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تیترها

 خبــر  2

ابهام در طرح استانی شدن
 انتخابات مجلس

  حوادث  7

 فرهنگ و هنر  4

گفت وگو با صدرالدين زاهد، 
به بهانه برگزاری کارگاه بازيگری در سیرجان؛

پایه اصلی تئاتر دیالوگ است

 آخــر  8

اسدی، مدير آب منطقه ای سیرجان:

آبگیری
بیش از ۳۰۰ قنات در سیرجان

  خبــر  2

محمودآبادی،  سرپرست فرمانداری ويژه:

توجه به میراث فرهنگی بايد در وجود 
مردم و مسئوالن نهادينه شود

  حوادث  7

سعید قاسمی، فعال محیط زيست منطقه گل گهر :

جذب پرندگان
 با ساخت 5 آبشخور

آخرين وضعیت »مجموعه آبی دلفین« ؛
  شهــر  5تخم دو زرده سرمایه گذار برای شهرداری

عکس: علی شیبانی

گروه شهر: رضا از رفتگران شهرداری است که هنگام برداشتن کیسه زباله، 
سوزشی را در دستش احساس می کند بعد متوجه می شود سرسوزن سرنگ 
خونی داخل دستش رفته است. به منزل مراجعه و شروع به شستن دستش 

با آب و صابون می کند و پس از مراجعه به پزشک دارو مصرف می کند. چند 
ماه بعد متوجه ناخوش احوالی خود می شود پزشک برایش آزمایش می نویسد 
جواب آزمایش نگران کننده است. رضا هپاتیت سی گرفته است و کبدش دارد 

از کار می افتد.
سرنگ هاي مصرف شده، پانسمان هاي خون آلود البه الي زباله هاي شهري 

قرار مي گیرد و کارگران شهرداري هر روز ...
شهــر  3

گروه خبر: بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس روز 12 اسفند سال گذشته 
در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و آن را به تصویب رساندند. 
این جلسه در واقع بررسی کلیات آن بود. نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی روز 
سه شنبه 3 اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان بررســی طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات مجلس،  با 131 رأی موافــق، 67 رأی مخالف و 5 رای ممتنع  با مفاد مندرج در 
ماده 7 موافقت کردند. طرح مذکور علی رغم اینکه به تصویــب اکثریت نمایندگان پارلمان 

رسیده، اما اظهار نظرهای مختلف اجرای آن را در هاله ای از ابهام قرار داده است...



شیر یا چای گرم با خرما 
بهترین افطاری است

توصیه  داران  روزه  به  پزشکی  نظام  رئیس  خبر:  گروه 
کرد: بهترین گزینه برای باز کردن روزه، نوشیدن مایعات 
ولرم مانند شیر یا چای به همراه مواد شیرین حاوی فیبر 

مانند خرما است.
دکتر سید محمد رضوی افزود: روزه داران باید نحوه و اصول 
تغذیه صحیح را رعایت کنند که ضمن بهره مندی از فیوضات 
معنوی این ماه، سالمت خود را نیز حفظ کنند. وی ادامه داد: 
مصرف زولبیا بامیه و نوشیدن آب در حجم زیاد سبب افت قند 
خون، مشکالت گوارشی مانند سوء جذب و دل پیچه می شود 
افطار  از  بعد  و بی حالی  به ضعف  این مسئله خود منجر  که 
می شود و استفاده از کربوهیدرات و پروتئین مانند نان و پنیر، 
سوپ و آش سبک و یا حلیم کم چرب بدون شکر نیز از دیگر 

گزینه های مناسب برای وعده افطاری محسوب می شود.
شام سبک  و صرف  افطاری  وعده  بین  اینکه  با  رضوی  دکتر 
تا  وعده شام  بین  باشد، گفت:فاصله  داشته  فاصله وجود  باید 
سحر نیز فرصتی است تا افراد با مصرف میوه و آب نیازهای 
غذایی خود را به طور کامل برطرف کنند و مصرف لبنیات و 
به ویژه ماست در کنار شام سبب آرامش و خواب خوب فرد 

روزه دار می شود.
وی با بیان اینکه وعده سحری نقشی تعیین کننده در تامین 
انرژی فرد روزه دار دارد،گفت:خوردن سحری می تواند سطح 
مناسب تری از قند خون را در طول روز برقرار کند که منجر 

به کارایی باالتر جسمی و مغزی خواهد شد.
وی اضافه کرد: سحری مناسب و اصولی ویژگی هایی از نظر 
فیبر  افزودن  با  و  لحاظ  باید  ناهار  یک  مانند  مقدار  و  حجم 
گوارشی،  دستگاه  فعالیت  تنظیم  به  سبزی  و  ساالد  قالب  در 
تنظیم بهتر قند خون و تعادل در آب بدن کمک کرد و مصرف 
نان، عدس  کربوهیدرات های پیچیده در وعده سحری مانند 

و برنج، موجب سیری طوالنی مدت در ساعات روز می شود.
شیرین  یا  و  پرچرب  غذاهای  از  استفاده  کرد:  اظهار  رضوی 
مانند کله پاچه یا حلیم برخالف تصور، سیری طوالنی مدتی 
برای فرد ایجاد نمی کند و کالری باالی این خوراکی ها سبب 
به  را  زیاد  انسولین  ترشح  که  شده  خون  قند  سریع  افزایش 
دنبال دارد. وی ادامه داد : ترشح انسولین موجب افت سریع 
و گرسنگی در همان ساعات  ایجاد حالت ضعف  و  قند خون 

اولیه صبح می شود.

خبــر

گروه خبر: بررسی طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس روز 12 اسفند سال 
در  مجلس  علنی  صحن  در  گذشته 
گرفت  قرار  نمایندگان  کار  دستور 
این  رساندند.  تصویب  به  را  آن  و 
آن  کلیات  بررسی  واقع  در  جلسه 
همچنین  مجلس  نمایندگان  بود. 
 3 شنبه  سه  روز  علنی  جلسه  در 
در  و  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
جریان بررســی طرح اصالح موادی 
 131 با  مجلس،   انتخابات  قانون  از 
 5 و  مخالف  رأی   67 موافــق،  رأی 
ماده  در  مندرج  مفاد  با  ممتنع   رای 
علی  مذکور  طرح  کردند.  موافقت   7
اکثریت  تصویــب  به  اینکه  رغم 
نمایندگان پارلمان رسیده، اما اظهار 
نظرهای مختلف اجرای آن را در هاله 

ای از ابهام قرار داده است.
شهرســتانی  یا  استانی  انتخابات  بحث 
موضوعی است که طی چند دوره مختلف 
مجلس بررسی و از مجلس ششم به بعد 
چهار  تاکنون  و  شــده  طرح  مجلس  در 
بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار 

فرد  باید  که  است.  نشده  تأیید  و  گرفته 
هم در حوزه انتخابی خودش رأی بیاورد 
و هم در رقابت استانی رأی داشته باشد. 
طرح  ایــن  درباره  است   حالی  در  این 
و  کرده  اعالم  مختلفــی  نظرات  احزاب 
طلب  اصالح  احزاب  و  نخبگان  اکثریت 
احزاب  اما  موافق اند  طرح  این  کلیات  با 

اصولگرا چندان استقبال نکرده اند.  

نامزدهــای  طرح،  این  براســاس 
انتخابات مجلس 15درصــد رأی از حوزه 
که  فرعی  کســب  از  پس  انتخابیه  های 
متناسب  می شود،  ها  شهرستان  شامل 
به  ورود  حائز  شان  حزبی  لیست  رأی  با 

مجلس می شوند.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص 
طرح  بررسی  به  اشاره  با  نظام  مصلحت 

گفت  مجلس  در  انتخابات  شدن  استانی 
سیاســت  بر  منطبق  طرح  »این  که 
است  بعید  و  نیست  نظام  کلی  های 
به تصویب  اساسی  تغییرات  اعمال  بدون 
برســد.«  همزمان یک عضو هیأت عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
نظارت  عالی  هیأت  مخالف  نظر  اعالم  از 
مجمع تشخیص مصلحت با استانی شدن 
انتخابات خبر داد. مصباحی مقدم در این 
هیأت  اعضای  اکثریت   « که  گفته  راستا 

عالی نظارت مخالف این طرح بودند.«
شورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
طرح  وضعیت  آخرین  باره  در  نگهبان 
گفت:   چنین  انتخابات  شدن  استانی 
قالب  در  انتخابات  شدن  »استانی 
در  ها  ساعت  انتخابات  قانون  اصالحیه 
شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت 
طرح  این  کلیات  دارد؛  ادامه  همچنان  و 
قابل قبول است اما شیوه های اجرایی آن 
ابهاماتی دارد. به نظر میرسد در مواردی 
نادیده  نامزدها  و  دهندگان  رای  حقوق 
انتخاباتی  عدالت  ناقض  و  شده  گرفته 

است.«

مسابقه طرح نسیم نهج البالغه، امسال 
برای هفتمین سال متوالی و همزمان با ماه 
مبارک رمضان در دو مقطع دانش آموزی 
و  معدنی  شرکت  همکاری  با  عمومی  و 
صنعتی گل گهر و شورای فرهنگ عمومی 

شهرستان سیرجان برگزار می شود.

بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت گل گهر، این طرح برای هفتمین سال 
متوالی و در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی توسط شرکت گل گهر برگزار می شود 
که مقطع دانش آموزی جداگانه و کامال به 
صورت الکترونیکی خواهد بود و لذا با توجه 

به فرارسیدن زمان امتحانات مدارس، آزمون 
نسیم نهج البالغه دانش آموزی در هفته آینده 
آموزان  دانش  است  الزم  که  می شود  برگزار 
http://srn. عزیز هر چه سریعتر به آدرس
در  و  شده  وارد   kerman.medu.ir/fa
جریان جزئیات کامل آن قرار بگیرند. همچنین 

مقطع عمومی نیز در طول ماه مبارک رمضان 
با استفاده از نرم افزار نسیم نهج البالغه 7 اجرا 
می گردد که اطالعات کامل و دروس آن نیز 
قرار دارد. عالقه مندان  افزار  نرم  این  بر روی 
نهج  نسیم  افزار  نرم  نصب  جهت  می توانند 

البالغه 7  بر روی لینک زیر کلیک کنند. 

امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بین الملل 
مبارک  ماه  با  همزمان  گل گهر، 
بازنشستگان  تکریم  آیین  رمضان، 
از  تعدادی  حضور  با  شرکت  این 
معاونین، مدیران و بازنشستگان این 

شرکت برگزار شد.
در این مراسم ضمن قرائت پیام مهندس 
این  بازنشستگان  از  نفر   51 از  تقی زاده 
بابت  یادبود  تندیس  اهدا  با  شرکت 
خدمات شان به شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر تقدیر به عمل آمد.

گذاری  سرمایه  و  درآمد  مدیر 
شهرداری سیرجان از برگزاری دومین 
طی  گذاری  سرمایه  کمیسیون  جلسه 

هفته اخیر خبر داد.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
در  صادقی  سمیه  سیرجان،  شهرداری 
سرمایه  کمیسیون  نشست  گفت:  باره  این 
گذاری شهرداری سیرجان به منظور بررسی 
موضوعاتی چون ارایه مشوق ها و شناسایی 
طرح های سرمایه گذاری برای تامین منابع 

مالی شهرداری و الیحه درآمدهای پایدار با 
حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

واحد  مقرر شد  این نشست  در  افزود:  وی 
هایی که  امالک شهرداری سیرجان محل 
گذاری  سرمایه  های  طرح  اجرای  امکان 
وجود دارد را به منظور تصمیم گیری ارایه 

دهد.
شهرداری  گذاری  سرمایه  و  درآمد  مدیر 
سیرجان با بیان اینکه باید لوایح به گونه ای 
را تسهیل  تنظیم شود که سرمایه گذاری 

که  آنچه  در  متاسفانه  داشت:  اظهار  کند 
پایدار  درآمدهای  لوایح  دولت در خصوص 
تبدیل  مالیات  به  را  عوارض  کرده  منتشر 
زیادی  حدود  تا  امر  این  که  است  کرده 
حقوق شهرداری ها برای کسب درآمدهای 

پایدار را تضییع می سازد.
راهکار  بهترین  همچنین  صادقی  سمیه 
فعال سازی  را  مدیریت شهرها  و  شکوفایی 
حوزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران 
دانست و اذعان داشت: این موضوع می تواند 

همراه  به  شهر  برای  زیادی  افزوده  ارزش 
داشته باشد.

سرمایه  به  مربوط  قوانین  تسهیل  وی 
جذب  برای  مهم  راهکارهای  از  را  گذاری 
سرمایه گذار عنوان کرد و افزود: در چنین 
مورد  کارشناسان  تبادل نظر  باید  جلساتی 
و  همفکری  با  که  چرا  گیرد؛  قرار  توجه 
مدیریت  حوزه  در  آرامشی  تبادل نظر، 
خواهد  تحقق  آبادانی  راستای  در  شهری 

یافت.

 نسیـم امیدخبـر2

ابهام در طرح استانی شدن انتخابات مجلس

شنبه 28 اردیبهشت1398، شماره 186 ، سال پنجم

توجه به میراث فرهنگی باید در وجود 
مردم و مسئوالن نهادینه شود

سرپرست اداره میراث فرهنگی، رئیس مرکز سیرجان شناسی و 
جمعی از فعاالن حوزه میراث فرهنگی با سرپرست فرمانداری ویژه 
سیرجان دیدار و پیرامون مشکالت حوزه میراث فرهنگی بحث و 

گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه سیرجان، محمد محمودآبادی در 
این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به حوزه میراث گفت: زمانی می توانیم 
ادعا کنیم شهری هستیم با میراث فرهنگی و آثار تاریخی که مردم به این 
اندیشه ایمان داشته باشند و ما را بپذیرند تا زیر ساخت فکری را در شهر ایجاد 
نکنیم در حوزه میراث راه به جایی نخواهیم برد؛ چراکه علی رغم این که ادعا 
می کنیم شهر ما شهری فرهیخته است اما هنوز نتوانسته ایم در زیر ساخت 

فکری و فرهنگی مردم نفوذ کرده و بر آن اثر بگذاریم.
وی افزود: سیرجان شهر جهانی گلیم شد، اما چقدر توانسته ایم از آن برای 
توسعه فرهنگی استفاده کنیم؟ مردم ما چقدر ارزش آثار تاریخی مثل بادگیر 
چپقی را می دانند؟ که اگر می دانستند در حوزه میراث با مسئوالن همکاری 
می کردند. سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ 
و توجه به آن در تفکر مدیران تاکید کرد و گفت: یک مدیر فرهنگی در 
وهله اول باید خودش نسبت به فرهنگ و میراث فرهنگی توجیه باشد تا 
بتواند کاری در این راستا انجام دهد. مدیری که قصد و نیت کار فرهنگی 
نداشته باشد در هیچ اقدامی نمیتواند به نتیجه ماندگار برسد. اول باید آگاهی 
و آموزش را نهادینه کرد و بعد وارد مرحله عمل شد . حل مشکالت سخت 
افزاری به تنهایی فایده ندارد چراکه ابتدا باید مسائل نرم افزاری را حل کرد 
و تفکر مردم و مسئوالن را فرهنگی کرد. برای انجام اقدامات موثر در حوزه 
میراث ابتدا باید از پایه و از مقطع دبستان روی بحث میراث کارکرد تا توجه 

به میراث فرهنگی از کودکی در وجود افراد نهادینه شود.

فعال کردن رمز یکبار مصرف
براساس ابالغیه بانک مرکزی، مشتریان بانکی از ابتدای خرداد برای 
تراکنش های اینترنتی خود باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده 

کنند؛ رمزهایی که حداکثر طول عمرشان 60 ثانیه است.  
در مقابل رمز ثابت، رمز یکبار مصرف قرار دارد که به معنای کلمه رمزی 
اســت که فقط یکبار می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد. عالوه بر جلوگیری 
از فیشینگ با استفاده از این رمــز یکبارمصرف جلوی برداشـت از طریق 
کیالگرها )نرم افزارهایی که کلیدهای فشرده شــده روی صفحه کلید را 

ذخیــره می کند( را هم می توان گرفت.
اگــر می خواهیــد بدانید کــه چگونه رمــز یکبار مصرف تان را فعــال 
کنید، باید ابتدا اپلیکیشــن های موبایلی رمــز پویا را روی گوشــی تان 
نصــب کنید. یادتان باشــد که این اپلیکیشــن را حتما از ســایت معتبر 
بانکی تان دریافت و نصــب کنید و به مارکت ها و اپلیکیشــن های متفرقه 
اعتماد نکنید، سپس باید به بانــک محل افتتاح حســاب تان برویــد و از 
طریق عابر بانک یا شعبه بانکی کد فعال سازی و احراز هویت بگیرید و با آن 
اپلیکیشن تان را فعال کنید. البته یک روش غیرحضوری هم برای این کار 
وجود دارد و آن این که درصورتی  که دارندگان کارت بانکی، اپلیکیشــن 
موبایلی رمز پویای بانک را نصب کنند، با احراز هویت به  صورت تطبیق 
شــماره موبایل دارنده کارت با کد ملی فرد، فعال ســازی اپلیکیشن به 
صورت غیرحضوری انجام می شود و کاربر می تواند رمز یکبار مصرف را 

دریافت کند.

به همت شرکت گل گهر و شورای فرهنگ عمومی سیرجان؛

هفتمین دوره مسابقه طرح نسیم نهج البالغه برگزار می شود

آيین تکريم بازنشستگان شرکت گل گهر برگزار شد

برگزاری نشست کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری سیرجان



گروه شهر: رضا از رفتگران شهرداری است 
که هنگام برداشتن کیسه زباله، سوزشی را در 
دستش احساس می کند بعد متوجه می شود 
سرسوزن سرنگ خونی داخل دستش رفته 
شستن  به  شروع  و  مراجعه  منزل  به  است. 
از  پس  و  می کند  صابون  و  آب  با  دستش 
مراجعه به پزشک دارو مصرف می کند. چند 
ماه بعد متوجه ناخوش احوالی خود می شود 
جواب  می نویسد  آزمایش  برایش  پزشک 
آزمایش نگران کننده است. رضا هپاتیت سی 

گرفته است و کبدش دارد از کار می افتد.
هاي  پانسمان  شده،  مصرف  هاي  سرنگ 
قرار  شهري  هاي  زباله  الي  البه  خون آلود 
مي گیرد و کارگران شهرداري هر روز سطل 
ها  درمانگاه  و  ها  تزریقاتی  جلوي  در  هاي 
خالي  زباله  حمل  ماشین  در  یکي  یکي  را 
درستی  به  اگر  عفونی  های  زباله  می کنند. 
مدیریت و دفع نشوند، به عنوان یک تهدید 
برای سالمتی افراد جامعه محسوب می شوند.

 کارگران شهرداری
در معرض خطر هستند

فیروزی از رفتگران شهرداری در باره زباله های 
عفونی می گوید: چند ماه پیش سرسوزن داخل 
پالستیک زباله داخل دستم رفت و دستم زخمی 
شد. وی افزود: مردم سر سوزن ها را داخل زباله ها 
نریزند اما گاهی برخی مطب ها و تزریقاتی ها این 
کار را انجام نمی دهند و آن ها را در کیسه های 
مشکی قرار می دهند که این کار  عالوه بر این که 
کارگران شهرداری را در معرض خطر قرار می دهد، 
از طرفی، بدون آنکه از بین بروند یا بي خطر شوند 
در سایت زباله تخلیه می شوند و زیر خاک دفن می 

شوند و خطرناک هستند.

 انتقال بیماری ایدز و هپاتیت
فرهاد از همشهریان در خصوص زباله های عفونی 
می گوید: موضوعی که به آن توجه نمی شود حضور 
برخی افراد برای جمع آوری ضایعات از داخل سطل 
های زباله و یا در سایت دپو زباله ها هستند. این 
افراد به دلیل کسب درآمد، به صورت غیر قانونی 
در محل گاری ها و دپوی زباله ها هستند و مواد 
که  می کنند  آوری  جمع  را  فلزی  و  پالستیکی 
زای  بیماری  عوامل  حاوی  عفونی  پسماندهای 

فراوانی هستند و این افراد در معرض 
و  ایدز  مثل  های  بیماری  خطر 

هپاتیت قرار می گیرند. 

 نظارت بر عهده دانشکده 
پزشکی است 

رئیس  جهانشاهی،  طاهره 
شهر  شورای  بهداشت  کمیسیون 
اینکه  باره بیان کرد: »برای  در این 
کنند  تفکیک  را  عفونی  های  زباله 
بارها تاکید شده است و با پیگیری 

های واحد HSE کالس های آموزشی با همکاری 
نظارت  به گفته وی  است.«  انجام شده  بهداشت 
بر اینگونه مسائل بر عهده دانشکده پزشکی است 
اما شورا و شهرداری در این راستا نیروهای خود را 
آموزش داده اند و حتی به ناظرهای آن ها تاکید 
کردیم که کیسه زباله ها را باز نکنند. وی در ادامه 
افزود: »از واحد HSE شهرداری خواستیم که اگر با 
مواردی این چنین برخورد کردند و اقدامات انجام 

داده اند را به کمیسیون اطالع بدهند.«  
جهانشاهی اضافه کرد: »مراکز درمانی و بهداشتی 
آن  در  که  دارند  هایی  باکس  یک سری سیفتی 
سرنگ ها را نگهداری می کنند و سپس به مرکز 
کمیسیون  رئیس  دهند.«  می  تحویل  بهداشت 
بهداشت شورای شهر معتقد است: اگر موردی از 

زباله ها عفونی قبل از اینکه بی خطر سازی شوند 
مراکز  به  زباله دیده شود، مربوط  در سطل های 
تزریقاتی و برخی مطب ها هستند که خصوصی 
کارهایی انجام می دهند که نظارت بیش تر نظارت 
دانشکده علوم پزشکی را می طلبد. وی در پایان 
بیان کرد: »با جابه جایی سایت زباله این مشکل 
حل نمی شود چون در آنجا باید برای تفکیک از 
نیروی انسانی استفاده شود که باز در معرض خطر 

بیماری ها قرار می گیرند«.

عادی است  شهرداری تنها متولی پسماندهای 
پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس  رضایی،  علی 
در  عفونی  زباله  وجود  درباره  هم  شهرداری 

گفت:  زباله  های  سطل  برخی 
تنها  شهرداری  قانون،  اساس  »بر 
است  عادی  پسماندهای  متولی 
درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  و 
بی خطرسازی  به  نسبت  باید  خود 
به  کنند.«   اقدام  پسماند هایشان 
گفته وی در ادوار گذشته موارد دیده 
می شود که بیشتر از سمت کلینیک 
ما  که  بود  ها  دندانپزشکی  و  ها 
اخطارهای الزم را  دادیم اما به تازگی 
موردی گزارش نشده است. وی در 
پالستیک  داخل  باشد  موردی  »اگر  افزود:  ادامه 
مشکی بسته بندی می شوند و ماموران ما متوجه 

آنها نمی شوند که اطالع رسانی کنند. 
در  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
عفونی  های  زباله  خطرسازی  »بی  افزود:  ادامه 
و  پزشکی  علوم  دانشکده  برعهده  آنها  تفکیک  و 
بیمارستان هاست که در حال حاضر در بیمارستان 
قدیم امام رضا)ع( بی خطرسازی انجام می شود.« 
بی  از  پس  زباله  »این  داد:  ادامه  رضایی  علی 
خطرسازی با یک ماشین نیسان مخصوص بارگیری 

و در سایت زباله دفن می شوند.« 
اشاره  موارد  گونه  این  بر  نظارت  نحوه  به  وی 
پرسنل  که  است  صورت  این  به  ما  نظارت  کرد: 
ما با موردی برخورد کنند اطالع می دهند و ما 

برخوردهای الزم را انجام می دهیم. وی در پایان 
زباله  سایت  آماده شدن  و  ها  پیگیری  »با  افزود: 

خیلی از مشکالت این چنینی حل خواهد شد«. 

 وجود سیفتی باکس
در مراکز درمانی الزامی است

بهداشتی  معاون  پور،  موقری  محمد  دکتر 
دانشکده علوم پزشکی در این باره گفت: »زباله های 
عفونی در محل قدیمی بیمارستان امام رضا)ع( در 
زباله سوز قرار می گیرند و بی خطر می شوند.« وی 
ادامه داد: »درمانگاه ها، مطب ها و تزریقاتی ها را 
ملزم کردیم که سیفتی باکس تهیه کنند و سرنگ 
ها و زباله های پرخطر خود را در آنها نگهداری کنند 
و پس از پر شدن آن ها را تحویل مرکز بهداشت  
اقدام  ها  آن  بی خطر کردن  به  نسبت  تا  بدهند 
شود« و شهروندان نیز سرسوزن ها را پس از تزریق 
داخل محافظ آن قرار دهند تا داخل دست فردی 

نرود. 
دکتر موقری پور در پاسخ به این سوال که گاهی 
درسطل های زباله سطح شهر موارد این چنینی 
دیده می شود، افزود: »به طور قطع نمی توان اعالم 
اگر  اما  گیرد،  نمی  تخلفی صورت  هیچ  که  کرد 
ماموران ما با موردی برخورد کنند و یا به آن ها 
گزارش داده شود، مطمئن باشید برخورد قاطع را 
داریم ما حتی درمانگاه خودمان را یک مورد تخلف 
در این زمینه داشت که با آن برخورد کردیم.« به 
گفته وی در سال جدید ما دو مورد تخلف به این 
صورت داشتیم که کار پول های دندانپزشکی را 
داخل سطل زباله ریخته بودند که با آنها برخورد 

کردیم.
معاون بهداشتی دانشکده پزشکی با بیان اینکه 
درمانگاه ها و تزریقات ها از سیفتی باکس استفاده 
شهرداری  پرسنل  و  »شهروندان  افزود:  می کنند، 
اگر با این گونه موردی برخورد کردند به بهداشت 
محیط دانشکده و سامانه 190 اطالع رسانی کنند.« 
وی در ادامه با بیان اینکه گاهی شهروندان یک سرم 
داخل سطل زباله می بینند بیان می کنند که زباله 
عفونی است اما در صورتی که زباله عفونی زباله 
هایی است که در اتاق عمل و بخش های خاص 
بیمارستان ها هستند. دکتر محمد موقری پور در 
پایان بیان کرد: »سیستم زباله سوز بیمارستان امام 
رضا)ع(  در حال آماده شدن است و با راه اندازی آن 

تمام این مشکالت حل می شود«.

گزارش »نسیم امید« از زباله هاي عفونی که تهديدي براي سالمت شهروندان هستند؛

 سرنگ های آلوده زیر پوست شهـر 

خبــر

دانشکده پزشکی 
جدی تر پیگیر امحاء زباله های عفونی شود

 2 ماده  براساس  شهبا:  سودابه  دکتر 
سال  مصوب  پسماند  مدیریت  قانون 
پسماندهاي  گروه  پنج  به  پسماندها   ،1383
پزشکي)بیمارستاني(،  پسماندهاي  عادي، 
کشاورزي،  پسماندهاي  ویژه،  پسماندهاي 
می شوند.  تقسیم  صنعتی  پسماندهای 
پسماندهاي عادي به کلیه پسماندهایي گفته 
در  انسان ها  روزمره  فعالیت هاي  از  به صورت معمول  می شود که 
شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود از قبیل زباله های 
مدیریت  قانون  همین  براساس  ساختمانی.  های  نخاله  و  خانگی 
پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه به 
مذکور،  قانون  که  است  حالی  در  این  و  است  ها  شهرداری  عهده 
تولید  برعهده  را  ویژه  و  صنعتی  پسماندهای  مدیریت  مسئولیت 
به  )بیمارستاني(  پزشکي  پسماندهاي  اما  است.  گذاشته  کننده 
مراکز  بیمارستان ها،   از  ناشي  آور  زیان  و  عفوني  پسماندهاي  کلیه 
مراکز  سایر  و  طبي  تشخیص  هاي  آزمایشگاه  درماني،  بهداشتي، 
مشابه گفته می شود و نیز پسماندهاي ویژه، به کلیه پسماندهایي 
گفته می شود که به دلیل باال بودن حداقل یکي از خواص خطرناک 
از قبیل سمیت، بیماري زایي، قابلیت انفجار یا اشتعال،  خورندگي و 

مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد.
آنچه که مشخص است و قانون گذار مکلف کرده این است که 
پسماندهای بیمارستانی و پزشکی به دلیل دارا بودن ویژگی های 
خطرناکی، جزو پسماندهای ویژه محسوب شده و مدیریت اجرایی 
آن ها برعهده مراکز تولید کننده این نوع پسماندها است که بایستی 
به گونه ای زباله های عفونی خود را بی خطرسازی نمایند. این زباله 
به  زباله  توانند همراه سایر  بی خطر شوند، می  ها در صورتی که 
مراکز دفن پسماند شهری انتقال داده شوند و در اینجا شهرداری 
می تواند به شرط بی خطر بودن این نوع زباله ها، آن ها را جمع 
و هم  درمانی  مراکز  که  متاسفانه مشاهده می شود  اما  کند.  آوری 
جامعه  سالمت  و  بهداشت  متولی  عنوان  به  خود  که  بیمارستانی 
هستند، در این امر کوتاهی کرده و زباله های عفونی را بدون بی 
خطرسازی و مملو از عوامل عفونی و بیماری زا به جای زباله عادی، 
تحویل شهرداری می دهند و یا اینکه بطور غیرمجاز و غیر قانونی 
و زمین های کشاورزی  اطراف شهر  یا حتی در  و  زباله  در سایت 
تخلیه می کنند. شایان ذکر است که حداقل عملیاتی که بر روی 
درمانی صورت  مراکز  در  بی خطر سازی  عفونی جهت  های  زباله 
می پذیرد، استفاده از دستگاه اتوکالو و safety Box ها است و 
زباله سوزها هستند، که  در  به سوزاندن  بیمارستان ها هم مکلف 
متاسفانه بازهم به دالیل و بهانه های مختلف که عمدتا غیر منطقی 
هستند، شاهد عدم بکارگیری روش های ذکر شده برای امحا و بی 
از جمله تهدید  خطر سازی زباله های عفونی بوده که پیامدهایی 
سالمت و بهداشت جامعه را به دنبال دارد. شایسته است دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان و متولیان امر، با حساسیت بیشتری جهت 
رفع مشکل مذکور تالش و پیگیری کنند و ضمن اخطار و جریمه 
واحدهای درمانی متخلف، برنامه ریزی و مدیریت اصولی در زمینه 

پسماندهای عفونی داشته باشند.

مسئول محیط زیست سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان

3 شهـر  نسیـم امید

رضـا از رفتگـران شـهرداری اسـت کـه هنگام برداشـتن کیسـه 
زبالـه، سوزشـی را در دسـتش احسـاس می کنـد بعـد متوجـه 
می شـود سرسـوزن سـرنگ خونی داخل دسـتش رفته اسـت....
چنـد ماه بعـد متوجـه ناخـوش احوالـی خود می شـود پزشـک 
برایـش آزمایش می نویسـد جـواب آزمایش نگران کننده اسـت. 
رضـا هپاتیـت سـی گرفتـه اسـت و کبـدش دارد از کار می افتد.
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عکس: علی شیبانی



گروه فرهنگ: هر کس سوره ملک را قرائت کند نجات 
کسی  همانند  اجری  به  و  است  قبر  عذاب  از  او  دهنده 
سوره  می شود.  اعطا  است  داشته  احیا  را  قدر  شب  که 
ملک شصت و هفتمین سوره قرآن کریم است که مکی 
و  »المنجیه«  سوره  این  دیگر  نام  دارد.  آیه   30 و  است 
»الواقعیة« می باشد. ابن عباس می گوید: مردی بر روی 
است  قبری  آنجا  دانست  نمی  در حال که  قبری نشست 
بلند شنید که  ناگاه صدایی  و سوره ملک را قرائت نمود 
را  مطلب  این  است.  دهنده  نجات  سوره  این  گوید:  می 
به عرض پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم رساندند 
ایشان فرمود: این سوره نجات دهنده از عذاب قبر است. 

امام باقر علیه السالم نیز در فضیلت این سوره فرمودند: 
سوره ملک، سوره مانعه است و مانع از عذاب قبر می شود 
و در تورات نیز سوره ملک نوشته شده است .هر کس در 
شب ها این سوره را قرائت نماید عملی زیاد و پاک و نیکو 
به جا آورده است. و از گروه غافالن نوشته نمی شود. من 
پس از نماز عشای خود به حالت نشسته آن را قرائت می 
این  روز  و  در شب  السالم  علیه  امام سجاد  پدرم  و  کنم 

سوره را قرائت می کرد. 
1- امنیت

پیامبر )ص( فرموده است: در کتاب خدا سوره ای است 
که سی آیه دارد و هر کس پیش از خوابیدن آن را قرائت 
کن خداوند برای او سی حسنه می نویسد و سی گناه از 
او را پاک می کند و سی درجه بر درجات او می افزاید و 
فرشته ای از فرشتگان خدا مأمور می شود تا بال هایش را 
بر روی او بگسترد و او را از هر بدی و آفتی نگه دارد تا 
از خواب بیدار شود و این سوره از جانب صاحبش در روز 

قیامت مجادله می کند و آن سوره ملک است. 
2- شفاعت و بخشش

رسول خدا )ص( فرموده است: سوره در قرآن است 
آنقدر  را  کننده خود  قرائت  فرد  و  دارد  آیه  که سی 
ملک  آن سوره  و  ببخشند  را  او  تا  می کند  شفاعت 
ملک  هر کس سوره  اند:  فرموده  است.  همچنین 
است  قبر  عذاب  از  او  دهنده  نجات  کند  قرائت  را 

و به اجری همانند کسی که شب قدر را احیا داشته 
حفظ  را  سوره  این  کس  هر  و  می شود  اعطا  است 
کند. انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از 

او را به خدا  هر حادثه و عذاب در قبر نگه می دارد 
نزدیک می کند تا اینکه وارد بهشت شود در حالی که از 

وحشت قبر در امان است.
3- غفران برای اموات

گذشتگان،  به  آن  ثواب  کردن  هدیه  و  قرآن  قرائت 
موجب رفع گرفتاری های آخرتی آنها و مغفرت و بخشش 
آله  بود. رسول خدا صلی اهلل علیه و  ایشان خواهد  برای 
را  ملک  سوره  هر کس  است:  فرموده  باره  این  در  وسلم 
قرائت کن و به برادران خود که در گذشته اند هدیه کند 
ثواب آن با سرعت برق به آنها خواهد رسید و در عذاب 
گناهان ایشان تخفیف داده می شود و مایه انس ایشان در 

قبر می شود.

آگهی فقدان سند مالکیت
ورثه مرحومه صنوبر نجم الدینی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 75 سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ اعیانی پالک 1647 فرعی از 238 فرعی از 2112 اصلی واقع در بخش 35 
کرمان بنام خانم صنوبر نجم الدینی 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 : 98/2/28 - محمد آرمانپور رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای همایون اسفندیارپور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 3851 فرعی از 2311 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای همایون 
اسفندیارپور 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 : 98/2/28 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان

جــامعه نسیـم امید4یادداشت

بازیگر،  زاهد  صدرالدین  فرهنگ:  گروه 
او در  ایرانی است  مترجم و کارگردان تئاتر 
دهه چهل و پنجاه عضو »کارگاه نمایش« بود و 
در بسیاری از اجراهای تئاتر آن زمان، حضور 
داشت. پس از انقالب به فرانسه مهاجرت کرد 
و در کنار تحصیل در دانشگاه سوربن، یک 
گروه تئاتر فرانسوی تشکیل داد و کار تئاتر را 
به زبان فرانسه و فارسی ادامه داد. صدرالدین 

سال ها  از  پس  زاهد 
ایران،  از  دوری 

نمایش »افسانه 
اثر داریو  ببر« 
فو را به دعوت 
دبیر جشنواره 
ایران  به  فجر، 
سپس  و  آورد 

تئاتر  پردیس  در  را  آن  عمومی  اجراهای 
شهرزاد به روی صحنه برد. او که سال گذشته 
نیز با همکاری آموزشگاه نمایش نو و موسسه 
معراج اندیشه، کارگاه هفت روزه بازیگری را 
برای  بار  این  بود،  کرده  برگزار  سیرجان  در 
آموزشی-  ماهه  دو  کارگاه  یک  برگزاری 
تولیدی به سیرجان آمده که خبرنگار »نسیم 

امید« با وی گفت و گویی انجام داده است.

 مشکل تئاتر سیرجان و کشور 
بی نظمی است

تیاتر  وضعیت  خصوص  در  زاهد  صدرالدین 
سیرجان بیان کرد: »اجازه بدهید نظرم را کلی تر 

و در مورد تیاتر ایران بگویم که تئاتر سیرجان هم 
جزئی از آن است و با همان ساز و کار فعالیت می 
کند. پایه و اساس تئاتر، دیالوگ یا گفت و گو است 
و دیالوگ هم از دموکراسی می آید. یعنی جایی 
گفت  وگو برقرار می شود و تئاتر حقیقی شکل می 
گیرد که دموکراسی برقرار باشد، این اصل اول 
تئاتر است. در کشورهایی که گفت و گوی موثر 
مبتنی بر دموکراسی وجود دارد، دولت هم که 
برآمده از مردم و حاصل همان گفتگو است، ناچار 
است تئاتر را تقویت کند وگرنه توسط مردمی که 

انتخابش کرده اند، عزل می شود«.
زاهد یکی از موثرترین اتفاقات در کارگاه نمایش 
را کار گروهی می داند و می گوید: »االن وقتی 
می خواهیم یک تئاتر کار کنیم، یک بازیگر سر 
همزمان  چون  می آید  دیر  یکی  است،  سریال 
با  نتیجتا  رود،  می  مختلف  تمرین  چند  سر 
نمی  اجازه  رو هستید که  روبه  نظمی  بی  یک 
دهد کوچکترین واحد تئاتر، یعنی گروه، شکل 
و  مفید  فعالیت  و  بگیرد  خود  به  منسجمی 
مستمری داشته باشد. در سیرجان هم به همین 
شکل است، یکی می گوید من دوشنبه می توانم 
بیایم و یکی روزهای فرد آزاد است، یکی روزها 
سر کار است و آن دیگری شیفت نامنظم دارد! 
چون افراد برای تامین معاش شان، 
نمی  و  دارند  دیگری  هایی  شغل 
کنند،  تمرکز  تیاتر  روی  بر  توانند 
بدون  و  است  گروهی  کار  تیاتر  اما 
انضباط و هماهنگی، کار پیش نمی 

رود«.

 حمایت دولت از جامعه 
تئاتری کم است

زاهد معتقد است: سیستم فعلی ما 
خیلی سیستم نادرستی است، وقتی 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اختتامیه جشنواره تئاتر فجر می گوید 
که خوشبختانه هنرمندان ما دیگر به 
بودجه دولتی احتیاجی ندارند و تیاتر ما روز به 
روز خصوصی تر می شود، نشانه همین نگاه غلط 
است. به اعتقاد من بزرگترین ضربه به تیاتر همین 
با خصوصی سازی بی رویه، گروه ها  است که 
ناچار از اجراهای کم خاصیت و گران قیمت می 

شوند و به تدریج می بینیم که تئاتر فقط برای عده 
خاصی اجرا می شود. وی ادامه داد: »در صورتی 
که در کشورهای اروپایی مثل فرانسه، دولت به 
ما  اگر در کشور  و   هنرمندانش کمک می کند 
انجام  را  اینکار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

بدهد، قطعاً اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

 برگزاری کارگاه دو ماهه در سیرجان
زاهد دلیل آمدنش به سیرجان را اینگونه بیان 
می کند: » برای عیادت خواهرم که بیمار شده بود، 
به ایران برگشتم. ولی متأسفانه وقتی به فرودگاه 
مهرآباد رسیدم خبر دادند که خواهرم فوت شده 
است و با توجه به اینکه من خیلی اهل عزاداری 
نیستم به همین خاطر دیگر به شیراز نرفتم.  به 
دعوت آقای دشتی و آقای مهندس پور در جشنواره 
فجر »افسانه ببر« را اجرا کردم و پس از آن، اولین 
دوره کارگاه آموزشی ام را در تهران برگزار کردم 
که از آن نتیجه خوبی به عمل آمد و سر و صدای 
زیادی کرد. پس از آن پیشنهادهای مختلفی برای 
برگزاری کارگاه به من شد که یکی از آن ها خانم 
سکینه عرب نژاد از کرمان بودند و از من خواستند 
که در شهرستان های مختلف استان کرمان دوره 
برگزار کنم که یک هفته  درسیرجان بودم و بعد 
از برنامه ها را به ترتیب به شهرهای رفسنجان، انار، 
بم و کرمان داشتم.« وی ادامه داد: »پس از مدتی 
به  کارگاه  دوره  دو  برای  دوباره  بودم  فرانسه  که 
تهران آمدم و قرار بود که از 15 اردیبهشت امسال 
کارگاهم در تهران آغاز شود اما مراحل اداری آن 
انجام نشد، این فرصت دو ماه خالی بود که آقای 
دکتر طاهری از من خواستند که در تکمیل کارگاه 
گذشته این بار با یک متن و به صورت کامال عملی 
در سیرجان باشم.«  صدرالدین زاهد در خصوص 
برنامه کاری اش برای کارگاه سیرجان گفت: »من 
سیرجان  در  کارگاهم  برگزاری  برای  ماهی  دو 
هستم و قرار است در حین این کارگاه عملی یک 
نمایشنامه که قبال در فرانسه اجرا شده است را، 

دوباره اینجا با بچه های سیرجان کار کنم«. 

 عملی و کاربردی   آموزش مهارت های
امیرحسین طاهری، مدیر مسئول آموزشگاه آزاد 
هنری »نمایش نو« و برگزار کننده کارگاه بازیگری 
صدرالدین زاهد در سیرجان در گفتگو با نسیم 
امید بیان کرد: »10 سالی است که در سیرجان 
برنامه های آموزشی را در حوزه تیاتر انجام می 
دهیم و مدرسان مختلفی را دعوت به همکاری 
کرده ایم، هم از هنرمندان بومی و هم از چهره 
های کشوری. در این مدت دریافتیم که بسیاری 
از آموزش های ارائه شده در کارگاه ها، به دلیل 

اینکه این دوره ها کوتاه مدت و صرفا ارائه مطلب 
به هنرجویان منتقل می شد،  بودند، دانشی که 
کاربردی  و  نمی کرد  پیدا  نمودی  هنرشان  در 

نمی شد.«
استاد  گذشته  »سال  افزود:  ادامه  در  وی   
صدرالدین زاهد یک کارگاه 7 روزه برگزار کرد و 
بچه های تیاتر سیرجان از روند آن مدت راضی 
این  دنبال  شد  انجام  نظرخواهی  طبق  و  بودند 
بودیم که دوره طوالنی مدت برگزار کنیم و در 
اینکه  تا  این مدت استاد فرانسه و تهران بودند 
توانستیم برنامه ریزی کنیم و یک کارگاه عملی 
2 ماهه برگزار کنیم که محصول آن یک اجرای 
تئاتری باشد تا هنرجویان از صفر تا صد در جریان 
تولید این تئاتر قرار بگیرند و مهارت های الزم را به 

صورت عملی و کاربردی بیاموزند«. 
طاهری افزود: »امیدواریم با به ثمر نشستن این 
کارگاه، همشهریان عزیز هم یک اجرای متفاوت 
را از فرزندان سیرجان ببینند، زحمات و تمرینات 
6 ساعته هر روزه هنرمندان سیرجانی به همراه 
بیش از نیم قرن تجربه و دانش استاد صدرالدین 
زاهد ماحصل خوبی برای جامعه و تیاتر شهرستان 
از طرف همه حاضرین  است  باشد. الزم  داشته 
گهر،  گل  اندیشه  معراج  موسسه  از  کارگاه،  در 
شهرداری و فرهنگسرای سیرجان و اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی تشکر کنم«.

گفت وگو با صدرالدين زاهد، به بهانه برگزاری کارگاه بازيگری در سیرجان؛

پایه اصلی تئاتر دیالوگ است

معجزات سوره ملک

زاهـد: پایه و اسـاس تئاتـر، دیالوگ 
دیالـوگ  و  اسـت  گـو  و  گفـت  یـا 
یعنـی  می آیـد.  دموکراسـی  از  هـم 
جایـی گفـت  وگـو برقـرار می شـود 
و تئاتـر حقیقـی شـکل می گیـرد که 
دموکراسـی برقـرار باشـد، این اصل 

اول تئاتـر اسـت. 

طاهـری: در کارگاه عملـی 2 ماهـه 
برگـزار کنیـم کـه محصـول آن یک 
اجرای تئاتری باشـد تـا هنرجویان 
از صفـر تـا صـد در جریـان تولیـد 
ایـن تئاتـر قـرار بگیرنـد و مهـارت 
هـای الزم را بـه صـورت عملـی و 

کاربـردی بیاموزنـد. 
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گروه شهر: سرمایه گذار به دنبال تملک زمین بود. 
تنها دلیلی که باعث شد مجموعه آبی افتتاح شده به 
مبلغ چند میلیارد تومان چند سال پیش در شورای پر 
حاشیه چهارم به شهرداری واگذار شود. اکنون بیش 
تر وسایلش فرسوده و از بیرون که به آن نگاه می کنی 
قسمت سقف آن دچار پوسیدگی شده است و سرسره 
های آبی آن را بیرون از مجموعه ریخته اند، این وضعیت 
مجموعه موج های آبی دلفین است، پروژه ایی که قرار 
بود توسط بخش خصوصی با مشارکت شهرداری انجام 
تعطیلی  می خورد.  خاک  که  است  سالی  چند   ، شود 
دستخوش  آن  وسایل  تا  شده  آن  موجب  مجموعه 
استهالک و فرسودگی شود و طبق آخرین صحبت های 
سروش نیا، شهردار در این مورد در جلسه علنی شورای 
شهر دو هفته پیش طبق بررسی های مشاور، راه اندازی 

این مجموعه حدود 4 میلیارد تومان هزینه دارد.

 شهرداری مجموعه دلفین را 2/5 میلیارد 
تومان خریداری کرد

سرمایه گذار بخش خصوصی مجموعه موج های آبی در 
سال 91 با مشارکت شهرداری راه اندازی کرد، اما از همان 
اوایل راه اندازی بین شهرداری و مالکان آن اختالف هایی به 

وجود آمد که به نوعی بخش خصوصی 
به دنبال تملک زمین محل بود . طبق 
این  دادگستری  وقت  کارشناسان  نظر 
مجموعه 3 و نیم میلیارد تومان قیمت 
گذاری شد و با توجه به این که بدهی 
هایی داشت شهرداری آن را با قیمت 
2 و نیم میلیاردتومان  خریداری کرد. 
روزی  دلفین  آبی  های  موج  مجموعه 
برای گذران اوقات فراغت جوانان شهر 
ساخته شده است حاال بیش از 6 سال 
است که بدون استفاده در پارک ملت 
رها شده است و شهرداری در این مدت 
از  یکی  است.  نکرده  اندازی  راه  را  آن 
که  شده  استفاده  بال  های  مجموعه 

دغدغه خیلی از اعضای شورای شهر بوده است و شهرداران 
مختلفی قول راه اندازی آن را داده اند اما هنوز از این اتفاق 
خبری نیست و تمام وسایل آن مستهلک شده است و این 

مجموعه در حال خاک خوردن است. اینگونه که به نظر 
می رسد شهرداری به دلیل این که راه اندازی این مجموعه 
به بخش  از طریق مناقصه  ندارد، قصد دارد  توجیه مالی 

خصوصی واگذار کند اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

 سرمایه گذار به دنبال تملک زمین بود
که  وقت  شهردار  قاسمی،  داوود 
مجموعه آبی دلفین در زمان مسئولیت 
دلیل  خصوص  در  شد  خریداری  او 
سرمایه  گفت:  مجموعه  این  خریداری 
گذار وقت آقای گوییینی  راه هایی پیدا 
تملک  را  زمین مجموعه  بود که  کرده 
تملک  در  زمین  طرف  آن  از  و  کند 
مصوبه  به  هم  ما  که  بود،  شهرداری 
شورای شهر عمل کردیم و این مجموعه 
به  پاسخ  در  وی  کردیم.  خریداری  را 
از  از خریداری چرا  این سوال که پس 
آن استفاده نشد و همین گونه رها شده  
است، افزود: از کجا می دانید که برای راه 
اندازی آن کاری نشده است، ما پیگیری 
این مجموعه  استاندارد سازی وسایل  ابتدا بحث  اما  کردیم 
بود که شهرداری با توجه به شرایط مالی توان این موضوع را 
نداشت و ما پیگیری های الزم در بحث برون سپاری آن انجام 

دادیم حتی مصوبه شورای شهر گرفتیم که مجموعه در اختیار 
باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری قرار بدهیم که فکر می کنم 
کمیته انطباق تایید نکرد. وی ادامه داد: در بحث جذب سرمایه 
گذار هم با توجه به شرایطی که سرمایه گذار قبلی به وجود 

آمد دنبال آن نبودیم.

 به شهرداری نامه زدیم
تا سریع تر تصمیم گیری شود

اسماعیل خواجویی، رئیس شورای شهر در این مورد گفت: 
شهردار در جلسه به صورت شفاهی در مورد آن توضیحاتی را 
به اعضای شورای شهر داد و با توجه به اینکه این پروژه چند 
سال تعطیل شده است وسایل آن خراب شده اند و نمی توان 
آن را همین گونه رها کرد و برای  راه اندازی آن باید سریع 
تر برنامه ریزی شود. وی در ادامه افزود: در این خصوص به 
شهرداری نامه ارسال کردیم که پیگیری الزم را انجام دهد 
و برای آن تصمیم گیری کند. خواجویی اضافه کرد: در نامه 
از شهردار خواستیم که کارهای کارشناسی بر روی آن انجام 
اندازی آن میزان هزینه ای در نظر گرفته  شود و برای راه 
شود تا شورای شهر  بر روی آن تصمیم گیری کند. به گفته 
وی با توجه به هزینه ای که برای راه اندازی آن مشخص می 

شود، مناقصه برگزار کنیم که بخش خصوصی پای کار بیاید، 
چون با راه اندازی موج های آبی هم منبع درآمدی برای خود 
شهرداری می شود و از طرفی یک مکان تفریحی سالم برای 

استفاده شهروندان است.

 مشاور بررسی مجموعه دلفین
را چند روز دیگر شروع می کند

رامین یگانه، معاون فنی شهرداری در این باره گفت: با مشاور 
صحبت کردیم و قرار است از چند روز آینده کار خودش را 

مجموعه  این  بررسی  برای 
هزینه  برآورد  و  بدهد  انجام 
این  مشکالت  به  وی  شود. 
افزود:  و  کرد  اشاره  مجموعه 
این مجموعه چند سال است 
که بدون استفاده بوده و خیلی 
از وسایل و حتی استخر آن 
از  و  ندارد  را  الزم  استاندارد 
طرفی برخی از سازه های آن 
پوسیدگی  و  خوردگی  دچار 
شده اند که نیاز است برطرف 
شوند. وی در خصوص اینکه 
برای  گذاری  سرمایه  آیا 
اعالم  مجموعه  اندازی  راه 
بیان  است،  کرده  آمادگی 
کرد: شهرداری به دنبال این 
را  مجموعه  این  که  است 
اختیار  در  و  کند  اندازی  راه 

باشگاه فرهنگی و ورزشی قرار بدهد تا همه پرسنل شهرداری و 
شهروندان از آن استفاده کنند. 

یگانه در پاسخ به این سوال که شهردار در یکی از جلسات 
شورای شهر بیان کرده است که مشاور آن را بررسی کرده است 
که این مجموعه به دلیل مستهلک شدن وسایل آن نزدیک به 
4 میلیارد تومان هزینه دارد، گفت: از جزئیات صحبت های 
شهردار در جلسه شورای شهر اطالع ندارم، اما اگر گفتند چهار 
میلیارد تومان احتماال به طور کلی بیان کردند مثال یک زمانی 
ما تصمیم می گیریم که کل موتور خانه را عوض کنیم که 
شاید بیش تر از این ها هم هزینه داشته باشد اما فعال تصمیم 
بر این است که مشاور بررسی کند تا تعمیر شوند و به تایید 

اداره استاندارد برسند و بعد این مجموعه را راه اندازی کنیم.

یادداشت

عالئم و نشانه های
مصرف  مواد مخدر در نوجوانان 

گروه سالمت: در اینجا به ذکر مسائلی که الزم است والدین به آن ها 
توجه داشته باشند اکتفا می شود:گاه والدین عالئم مصرف مواد مخدر و اعتیاد 
را نمی دانند. این موضوع می تواند باعث برچسب زدن بی مورد و گمانه زنی 
های نابجا و حتی برخوردهای ناجور شود. برعکس امکان دارد مدتهاست 
فرزند ما معتاد بوده، ولی از عالئم آن آگاهی نداریم. لذا بهتر است به منظور 
پیشگیری از عواقب احتمالی، بعضی از عالئم اعتیاد به مواد مخدر را بشناسیم.

1- اعتیاد نوجوانان و تغییرات آنها در مدرسه:
- افت تحصیلی

- غیبت های مکرر
- انجام کارهای بزهکارانه در مدرسه

- دیر آمدگی
2- عالئم جسمانی اعتیاد نوجوانان

- کاهش وزن و اشتها
منظور  به  گاه  )البته  زیبایی  و  ظاهری  شکل  به  توجهی  بی   -

سرپوش گذاشتن این مورد مشاهده نمی شود(
- سرما خوردگی مکرر و خون دماغ به ویژه در مصرف کوکایین

- بیش فعالی مخصوصا در مصرف اکستازی و کوکایین
- سیاه شدن دور چشم ها

- قرمز شدن چشم و خشک شدن دهان به ویژه از عالئم مصرف 
حشیش است

- تغییر در رنگ چهره
3- اعتیاد نوجوانان و تغییرات رفتاری آنها

- زیاد شدن بیماری های جسمی
- کاهش ارتباط با اعضای خانواده و دعوا با آنها

- تغییر در خلق و خوی
- پر حرفی یا تمایل به گوشه گیری

- رفتارهای ضد اجتماعی از جمله دزدی و دروغ
- مطالبه مکرر پول از پدر و مادر

- زود رنجی و عالئم افسردگی
4- عالئم فیزیکی اعتیاد نوجوانان

- بسته بودن مکرر درب اتاق
- شلخته شدن

- سوختگی در لباس
- استفاده افراطی از عطر و ادکلن

5- اعتیاد نوجوانان و تغییر روابط اجتماعی آنها
- کاهش روابط با فامیل و دوستان قدیمی

- تغییر دادن دوستان
- رابطه با افراد مسن تر

- رابطه با افرادی که سابقه مصرف یا در حال حاضر مصرف کننده هستند
- بی نظمی در ساعات ورود و خروج منزل

قاسـمی، شـهردار سـابق: سـرمایه 
گـذار وقـت راه هایـی پیـدا کـرده 
بـود کـه زمیـن مجموعـه را تملـک 
کنـد و از آن طـرف زمیـن نیـز در 
تملـک شـهرداری بـود که مـا هم به 
مصوبه شـورای شـهر عمـل کردیم 
و ایـن مجموعه را خریـداری کردیم.

فنـی  معـاون  یگانـه، 
شـهرداری: با مشـاور 
صحبت کردیـم و قرار 
روز  چنـد  از  اسـت 
آینـده کار خـودش را 
ایـن  بررسـی  بـرای 
مجموعـه انجـام بدهد 
و بـرآورد هزینـه کند 
تـا بـرای ترمیـم و راه 
انـدازی آن اقـدام کنیم.

خواجویـی، رئیـس شـورای شـهر: پـروژه چنـد سـال 
تعطیل شـده اسـت وسـایل آن دیگر خـراب شـده اند و 
پـروژه هایـی کـه بایـد راه انـدازی شـود به شـهرداری 

نامـه زدیـم کـه پیگیر آن شـود.
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آخرين وضعیت »مجموعه آبی دلفین«
پروژه بخش خصوصی که روی دست شهرداری مانده است؛

تخم دو زرده سرمایه گذار برای شهرداری
 سروش نیا، شهردار: راه اندازی مجدد مجموعه آبی دلفین حدود 4 میلیارد تومان هزينه دارد



خبــر

گل محمدی، ورزش شهرستان
را سیاسی کرده است

به دنبال تغییر و تحوالت برخی روسای هیئت  گروه خبر: 
برخی  سوی  از  هایی  تماس  سیرجان،  در  ورزشی  های 
از  و  گرفته  نشریه صورت  این  دفتر  با  ورزشکاران شهرستان 
ورزشی  های  هیئت  روسای  برخی  انتصاب  و  انتخاب  نحوه 
رئیس  محمدی،  گل  ناصر  بودند:  معتقد  و  داشتند  گالیه 
ورزش  انتصاب  نوع  و  نحوه  این  با  شهرستان  ورزش  اداره 
ورزش  پیکره  به  ضربه  که  است  کرده  سیاسی  را  شهرستان 
شهرستان است و لطمات جبران ناپذیری را بر آینده ورزش 
این شهرستان وارد می کند و افراد منتخب اکثرا سررشته ای 
از هیئت ورزش مربوطه ندارند و از اعضای ستادهای انتخاباتی 

خاص هستند.
 

منع تمرینات سنگین ورزشی
در ماه رمضان

از ضعف  برای جلوگیری  ماه)رمضان(  این  در  ورزش:  گروه 
قوای جسمانی، کاهش فشار خون، سرگیجه، سردرد و تهوع 
فعالیت  اجتناب کرد. چرا که  تمرینات سنگین  انجام  از  باید 
زیاد باعث از دست رفتن نمک، آب زیاد و در نتیجه عطش 

فراوان و افت فشار خون و ضعف شدید می شود.
سحر  و  افطار  وعده های  در  مایعات  و  آب  کافی  نوشیدن 
که  طور  همان  زیرا  نشوند  کم آبی  دچار  افراد  می شود  باعث 
در مقاالت معتبر تاکید شده، یکی از دالیل دردهای عضالنی 
تعادل  خوردن  هم  به  و  بافتی  میان  آب  کاهش  افراد،  در 
تمرینات،  شدت  کاهش  بر  عالوه  است.  بدن  الکترولیت های 
حداکثر  و  داد  کاهش  باید  نیز  را  تمرین  انجام  زمان  مدت 

روزی 30 دقیقه انجام شود.

افتخار آفرینی ورزشکار سیرجانی در 
مسابقات جهانی بدنسازی نچرال 

پیمان عرب گویینی ورزشکار سیرجانی در مسابقات جهانی 
به  ارمنستان  کشور  در  دارو(  مصرف  نچرال)بدون  بدنسازی 

مقام سوم این دوره از رقابت دست یافت.  

 نسیـم امیدورزش و سالمت6

امروزه  ورزش:  گروه 
یکی  سیرجان  ورزش 
به  که  است  اموری  از 
در  مختلف  عناوین 
کشور مطرح شده و گروه 
زیادی به اشکال گوناگون 
با آن سرو کار دارند. در 
اخیر  اتفاقات  خصوص 
با  شهرستان  ورزش 
گفتگویی  نظری  مهدیه 

انجام شده است.
مهدیه نظری در این مورد به نسیم امید، گفت: اینکه 
بگوییم همه چیز خوب است و اوضاع بر وفق مراد است به 
خودمان دروغ گفته ایم. نه تنها ورزش بلکه هر سازمانی 
با یکسری مشکالت مالی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
نیروی انسانی و ... روبرو است که میزان و نوع مشکالت 

به سازمان و هدف ها و چشم اندازهای که دارد متفاوت 
است. ورزش همیشه مرکز توجه بوده و این خود دلیلی بر 

وجود مشکالتی ورای همه سازمان هاست. 
وی در ادامه افزود: ورزش استان کرمان و در شاخه های 
پایین تر آن، شهرستان سیرجان نیز با یکسری مشکالت 
های  زیرساخت  نداشتن  قبیل  از  مشکالتی  روبروست، 
ورزشی مناسب برای برگزاری رویدادها و تورنمنت های 
بین المللی و بعضا ملی، نبود مهمانسرای ویژه، نداشتن 
سالن  استخر،  شامل  اختصاصی  منظوره  چند  سالن 
بدنسازی و در واقع یک پایگاه قهرمانی که نیازمند هزینه 
های بسیار و تالش فراوان است تا شاید بتوان گوشه ای از 

این نقص را جبران کرد.
تیم  وجود یک  با  این شهر  کرد:  بیان  ادامه  در  نظری 
به  نزدیک  تیم لیگ یک درفوتبال و  برتری و یک  لیگ 
سالن   10 شاید  جمعا  المللی  بین  و  ملی  قهرمان  هزار 
مجهز برای تمرین نداشته باشد. البته نقش مدیران اسبق 

و کنونی ورزش را نبایستی نادیده بگیریم تقریبا در زمان 
از  بسیاری  استارت  حدیدی  دکتر  و  محمودآبادی  آقای 
محمدی  گل  آقای  حضور  با  و  شد  زده  بزرگ  کارهای 
و  ندارد  یک دست صدا  اما  رسید،  تکامل  به  و  پیگیری 

تالش همگان را می طلبد.
او ادامه می دهد: سطح علمی و مربیان بسیار پرتالش 
شورای  و  ورزش  اداره  رئیس  همت  با  و  است  پایین 
کارگاه  برگزاری  با  ایم  کرده  ورزش سعی  اداره  آموزشی 
های متعدد و دوره های آمادگی عمومی تا حدودی از این 

آمار کم کنیم. 
های شخصی  بغض  و  یکسری حب  است:  معتقد  وی 
و جناحی در هیات های متعددی وجود دارد که بساط 
نارضایتی و ناراحتی برخی ورزشکاران را پهن کرده است 
و بایستی تالش شود اختالف شخصی و یا مسائل جناحی 
و سیاسی از بدنه ی ورزش دور شود تا جان دوباره بگیرد، 

در غیراینصورت به قهقراء می رود.

های  هیات  روسای  تغیر  خصوص  در  نظری  مهدیه 
ورزشی گفت: عرض کنم خدمتتان برخالف تصور دیگران 
های  جناح  براساس  کامال  ها  هیات  روسای  تغییر  که 
شایسته  و  است  اشتباه  کامال  می گیرد،  صورت  سیاسی 
انتخاب بوده است و  این  ساالری و توانمندی شرط اول 
دست مریزاد دارد کار آقای گل محمدی تقریبا 90 درصد 
مدیران بزرگ شهری و صنعتی را با ورزش همسو کردند، 
مرده  و  انزوا  روبه  ورزش  به  دوباره  جانی  بتواند  شاید  تا 
شهر بدهند، برای مثال: انتصاب مهندس فرساد در هیات 
سوارکاری، خود گواهی ثبت و مصداق بارز انتخاب عالی 
این  از  قبل  آیا  است.  سیرجان  جوانان  و  ورزش  ریاست 
انتخاب کسی چیزی از اسب ها در این شهر می شنید؟ 
اسب  المللی  بین  فستیوال  اولین  برگزاری  به  برسد  چه 
این  همه  سیرجان  چون  کوچکی  شهرستان  در  اصیل 
روزها سودشان این است که چرا صرفا افرادی که تخصص 
علمی و عملی شان ورزشی نیست سکان هدایت هیات 
ها را به دست می گیرند و این می تواند به ورزش آسیب 
برساند. الزم به ذکر است که ریاست یک هیات صرفا نباید 
ورزشی باشد و یا متخصص ورزش باشد، چرا که مهمترین 
موردی که در ورزش وجود دارد بحث اقتصادی و ساپورت 

مالی تیم ها جهت اعزام به مسابقات متعدد است. 

عباسپور:   مهدی 
کویر  دل  در  باورها  رویش 
دارد  بیشتری  باور  به  نیاز 
تیم  حضور  ها  سال  از  پس 
رده  در  گهر  گل  فوتبال 
شهرستانی  مختلف  های 
حاال  کشوری،  و  استانی  و 
این تیم توانست اردیبهشت 

امسال خود را به سطح اول 
البته  برساند  کشور  فوتبال 
تیم  قبال  را  اولی  این سطح 
شهرستان  مختلف  های 
گهر،  گل  والیبال  جمله  از 
فوتبال بانوان، والیبال فوالد 
رشته  دو  یکی  و  ایرانیان 
دیگر را داشته اند اما با این 
از  فوتبال  تیم  که  تفاوت 
ورزشی  سطح  ترین  پایین 
به 15 سال  قریب  در طول 
باالترین  به  را  توانست خود 

سطح ورزشی برساند.
خیلی  زعم  به  چند  هر 
و  استانی  کارشناسان  از 
را  گهر  گل  که  کشوری 
توانمند  بسیار  باشگاه  یک 
و با ساختاری قوی و برنامه 
ریزی، دارای چشم اندازهای 

که  مدت  بلند  و  کوتاه 
تغییرات  کمترین  همیشه 
و  مدیریتی  سطح  در  را 
کادر فنی داشته است، توقع 
سال  چند  االن  که  بود  این 
داشته  حضور  برتر  لیگ  در 
بحث  این  از  زودتر  و  باشد 
ظرفیت  افزایش  و  چمن 
ضروری  نیاز  که  ورزشگاه 
به  قریب  با جمعیت  شهری 
اهمیت  و  نفر  هزار  سیصد 
حل  را  دوازدهم  یار  حضور 
االن  و  باشد  کرده  وفصل 
از چند سال حضور در  بعد 
گرفتن  فکر  به  برتر  لیگ 
جام  در  حضور  و  سهمیه 

باشگاه های آسیا باشد. 
باشگاه  مدیران  اخیرا 
افزایش  و  چمن  موضوع 

در  جدیت  با  را  ظرفیت 
قرار  خود  کار   دستور 
از  تشکر  جای  که  دادند 
این  دارد.  را  عزیزان  این 
کشور  اول  سطح  در  صعود 
ورزش  در  خصوص  به 
باعث  که  فوتبال  مهیج  
که  ونشاطی  شور  ایجاد 
ایجاد  شهر  در  آینده  در 
در  می توان  را  کرد  خواهد 
ابعاد های مختلفی از جمله 
ورزشی  اقتصادی،  سیاسی، 
و  فرهنگی  خصوص  به  و 
تحلیل  و  بررسی  اجتماعی 
حاضر  حال  در  اما  کرد، 
باید  ابعاد  بقیه  از  جدای 
اجتماعی  فرهنگی  مبحث 
در  را  است  مهم  بسیار  که 
بتوانیم  که  بگیریم  نظر 

میزبانی مطلوبی از مسئوالن 
های  تیم  و  ها  باشگاه  و 
ورزشی داشته باشیم که در 
بررسی  به  آتی  های  هفته 

دقیق آن خواهیم پرداخت.
ضمن  اینکه  آخر  نکته 
و  زحمات  از  قدردانی 
باشگاه  مدیران  تالش های 
برای ایجاد این شور ونشاط 
حوزه  در  است  این  توقع 
باشگاه  اجتماعی  رسالت 
به  هم  نگاهی  و  توجهی 
یافته  توسعه  کمتر  مناطق 
داشته  شهرستان  ورزشی 
و  یکدلی  این  تا  باشند 
همراهی بیش از گذشته در 

شهرستان نمایان باشد.

*- فعال فرهنگی ورزشی

)ع(   علی  امام  استادیوم  تماشاگران  سکوهای  اجرایی  عملیات 
آغاز و با سرعت در حال انجام است.

سکوهای  اکنون  هم  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جمع  حال  در  و  تخریب  جایگاه  روبروی  ضلع  استاندارد  غیر  و  فرسوده 
آوری می باشد و به موازات اقدامات انجام شده فونداسیون برج های نور 
انتظار  استادیوم نصب خواهد شد.  نور  برج های  به زودی  و  احداث  هم 
برتر  لیگ  مسابقات  آغاز  تا  را  خود  تعهد  جوانان  و  ورزش  اداره  می رود 

فوتبال به انجام رساند.

مهديه نظری، مشاور ريیس اداره ورزش و جوانان شهرستان:

حب و بغض های شخصی عامل نارضایتی ورزشکاران

باشگاه گل گهر
 نگاهی به توسعه ورزش مناطق داشته باشد

شنبه 28 اردیبهشت1398، شماره 186 ، سال پنجم

ارتقا جايگاه تماشاگران
استاديوم امام علی )ع(  به ۱5 هزار نفر



مار کمیاب در دام آتش نشانان
یک حلقه مار  کمیاب که موجب وحشت اهالی کوچه پرستار 
16  شده بود توسط آتش نشانان پنجشنبه هفته گذشته به 

دام افتاد.
به گزارش روابط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
سیرجان، در پی تماس شهروندان با سامانه 125، ستاد فرماندهی 
آتش نشانی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه شماره یک را به پشت 
شرکت گاز، کوچه پرستار 16 اعزام کرد. جواد موسایی پور فرمانده 
مار  کفچه  این حادثه گفت: یک حلقه  درباره  نجات  و  امداد  تیم 
کمیاب در داخل درخت واقع در مقابل منزل مسکونی پناه گرفته 
بود که با استفاده از ابزار مخصوص مارگیری این مار را با احتیاط 

کامل به دام انداختیم. 

کشف 20 کیلوگرم مواد مخدر تریاک 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از  کشف 20 کیلو 

گرم مواد مخدر  هفته گذشته در هماشهر  خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: در راستای 
پلیس  ماموران  مرگ  سوداگران  با  قاطعانه  برخورد  طرح  اجرای 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان با رصد دقیق و کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه خودرو 405  مشکوک و برابر مقررات آن را 

متوقف کردند. 
وی در ادامه افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار 20 کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، 
کشف شد.وی ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده به همراه مواد کشف شده تحویل مرجع قضائی شد.

آتش گرفتن خودرو سواری پژو 405 
سامانه  با  حادثه  این  شاهدین  تماس  پی  در  حوادث:  گروه 
نشانان  آتش  بالفاصله  نشانی  آتش  فرماندهی  ستاد   ،125
ایستگاه شماره دو را به خیابان آیت ا... سعیدی، حوالی چهار 

راه برق فرستاد.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرداری سیرجان، آتشیار سوم رضا پروان مسئول ایستگاه شماره 
دو در این باره گفت: زمانی که به محل آتش سوزی رسیدیم یک 
دستگاه خودرو سواری پژو 405 از ناحیه موتور دچار حریق شده 
بود. وی همچنین تصریح کرد: قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی 
به محل حادثه یکی از شهروندان با استفاده از یک خاموش کننده 
دستی تا حدودی این آتش سوزی را مهار کرد اما قطعات موتور 
همچنان دارای حرارت بسیار باالیی بودند که آتش نشانان با استفاده 
از یک رشته لوله آبرسانی موتور خودرو را به طور کامل سرد کردند. 
این مسئول آتش نشانی در پایان اظهار داشت: علت وقوع این حادثه 
در صورت نیاز توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی بررسی خواهد 
شد و نیروهای شرکت کننده در این عملیات مهدی مدبری، فرهاد 

آذربنیاد، یدا... شهاب الدینی و احسان پوردستان بودند.
همچنین در خبری جداگانه حدود هفتاد نفر از کارکنان شرکت سی 
بی جی به همراه خانواده آموزش های الزم در زمینه رعایت نکات 
ایمنی و نحوه کار با خاموش کننده های دستی جهت مقابله با آتش 
سوزی را توسط جواد اسالمی نژاد مربی آموزش و پیشگیری سازمان 

آتش نشانی فرا گرفتند.

خبــر

گروه حوادث: سر چهارراه ایستاده بود، کیسه پالستیکی آبی راه  
راهش پر بود از دستمال کاغذی و فال. دوست کناری اش کفش های 
پاره و پوره به پا دارد با جعبه آدامس در دستش به سمت ماشین 
می آید. خانم، از ما آدامس بخر، دستمال کاغذی بخر. آنقدر این 
صحنه تکرار شده است که رانندگان نه میل دارند کاالیی را بخرند و 

نه باور می کنند او گرسنه است... 

* به این کودکان صدقه ندهید 
مسعود محمودآبادی؛ کارشناس ارشد روانشناسی درباره نحوه برخورد با 
کودکان کار می گوید: کودکان کار را باید بیشتر در دو بعد اقتصادی و جامعه 
بررسی کرد، با این کودکان با احترام برخورد کنید و به این کودکان صدقه 
ندهید، این ها  افرادی دغدغه مند بوده اند و دنبال صدقه نیستند، اگر قصد 

خرید دارید، خرید کنید و اگر ندارید کاری به کارشان نداشته باشید.
وی ادامه داد: سعی کنید با این کودکان یک معامله اقتصادی دو طرفه داشته 
باشید اگر کاالیی را که نیاز دارید از این افراد بخرید این گروه از کودکان را 

باید از متکدیان جدا کرد.
 محمودآبادی تاکید کرد: هنگامی هم که قصد خرید ندارید، صبور باشید و 
توضیح بدهید که این کاال را نیاز ندارید، در این موقع نیاز نیست خشونت 
به خرج بدهید. این کودکان بزرگ می شوند و خشونت را به جامعه باز 

می گردانند.
این کارشناس تاکید کرد: برای این کودکان دلسوزی زیادی نکنید و با 
پرسیدن سواالت پراکنده این کودکان را گیج نکنید، زیرا این کودکان نهایتا 

مجبور به دروغ گویی می شوند.

* باعث اختالالتی در شخصیت کودک می شود
طیبه عباسلو؛ دکتری جامعه شناسی می گوید: در سیرجان بیشتر کودکان 
کار اتباع بیگانه هستند و در اتباع بیگانه، کار کودک یک نوع فرهنگ است و 
نهایتا خرید وسایل از این نوع کودکان کار خیلی سختی نیست. ولی بهترین 

کار شناسایی خانواده کودک و معرفی آن به سازمان های مربوطه است.  
وی توضیح می دهد: در این مواقع اگر کودک نیاز به خوراکی دارد، برایش 
خوراکی تامین شود یا این که از طریق انجمن های مردم نهاد و بهزیستی این 
مشکل را برطرف شود تا کودکی که دارای سوء تغذیه است، مورد حمایت 

قرار بگیرد.
عباسلو می گوید: طبق تعریف پیمان نامه حقوق کودک افراد زیر 18 سال 
کودک حساب می شود.کودکان تا سن 18 سالگی نیاز به اوقات فراغت، بازی، 
و مراقبت های تربیتی- بهداشتی دارند. وقتی کودکی بخش عمده ای از 
اوقات خودش را صرف کار می کند، از این حقوق مسلم خود محروم می شود؛ 
به همین میزان فرایند جامعه پذیری را درست طی نمی کند و ممکن است 
باعث ایجاد اختالالتی در شخصیت کودک شود و آینده او را در ادامه شرایط 

قبلی اش رقم بزند. 
عباسلو ادامه می دهد: زندگی کودکان کار، یک زندگی توام با فقر و مشکالت 
خواهد بود و فرصت رقابت با سایر افراد جامعه را برای به دست آوردن جایگاه 
خوب، شغل خوب و موقعیت مناسب از دست می دهند و فقر همچنان در 
زندگی شان استمرار پیدا می کند؛ چه فقر فرهنگی و چه فقر اقتصادی. حتی 
ممکن است در آینده با برخی از جرائم و آسیب های اجتماعی مواجه شوند.

گزارش

گروه خبر: هدف ما محیطی سرسبز 
صنعتی  محیط  داخل  در  تفریحی  و 
احیای  نوعی  به  و هم  معدنی  است 
طبیعت است که تا االن موفق شدیم 
با ایجاد آبشخور در  این منطقه روزانه 
منطقه  این  به  را  زیادی  های  پرنده 

برگردانیم.
با  زیست  محیط  فعال  قاسمی،  سعید 
پرندگان در  برای  آبشخور  اینکه 5  بیان 
طبق  افزود:  کردیم،  درست  گهر  آرمان 
بررسی که انجام داده ایم روزانه 120 طیو، 
کبک و ... پرندگان مختلف دیگری از این 
آبشخورها استفاده می کنند. به گفته وی 
در این مکان با نظر کارشناسان درختان 
زیادی مثل بادام کوهی)الوک(، بنه، ارچن 
و قوسک نیز کاشته ایم که این درختان 
مختص آب و هوای سیرجان هستند. وی 
در ادامه اضافه کرد: مهندس فخرآبادی، 
آرمان  شرکت  فیزیکی  حراست  مسئول 
نیز  خشک  سایه  و  توت  درختان  گهر 
خریداری کردند و در این قسمت کاشته 
ایم که دو سال آن را آبیاری کردیم. وی 
اضافه کرد: در جلوی رستوران ها و مسجد 
زمان  در  تا  ایم  داده  انجام  کاری  گل 

استراحت کارگران از این فضا لذت ببرند.
 این دوستدار محیط زیست ادامه داد: در 
شرکت زمانی که قرار است انفجار برای 
استخراج انجام شود نیروها در یک مکان 

به  هست  خاکی  که  شوند  می  مستقر 
همین دلیل تصمیم گرفتیم آن مکان را 
مثل پارک درخت کاری کنیم و نیمکت 
بگذاریم که جدول کشی آن با همکاری 

مهندس غنی زاده یکی از مدیران گل گهر 
انجام شد. وی با بیان اینکه  کلنگ  ساخت 
قسمت تفریحی به تازگی زده شده است 
شده  کاشته  مرکبات  انواع  آن  در  و 
است، افزود: در این کار حاجی سلیمان 
زاده، مدیر عمرانی آرمان گهر، مهندس 
فخرآبادی حراست فیزیکی آرمان گهر و 
مسلم اسدی سرپرست کارگاه و ماشین 
آالت کمک زیادی کردند و هدف همه 
در  فرهنگسازی  یک  که  است  این  آنها 

بحث حفظ محیط زیست شود.

فرمانده  حوادث:  گروه 
کشف  از  سیرجان  انتظامی 
مواد  کیلوگرمی   46 محموله 
مبارزه  پلیس  توسط  مخدر 
با مواد مخدر این شهرستان 

خبر داد.
نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
با اعالم این خبر گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر حین 
در  عبوری  خودروهای  کنترل 
مواصالتی  محورهای  از  یکی 
شهرستان سیرجان به دو دستگاه 
پژو 405 مشکوک شده و آنان را 
متوقف کردند. وی تصریح کرد: 
خودرو  دو  این  از  بازرسی  در 

مذکور مقدار 46 کیلوگرم تریاک 
جاساز  ای  ماهرانه  طرز  به  که 
نژاد  ایران  بود، کشف شد.  شده 
رابطه  این  در  کرد:  نشان  خاطر 
دو دستگاه خودرو سواری توقیف 
دستگیر  نیز  قاچاقچی  سه  و 
شدندکه برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شدند.  
طرح  اجرای  در  همچنین 
پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز 
در شهرستان سیرجان ، موضوع 
یا  سارق  دستگیري  و  شناسایي 
سارقان به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران قرار گرفت که فرمانده 
 27 کشف  از  سیرجان  انتظامي 

فقره سرقت و دستگیري 10 نفر 
داد.  سارق طي 72 ساعت خبر 
این مسئول انتظامي با اشاره به 
اینکه سارقان به 8 فقره سرقت 
سرقت  فقره  یک  خودرو،  داخل 

فقره سرقت  یک  موتورسیکلت، 
اماکن  سرقت  فقره   6 و  منزل 
و  اتومبیل  فقره   3 و  خصوصی 
اعتراف  ها  سایر سرقت  فقره   8
در  کرد:  تصریح  وي  کردند، 

بازرسي از مخفیگاه سارقان لوازم 
قفل،  کردن  باز  وسایل جهت  و 
وسایل و قطعات داخل خودرو و 
تعدادي مدارک شناسایي مربوط 
به افراد مالباخته کشف و ضبط 
شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
از سارقان  اینکه تحقیق  بیان  با 
هاي  سرقت  سایر  کشف  جهت 
احتمالي ادامه دارد، اظهار داشت: 
مشارکت شهروندان نقش مهمي 
در پیشگیري از سرقت دارد و در 
موارد  هرگونه  مشاهده  صورت 
مشکوک مي توانند مراتب را در 
اسرع وقت از طریق تلفن 110 به 

پلیس اطالع دهند.

سعید قاسمی، فعال محیط زيست منطقه گل گهر :

جذب پرندگان با ساخت 5 آبشخور  

7 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

کودکان کار، نیاز به احترام دارند
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دستگیری 10 سارق و کشف 4۶ کیلو گرم تریاک 



 دیوار سرویس های بهداشتی پارک های سطح شهر پر از مطالب زشت 
و خالف عفت عمومی است که زیبنده این شهرستان نیست لطفا فرماندار، 
شهردار و اعضای شورا پیگیری کنید دستور دهید این همه نیروی بیکار در 
ادارات حداقل روی آنها را با رنگ حذف کنند. نمونه توالت بوستان سعدی 

است.5843
   خیابان میرزا رضا شده محل خرید و فروش مواد مخدر و معتادان. 

مسئوالن انتظامی و قضایی فکری برای این معضل در جامعه کنند و 
شهرداری به این خیابان توجه بیشتری کند.9451

  شهردار محترم، اعضای شورای شهر موزاییک های خیابان مولوی، خیام 
و ولیعصر هنوز کار نگذاشتن کنده شدن، یک موزاییک باید یک ماه کار 

کنه یا چند سال لطفا بیشتر نظارت کنین بر کار پیمانکارها، حیف زحمت 
کشیدن شما و همکارهایتان ممنون. 9802

 خداوند متعال سفارش یتیمان را بسیار در قرآن کرده است چه زیباست 
در این ایام رحمت الهی همه به فکر یتیمان شهرمان باشیم و گوشه ای از 

مشکالت آنها را در این وضعیت اقتصادی خراب برطرف کنیم.9432
 با سالم خواهشا به شهرک صدف هم رسیدگی کنید.کوچه های ناهموار 

و خاکی دارد کمی به فکر ما هم باشید. 1923
 اجرای طرح خیابان بدر جنوبی سالهاست همینطوری مانده است 

ترافیک خ ابن سینا زیاد شده است دو خانه در مسیر طرح تملک شده 
است چرا شهرداری و شورای شهر اقدام نمی کنند.8453

 این همه در کشور گفتند با گرانفروشان و محتکران برخورد شد آنوقت 
در شهری اقتصادی مثل سیرجان اوضاع احوال آرام است و خبری از 
محتکران و گرانفروشان نیست معلوم است اینجا چه خبر است؟6326

 به گوش مسئوالن دولت برسانید چرا به داد مردم فقیر و بی بضاعت 
آن هم روستاییان نمی رسندتا کی مردم باید این گرانی ها را تحمل کنند؟ 

9104
 صدای ما کسبه شهر را به گوش نماینده سیرجان برسانید فروشگاهای 

زنجیره ای کاسبی ما را کساد کرده تکلیف ماچیست؟ از فرماندار جدید 
سیرجان هم تقاضا داریم فکری به حال ما کسبه شهر بکنند چون 

هرکجای شهر یک فروشگاه زنجیره ای هست یا دارد باز می شود. 2033
  طبق شنیده ها محل برپایی جمعه بازار به ابتدای شهرک صنعتی 
انتقال خواهد یافت فقط جهت یادآوری شهردار، اعضای شورای شهر و 

مسئولین شهری ابتدا امکانات زیر ساختی از جمله سرویس بهداشتی، آب 
شرب، آسفالت محوطه آن و روشنایی مکان مورد نظر فراهم نمایید سپس 

آن را منتقل کنید. 0114
 باورهای نادرست و فراگیر در بین همشهریان گرامی:1- هر تبی از 

عفونت است . 2- هر عفونت را باید چرک خشکن داد . 3- چرک خشکن 
هر چه قویتر بهتر. 4- چرک خشکن تزریقی همیشه قویتر است . 5- هر 

ترشح بینی یا گلو چرکی است . 6- هر بوی بد یا احساس بد در گلو عفونی 
است . 7- سرفه ویا تنفس صدادار حتما عفونی است . 8- هر شکل غیر 

عادی مدفوع عفونی است . 9- عفونت را با احساسی که بیمار از خود دارد 
بهتر از پزشک تشخیص میدهد . 10- دردهایی  که همزمان در چند عضو 

بدن هستند عفونی هستند .)یک پزشک(

ویژه

مدرک گرایی جای علم آموزی را گرفته است
روابط عمومی فرمانداری: نشست هم اندیشی سرپرست 
فرمانداری ویژه سیرجان و مسئوالن دانشگاه صنعتی به منظور 
توسعه پایدار این دانشگاه هفته گذشته برگزار شد. محمودآبادی 
سرپرست فرمانداری در این نشست ضمن اشاره به اهمیت فراگیری 
علم و دانش به عنوان ابزار رشد و پیشرفت گفت: در سراسر دنیا 

دانشگاه نماد و پرچمدار ترویج علم و دانش است، لذا جامعه ای که دانشگاه ضعیف یا منزوی 
داشته باشد این جامعه در حوزه توسعه شکست خورده است. وی ادامه داد: هدف از ایجاد 
دانشگاه ها کسب علم و دانش است اما متاسفانه در جامعه فعلی ما مدرک گرایی جای علم آموزی 

را گرفته است و برای رهایی از این معضل به یک زیرساخت فرهنگی و فکری نیاز است.

رسانه ها باعث ترویج نا امیدی در جامعه 
نشوند

مهر: حجت االسالم حسن علیدادی، امام جمعه کرمان 
در نشست صمیمی با اصحاب رسانه اظهار کرد: اکنون 
در جنگ اقتصادی و فرهنگی قرار داریم و دشمن تمام 
توان خود را در این زمینه به کار گرفته است. وی  رسالت 
رسانه ها در شرایط کنونی را بی بدلیل و ممتاز دانست و 
گفت: رسانه ها باید مراقب باشند که دچار آسیب نشوند و ضمن انعکاس حرف 
مردم به گونه ای فعالیت نکنند که خواسته عده ای برآورده شده و باعث ترویج 
ناامیدی در جامعه شوند و بر اساس قانون هر فردی باید به وظایف خود عمل 

کرده و کار خود را به درستی انجام دهد.

آبگیری بیش از 300 قنات در سیرجان
آب  منابع  امور  مدیر   ، اسدی  محسن  جوان:  خبرنگاران 
و  شمالی  مناطق  در  قنات  از 300  بیش  گفت:  شهرستان 
آبی  یا دچار کم  و  بودند  کوهستانی سیرجان که خشکیده 
شده بودند در بارندگی های امسال آبگیری شدند. وی افزود: 
خشکسالی های مستمر در دو دهه گذشته موجب خشکیدن یا 
کم آبی بیش از 300 قنات در قریب به 200 روستای مناطق 
کوهستانی و مرتفع شده بود که بارندگی های امسال موجب آبگیری این قنات ها و شور و 
نشاط روستائیان شده و از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا کنون 171 میلی متر باران به 

موقع و مفید در این شهرستان داشتیم.

روابط عمومی ها پیگیر حل مشکالت شوند
امروز یک شهر دانشگاهی  نسیم امید: سیرجان 
فوالد کشور  به قطب  تبدیل شدن  در حال  و  صنعتی 
است و عالوه بر آن تعداد اداراتی هم که بر آن اضافه 
بیشتر می کند.  را  ها  روابط عمومی  اهمیت  می شود 
افراد  از  استفاده  دارد  اهمیت  میان  این  در  آنچه  ولی 

باسابقه و تجربه در سکان روابط عمومی ها است. امروزه برخی روابط عمومی 
های شهرستان بدون سابقه کار اجرایی و مدرک مرتبط انتخاب می شوند، 
که معموال  به مشکالت حوزه کاری خود و سئواالت خبرنگاران نیز پاسخگو 
ایفا و به سئواالت  را  ناچارا مدیران مجموعه نقش روابط عمومی  نیستند و 

پاسخ می دهند. 

رهبری
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مال سرقتی
قانون مجازات اسالمی در ماده 214 حقوق اشخاص را مقدم 

دانسته و پرداخت خسارت های کسانی که بر اثر جرم زیان دیده اند 
و بازپرداخت اموال را بر پرداخت جریمه ها مقدم قرار داده است. بنابراین، 

در مرحله اول، قانون به حق مالباخته به بازپس گرفتن اموال خود و جبران 
خسارت هایش تاکید کرده است. در مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری 
و 215 قانون مجازات اسالمی مقرر شده است. متضرر از قرار یا حکم دادگاه 
می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور شکایت کند و طبق 
مقررات، در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر 
کند، حتی اگر قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد. 
البته مشکل زمانی پیچیده تر می شود که مال سرقتی دیگر وجود نداشته 
باشد و به دالیلی دسترسی به آن محقق نشود و مجرم نیز اموال و دارایی 
برای جبران این خسارت از طریق تسلیم مثل مال سرقتی یا پرداخت قیمت 

آن نداشته باشد.
بررسی جرم خرید اموال مسروقه

طبق ماده 662، هرکس با علم و اطالع یا با وجود قراین اطمینان آور به  
اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی  از 
انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به  حبس و 
ضربه شالق محکوم  خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه 
را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود. در ماده 
665 نیز گفته شده است که هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول 
عنوان  سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و 
اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به  مجازات آن 

نیز محکوم خواهد شد.

مشکالت را با مردم در میان بگذارید 
حرف زدن رودرروی مسئوالن با مردم و بیان شرایط الزم است. 

مشکالت را با مردم در میان بگذارید و ضمن ارائه اقدامات خود، نقشه 
دشمن را برای آنها تبیین کنید. جدا معتقدم دولت به شرط انجام اقداماِت 
الزم، خواهد توانست بر مشکالت فائق آید و توطئه های آمریکا را ناکام 
بخش  اینکه  ندارد، ضمن  اشکالی  منطقی  انتقادهای  بیان  البته  بگذارد. 
عمده ای از تصویرسازی درست از دولت وابسته به عملکرد مسئوالن است، 
یعنی مسئوالن باید به میان مردم، کارگران و صنایع بروند و از نزدیک با 

آنها ارتباط برقرار کنند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای مقام معظم رهبری

فرونشاندن خشم از نشانه های ایمان است
ایمان  نشانه های  از  یکی  عنوان  به  خشم  فرونشاندن  قرآن،  در 

دانسته شده است. در آیه ای چنین آمده است: »اهل ایمان... خشم 
فرو  از  امام صادق)ع(  می گذرند«.  در  مردم  از  و  می برند  فرو  را  خود 
نشاندن غضب به عنوان یکی از پایه های مهم ایمان یاد کرده اند. در 
مقابل، خشم عامل تباه شدن ایمان معرفی شده است. رسول خدا )ص( 
می فرماید: »خشم ایمان را تباه می کند، همان گونه که سرکه عسل 
را«. از امیرمومنان علی )ع( در این باره توصیه های بسیار رسیده است. 
آن حضرت می فرماید: »خویشتنداری به هنگام بروز خشم، انسان را از 

افتادن در ورطه های هالکت مصون می دارد«.

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخن آورندت بهتر از این است که در 
حال سخن گفتن خاموشت کنند. 

سقراط

تمام شهر روزه می گیرند تا حال تو را بفهمند، اما تو را نمی بینند...


