ساله این مجموعه بزرگ صنعتی را به خانواده های 
معظم شهدا و مردم گرانقدر و شهید پرور سیرجان 
توانسته  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  کرد  تقدیم 
باشد گوشه ای از دین خود را به مردم شهرستان 

سیرجان و مملکت ایران عزیز ادا کرده باشد.
افتخارات شرکت جهان فوالد 

ایزوهای  دارنده  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع 
 140001 گواهینامه  همچون  واروپا  ایران  ملی 
آخرین  اساس  بر  زیست(  محیط  ISO)مدیریت 
 140001 گواهینامه  آلمان،  نورد  توف  از  ورژن 
ISO  )مدیریت کنترل منابع و انرژي(، گواهینامه 
ISO 180001 )مدیریت ایمني و بهداشت شغلي 
کارکنان( بر اساس آخرین ورژن از توف نورد آلمان، 
گواهینامه IMS)سیستم هاي یکپارچه مدیریت( 
 ،ISO140001   ،190001 عنوان  تحت 
ISO ISO180001 ازشرکت توف نورد آلمان، 

 CE گواهینامه
با  رابطه  در  محصول  کیفیت  ایران)تضمین  ایز 
کیفیت  اروپا)تضمین    CE گواهینامه  فروش(، 
جملگی  که  صادرات(است  با  رابط  در  محصول 

ممیزی شده اند.

در سال رونق تولید اولین »شمش« شرکت جهان فوالد سیرجان تولید شد؛

سیرجان شهر فوالدی شد
مهندس عباسلو، بنیانگذار صنعت فوالد در سیرجان: اکنون این کارخانه قادر است

در سال یک میلیون و 200 هزار تن شمش فوالد تولید کند و به ظرفیت فوالد کشور بیافزاید. 

این شـرکت بـا سـرمایه اولیـه 5/1 میلیارد تومـان شـروع کـرده و در اوج 
تحریم هـا توانسـته از بهتریـن تکنولوژی هـا اسـتفاده کند و سـرمایه و 

ارزش و دارایـی شـرکت را بـه حـدود 7 هـزار میلیـارد تومان برسـاند.
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شهرداری  گذشته  سال  بودجه  شهر:  گروه 
از  خیلی  در  که  نوعی  به  بود  چشمگیر  سیرجان 
جاری  بودجه  از  عمرانی  بودجه های  ها  شهرداری 
دریافت  بودجه  به  توجه  با  و  بودند  مانده  عقب 
و  آمد  نمی  چشم  به  شده  انجام  کارهای  شده 
از  انتقادهای بر شورا و شهرداری شده بود و  موج 
ضرورت پیگیری بودجه ای می گویند که قرار است 
به  توجه  با  بدهد.  بهبود  را  شهر  عمرانی  وضعیت 
اهمیت موضوع  چند سوال ذیل را اعضای شورای 
اعضای  های  پاسخ  جالب  نکته  پرسیدیم.   شهر 
کرد  هزینه  بر  اشراف  عدم  و  گویی  کلی  شورا 
بودجه سال 97 و پروژه های مصوب سال 98 است. 
شهرداری طبق آیین نامه مالی موظف است گزارش 
به شورا  ماه   6 را هر  و خرج شهرداری  مالی دخل 
اطالع  به  را  آن  بررسی  از  پس  شورا  و  کند  اراِیه 

شهروندان برساند. 
و  بوده  میزان  چه  شهرداری   97 سال  بودجه   -1
شده  جذب  راههایی  چه  از  و  محقق  آن  از  چقدر 

است؟
چه  و  شده  تصویب  چقدر   98 سال  بودجه   -2
شده  مشخص  عمرانی  و  جاری  امور  برای  میزان 

است؟
دیده  امسال  بودجه  در  که  های  پروژه  اهم   -3

شدند چه هستند؟

 90 میلیارد تومان
صرف امورعمرانی شده است

پور، عضو شورای شهر در خصوص  اسفندیار  مصطفی 
بودجه شهرداری در سال 97 و 98 گفت: بودجه مصوب 
سال 97 یکصد و 7 میلیارد تومان بود ولی بودجه جذب 
افزود:  بوده است. وی درادامه  تومان  شده 145 میلیارد 
نزدیک 50 میلیارد آن برای هزینه های جاری و مابقی 
های  هزینه  برای  شد  می  میلیارد   90 حدود  که  آن 
خصوص  در  اسفندیارپور  است.  شده  پرداخت  عمرانی 
گفت:  است  شده  هزینه  بودجه  که  عمرانی  کارهای 
معابر،  جداول  شهر،  سطح  های  کانال  و  معابر  آسفالت 
زیرگذر صنعت، تعمیرات پل دفاع مقدس، خرید تجهیز 
و نگهداری کشتارگاه صنعتی، کارخانه آسفالت و ... بوده 
است. وی به بودجه تاسیس شده سال 98 اشاره کرد و 
تصویب  تومان  میلیارد   214 امسال  برای  بودجه  گفت: 
شده است که 64 میلیارد آن برای هزینه های جاری و 
150میلیارد تومان آن برای هزینه های عمرانی در نظر 

گرفته شده است.

 انحرافات بودجه ای در شهر
این  در  شهر  شورای  دیگرعضو  جهانشاهی،  طاهره 
باره گفت: بودجه سال جدید با بودجه سازمان ها 214 
میلیارد تومان مصوب شد و بیش تر مد نظر ما کارهای 
کارهای  حوزه  در  من  افزود:  ادامه  در  وی  بود.  عمرانی 
زباله،  سایت  تکمیل  دام،  میدان  انتقال  مثل  بهداشتی 
ساماندهی جمعه بازار و میدان تره بار پیشنهاد دادم که 
در سال 98 انجام شوند.  به گفته جهانشاهی بودجه سال 
گذشته 107 میلیارد تومان  بود اما 145 میلیارد تومان 
هزینه شده  عمرانی  حوزه  در  آن  تر  بیش  و  شد  جذب 
است. وی اضافه کرد: البته برخی پروژه ها مثل ترمینال 
مسافربری و مشاهیر که در سال گذشته در بودجه دیده 
شده بودند انجام نشدند و از شهردار خواستیم که میزان 
بودجه برای این پروژه ها تعلق گرفته در کدام قسمت ها 

هزینه کرده است.

 بودجه شهرداری و سازمان ها
ادغام شده است

اینکه  بیان  با  رییس شورای شهر  نایب  امین صادقی، 
شده  تصویب   98 سال  بودجه  تومان  میلیارد   214
های  سازمان  و  شهرداری  بودجه  امسال  افزود:  است، 
آن  با هم به تصویب رسیدند و سعی کردیم بیش تر در 
حوزه عمرانی اجرا شود. وی در ادامه با بیان اینکه باید 

شهرداری ابتدا پروژه های نیمه تمام را به بهره برداری 
صنعت،  گذر  زیر  امسال  های  پروژه  در  گفت:  برساند، 
است.  شده  دیده  بودجه  در  و...  دو  بانوان  پارک  ایجاد 
عوارض   97 سال  آمده  دست  به  بودجه  داد:  ادامه  وی 
شهرداری، ارزش افزوده بوده است و 90 میلیارد تومان 
مثل  شهر  سطح  در  عمرانی  های  هزینه  صرف  آن  از 

آسفالت معابر، ترمیم پل دفاع مقدس و... شده است.

 عمرانی بیش تر مد نظر اعضا است
محمد عسکری، رئیس کمیسیون عمران شهرداری نیز 
میلیارد   145 گذشته  سال  بودجه  گفت:  رابطه  این  در 
تومان جذب شد که بخشی از آن را شرکت های اقماری 
بدهکار  شهرداری  به  افزوده  ارزش  عنوان   به  گهر  گل 
بودند و بخشی از آن عوارض شهرداری بود. وی در ادامه 
با بیان اینکه نزدیک به 90 میلیارد تومان از بودجه سال 
گذشته در حوزه عمرانی هزینه شده است، افزود: بیش 
تر این هزینه در بحث آسفالت معابر بوده است و پروژه 
برداری  بهره  به  ترمینال  و  صنعت  گذر  زیر  مثل  های 
به  توجه  با  امسال  بودجه  وی  گفته  به  است.   نرسیده 
 214 ها  سازمان  با  گذشته  سال  شده  جذب  بودجه 
میلیارد تومان تصویب شده که اگر سازمان ها رو از آن 
جدا کنیم همان 145 میلیارد تومان برای شهر در نظر 
گرفته شده است. عسکری در ادامه اضافه کرد: در بودجه 
امسال بیش تر بحث عمرانی را در نظر گرفتیم و مقرر 

شده است که بیشتر پروژه ها به بهره برداری برسد.

 بودجه امسال
طبق اولویت هزینه می شود

با  شهرداری  بودجه  کمیسیون  رئیس  خدامی،  حسن 
بیان اینکه زمانی که من وارد شورای شهر شدم، بودجه 
 145 گذشته  سال  بودجه  اما  افزود:  بود،  شده  مصوب 
بودجه مصوب شده در سال  و  است  بوده  تومان  میلیارد 
جاری که برای ما اهمیت دارد 214 میلیارد تومان است. 
وی در ادامه اضافه کرد: بودجه امسال 145 میلیارد تومان 
برای هزینه های عمرانی مشخص شده است و 64 میلیارد 
گفته  به  است.  شهرداری  جاری  های  هزینه  برای  تومان 
وی اعضای شورای شهر از شهردار درخواست کردند که با 
توجه به این که از 15 اردیبهشت سال مالی جدید شروع 
می شود تمام برنامه های اجرای خود را با توجه به بودجه 
تصویب شده اولویت بندی کند و طبق جدول برنامه ریزی 
شده و زمان بندی شده با تصویب شورای شهر آن ها را 
انجام بدهد. وی ادامه داد: بودجه جذب شده سال گذشته 
از عوارض، طلبی شهرداری از شرکت های توابع گل گهر و 

ارزش افزوده به دست آمده است. 

 متمم بودجه
برای ترمینال مسافربری دیده شد

خصوص  در  شهر  شورای  رئیس  خواجویی،  اسماعیل 
یکصد   97 سال  مصوب  بودجه  گفت:  شهرداری  بودجه 
میلیارد بوده است که در این سال بودجه جذب شده 150 
میلیارد تومان بوده است و بودجه مصوب سال جاری 214 
میلیارد تومان است و امسال بودجه شهرداری و سازمان 
های آن  با هم به تصویب رسیدند و سعی کردیم بیش تر 
در حوزه عمرانی اجرا شود. وی در پاسخ به این سوال که  
چه پروژه هایی مد نظر شما بوده است که اجرایی شود، 
افزود: زیرگذر صنعت و تملک امالک در مسیر طرح که 
چند سال است طول کشیده است، آسفالت معابر و ترمیم 
آن ها هرچه سریع تر انجام شود تا خیلی از مشکالت مردم 
حل شود، تکمیل و افتتاح پایانه مسافربری جزء موارد مهم 
تر برای من بوده است. وی در ادامه در پاسخ به این سوال 
در  پایانه مسافربری  ای مثل  پروژه  اینکه  به  توجه  با  که 
بودجه سال گذشته دیده شده است و قرار بر این بود که 
افتتاح شود، چرا در بودجه سال جدید دوباره دیده شده 
موضوع شد  این  باعث  که  مشکلی  یک  کرد:  بیان  است، 
با توجه بودجه  بود که  برابری قیمت ها  افزایش چندین 
مشخص شده برای برخی پروژه کم شد و برای تکمیل آن 

ها در متمم بودجه  دیده شده است.

گزارش هزینه کرد بودجه سال 97 و بودجه سال 98 شهرداری در گفت وگو با اعضای شورای شهر؛

شورا دخل و خرج شهرداری را اعالم کند

یادداشت

کودتای سرمایه داری در سیرجان
سیرجان رویداد: شهرمان سیرجان پر از فقیران و ثروتمندان 
شده است. فقیرانی که از نبود شغل یا درآمد کافی، از عهده 
اقتصادی گرانی  آیند و شرایط  نمی  بر  روز مره خود  زندگی 
این ها سیاه نمایی نیست  باال قوز شده است  نیز قوز  کاالها 
و غنی  فقیر  بین طبقه  حقیقتی آشکار است که خط مرزی 
کشیده تا رشد اقتصادی برای قشر کم درآمد شهر ما به محال 

برسد.
نخواهد  فقیری  مسئوالن شعار دادند که در سیرجان هیچ 
شکاف  قطار  تا  شده  باعث  اقتصادی  های  نابرابری  اما  بود 
طبقاتی سرعت خود را افزایش دهد. این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که مرکز آمار ایران نسبت به این موضع هشدار داده 

است.
و  قدرت  بدنه  توسط  در سیرجان  داری  از سرمایه  حمایت 
رانت موجود سرعت ثروتمند شدن را افزایش داده و در مقابل 
به همان میزان سرعت فقیر شدن فقرا باال می رود و جوان 
با افزایش قیمت نجومی زمین در سیرجان که با عدم  امروز 
عمر  اخر  تا  باید  کرده  پیدا  افزایش  موجود  رانت  و  مدیریت 

رنگ خانه دار شدن را نبیند.
که  باورند  این  بر  سرمایه داری  قانون  منتقدان  از  بسیاری 
جدید  مرحله ای  به  پا  سرمایه داری  قانون  بیستم  قرن  در 
شده  تبدیل  انحصاری  سرمایه داری  قانون  به  و  گذاشته است 
است که در شهرستان سیرجان  این شبیه همان چیزی  که 

در حال اجرا است. 
به گفته کارشناسان اقتصادی در دوره دفاع مقدس کاالبرگ 
زندگی  دولتی  ارزان  کاال های  با  بتوانند  مردم  تا  داده می شد 
کنند. یا بیکاران را جمع کردند تا به کشاورزان کمک کنند 
تا آن ها از دست واسطه گران و دالالن رها شوند. آن روز ها از 
و  بدهند  ثروتمندان  به  راجع  اطالعاتی  تا  مردم خواسته شد 
مسئوالن از آن ها مالیات بگیرند. این در حالی است که امروز 
شاهد آن هستیم که عده ای قلیل ثروت های کالن به دست 

آورده اند و روز به روز نیز قدرتمند می شوند. 
سال  طی  مسئوالن  که  سیرجان  در  فقر  کردن  کن  ریشه 
همان  حد  در  میدادند  شعار  آن  خصوص  در  گذشته  های 
شعار باقی مانده و حمایت از سرمایه داری انحصار بر شکاف 
طبقاتی افزوده است اما توجه و عمل به بیانه گام دوم رهبری 
که در بخشی از آن توجه به عدالت و مبارزه با فساد را گوشزد 
تا در سرنوشت  فراخوانده  به مطالبه گری  نیز  را  کرده مردم 
نمایندگان  وظایف  از  یکی  باشند  سهیم  خود  شهر  و  کشور 
قانون گذاری ، مبارزه با فساد و نظارت بر اجرای عدالت است 
که در اواخر سال 98 انتخابات مجلس شورای اسالمی را در 
پیش داریم باید مردم جدی تر از گذشته با بصیرت گام های 

موثری برای تحقق اجرای عدالت در شهر سیرجان بردارند.

شنبه 21 اردیبهشت1398، شماره 185 ، سال پنجم



خبــر

سیرجان بر سکوی نخست
رقابت های جودوی قهرمانی استان 

گروه ورزش: نخستین دوره مسابقات جودو قهرمانی استان کرمان در 
رده های سنی نونهاالن و نوجوانان در سال 98، با کسب عنوان قهرمانی 

سیرجانی ها پایان یافت.
خبر،گفت:  این  اعالم  با  شهرستان  جودوی  هیات  رئیس  هاشمی، 
نخستین دوره ی مسابقات جودو قهرمانی استان در رده های سنی نونهاالن 
و نوجوانان در سال 98 به مناسبت هفته جوان و اعیاد شعبانیه با شعار رونق 
تولید برگزار شد. وی در ادامه افزود: این رقابت ها با حضور 110 ورزشکار 
از شهرستان های کرمان ، سیرجان ، رفسنجان ، کوهبنان، شهربابک، 
جیرفت، بردسیر و بم در محل سالن شهیدمغفوری خانه جودو انجام شد. 
هاشمی تصریح کرد: در پایان، در مجموع تیمی رده ی نونهاالن، تیم های 
سیرجان، رفسنجان و کرمان عناوین اول تا سوم رقابت ها را از آن خود 
کردند. وی یادآور شد: در رده ی نوجوانان نیز تیم های سیرجان، کرمان و 

بردسیر به مقام های اول تا سوم مسابقات دست یافتند.

استعدادیابی
 بازیکنان سپک تاکرا در سیرجان 
فستیوال یک روزه استعدادیابی و طرح آموزش اولیه سپک تاکرا 

زیر نظر سرکار خانم نسیم رضوانی پور، رئیس کمیته بانوان سپک 
آقایان  برومند محمودی رییس کمیته  تاکرا سیرجان و آقای 
سپک تاکرا  با حضور افتخاری مربی تیم ملی بزرگساالن سپک 
تاکرا سرکار خانم آزاده فرخیان و سرکار خانم قدس نایب رییس 

کمیته سپک تاکرا استان و بازیکنان ملی پوش  پنج شنبه گذشته 
در سالن ولیعصر نجف شهر برگزا شد. در این فستیوال خانم زکیه 

رضایی، مسئول ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان و خانم زیدابادی، مسئول 
کمیته  استعدادیابی هیئت انجمن های ورزشی سیرجان و خانم ساالرپور، 
نایب رئیس هیئت انجمن های ورزشی و سرکار خانم محمدی نایب رییس 
کمیته  فوتبال روی میز حضور داشتند استعدادیابی در منطقه نجف شهر 
انجام شد و 50  نفر فقط از محدوده نجف شهر، امیراباد و دارستان شرکت 
برای  نفر   12 که  کردند 
مرحله بعد این فستیوال و 
آموزش جهت حضور در تیم 
سیرجان جهت شرکت در 
شهریور  کشوری  مسابقات 
ماه انتخاب شدند. همچنین 
سرهنگ جهانشاهی، رئیس 
هیئت انجمن های ورزشی 
و  بازرس  قادری،  آقایان  و 
موسوی، دبیر هیئت انجمن 
های ورزشی سیرجان نیز در 

این مراسم حضور داشتند.
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 گروه ورزش: اعتیاد به مواد مخدرهمیشه در میان 
افراد عادی دیده نمی شود گاهی افرادی که از آنها 
انتظار نمی رود  نیز به آن دچار می شوند این موضوع 
گریبانگیر ورزشکاران سیرجانی شده است. افزایش 
ورزشکاران  در  مخدر  البته  و  نیروزا  مواد  مصرف 
را  آن  توان  نمی  که  است  تلخی  واقعیت  سیرجانی 
را در  اخبار متعددی  اخیر  انکار کرد. در سال های 
رابطه با اعتیاد ورزشکاران به مواد مخدر و یا تالش 
خوانده  و  شنیده  نیروزا  مواد  از  استفاده  برای  آنها 

ایم. 

 مکمل های انرژی زا عامل اعتیاد
در ورزشکاران

مجتبی ساالری، کارشناس ارشد فیزیولوژی  می گوید: 
دالیل  به  قدیمی  ورزشکاران  برخی  بین   در  »اعتیاد 
در  همچنین  و  اجتماعی  حمایت های  کمبود  یا  روانی 
افزایش  علت  به  کنونی  ورزشکاران 
که  نیروزا  داروهای  مصرف 
ناشی  روانی  نیازهای  از  عمدتاً 
است  افزایش  به  رو  می شود،  
الزم  اقدامات  متأسفانه  که 
انجام  امر  این  با  برای مقابله 

نمی شود.« 
مصرف  به  اشاره  با  وی 
در  کافئین  و  آمفتامین 
از  که  افرادی  افزود:  ورزشکاران 
محرک  عنوان  به  کافئین  و  آمفتامین 
دوره،  اتمام  از  بعد  افراد  این  می کنند،  استفاده  ورزشی 
اعتیادآور  دارو  یعنی  می شوند،  دارو  به  وابستگی  دچار 

است و در فرد وابستگی ایجاد می شود.  
ساالری با اشاره به مصرف استروئیدها می گوید: مصرف 
این نوع داروهای مکمل بیشتر جهت نرمال سازی هیکل 
افراد به کار می رود و افراد استروئیدی هیکل شان نرمال 
می شود، دچار یک اعتماد به نفس کاذب می شوند، ولی 
مدتی بعد متوجه اعتیاد به این داروها شده و روحیه شان 

را از دست می دهند. 
این کارشناس تاکید کرد: با توجه به مطالعاتی که انجام 
شده است، استفاده از مکمل دارویی سالم و استاندارد در 
حد متعارف مشکلی ندارد. حتی گاهی برای افراد مبتدی 
استفاده از پروتئین ها ویتامین ها نیاز است، اما باید تحت 
نظر پزشک و متخصص استفاده شود. در مورد استروئیدها 
شخص باید تحت نظر یک مربی مجرب و پزشک مجرب 

استفاده کند، که آسیب جدی نبیند. 
ساالری ادامه داد: بعضی ورزش کاران 
به دلیل باورهای غلط و اعتماد به نفس 
کاذب به سمت مواد مخدر رو می آورند 
و تعدادی هم  به دلیل ایجاد یک رابطه 
جنسی  به انواع قرص ها رو می آورند.  
در این حال خیلی از جوانان برای اینکه 
جنس  و  باشند  تیپ  خوش  و  خوشکل 
جذب  خودشان  سمت  به  را  مخالف 
پیدا  اعتیاد  ها  قرص  انواع  به  کنند، 
بانوان  در  اعتیاد  نوع  این  که  می کنند 

هم دیده شده است. 

 مصرف الکل و مواد صنعتی در بانوان
پزشک  و  روان  و  اعصاب  مفیدی؛ متخصص  علی  دکتر 
از  دقیقی  آمار  می گوید:  اعتیاد  ترک  بخش  در  فعال 
نیست،  موجود  سیرجان  ورزشکاران  در  اعتیاد  موضوع 
تعدادی از افراد در حین دوران ورزشی و تعدادی نیز پس 
از اتمام ورزش به سمت اعتیاد کشیده می شوند. در هر دو 
آن هم خصوصیات  و  دارد  وجود  اصلی  دلیل  یک  دسته 

شخصیتی فرد است.
طلب  تنوع  شخص  که  خصوصیت  این  داد:  ادامه  وی 
را تجربه  است و دوست دارد، موضوعات متنوع جدیدی 
از  که  هستند  روحیه  این  دارای  نیز  ورزشکاران  کند. 

از  و  کشوری  به  شهری  مسابقات 
جهانی  مسابقات  به  کشوری 

بروند و این روحیه با آنها است 
دارای  که  افرادی  نتیجه  در  و 
دارای  و  هستند  باال  سن 
سمت  به  طلبی  تنوع  روحیه 
اعتیاد می روند، تا این موضوع 

را نیز تجربه کنند. 
مفیدی دلیل دیگر گرایش به مواد 

عنوان  موضوع  این  را  زا  انرژی 
توانایی  خودش  فردی  کرد: 
قهرمانی را از درون ندارد و به 
بیرون  از  مواد  این  تا  ها می رود  سراغ مکمل 
باعث قهرمانی فرد شود. حاال اگر این فرد در 
برای  باز  بخورد  شکست  ورزشی   مسابقات 
جبران شکستش بیشتر به سمت مواد بیرونی 
توانمندی های  که  این  تا  یابد  می  گرایش 
این  نتیجه  و  کند  تقویت  را  خودش  درونی 

موضوع اعتیاد بیشتر به مواد انرژی زا است. 
وی ادامه داد: بهترین کار این است که یک 

ورزشکار با یک متخصص تغذیه صحبت کند و از طریق 
یک تغذیه خوب دارای انواع غذاها و ویتامین ها خودش 

را قوی کند.
به گفته این کارشناس هیچ فرد معتادی روز اول نمی 

راههای  در  گام  ناخواسته  بلکه  بشود،  معتاد  خواسته 
و  زاها  انرژی  از  نادرست  استفاده  مثل  گذاشتن  اشتباه 

مکمل ها او را به این سمت سوق داده است.
دکتر مفیدی یکی دیگر از موضوعات را مسئله اقتصادی 
دانست و گفت:  افرادی که رشته های ورزشی پیشرفت 
می کنند ناخواسته در مسائل مالی نیز نسبت به همساالن 
خودشان جلوتر می افتند، این افراد مدیریت اقتصادی بلد 
می  مواد  از  استفاده  و  خوش گذرانی  سمت  به  نیستند، 

روند.
وی در پاسخ به این پرسش که تعدادی از ورزشکاران  با 
مصرف یک سری قرص ها درصدد تاخیر ارضای جنسی 
هستند، گفت: این موضوع تنها مختص ورزشکاران نیست 
و در مجموع در فرهنگ ما خود درمانی شایع است. در 
تا  بیماریهای فشار خونی گرفته  از  ها مثال  زمینه  خیلی 
دیابتی ها  همه به سمت خود درمانی می روند، در این 

بیماری هم این گونه است.
ورزشکار  بانوان  بحث   در  داد:  توضیح  متخصص  این 
های  خانم  در  ولی  است  اعتیاد  کمتر 
الکل و مواد صنعتی  ورزشکار مصرف 
نسبت به سایر مواد بیشتر است و 
با  الغری  متاسفانه  هم  آن  دلیل 

نابودی طرف است.
توصیه  ورزشکاران  به  وی 
متعادل  شخصیت  یک  کرد: 
سالم داشته باشند و تنها در بعد 
ورزش و مدال آوری فعالیت نکنند، 
را  شخصیتشان  متفاوت  ابعاد  بلکه 
رشد بدهند که یکی از این ابعاد 
است،  معنویت  ها  آدم  شخصیت 
باشد،  نرمال  و  آدمی که متعادل 
وارد  کجاها  دهد  می  تشخیص 

خط قرمز نشود.
را  مسئله  دومین  مفیدی 
توانمندی درونی دانست و افزود: 
توانمند  درون  از  که  کنید  سعی 
بیرونی  مسائل  به  متکی  باشید، 
خودتون  کردن  توانمند  برای 
از لحاظ  نباشید اگر می خواهید 
فیزیکی توانمند باشید از درون تا جایی که ظرفیت روانی 
و جسمی خودتان اجازه می دهد رشد کنید. در زندگی 
و  قوی  مشکالت  در  است،  موفقیت  و  شکست  ورزش  و 

نرمال باشید و از درون خودتان را تقویت کنید.

نظر چند کارشناس درباره ی افزایش »اعتیاد در ورزشکاران«؛

اعتیاد با مصرف داروهای نیروزا  

 مفیـدی: فـردی خـودش توانایی 
قهرمانـی را از درون نـدارد و بـه 
سـراغ مکمـل هـا مـی رود تـا این 
مـواد از بیـرون باعـث قهرمانـی 
پیـدا  وابسـتگی  و  شـود  فـرد 

می کنـد. 

سـاالری: افراد استروئیدی که 
هیـکل شـان نرمال می شـود، 
دچـار یـک اعتمـاد بـه نفـس 
کاذب می شـوند، ولـی مدتـی 
بعـد متوجـه اعتیـاد بـه ایـن 
داروها شـده و روحیه شان را 

از دسـت مـی دهند. 

مجتبی ساالری

دکتر مفیدی



کشف 4 کیلوگرم هروئین در سیرجان
گروه حوادث: دادستان شهرستان از  کشف 4 کیلو گرم هروئین  
و دستگیری چهار سوداگر مرگ به وسیله پلیس مواد مخدر در 

هفته گذشته خبر داد. 
محسن نیک ورز با اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس در 
بازرسی از دو خودرو مقدار 4 کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف 
و چهار نفر متهم را دستگیر کردند. وی در پایان با بیان اینکه متهمان 
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند، 
خاطر نشان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر به طور شبانه روزی آماده 

دریافت اخبار و گزارشات مردم در حوزه مواد مخدر است.

کشف 10 کیلوگرم تریاک از خودرو پراید 

از کشف 10  انتظامی سیرجان  نیروی  فرمانده  گروه حوادث: 
کیلوگرم ماده مخدر تریاک از یک خودرو در  یکی از محورهای 

مواصالتی این شهرستان  در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: در پی دریافت 
گزارشی مبنی بر جابه جایی قاچاق مواد مخدر در شهرستان موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار 

گرفت.
وی در ادامه افزود: عوامل انتظامی با انجام تحقیقات پلیسی و یکسری 

کارهای اطالعاتی خودروی  متهمان را  شناسایی کردند.
وی اضافه کرد: ماموران انتظامی پس از فرمان ایست دادن به خودروی 
پراید و بازرسی از آن، 10 کیلوگرم تریاک کشف کردند. سرهنگ ایران 
نژاد با اشاره به اینکه در این عملیات خودروی یاد شده توقیف و دو نفر 
قاچاقچی دستگیر شدند، اظهار کرد: پلیس با افراد قاچاقچی برخورد می 
کند و اجازه فعالیت به این افراد را نخواهند داد.  این مقام انتظامی در 
پایان اضافه کرد: شماره تلفن 110 به صورت شبانه روزی آماده دریافت 

اخبار و اطالعات شهروندان در حوزه خرید و فروش مواد مخدر است.

برخورد الستیک تریلر با پسر 13 ساله

از  پزشکی سیرجان  فوریت های  مرکز  رئیس  گروه حوادث: 
برخورد الستیک تریلر با پسر بچه 13  پنج شنبه هفته گذشته 

در خیابان امام محمدباقر آباده خبر داد.
نبی ا... حیدر پور با اعالم این خبر گفت: طی تماسی با مرکز اورژانس 
115 مبنی بر وقوع این حادثه پرسنل اورژانس در کمترین زمان ممکن 
در محل حادثه حاضر شده و تروما به سرو صورت آن را به بیمارستان 
دکتر غرضی منتقل می کنند. وی در تشریح این موضوع بیان کرد: پسر 
بچه 13 ساله زمانی در حال عبور بود، ناگهان الستیک تریلر از زیر آن 

خارج شده و با آن برخورد می کند. 

خبــر

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی از انجام یک مورد زایمان 
طبیعی موفق توسط پرسنل اورژانس 115 در داخل آمبوالنس پنج 

شنبه هفته گذشته خبر داد.
نبی ا... حیدرپور با اعالم این خبر گفت: طی تماسی با مرکز اورژانس 115 
سیرجان خونریزی و سقط جنین اعالم شد که پس از دریافت این گزارش 
بالفاصله تکنسین های پایگاه  954 در کمترین مدت زمان در محل حادثه 

حاضر شدند. 
وی در ادامه افزود: پس از معاینات اولیه متوجه شدند که بیمار در مرحله 
و  پوآر دهان  بالفاصله   است  نوزاد در حال خارج شدن  و  زایمان  آخر 
بینی و مدیریت راه هوایی نوزاد، کلمپ بندناف و گرم نگه داشتن نوزاد را 
انجام داده اند و سپس بیمار)مادر( را به زایشگاه  بیمارستان امام رضا )ع( 
سیرجان  منتقل کردند.  گفتنی است در این ماموریت امین قاسمی و حسن 

نژادبیگلری حضور داشتند.

توسط فرمانده انتظامی شهرستان بیان شد:
نکاتی که در ماه رمضان

باید رعایت شوند
فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ضمن تبریک فرا رسیدن 
ماه مبارک رمضان بر اساس وظایف مکتبی و قانونی، رعایت نکات 

زیر را یادآور می شود.
- به منظور رعایت حال مسافران و افرادی که دارای عذر شرعی هستند، 
متصدیان مراکز پذیرایی بین راهی، پایانه ها، فرودگاه و راه آهن می توانند 
با اخذ مجوز از پلیس نظارت بر اماکن عمومی با رعایت شئون اسالمی 
با استتار مکان، به گونه ای که در مأل عام تظاهر به روزه خواری صورت 

نگیرد، فعالیت کنند.
- مراکز پذیرایی فاقد مجوز از اذان صبح تا اذان مغرب اجازه فعالیت نداشته 
و در صورت مشاهده برابر ضوابط و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
- کلیه رانندگان و سرنشینان وسائل نقلیه اعم از عمومی و شخصی موظف 
به رعایت حرمت ماه مبارک رمضان بوده و از هرگونه تظاهر به روزه خواری، 

ایجاد آلودگی صوتی و اعمال منافی شئونات مکتبی اجتناب کنند.
- افرادی که بنا به دالیلی از جمله بیماری، مسافرت و ... قادر به روزه 
گرفتن نیستند، با رعایت شئون ماه مبارک رمضان از خوردن و آشامیدن 
در مالءعام خودداری کنند. نیروی انتظامی در زمان افطار و شب های قدر 
که حضور و تردد مردم عزیز تراکم بیشتری دارد، تالش می کند با حضور 
مأموران خود رفت و آمد را تسهیل و امنیت را ارتقاء بخشد و البته همکاری 

مردم و روزه داران بسیار راهگشا خواهد بود.
-یکی از جهات معنوی این ماه مبارک رعایت بیش از پیش عفاف و حجاب 
و دوری از ناهنجاری ها است؛ لذا انتظار می رود همگان ضمن رعایت 
فضای معنوی حاکم بر جامعه، اخالق و پوشش اسالمی را مراعات کرده و 

در این مهم نیروی انتظامی را یاری کنند.

خبــر

راه  پلیس  رئیس  حوادث:  گروه 
به  تریلر  برخورد  از  شهرستان 
در  موتورسیکلت  یک دستگاه 
کمربندی محور سیرجان به تهران و 
مرگ راننده موتور سیکلت در هفته 

گذشته خبر داد.
سرهنگ پیام محمدی با اعالم این مطلب 
اظهار داشت:  این اتفاق بر روی کمربندی 
و تقاطع باسفهرجان رخ داد که منجر به 
مرگ راکب موتور سیکلت شد و در این 
حادثه راکب موتورسیکلت به دلیل عدم 
رعایت حق تقدم 50 درصد و سایر ارگان 
ها نیز 50 درصد مقصر شناخته شدند. 
وی در ادامه اضافه کرد: این نقطه یکی 
از ده ها نقطه حادثه خیز شهرستان است 

هنوز  اما  دادیم  قرار  اولویت  در  ما  که 
مشکل آن برطرف نشده است.

روز  هر  ما  محمدی  سرهنگ  گفته  به   
در این نقطه تصادفات جرئی و خسارتی 
زیادی داریم که آخرین آن منجر به مرگ 
راکب موتور سیکلت شد و اگر این مشکل 
برطرف نشود ما در آینده احتمال حوادث 
خواهیم  ناحیه  این  در  نیز  تر  دلخراش 
گسترش  گفت:  ادامه  در  وی   داشت. 
اقدامات فرهنگی از جمله کارهایی است 
که در دستور کار پلیس راه است که با 
همکاری سایر سازمان ها و نهادها صورت 

خواهد گرفت.
گفتنی است، کمربندی سیرجان با توجه 
به افزایش شهرک ها و حاشیه نشینی در 

است  شده  واقع  شهری  محدوده  داخل 
افتاده  اتفاق  بارها  حوادث  اینگونه  که 
و  معضل  این  به  ها  رسانه  که  است 

اقدامات ترافیکی و جابه جایی کمربندی 
پرداختند ولی اقدام قابل توجهی نشده 

است.. 

سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش 
تماس  پی  در  سیرجان،  شهرداری 
حاضرین در صحنه حادثه با سامانه 
نشانی  آتش  فرماندهی  ستاد   ،125
دو  شماره  ایستگاه  زنگ  بالفاصله 
نشانان  آتش  و  آورد  در  صدا  به  را 
آوران  رزم  فرعی  وحید،  خیابان  به 

رهسپار کرد.

نشانان  آتش  فرمانده  قرایی  رضا 
یک  گفت:  حادثه  محل  به  اعزامی 
دچار  پژو  سواری  خودرو  دستگاه 
آتش سوزی شد و شعله های آتش 

کامال خودرو را در بر گرفته بود. وی 
همچنین تصریح کرد: مأموران آتش 
ایمنی  نکات  کامل  با رعایت  نشانی 
آبرسانی  های  لوله  از  استفاده  و 

را  حریق  اطفاء  عملیات  سرعت  به 
این  آتش  های  شعله  و  کرده  آغاز 
فرمانده  این  کردند.  مهار  را  خودرو 
آتش نشانی در پایان اظهار داشت: 
هیچ  خوشبختانه  سوزی  آتش  این 
مصدوم یا مجروحی نداشت و فقط 
سجاد  آورد.  بار  به  مالی  خسارت 
ایران نژاد و کیوان احمدی نیروهای 
شرکت کننده در این عملیات  بودند.

هشدار فرمانده پلیس راه به دنبال مرگ راکب موتور سوار در تقاطع باسفهرجان:

تکرار حوادث دلخراش در کمربندی شاهد

7 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

توسط پرسنل اورژانس سیرجان انجام شد؛
زایمان موفق خانم 32 ساله 

درآمبوالنس
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در خیابان وحید رخ داد؛
خودرو سواری پژو در آتش سوخت

دامپزشکی  شبکه  رئیس  امید:  نسیم 
نظارت  طرح  تشدید  از  شهرستان 
از سالمت  اطمینان  منظور  به  بهداشتی 
مبارک  ماه  در  دامی  خام  فراورده   های 

رمضان در شهرستان خبر داد.
دکتر علیرضا زینلی پور با اعالم این خبر گفت: 
طرح تشدید نظارت بهداشتی در قالب 8 اکیپ 
ثابت و سیار  در دو شیفت کاری صبح و بعد از 
ظهر اجرا می  شود و در این طرح مراکز نگهداری 
قبیل  از  دامی  خام  های  فرآورده   عرضه  و 
مراکز توزیع و عرضه فرآورده  های خام دامی، 
خودروهای ویژه حمل، کارگاه های فرآوری و 

بسته  بندی، رستوران ها، سوپر مارکت ها، قصابی 
ها، مرغ و ماهی فروشی ها، شرکت های عرضه 
تخم و مرغ تحت کنترل و نظارت ویژه قرار گرفته 
و روزانه به طور مستمر بازرسی می  شود. وی در 
ادامه با بیان اینکه با توجه به نصب پیش سرد 
کن کشتارگاه دغدغه ما نصبت به تب کریمه 
کنگو کم شده است، افزود: با توجه به شروع ماه 
رمضان و آغاز فصل گرم برای پیشگیری از وجود 
کنه از شنبه سم پاشی میدان های دام را شروع 
می کنیم و با توجه به آلودگی بر اساس نیاز به 
صورت ماهانه یا دو هفته ای یکبار سم پاشی را 
انجام می دهیم. زینلی تأکید کرد: شهروندان به 
منظور پیشگیری از ابتال به انواع بیماری ها و نیز 
حفظ سالمتی خود، در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف در مراکز توزیع فرآورده های خام دامی 
مراتب را به اداره دامپزشکی اطالع رسانی کنند 

تا برخورد قانونی و الزم صورت پذیرد. 

دکتر زینلی پور، رییس شبکه دامپزشکی سیرجان:

طرح تشدید نظارت بهداشتی در حال اجرا است



خود برتربینی
برخی افراد در جشن گل گهر

گروه خبر: جشن صعود تیم فوتبال گل گهر یکشنبه گذشته در میان 
خوشحالی مردم سیرجان در ورزشگاه گل گهر با حضور عالقه مندان 
این ورزش و تعدادی از مسئوالن برگزار شد، جشنی که با استقبال 
خیلی خوب همشریان و مردم همراه بود. اما آنچه این جشن را کمی 

متفاوت می کرد.
جایگاه ویژه  متفاوت  برای تعدادی از مسئوالن و خبرنگاران خاص بود که 
اختصاص داده شده بود. در قسمتی تعدادی سایبان  با میز وصندلی های 
شیک گذاشته شده بود و افراد خاص و برتر از دیگران! اجازه حضور در این 
جایگاه ها را داشتند. جایگاهی که نشان می داد این افراد باید از مردم جدا 

باشند افرادی که از یک برتری موقعیتی و پستی برخوردار بودند. 
در ادامه تنها اسامی مسئوالن جهت سخنرانی های طوالنی خوانده می شود 
و یکی یکی سخنرانی کردند، تا اینکه در انتهای جشن یک موسیقی هم اجرا 
شد تا شهروندان کمی هم بفهمند فرق بین یک جشن مردمی تا سخنرانی 

تبلیغاتی کجاست؟
جشن قهرمانی

که کام ورزشکاران را تلخ کرد
نامه وارده*: در مراسمی که به مناسبت قهرمانی تیم فوتبال گل گهر در 
ورزشگاه اختصاصی این تیم برگزار شد با حواشی همراه بود شاید شیرینی 
این قهرمانی را برای بازیکنان کمی تلخ کرد تا جایی که نارضایتی برخی 

بازیکنان تیم را به همراه داشت.
انتظار می رفت که بعد از سخنرانی مقامات شهر سیرجان از بازیکنان تیم 
دعوت می شد تا بر روی سکو بیایند و از آنها با حداقل تشریفات مراتب 
قدردانی انجام گیرد اما در این مراسم از تنها کسانی که قدردانی نشد بازیکنان 
تیم بود. دادن یک شاخه گل و اجازه دادن به بازیکنان برای بیان احساسات 
و سختی هایی که در طول یک فصل کشیده بودند کمترین انتظاری بود 
که برآورده نشد و در آخر هم عکس یادگاری که همه حضور داشتند اال 

بازیکنان تیم.
ادامه دار بودن سخنرانی ها و طوالنی شدن آن و عدم مدیریت زمان که بوق 
های ممتد حاضران را به همراه داشت که شکل زیبایی برای این جشن به 

همراه نداشت.
زیباتر بود که مسئولین برگزار کننده، به جای صحبت ها و قدردانی هایی که 
از مدیران و مسئوالن صورت پذیرفت، وقت بیشتری  را به بازیکنان تیم در 
نظر می گرفتند تا جشن فی مابین بازیکنان و دوستداران فوتبالی به شکل 
ورزشی ترکه روال مرسوم در باشگاه های دنیاست هست، صورت می پذیرفت 
نه اینکه صرفا به خواندن نام بازیکنان آن هم بعد از کش و قوس هایی که 
صورت گرفت، اکتفا کنند. گل گهر نماینده شهرستان و نماینده نظم و انضباط 
مجموعه گل گهر خواهد بود امیدواریم که سال ورزشی و فوتبالی که در 
سیرجان شکل گرفته است ماحصل آن بدنامی جریحه دار شدن نام سیرجان 

و توامان با دلخوری و نارضایتی در بازیکنان تیم به همراه نداشته باشد.
* میالد  پسندی

ویژه

راهبرد اصالح طلبان برای انتخابات مشارکت حداکثری 
مردم است

سیاست گذاری  عالی  شورای  رئیس  عارف،  محمدرضا  ایسنا: 
اصالح طلبان با بیان اینکه »راهبرد اصلی اصالح طلبان در انتخابات 
مجلس مشارکت حداکثری و تالش برای حضور حداکثری مردم 
است«، گفت که دستگاه های متولی امر انتخابات نیز باید به گونه ای 

عمل کنند که زمینه حضور همه سالیق فراهم شود. وی گفت: در انتخابات های اخیر راهبرد 
اصالح طلبان مشارکت حداکثری و تالش برای حضور حداکثری مردم بوده است که آن را در چند 
انتخابات اخیر دنبال کردیم. ما عالوه بر کار روی راهبردها، تالش مان استفاده از ظرفیت استان ها و 
احزاب اصالح طلب است بعد از مشخص شدن نام کاندیداها نیز به سمت بستن لیست می رویم.

دوره  یازدهمین  انتخابات  بندی  زمان  برنامه   
مجلس شورای اسالمی 

 روابط عمومی فرمانداری: سهراب بهاالدینی معاون سیاسی، 
فرمانداری با اشاره به ابالغ برنامه زمان بندی انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی از سوی وزارت کشور گفت: به 
دنبال ابالغ این برنامه، افرادی که قصد کاندیداتوری در این دوره 
از انتخابات را داشته و مشمول ماده 29 قانون انتخابات می باشند؛ بایستی 6 ماه قبل 
از ثبت نام ) 98/3/10 لغایت 98/3/16 ( از سمت خود استعفا و به هیچ وجه در آن 
پست شاغل نباشد. وی ادامه داد: کار ثبت نام نامزدها هم از 98/9/10 لغایت 98/9/16 

انجام خواهد شد.

دور خوردن حسن پور در قضیه فرمانداری
نسیم امید:  به دنبال استعفای منصور مکی آبادی از 
فرمانداری ویژه سیرجان، تحرکات برخی افراد و جناح 
انجام می شده و شنیده شده  ها برای جایگزینی وی 
است شهباز حسن پور برای این امر محسن آرش، معاون 
عمرانی فرمانداری سیرجان را به وزارت کشور برده و به 
دنبال جایگزینی او بجای مکی آبادی بوده است. گفتنی است طبق قانون 
نمایندگان مجلس حق دخالت در امور اجرایی و عزل و نصب ها در حوزه 

انتخابیه را ندارند.

روزه گرفتن منافاتی با اهدای خون ندارد
نسیم امید: دکتر محمود موسوی، رئیس اداره انتقال خون 
شهرستان گفت: در ماه مبارک رمضان طبیعی است که افراد 
روزه دار به خاطر ناشتا بودن نگران شوند که اهدای خون سالمتی 
آنها را به خطر بیندازد اما چنین نیست و روزه گرفتن در ماه 
مبارک رمضان هیچ منافاتی با اهدای خون ندارد. وی ادامه داد: 

مراکز اهدای خون هر روز تا قبل ساعت 9  صبح از روزه داران خون گیری می کند  و بعد 
از ساعت افطار نیز  افراد می توانند به آنها مراجعه کنند. وی با بیان اینکه بسیاری از افراد 
تمایل دارند در روزهای خاصی اهدای خون داشته باشند، به همین دلیل توصیه می کنیم 
که در تمامی روزهای ماه مبارک رمضان افراد در صورت تمایل اقدام به اهدای خون کنند.

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا

شنبه 21 اردیبهشت  1398|  سال پنجم |  شماره 185 

حقوقی

گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09139565594
ارتباط با مدیر مسئول: 09133470728

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع(

تلفن: 42207250 - 42201609 فکس:42233672
روابط عمومی: 09162756265

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

نسیم سالم

50002288880044 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

کوچه و خیابان ملک شخصی نیست 
»اینجا پارک نکن«، »مگر نمی بینی جلوی مغازه است«، »اینجا اداره 

دولتی است«، »اینجا محل تخلیه دائم بار است و... قرار دادن موانع از سوی 
کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه 
یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است 
و طبق قانون، مجازات نیز دارد. برخورد با این معضل بسیار مهم یکی از وظایف 
اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی است یعنی ماموران راهنمایی و رانندگی باید 
در خیابان های شهر به جمع آوری موانعی بپردازند که برای ممانعت از پارک 

خودروها قرار داده شده است.
مأمور راهنمایی و رانندگی نماینده قانون است و باید با این جرم مقابله کند. 
ضمن این که وظیفه افسر پلیس فقط جریمه نیست همان طور که اگر یک 
موتورسیکلت یا خودرو در مکانی ممنوع پارک شود بالفاصله پس از جریمه با 
جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل و جریمه می شود باید 
موانع مزاحم نیز همان گونه از کنار خیابان جمع آوری شوند و این وظیفه پلیس 
است. چنانچه در جریان این ماجرا بین طرفین درگیری رخ دهد راننده می تواند 
بالفاصله به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند که به طور حتم مجازات بین 6 

ماه تا 3 سال حبس در انتظار متخلفین خواهد بود.
طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن 
بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو 
پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم 
محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد. ایجاد مانع 
چه موقتی و چه دائم برای جلوگیری از استفاده دیگران از مکانی که حق قانونی 

عموم مردم است. نقض حقوق شهروندی است.

کاخ نشینان و کوخ نشینان
ما باید کوشش کنیم که اخالق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. 

اکثر این خوي های فاسد از طبقه مرفه به مردم دیگر صادر شده است. 
اختراع،  با  دارد  منافات  تربیت صحیح،  با  دارد  منافات  کاخ نشینی  طبع 
تالیف و زحمت. تزلزلی که در بین کاخ نشین ها هست در بین کوخ نشین 
ها نیست؛ آرامشی که این طبقه محروم دارند، آن طبقه ای که به خیال 
خودشان در آن باالها هستند ندارند. مجلس های ما مملواز کاخ نشین بود، 
و در بینشان معدودی بودند که کوخ نشینها بودند و همین  معدودی از 

کوخ نشینها بودند که خیلی از انحرافات جلوگیری می کردند.
امام خمینی)ره(

نگاه محبت آمیز به والدین عبادت است
بهترین راه برای ابراز محبت به پدر و مادر، نرم گویی و خوش 

زبانی با آنهاست. پیشوایان معصوم )ع( تندی به پدر و مادر را نهی 
کرده اند.

امام صادق )ع(سفارش کرده است: »حتی« هنگامی که پدر و مادرتان 
شما را می زنند، شما از درگاه خدا برای آن دو طلب غفران و بخشش 
کنید. اگر پدر و مادر صدایشان را بلند کردند شما صدایتان را آهسته 
نباید پدر و مادر را به  آنان سخن بگویید. حتی  با  با آرامش  کنید و 
نام کوچک صدا بزنند. نگریستن از روی مهربانی و عطوفت به صورت 

والدین، عبادت است.

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید 
که همیشه وقت کم و کوتاه است.

)فرانکلین(


