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به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی)ره(
ما مامور به وظیفه ایم نه نتیجه

اسالمی  انقالب  مبدا 
سال  در  خرداد  قیام 15 
1342 بوده و نقطه عطف 
وآغازین این جنبش عظیم 
بر دین  مبتنی  اجتماعی 
مبین اسالم و قرآن بوده 
است. در طول یکصد سال 
اخیر حرکت ها و جنبش 
های رهایی بخش متعددی 
در کشور ما صورت گرفته، 
اما هر یک به لحاظ نداشتن 
پایگاه ایدئولوژی و رهبری صحیح نتوانستند به نتیجه دلخواه برسند. اما این 
نهضت که در 15 خرداد به رهبری حضرت امام خمینی)ره( و سایر فعاالن 
اجتماعی ازقیبل آیت ا... طالقانی، دکتر شریعتی، مهندس بازرگان و بسیاری 
از روحانیون و روشنفکران آغاز شد به پیروزی انقالب اسالمی در سال 57 
انجامید. این نهضت مبتنی بر مفاهیم قرآنی اسالمی با قرائتی که حضرت امام 
به عنوان یک فقیه، یک مجتهد و مرجع مقبول عموم مردم از آن داشتند در 
حقیقت طرحی نو در عرصه مبارزات سیاسی با رژیم استبدادی شاهنشاهی 

در انداخت.
به بهانه سالروز رحلت آن بزرگ مرد، نیاز است گوشه ای از ابعاد شخصیتی 
آن عالم برجسته بخصوص به نسل جوان امروزی شناسانده شود که نسل 
جوان فکر نکند انقالب اسالمی یک اتفاق ناگهانی و بدون زمینه بوده است 
بلکه خیلی زحمت کشیده شده و حضرت امام بسیار اذیت شدند، تبعید 
شدند، زندان رفتند و خیلی شهدا تقدیم شدند و کارهای زیادی در طول 
سال های تحت مبارزه انجام شد تا به نتیجه رسید. البته یک سری تنگ 
نظریها و اقدامات پس از جنگ تحمیلی رخ داده است که باید اصالحات الزم 
در آن صورت گیرد تا آرمان های اصلی انقالب »استقالل، آزادی و جمهوری 

اسالمی« دچار خدشه نشوند.
پیام حضرت امام به مردم رهایی، استقالل، حق طلبی و مقابله با روحیه 
استکباری حاکم بر نظام سلطه جهانی است و اینها به عنوان تشکیل دهنده 

اندیشه سیاسی امام است که باید زنده نگه داشته شود.
ضرورت داخلی شناسایی افکار و اندیشه های حضرت امام، تبلیغاتی منفی 
است که در سطح جامعه علیه آن انسان وارسته و بزرگ انجام می شود و 
باعث شده متاسفانه شناخت نسل جوان ما از حضرت امام انقالب و اهداف 
آن کمتر انجام شود در حقیقت که تا حدودی هم تلخ و غیر قابل کتمان است 
که ما امروزه به نوعی با یک بحران هویت در نسل جوانمان مواجه هستیم. 
بقای آرمان های امام و مصون ماندن آنها از آسیب های مختلف نیازمند 

نهادینه شدن آنهاست. 
حضرت امام خمینی تنها یک چهره و رهبری سیاسی نبود بلکه انسانی 
خود ساخته بود که تا مرز معنویت پیش رفته بود تا آخرین لحظه عمرش 
نماز شب را ترک نکرد از مال دنیا چیزی نداشت خود را بر اساس آیه الهی 
»قد افلح من تزکی« ساخته بود و در تمام عمر به وظیفه اش عمل کرد و 
برنقش تزکیه به عنوان مقوم انسانی اعتقاد داشت. ازآنجاکه انگیزه، بینش 
و روش سیاسی امام)ره( برخاسته از ایمان و معرفت عمیق دینی و الهی 
وی بود، شیوه رهبری ایشان نیز مختصات ویژه ای داشت که اعمال همین 
شیوه ها، موجب گسترش چتر رهبری ایشان، جذب، جلب اقشار و نیروهای 
مردمی می شد و حتی به تدریج رقبای ایشان را هم به همکاری و همراهی 

وا  می داشت.

سرمقاله

گروه خبر: این روزها هم کالم شدن با مردم 
از افزایش و تفاوت قیمت ها در بیش تر اقالم 
صحبت می کنند و می گویند خبری از نظارت 
و  تفاوت  این  نیست.  صنفی  واحدهای  بر 
افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها انگشت 
انتقاد را به سمت ارگان های نظارتی شهرستان 
برده است به نوعی که سرپرست فرمانداری 
ویژه در جلسه شورای اداری به اداره صنعت، 
نظارت  برای  اصناف  اتاق  و  تجارت  و  معدن 
مناسب و کنترل قیمت ها تذکر کتبی داده 

است. 

 مردم مطالبه گر شوند
محمود اسدی، رئیس اتاق اصناف درباره نظارت بر 
بازار گفت: اصناف ما در قالب 41 اتحادیه هستند و 
6 بازرس اتاق اصناف و 6 بازرس هم صنعت، معدن 

و تجارت که مرتب بازدیدها را انجام می دهند. 
به گفته وی باید مردم مطالبه گر باشند چون چهره 
بازرسان ما شناخته شده است و این مردم هستند 
روبرو  قیمتی  تفاوت  با  جایی  و  ناشناخته اند  که 
هستند را به سامانه 124 اصناف اعالم کنند. وی 
ادامه داد: اگر شکایتی به اصناف شود و در صورت 
مسلم بودن خالف فرد طبق بندهای قانونی پرونده 
آن به تعزیرات حکومتی ارسال می شود. اسدی در 
خصوص شکایت هایی که به اداره اصناف می شود، 
بیان کرد: بیشتر در بحث مسائل فنی صنف ها به 
ما شکایت می کنند به طور مثال خدمات فنی در 

خصوص ماشین آالت و کابینت سازی ها است. 

 شناسایی 355 واحد صنفی متخلف
در بازرسی های اخیر

و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  شهبا،  غالمعباس 
تجارت شهرستان در خصوص اینکه چرا بر بازار 

کرد:  بیان  نیست،  نظارتی  در سیرجان  قیمت ها 
به صورت  عصر  و  صبح  نوبت  دو  در  ما  بازرسان 
و  عمده فروش  خرده فروش،  واحدهای  از  مستمر 
می کنند  بازرسی  صنفی  خدمات  ارائه دهندگان 
و درج قیمت بر روی اجناس، صدور برگ خرید 
فروش و بررسی برگ خریدهای خرید و محاسبه 
درصدهای سود مجاز هر رسته صنفی و مقایسه 
قیمت به دست آمده باقیمت های درج شده بر روی 
کاالها ازجمله مواردی که هر واحد صنفی موردنظر 
در  افزود:  ادامه  در  قرار می گیرد. وی  و مالحظه 
اسفندماه 97   ابتدای  از  سه ماهه  زمانی  محدوده 
تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از تعداد 3954 
واحدهای  تعداد 355  بازرسی شده  صنفی  واحد 
متخلف  داشته ایم و تخلفات کشف شده باارزش 

ریالی بیش از 240 میلیارد ریال به اداره تعزیرات 
حکومتی شهرستان جهت صدور آرا متناسب با 
تخلف صورت پذیرفته ارسال شده است. همچنین 
از  دریافتی  مردمی  گزارش های  راستا  همین  در 
طریق سامانه 124 و یا شکایات کتبی از واحدهای 
صنفی به صورت خارج از نوبت و فوری موردبررسی 
و ارزیابی قرارگرفته و در صورت صحت گزارش، 
پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رأی به اداره 

تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود.  
شهبا در خصوص اینکه چرا نظارت کم هست بیان 
کرد: تعداد واحدهای صنفی موجود در شهرستان 
از 12 هزار واحد صنفی گزارش شده که بازرسی 
مستمر از همه صنوف در رسته های مختلف صنفی 
همچنین  و  محدود  انسانی  نیروی  بودن  دارا  با 

سهمیه ای شدن برخی کاال به دلیل محدودیت در 
واردات مواد اولیه و ... مثل گوشت گرم، شکر و ... 
که با حضور دائمی بازرسان این اداره در مدت توزیع 
صورت می پذیرد ازجمله مواردی است که موجب 

کندی روند بازرسی می شود.

 صدور رای
برای 200 فقره پرونده متخلف

حکومتی  تعزیرات  اداره  رئیس  خبری  احمد 
کرد:  بیان  گران فروشی ها  خصوص  در  سیرجان 
نظارت و بازرسی ها از طرف صنعت، معدن و تجارت 
اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به صورت مشترک 
انجام می شود. وی در ادامه بابیان اینکه 200 فقره 
پرونده در اردیبهشت ماه تشکیل و رسیدگی شدند 

که رأی آن ها صادرشده است. 
خبری به ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: 
در طرح ماه مبارک رمضان بازرسی های مشترکی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  و  اصناف  اتاق  با 
داشته ایم و با گران فروشی ها که بیشتر در صنف 

زولبیا و بامیه ای بودند، برخورد کردیم. 
رئیس اداره تعزیرات حکومتی به تفاوت قیمت ها 
اشاره کرد و گفت: بازرسی برای کنترل و برخورد 
با این موضوع انجام می شود و تفاوت قیمت ها که 
دیده شده بیشتر مربوط به فاکتور خریدهاست ولی 
اگر مردم با این گونه موارد برخورد کردند با اداره 
تعزیرات حکومتی یا سامانه 124 اطالع رسانی کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون در سیرجان 
با مورد احتکار روبرو شدیم، افزود: پرونده احتکار 
در سال جدید ثبت نشده است اما دو پرونده قاچاق 
سنگین کاال داشته ایم که در حال رسیدگی است. 
خبری در خصوص بیش تر شکایات مربوط چی 
هست، بیان کرد: بیش ترین تعداد شکایات و تخلفات 
بازار مربوط به گران فروشی، ارائه نکردن فاکتور، درج 

قیمت و صدور صورت حساب بوده است.
وی در خصوص اینکه چرا اسامی افراد گران فروش 
اعالم نمی شود، بیان کرد: اسامی افراد زمانی است 
که مربوط به احتکار یا قاچاق خیلی کالن باشد 
اما پرونده های که در این اداره تشکیل می شوند 
تخلف های صنوف و جزئی هستند. وی در پایان 
تخلف کنند  نوعی که  به هر  اعالم کرد: کسانی 
اعالم  آن ها  برای  قانون  طبق  را  جریمه  حداکثر 
همشهریان  کرد:  اضافه  وی  همچنین  می کنیم. 
با  گرانی  که  باشند  داشته  توجه  موضوع  این  به 
گران فروشی متفاوت است، ولی اگر گران فروشی 
در سطح شهرستان مشاهده شود، مطمئن باشید 
با نظارت بازرسان مربوطه و برخورد قاطع تعزیرات 

حکومتی کنترل خواهد شد.

شهردار سیرجان گفت: در پی برگزاری سلسله 
نشست های کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری 
سیرجان طی هفته اخیر، طرح های پیشنهادی 

کارشناسان در نشست هیات عالی سرمایه گذاری 
شهرداری سیرجان مورد بررسی و نتیجه قطعی 

قرار گرفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری، در 
این نشست که صبح روز پنجشنبه با حضور رضا سروش 
نیا شهردار، محمد محمودآبادی سرپرست فرمانداری 
ویژه، محمداسماعیل خواجویی رییس شورای اسالمی 
شهر و اعضای هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری 
به منظور بررسی و روند اجرای طرح های پیشنهادی 
کارشناسان برگزار شد، شهردار اظهار داشت: باید لوایح به 
گونه ای تنظیم شود که سرمایه گذاری را تسهیل کند 
و بهترین راهکار شکوفایی و مدیریت شهرها فعال سازی 
حوزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران است و این 
موضوع می تواند ارزش افزوده زیادی برای شهر به همراه 

داشته باشد.

رضا سروش نیا افزود: در چنین جلساتی باید تبادل نظر 
کارشناسان مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که با همفکری و 
تبادل نظر، آرامشی در حوزه مدیریت شهری در راستای 

آبادانی تحقق خواهد یافت.
همچنین مدیر درآمد و سرمایه گذاری شهرداری در ادامه 
این نشست، تسهیل قوانین مربوط به سرمایه گذاری را 
از راهکارهای مهم برای جذب سرمایه گذار عنوان کرد و 
تصریح کرد: در سلسله نشست های کمیسیون سرمایه 
گذاری شهرداری سیرجان که طی روزهای اخیر برگزار 
شد، موضوعاتی همچون ارایه مشوق ها و شناسایی طرح 
های سرمایه گذاری برای تامین منابع مالی شهرداری و 
الیحه درآمدهای پایدار و نیز پیشنهاد سرمایه گذار مبنی 

بر راه اندازی نیروگاه خورشیدی مطرح شد.
سمیه صادقی ادامه داد: در نشست هیات عالی سرمایه 
گذاری شهرداری سیرجان که با حضور اعضای هیات 
به منظور بررسی و روند اجرای طرح های پیشنهادی 
کارشناسان صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در دفتر 
شهردار سیرجان برگزار شد، مقرر گردید نسبت به اجرای 
طرح های عمرانی، فرهنگی و ورزشی همچون تکمیل و 
احداث پروژه سالن همایش ها، احداث دو سالن ورزشی 
)جانمایی شده در انتهای خیابان ابن سینا و حدفاصل 
خیابان غفاری و ابوریحان(، احداث و تکمیل پروژه باغ 
ایرانی و احداث میدان میوه و تره بار از طریق جذب و 

مشارکت سرمایه گذار اقدام عملی انجام شود.

مهندس جمشید مالرحمان در آستانه آیین 
گفت:  گهر  گل  مجتمع  در  حضور  و  معارفه 
دارای  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
نیروی  ارزشمند  سرمایه  نسبی،  مزیت  دو 
انسانی متخصص، صادق و با انگیزه و کارگران 
زحمتکش و پرتالش و معادن و صنایع معدنی 

به عنوان دارائی های با ارزش شرکت است.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد اینجانب در کنار سرمایه 
های انسانی و کارکنان شرکت که مهمترین دارائی 
شرکت  اقتصاد  و  اشتغال  توسعه  برای  ذخیره  و 
هستند و به دست توانای آنها می توان از سرمایه 
های شرکت برای رسیدن به اهداف استراتژیک و 

توسعه ای در جهت نیل به توسعه اقتصادی کشور 
و منطقه استفاده کرد، مدیریت سیستمی به همراه 
انضباط کاری، افزایش تولید و گسترش فعالیت ها، 
اصالح فضای کسب و کار، باال بردن سطح زندگی 
و معیشت کارکنان و رفاه کارگران از اصلی ترین 

اهداف ماست.
عالی  اهداف  تحقق  الزمه  مالرحمان  مهندس 
شرکت را در گرو رضایتمندی و ارتقاء سطح زندگی 
کارکنان دانست و گفت: کارکنان گل گهر با داشتن 
کارنامه درخشان در زمینه های تولید، رکورد زنی 
و حفظ فضای کسب و کار، شایسته هر گونه توجه 
و ارتقاء شرایط کاری هستند و به امید خدا این 

مهم، وجه همت اینجانب است. طبیعی است گل 
گهر دارای پتانسیل و قابلیت بسیار باال است که 
در تمام زمینه های تولید، توسعه، پژوهش، اشتغال 
بنگاه های  سرآمد  بایست  می  اقتصادی  صرفه  و 
اقتصادی کشور باشد. مدیرعامل گل گهر در مورد 
توجه  گفت:  نیز  اجتماعی  های  مسئولیت  انجام 
و  منطقه،استان  در  اجتماعی  های  مسئولیت  به 
شهرستان، توسعه فعالیت های ورزشی، فرهنگی و 
اجتماعی در کنار فعالیت های صنعتی و اقتصادی 
از اولویت های کاری و برنامه های اصلی است و با 
اهتمام جدی به مسئولیت های اجتماعی شرکت 

عمل خواهیم کرد.

در  ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
اطالعیه ای اعالم کرد که عرضه بنزین به خودروها 
کارت هوشمند سوخت  ارائه  با  فقط  مرداد  از 20 

انجام می شود.
نفتی  فرآورده های  ایرنا، شرکت ملی پخش  به گزارش 
ایران، در اطالعیه شماره 4 این شرکت آمده است: »در 
اسالمی،  شورای  مجلس  و  دولت  سیاست های  اجرای 
عرضه بنزین در جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور 
ارائه کارت هوشمند  با  از تاریخ 20 مرداد امسال فقط 
سوخت، امکانپذیر خواهد بود. براساس این اطالعیه، آن 
دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت 
خود را گم کرده و بر اساس فراخوان پیشین شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران، اطالعات خود را در سامانه 

فرآیند الزم، شماره  با طی کردن  و  درج  دولت همراه 
حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند، نیازی به ثبت 
نام دوباره ندارند و کارت هوشمند سوخت آن ها بر اساس 
ثبت نام پیشین، صادر و از سوی شرکت ملی پست ایران 
به آن ها تحویل داده خواهد شد. این دسته از هموطنان 
هزینه صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب ، 
هنگام دریافت کارت، به مأموران شرکت ملی پست ایران 
پرداخت خواهند کرد.همچنین اگر عده ای از هموطنان 
در  و  کرده اند  گم  را  خود  سوخت  هوشمند  کارت  که 
ثبت نام  از طریق سامانه دولت همراه  پیشین  فراخوان 
یا   10+ پلیس  دفاتر  به  مراجعه  با  می توانند  نکرده اند، 
سامانه دولت همراه )به ترتیبی که متعاقباً اعالم می شود(، 

برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

 نسیـم امیدخبـر2

گزارش »نسیم امید« از نوسان و تفاوت قیمت ها در بازار؛

نارضایتی شهروندان از نحوه نظارت بر بازار

شنبه 11 خرداد1398، شماره 188 ، سال پنجم

نشست هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری برگزار شد

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:
نیروی انسانی متخصص و با انگیزه بزرگترین مزیت گل گهر است 

بنزین از 20 مرداد فقط با کارت سوخت عرضه می شود

غالمعباس شهبا محمود اسدی احمد خبری



محمود  سید  االسالم  حجت  امید:  نسیم 
حسینی، امام جمعه در خطبه های نماز جمعه 
با  مرتبه  چندین  رمضان  مبارک  ماه  در  اخیر 
انتقاد از برجام سخن گفتند: » کشتی برجام 
به گل نشسته است!« »برجام 20 دقیقه ای در 
مجلس تصویب شد ملت چه نتیجه ای گرفت؟« 
» آمریکا غیر قابل اعتماد است چرا به او اعتماد 
کردید« » هسته ای را که زدند، موشک را هم 
بزنند، هیچ مذاکره ای در هیچ زمینه ای نباید 
صورت گیرد.« در پاسخ به این سخنان و موارد 
مشابه از زبان امام جمعه حتی قبل از ریاست 
جمهوری ترامپ و خروج آمریکا از برجام و انتقاد 

وی از برجام موارد ذیل بیان می شود.

 ارسال پرونده ایران
به فصل هفت منشور سازمان ملل

 از سال 1382 تا 1392 به مدت 10 سال مذاکرات 
هسته ای ایران و قدرت های جهان بی نتیجه ماند چرا 
که آمریکا حاضر نبود صنعت غنی سازی و آب سنگین 
را در ایران بپذیرد. علت سرسختی آمریکا هم این بود 
که هر کشوری این دو صنعت را در اختیار داشته باشد 

هر زمان اراده کند می تواند بمب هسته ای بسازد.
در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و با شلوغ 
کاری های او، آمریکا توانست با ایجاد اجماع جهانی 
شورای  به  را  ایران  ای  هسته  پرونده  ایران،  علیه 
امنیت سازمان ملل ببرد و آن را در قالب فصل هفت 
منشور سازمان ملل قرار دهد، برنامه هسته ای ایران 
را به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی قلمداد کرد 
و گسترده ترین تحریم ها علیه ایران اعمال کرد و در 
صورت عدم تغییر سیاست ایران، اقدام نظامی مانند 

لیبی و عراق در انتظار ایران بود.
عالوه بر 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل آمریکا و 
اروپا نخست بانک مرکزی و بانک های بزرگ ایران را 
نیز تحریم کردند. ظرف مدت کوتاهی ارزش پول ملی 
ایران سقوط وحشتناکی کرده تورم از مرز 40 درصد 

گذشت و صادرات نفت  نیز کاهش یافت.
به  توجه  با  روحانی،  دولت  کار  به  شروع  از  پس 

مشکالت اقتصادی و تحریم ها مقام 
معظم رهبری با اقداماتی برای گفتگوی 
دولت با کشورهای 5+1 در چارچوب 
البته  کردند.  موافقت  ای  هسته 
مسئولیت مذاکره و عواقب آن بر عهده 
دکتر روحانی بوده و صراحتا همواره 
آن را پذیرفته اند و اگر به چند سال 
پیش برگردیم برجام بهترین و عاقالنه 

ترین گزینه پیش روی ایران بوده است و اگر گزینه ای 
جایگزین وجود داشته مخالفان داخلی آن را در زمان 8 
سال دولت احمدی نژاد  مطرح و با کشورهای فوق به 

تصویب می رساندند و کشور را گل و بلبل می کردند.

 معامله برد- برد
دولت  آمدن  کار  روی  و  انتخابات 1392  از  پس 
اعتدالی روحانی، برجام توافق هسته ای به عنوان معامله 
ای برد-برد شناخته شد که قدرت های جهانی از آن 
جهت این توافق را برد خود می دانستند که ساخت 
بمب هسته ای توسط ایران منتفی شده بود اما همه 
جناح ها و مسئوالن داخلی کشور می دانند که ساخت 
بمب هسته ای هیچ گاه در دستور کار کشور ما نبوده 

که بخواهد در این زمینه عقب نشینی یا امتیازی داده 
باشد. برجام به معنای این بود که انرژی هسته ای حفظ 
شود و جدا از بمب هسته ای است که مقام معظم 
رهبری نیز بارها اعالم کردند به دنبال بمب هسته ای 
نیستیم و حرام است. اما برای جمهوری اسالمی هم 
این معامله برد- برد بود زیرا که: 1- منتفی شدن همه 
6 قطعنامه شورای امنیت 2- خارج شدن ایران از فصل 
هفت منشور سازمان ملل3- آمریکا و قدرت جهانی 
صنعت غنی سازی و آب سنگین ایران را پذیرفتند. 
برجام منابع پنهان)سیاسی( و آشکار)اقتصادی( بسیاری 
از جمله رفع نسبی تحریم ها، آزاد شدن بخشی از 
دارایی ایران در آمریکا، کنترل تورم و گرانی، بهسازی 
ناوگان هواپیمایی و ورود داروهای بیماران سرطانی و 
العالج،  فروش نفت، بهبود روابط مالی و داد و ستد 

بین المللی و بهبود روابط با بسیاری از کشورها را داشته 
و آن ها را نباید فراموش کرد و االن که ورق برگشته 
است می توان نتایج آن را بهتر لمس کرد. اما جبهه 
صهیونیست، اعراب تکفیری به رهبری عربستان و 
منافقین از همان ابتدا به دنبال نابودی برجام بودند زیرا 
به معنای تقویت و تهدید جمهوری اسالمی بود و با 

پیروزی ترامپ به آرزوی خود رسیدند. 

 روی این موضوع مانور ندهید
برجام عالوه بر بررسی در مجلس، در شورای عالی 
امنیت ملی هم تصویب شده است و حتی توسط 
شورای نگهبان نیز تایید شده بود و همانگونه که بارها 
دکتر روحانی، رئیس جمهور گفتند: »مسئولیت برجام 
با وی است  و جمهوری اسالمی و دولت با یک تدبیر 
راه های منطقی را رفت. امروزه هیچ کس در عرصه 
داخل و بین الملل عملکرد آمریکایی ها و نوع رویکرد 

ترامپ را تایید نمی کند.«
معموال کار اصلی در صحن علنی 
نمی شود اصل کار در خارج صحن 
علنی مجلس است. علی الریجانی 
انتقادهای  در  نیز  مجلس  رئیس 
نسبت به نحوه تصویب برجام در 
مجلس بارها گفتند: »برجام دو ماه 
در مجلس مورد بررسی قرار گرفت 
فراکسیون های مختلف و دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی ساعت ها در باره آن بحث 
کردند که نتیجه آن در مجلس رای گیری شد. برای 
این موضوع مانور ندهید زیرا ما هم مجبور هستیم 
که توضیح دهیم دو ماه بر روی آن بیرون از مجلس 
و خارج از جلسه علنی کار شده است.« در این خصوص 
کمیسیون ویژه ای در مجلس تشکیل و ریاست آن 
هم با زاکانی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس بوده 

است. 
خطبه  در  نگهبان  شورای  دبیر  ا...جنتی،  آیت   
های نماز جمعه پس از تصویب برجام گفتند: »کار 
در حاشیه  برجام(  به  مربوط  مجلس)تصویب طرح 
برجام بود که دولت را موظف کرد در جریان اجرای 
برجام، اقدامات متقابلی را متناسب با کارهای آمریکا 

انجام دهد و چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت 
ملی را رعایت کند. به نظرم مصوبه مجلس خوب بود 
خدا خیرشان دهد. مصوبه مجلس درباره برجام مربوط 
به اجرای توافق هسته ای یا همان برجام نبود عده ای 
تصور می کنند مصوبه مجلس به معنای تصویب اجرای 

برجام در ایران است که اینطور نیست.«

 در روابط بین الملل منافع ملی
کشورها حاکم است 

غربی،  نه  شرقی،  »نه  شعار  با  اسالمی  انقالب 
جمهوری اسالمی« به پیروزی رسید. در روابط بین 
الملل دوست یا دشمن دائمی وجود ندارد منافع ملی 
کشورها حاکم است همان گونه که روسیه در راستای 
منافع ملی خود روزی به ایران و محور مقاومت نزدیک 
و روز دیگر از آن دور می شود جمهوری اسالمی نیز 

باید صرفا به منافع ملی خود تکیه کند.
به عنوان نمونه در عملکرد سیاست خارجه روسیه 
از جمله تحمیل عهدنامه گلستان،  موارد متعددی 
ترکمن چای، به توپ بستن مجلس، سرکوب مشروطه 
خواهان به دست نیروهای قزاق، حمله به ایران در 
جنگ  در  صدام  از  حمایت  جهانی،  جنگ  جریان 
تحمیلی و تعلل در تعهدات هسته ای)به ویژه راه اندازی 
نیروگاه اتمی بوشهر( را در کارنامه خود به ثبت رسانده 
است. روسیه ای که حامی اصلی صدام و حامی تجزیه 
آذربایجان در 1320 شمسی بوده و قبل از آن 170 
سال پیش جدا کننده بخش های زیادی از ایران بوده 
اکنون با ما از روابط خوبی برخوردار است. در کارنامه 
آمریکا نیز دخالت و جنایات زیادی از جمله کودتای 
28 مرداد 32، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، 
بلوکه کردن اموال ایران در آمریکا، سرنگونی هواپیمای 

مسافربری ایران و تحریم ها و غیره بوده است.
لذا برجام نیز به معنای اعتماد ایران به آمریکا یا 
و  سیاست  در  زیرا  نیست  و  نبوده  ایران  به  آمریکا 
روابط بین المللی منافع آن کشورها حاکم است و باید 
ضمن حفظ روابط، نسبت به اقدام های طرف مقابل 
هوشیار بود. پیامبر اکرم)ص( هم هرگز باب مذاکره را 
با دشمنان خود قطع نکردند و همواره با ادب زیبا با 

مشرکان و کفار برخورد می کردند.

نقدی بر سخنان حجت االسالم حسینی، امام جمعه در خطبه های نمازجمعه در خصوص برجام؛

برجام عاقالنه ترین گزینه بوده است
کمیسیون ویژه برجام در مجلس با ریاست زاکانی، نماینده اصولگرا تشکیل شده بود

 برجام عالوه بر مجلس، توسط شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان نیز تصویب و تایید شده بود

یادداشت

سخنی با مدیرعامل جدید شرکت گل گهر؛
تخصص و شایسته ساالری حاکم باشد

نسیم امید: تغییر و تحول در مدیریت ها امری طبیعی است و به 
فرموده حضرت امام علی )ع( اگر پست و صندلی ها ماندنی بود به شما 
نمی رسید. گویی همین چند روز پیش بود که مراسم تودیع و معارفه 
مهندس جالل مآب و مهندس تقی زاده برگزار شد و اکنون نوبت مراسم 
تودیع و معارفه  مهندس تقی زاده و مهندس مالرحمان در چند روز 
آینده است. لذا این مسئولیت ها به فرموده امام علی)ع( امانت است و 
طعمه نیست باید قدر این امانت های سنگین دانسته و به افراد شایسته 

واگذار شود. 
مدیریت یک شرکت صنعتی معدنی از مدیریت یک اداره دیگر مثل 
فرمانداری یا شهرداری متفاوت است. در معادن تخصص و شایستگی باید 
حرف اول را بزند. مسئولیت ها به افراد کار بلد در آن حوزه سپرده شود و 
از واگذاری پست ها به افراد سفارش شده و غیر شایسته و سیاسی دوری 

شود که دود آن به چشم مردم و کارکنان آن مجموعه می رود.
مدیریت مهندس تقی زاده روی هم رفته قابل قبول بوده است او که 
سابقه قبلی این مسئولیت را نیز داشت توانست با تخصص و تجربه 
خود گل گهر را چند گام به جلو ببرد و در گزارش میدانی خبرنگاران  
از پروژه های گل گهر که با حضور او چندی پیش برگزار شد حدود 
50 پروژه تا سقف دو میلیارد دالر در دست اجرا دارد و در مسئولیت 
اجتماعی خود طی این مدت خوب ظاهرشده بود و در روزی که با روش 
غیراخالقی رفت حقوق 19 هزار پرسنل پرداخت شده و معوقه نداشته 
است و گل گهر را با 20 میلیون تن محصول معدنی تحویل مهندس مال 

رحمان داده است.
مهندس مالرحمان که چهره کمتر شناخته شده ای است و به نظر 
می رسد بیشتر چهره متخصص است تا سیاسی که این از حسن های 
انتخاب او به مدیرعاملی گل گهر است و نکته ای که او باید در جریان قرار 
گیرد این است متأسفانه شهر سیرجان شهر سیاست زده ای شده است و 
دخالت برخی افراد که حق دخالت در امور اجرایی شهرستان را ندارند و 
عادت کرده اند با گماشتن افراد ضعیف در امور غیر مرتبط دخالت کنند و 

این بزرگ ترین آفت و آسیب مدیریت در سیرجان است.
 انتظار می رود مهندس مالرحمان به پشتوانه تخصص و سابقه کار 
اجرایی خود با استقالل فکری البته تعامل با همه مسئوالن استان و 
شهرستان، بدون دادن اجازه دخالت در امور کاری خود با تقسیم کار، 
نظارت و پیگیری از مهندسان باتجربه و متخصص متعهد در امورات گل 
گهر استفاده کند و میدان را برای افراد فرصت طلب مناسب نگذارد که 

بازنده نهایی مردم، کارکنان و خود او خواهند بود. 
1- در این شرایط تحریم معادن مس و فوالد ایران توسط آمریکا 
شرایط برای مدیریت این مجموعه سخت است و برای عبور از این مرحله 

نیاز به وحدت و مدیریت شایسته در این مجموعه است.
2- استخدام و به کارگیری پرسنل اکثرا خارج از چارچوب قانونی بوده 
و اعمال نفوذ در این خصوص وجود داشته و از این طریق شکاف طبقاتی 
در شهرستان شکل گرفته و حق الناس است و ازلحاظ شرعی و قانونی 
ایراد دارد وظیفه مدیریت جدید این است که استخدام ها قانونمند شوند.

از چاه های آب داخل شهری به فوالدهای  انتقال آب  3- در بحث 
منطقه گل گهر، آسفالت معابر با حفاری های  بدون مجوز دچار آسیب 
و  شده  معابر  در  فراوانی  چاله چوله های  باعث  که  است  شده  فراوانی 
استهالک خودروهای شهروندان را باالبرده است که نیاز است در بحث 
آسفالت و زیرسازی معابر و زیباسازی جاده سیرجان- گل گهر اقدامات 

الزم از طرف گل گهر انجام شود.

3 جــامعه  نسیـم امید

اگـر به چند سـال پیـش برگردیم برجـام بهتریـن و عاقالنه تریـن گزینه پیش 
روی ایـران بـوده اسـت و اگر گزینـه ای جایگزین وجود داشـته مخالفان داخلی 
آن را در زمـان 8 سـال دولـت احمـدی نـژاد  مطـرح و بـا کشـورهای 1+5 بـه 

تصویـب مـی رسـاندند و کشـور را گل و بلبـل می کردند. 
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خلقی  اختالالت  شایع ترین  از  افسردگی  فرهبد:  بتول 
قرار می  تاثیر  تحت  را  بدن  تمام  تقریبا  بیماری   این  است. 
دهد، از جمله : سیستم اعصاب، خلق، افکار، رفتار، خوردن و 
خوابیدن و تفکر. عالئم واضح این بیماری به صورت خستگی 
اختالالت  سردرد،  اشتها،  در  تغییر  آشفته،  خواب  مزمن، 
گوارشی، بی قراری، تحریک پذیری، عصبانیت، از بین رفتن 

احساس لذت و احساس بی کفایتی و بی ارزشی است.
تغذیه را می توان یکی از مهم ترین اضالع هرم سالمتی به 
از  متشکل  فرد  هر  روان  و  میزان سالمت جسم  آورد.  شمار 
اساسی  نقش  میان  این  در  تغذیه  که  است  مختلفی  عوامل 
در  میتواند  مغز  عملکرد  در  تغییر  با  تغذیه  می کند.  ایفا  را 
باشد   بهبود آن نقش مهمی داشته  افسردگی  و روند  ایجاد 
به طوری که فقر تغذیه ای یکی از عوامل مهم این بیماری 

شناخته شده است. 
نکات مهم تغذیه ای در افراد مبتال به افسردگی

، شامل  - مصرف مناسب مواد غذایی حاوی کربوهیدرات 
انواع غالت سبوس دار، میوه ها و سبزیجات ، سویا ، حبوبات

سفید  گوشت  شامل  پروتئینی  غذاهای  مناسب  مصرف   -
، ماهی و انواع گوشت کم چرب ) موجب افزایش هوشیاری 

میشوند(
باال  از مصرف مواد غذایی که حاول فنیل آالنین  - پرهیز 

هستند مثل شیرین کننده های مصنوعی .
اشباع  های  چربی  حاوی  غذایی  مواد  مصرف  از  پرهیز   -

مانند غذاهای سرخ شده
نوشیدنی های حاوی کافئین  ،و  الکل  از مصرف  پرهیز    -

مثل قهوه و نسکافه 
- پرهیز از مصرف غذاهای کنسرو شده 

- ورزش منظم و روزانه 
افزایش سطح  با   ( -  قرار گرفتن در معرض نورخورشید  
افسردگی می  بهبود خلق و خو و عالئم  D موجب  ویتامین 

شود(
گندم،  جوانه   انگور،  نظیر  غذایی  مواد  مصرف  نهایت  در   
 ( انجیر  توت،  انواع  لبنیات،   و  شیر  گندم،  سر،  دو  جوی 
نیز نقش  تازه ( آجیل، زنجبیل، ریحان و رزماری  یا  خشک 

مهمی در بهبود افسردگی دارند.
پزشکی  علوم  دانشکده  دارو  و  غذا  مدیریت  عمومی  روابط 

سیرجان

شهــر نسیـم امید4یادداشت

افزایش  و  صنعتی  رشد  روند  جامعه:  گروه 
تعداد ناوگان حمل و نقل در سیرجان موجب 
با  را  زیست  محیط  و  شده  آلودگی  تولید 
مخاطرات جدی مواجه کرده است. این روزها 
از مهم ترین مشکالت  آلودگی، یکی  مسئله 
جامعه است و نقش انسان در آلودگی محیط 
زیست بسیار چشم گیر است. با توجه به 15 
فعال  دو  با  زیست  محیط  جهانی  روز  خرداد 

محیط زیست گفت وگو کردیم.

 کار فرهنگی باید
به صورت مداوم انجام شود
انجمن مهرورزان  فرزاد خراسانی، مدیر 
طبیعت در این باره می گوید: سمن های 
به صورت افتخاری برای فرهنگ سازی در 
شهر کار می کنند و در همه حوزه های 
فرهنگی بحث اقتصادی وجود دارد  و از 
طرفی که سمن ها بودجه ندارند و برای 
اجرای برنامه هایشان نیاز به حامی مالی 

دارند.
این  در  من  پیشنهاد  داد:  ادامه  وی 
مورد این است که ارگان هایی که بودجه 

فرهنگی دارند، مثل کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
و واحد HSE شهرداری و امور فرهنگی شهرداری، 
شرکت های معدنی صنعتی گل گهر و منطقه ویژه 
اقتصادی که توانایی دارند، صورتجلسه را در شورای 
به طور مساوی  ها  از سمن  و  کنند  تنظیم  اداری 
حمایت کنند و در پایان هر برنامه ای از آن ها گزارش 
کار بگیرند. به گفته وی برای یک برنامه نمادین حتی 
برای جمع آوری زباله، نیاز به دستکش و کیسه زباله 

است.  
 خراسانی با بیان اینکه انجمن مهرورزان بالغ بر 
نصف سالنامه ای از ایده ها و برنامه های مختلف 
برای حفظ محیط زیست تنظیم کرده است، گفت: 
کار فرهنگی دیر جواب می دهد و باید به صورت 
مداوم انجام شود، نمی توان با یک برنامه و یک کالس 
سطح فرهنگی را عوض کرد. او ادامه داد: برای حفظ 
محیط زیست باید هر کس که تریبون به دست دارد، 
در رسانه ها و سخنرانی ها، معلمان آموزش پرورش، 
... به موضوع حفظ محیط زیست  بیلبورد، تئاتر و 

اشاره کند.

وی در خصوص کارهایی که انجمن مهرورزان تا 
کنون انجام داده است، افزود: ما در مدارس آموزش 
های الزم را انجام و در بین دانش آموزان مسابقه 
برگزار می کنیم که خانواده ها در این آموزش ها 
مشارکت می کنند و به آن ها آموزش می دهیم که 
در مرحله اول زباله را کم و کم تر تولید کنند و بعد 
تفکیک زباله را در منزل به آن ها آموزش می دهیم و 
در آخر از آن ها می خواهیم که زباله ها را در طبیعت 

رها نکنند.
مدیر انجمن مهرورزان طبیعت با بیان اینکه شعار 
ما نشاط اجتماعی است، گفت: در تمام برنامه های ما 
که به صورت عمومی برگزار می شود، ابتدا با برنامه 
های مختلف شادی و نشاط را در شهروندان به وجود 
می آوریم و به آن ها لبخند هدیه می دهیم و از آن 
ها می خواهیم که در کنار مهرورزان طبیعت دوست 
دار طبیعت باشند و یک بسته فرهنگی به آن ها می 
دهیم و  برای حفظ محیط زیست نیاز به تعامل دو 
سویه نیاز است و انجمن مهرورزان سه سال است 
که فعالیت خودش را شروع کرده است و جشن سه 

سالگی آن به زودی با حضور شهروندان 
برگزار می شود. 

موضوعی  کرد:  اضافه  خراسانی  فرزاد 
که از روزی انجمن فعال شد شایعاتی به 
وجود آمد که راه اندازی انجمن به خاطر 
انتخابات است، ولی اعالم می کنم انجمن مهرورزان 
زیست  کارش  و  ندارد  گروهی  هیچ  به  وابستگی 

محیطی است.

 نجات محیط زیست
آموزش می خواهد

با  عاشق«  »زمین  انجمن  مدیر  یلدا شهسواری، 
بیان اینکه شعار ما »زمین مادر من است من مادرم 
را دوست دارم« بیش از 7 سال است که شروع به 
فعالیت کرده است، گفت:  اولین فعالیت این سمن از 
پیاده روی هر روز جمعه همراه با پاکسازی طبیعت 
شروع شد و البته دو سه سال خیلی جدی تر بود و 
کم کم توانستیم کارهای ارزشمندتری انجام بدهیم 
وظایف همیشگی خود  رو جز  پاکسازی  البته  که 
میدانیم . خوشبختانه سمن های موجود در سیرجان 
هر کدام ایده خاصی را اجرا کردند و من در کنارشون 
آموختم و هر جا الزم بود برایشان تبلیغ هم کردم و 
ما باید پشت هم باشیم تا بتوانیم قدرتمند و عملگرا 

تر باشیم.

به گفته وی تنها سمنی 
جز  به  حاال  تا  که  است 
و  پالستیک  عدد  چند 
برای  سطل  چهار  گرفتن 
آموزش ریسایکل و دو بسته 
دستکش برای پاکسازی یک 
شهرداری  به  حتی  فاکتور 
ارائه نداده است. شهسواری 
تاکنون  که  کارهایی  به 
انجام داده است پرداخت و 
گفت: پاکسازی در مناسبت 

های مختلف مثل اربعین و شبهای احیا  و... است. 
شهسواری ادامه داد: انجمن ما تنها سمنی  بود که 
در زمان زلزله  به کرمانشاه رفت و خدمت رسان 
شهرداری  و  گهر  گل  از  چند  هر  بود،  هموطنان 
گالیه دارم  که حتی یک وانت را برای بردن کمک 
ها از انجمن ما دریغ کردند. همچنین به تازگی به 
اهواز و مناطق سیل زده برای کمک سفر کردم و در 
جشن جهانی گلیم با توجه به اینکه بعد از برگشت از 
کرمانشاه آسیب دیده بودم ولی به دلیلی که سازمان 
میراث و متولیان وقت حتی یک سطل زباله برای آن 
جشن  عظیم در نظر نگرفته بودند، از بخشدار وقت 
جناب زند پالستیک تهیه  و با چند نفر از دوستان 
با ارزش بی بی دن را پاکسازی کردم. وی در ادامه 

اضافه کرد: تقریبا دو سه سال هست که با مدرسه 
و  شهسواری  لیال  خانم  پرورشی  مدیریت  ارکیان 
مدیریت مدرسه صدیقه شهسواری همکاری جدی 
دارم که شامل کاشت درخت در مدرسه و آموزش 
و تقدیر از بچه ها جهت تشویق حفظ محیط زیست 

بوده است.
مدیر  انجمن زمین عاشق با بیان اینکه تنها راه  
نجات محیط زیست آموزش است، بیان کرد: در هر 
شهری که مهد کودکی در مسیرم بود، از مدیران 
آنجا خواهش میکردم که اجازه بدهند کمی راجع به 
محیط زیست و جریانات زباله در حد کوتاه آموزش 

بدهم. 
وی با بیان اینکه مسئوالن  تنها کمکی که میتوانند 
بکنند این است که در کار سمن 
من  افزود:  نیندازند،  سنگ  ها 
فرمانداری  به  بار  چند  از  بیش 
مراجعه کردم و حتی در جلساتی 
که بود قرار شد نامه ای الاقل به 
سمن ها بدهند تا بتوانند فعالیت 
کار  این  برای  مجوزی  و  کنند 
چیز  تنها  من  و  نشد  متاسفانه 
است  مجوز  داریم  که  ضروری 
چون میتوانیم قدرتمند تر عمل 
مقدار  یک  شخصا  من  و  کنم 
عدم  رو  ریزگردها  از  زیادی 
مدیریت شهری و البته گل گهر 
الاقل  هستم  امیدوار  و  میدانم 
برای این معضل کاری انجام شود 
و الاقل با سمن ها همکاری کنند.

همچنین دو شب با دوستان جزیره هرمز کمپ 
زدم تو غار ساحل نقره ای و سرخ و پاکسازی کردیم 
اونجا هم راحت نبود چون وسیله ای جز موتور نبود 
اما تک به تک از مسافران  و مسافران جا نداشتن 
خودشون  با  زباله  پاکت  یک  کدوم  هر  میخواستم 

ببرند. 
یلدا شهسواری در ادامه افزود: اما بیشتر فعالیت ها 
نه رسانه ای شده و نه به صورت های دیگر درگیر 
جنجال بوده است و البته در بعضی جشن ها یا برنامه 
ها واحد HSE شهرداری سیرجان لطف کرده و نام 
سمن »زمین عاشق« را هم لحاظ کرده و از اینجا از 
خانم دکتر شهبا و جناب مهندس نوبخت و دوستان 

دیگر واحد سپاسگزارم.

گفت وگو با دو فعال محیط زیست، به مناسبت روز جهانی محیط زیست؛

حفظ محیط زیست در گرو فرهنگ سازی است

شهسـواری، مدیـر  انجمن زمین 
عاشـق: تنهـا راه  نجـات محیط 
زیسـت آمـوزش اسـت. در هـر 
در  کودکـی  مهـد  کـه  شـهری 
مسـیرم بـود، از مدیـران آنجـا 
اجـازه  کـه  می کـردم  خواهـش 
بدهنـد کمـی راجـع بـه محیـط 
زیسـت و جریانات زباله در حد 

کوتـاه آمـوزش بدهـم. 

خراسـانی، مدیر انجمن مهـرورزان طبیعـت: به دانـش آموزان 
آمـوزش مـی دهیـم کـه در مرحلـه اول زبالـه را کـم و کـم تـر 
تولید کننـد و بعد تفکیک زبالـه را در منـزل به آن هـا آموزش 
می دهیـم و در آخـر از آن هـا مـی خواهیـم کـه زباله هـا را در 

طبیعت رهـا نکنند.
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی رحمانی احدی از وراث آقای داود رحمانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
مالکیت ششدانگ پالک 716  اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند 
ثبت و سند  آقای داود رحمانی  بنام  از 2310  اصلی واقع در بخش 35 کرمان  فرعی 
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: 11/ 3 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجتبی رهنما با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک 4934 فرعی از 2313  اصلی واقع در بخش 35 کرمان 
بنام آقای مجتبی رهنما 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: 11/ 3 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمعباس محمودآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
در  واقع  اصلی   1202 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   202
بخش 35 کرمان بنام آقای غالمعباس محمودآبادی 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 
تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله  انجام 
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 : 11/ 3 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول - احتراماً نظر به اینکه در پرونده کالسه  971889 بایگانی اجرای احکام شوراها براساس صدور اجراییه 
محکوم علیه جواد شیبانی تذرجی محکوم به پرداخت اصل خواسته مطالبه وجه در حق محکوم له محمدرضا جهانشاهی نسب گردیده که محکوم 
علیه یک عدد مبل قالی 6 نفره و یک عدد کمد لباسی معرفی که محکوم له تقاضای فروش فوق را از طریق اجرای احکام شوراها نموده اند که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید و اموال فوق واقع می باشد که  به مبلغ 91/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت گردیده و 
مال معرفی شده در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/3/29 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام شوراها به فروش می رسد 
و برنده مزایده  کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا درصورت انصراف 
پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 
10 درصد مبلغ پیشنهادی که واریز به شماره حساب 2171293825007 سپرده دادگستری نزد بانک ملی گردد داخل پاکت دربسته 
حداکثرتا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند و روی پاکت 
قید نمایند مربوط به مزایده مورخه چهارشنبه 1398/3/29 می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10درصد واریزی به نفع دولت 
ضبط می شود و مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد. مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی رحمانی احدی از وراث آقای داود رحمانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
مالکیت ششدانگ پالک 590  اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند 
فرعی باقیمانده از 2310  اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای داود رحمانی 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: 11/ 3 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان سیرجان

رابطه تغذیه با افسردگی



سجاد حیدری فرد:  شهر 
سیرجان در مرکز آالینده 
محیطی  زیست  های 
کفه  قبیل  از  پیرامون 
گل  منطقه  معادن  نمک، 
گهر، مس چهارگنبد، مس 
سرچشمه و دره زار و تعداد بیش از حد 

خودرو قرار گرفته است. 
آن  تخریب  و  زیست  محیط  از  وقتی 
ذهن  ناخودآگاه  آید  می  میان  به  سخن 
ما به یکی از ضلع های مثلث حفظ این 
می رود.  انسان  یعنی  خداوندی  نعمت 
طبیعتا خود انسان ها بیشترین نقش را 
در حفظ و یا تخریب آن می توانند داشته 
به  با توجه  این در حالی است که  باشد، 
زندگی،  در  زیست  محیط  حیاتی  نقش 
همواره از انسان ها به عنوان مهم ترین 
تخریبگر محیط یاد می شود. با توجه به 
فرارسیدن 15 خرداد، روز جهانی محیط 
زیست گفت و گویی در این باره با سودابه 
زیست  محیط  مدیریت  دکتری  شهبا، 

انجام داده ایم که در پی می آید.

 خانم دکتر شما به عنوان یک دانش 
زیست  زیست مشکالت  آموخته محیط 

محیطی سیرجان را در چی می بینید؟
مشکالت  با  مربوط  خوبی  خیلی  قوانین 
آمایش  اسناد  ما  و  داریم  محیطی  زیست 
اسناد  این  براساس  که  داریم  را  سرزمینی 
های  کاربری  و  ای  منطقه  و  سرزمینی  توان 
اما  که آن منطقه دارد را بررسی کرده است 
متاسفانه این طرح ها اجرا نمی شوند و یا در 
برخی استان ها نصفه نیمه اجرا می شود. به 
طور مثال استان کرمان و شهر ما سیرجان نیز  
با همین مشکل روبه رو است با توجه به این 
که منطقه خشک و نیمه خشک است اما بنا 
بر توصیه مسئوالن در شهر ما  صنعتی مثل 

فوالد احداث می شود که نیاز آبی باالیی دارد.

 پس به عقیده شما صنعت فوالد در 
سیرجان بدون کار مطالعاتی انجام شده 

است؟
اما در بحث محیط  بررسی مهندسی شده 
زیستی مطالعه بر روی آن انجام نشده است 
افق  ولی  نباشد  عمد  از  شاید  مشکالت  این 
زایی  اشتغال  و  اقتصادی  رونق  را که  نزدیک 
است را در نظر می گیرند اما با این کار برای 
زیست  و محیط  منابع  از  آینده چیزی  نسل 
باقی نمی گذاریم و ما باید بدانیم که محیط 

زیست را امانت گرفتیم و به ارث نبردیم.
 بحث انتقال آب از خلیج فارس می 
تواند کمکی برای مشکل آب صنایع کند؟

از  و  سمنان  به  شمال  از  آب  انتقال  اخیرا 
جنوب به شهرهای مثل سیرجان انتقال بدهیم 
یک چرخه باطلی است و هیچگاه از طبیعت 

درس نگرفتیم.
برآن  انتقاد  معدن  بحث  در  که  موضوعی 
از  خیلی  که  است  گنبد  تخت  معدن  است 
آب  بر  آن  پساب  که  معتقدند  کارشناسان 

آشامیدنی شهرستان تاثیر می گذارد.
آن چیزی مثل باطله از یک صنعت به وجود 
می آید تا زمانی که دست خورده نیست و به 
نمی کند  مشکل  ایجاد  باشد  طبیعی  صورت 
اما وقتی از آن برداشت می شود و در معرض 
آب  منابع  و  خاک  به  بگیرد،  قرار  رطوبت 
سطحی و زیرزمینی نفوذ کند، دچار مشکل 

می شود.
از  شد  منتشر  عکسی  پیش  مدتی   
اطراف شهر دلیل  فرو نشست زمین در 

این اتفاق چی هست؟
بله. معضل بعدی که با آن روبه رو هستیم، 
که  طوری  به  داریم  را  ها  دشت  فرونشست 
دشت   400 کشور  در  دشت   600 حدود  از 
فرونشست داشته است و دلیل آن طرح های 
مهندسی نشده است مثل سد سازی بی جا  و 
برداشت های بی رویه از سفره های زیرزمینی 
و... است که در چند دهه اتفاق افتاده است و با 

بارندگی های مقطعی جبران نمی شود.
 عالوه بر این موضوع برخی معتقدند 
ریزگرد  منشاء  آینده  در  نمک  کفه  که 

برای ساکنین سیرجان می شود؟
فرونشست دشت  ها،  با وجود خشکسالی   
یکی  نمک   کفه  ایم  داشته  که  فرسایشی  و 
از کانون های مستعد ریزگرد برای سیرجان 
است و ما سال گذشته چند روز مشکل ریزگرد 
داشتیم همچنین کارگاه آهک و گچ در اطراف 
کفه فعالیت دارند و خود آن ها نیز مشکالتی را 

به وجود می آورند .
 کارگاه های گچ و آهک چه مشکالتی 

را می توانند به وجود بیاورند؟
منطقه،  خاک  از  برداشت  نحوه  بر  عالوه 
دارد  کنند، مشکل  می  استفاده  که  سوختی 
ودر این کارگاه ها تکنولوژی روز دنیا  وجود 
ندارد و فرایند سوختن  آن ها به گونه سنتی 
و  ها  آالینده  ایجاد  باعث  و  می شود  انجام 
بر  اداره محیط زیست   آلودگی هوا می شود. 
این موضوع اشراف دارد و سالیانه اخطار  الزم 
را به آن ها می دهند ولی باید جدی تر اعمال 

قانون کند.

 حمل و نقل در شهر ما رو به افزایش 
به  را  آلودگی هوا  است و مشکالت مثل 

وجود آورده است.

بله. دومین بخش سهم آلودگی هوا مربوط 
به وسایل نقلیه هستند که در شهر ما وسایل 
نقلیه روبه افزایش است و مخصوصا وسایلی که 
فرسوده هستند و با استانداردها تطابق ندارند 
باید معاینه فنی خودروها چک شود و از طرفی 
استفاده  نشین  سر  تک  خودروهای  از  مردم 
نکنند، بیش تر فرهنگسازی شود که از وسایل 

نقلیه عمومی و دوچرخه استفاده شود. 
 مشکل دیگری که وجود دارد سایت 
با  که  است  شیراز  جاده  مسیر  در  زباله 
توسعه محالت اطراف در نزدیکی شهر و 
منازل مسکونی قرار گرفته و در این سال 

ها باعث مشکالت زیادی شده است.
سایت جدید شهرداری در حال آماده شدن 
هست و با جابه جایی سایت زباله این مشکل 
حل می شود و باید فرهنگسازی  شود که زباله 
ها از مبدا تفکیک شوند و با این کار برای جمع 
آوری آن پاکبان ها راحت تر هستند.  این را 
باید شهروندان در حفظ محیط زیست بدانند 

که همانگونه که سهمی از آب آشامیدنی سالم 
و شهر تمیز دارند، به همان اندازه در آلودگی 
ها سهم دارند و باید با سبک و سیاقی زندگی  
کنند که کمترین صدمه را به طبیعت بزنند و 
این کار با تولید زباله کم، پیاده روی و استفاده 

از دوچرخه و حمل و نقل عمومی است.
چه  عفونی  های  زباله  بحث  در   

کارهایی باید انجام شود؟
بی خطر سازی زباله ای پزشکی و عفونی بر 
عهده کلینیک ها و بیمارستان  هاست، البته 
برخی مواقع به صورت تخلف رها می شوند و 
یا بدون رنگ کیسه مشخص رها می شوند که 
بایستی نظارت و پیگیری ارگان مرکز بهداشت 
و کلینیک ها و مراکز درمانی بیشتر همکاری 

کنند.
تقابل  با  موجود  شرایط  به  توجه  با   
صنعت و محیط زیست رو به رو هستیم 

به نظر شما چکار باید انجام داد؟
محیط  تقابل  با  رابطه  در  مهم  نکته  یک 
زیست و صنعت، بحث توسعه پایدار است که 
آنچنان اهمیت دارد که منجر به تنظیم سندی 
بر 40  مشتمل  کار 21  دستور  عنوان  تحت 
فصل شده است. در این متن به همه جنبه 
هایی که بر محیط زیست تاثیر دارد و متقابال 
است،  اثرگذار  ها  آن  بر  نیز  زیست  محیط 
بصورت مفصل پرداخته و به ارائه راهکارهای 
زیست  محیط  تقابل  های  زمینه  در  اصولی 
و جنبه هایی نظیر صنعت،  تکنولوژی های 
نوین، مدیریت منابع آب و فاضالب، مدیریت 
جنگل ها و مراتع، مدیریت اکوتوریسم، اشتغال 
زایی و حتی فقر و... پرداخته شده است چه 
حتی  یا  فرادستی  اسناد  همین  اگر  می شود 
قوانین محیط زیستی داخلی آنچنان تقویت 
شوند که ضمانت اجرایی الزم به آن ها داده 
شود و توسط نمایندگان مجلس، تقویت شود 
با تکیه بر این اهرم های قدرتمند  که بتوان 
در  را  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  مقوله 

تمامی زمینه ها عملی کرد.

گفت وگو با سودابه شهبا، دکتری مدیریت محیط زیست، به مناسبت روز جهانی محیط زیست؛

کفه نمک ازکانون های مستعد ریزگرد است 
 آالیندگی زیست محیطی توسط معادن ادامه دارد

 قوانین محیط زیستی توسط نمایندگان مجلس تقویت شوند

یادداشت

کاهش مشکالت با صله رحم 
صله رحم سفره انداختن، پلو خوردن و طعام دادن نیست. 
در دنیای امروز که خانواده ها به سمت تک فرزندی پیش 
می روند صله رحم می تواند شادابی و نشاط را در خانواده ها 
مشکالت  از  می توانیم  رحم  صله  وسیله  به  کند.  حفظ 
یکدیگر باخبر شده و بدون قضاوت درصدد رفع آن برآییم.

صله رحم جزو موضوعاتی است که وقتی نایبان امام زمان 
این موضوع  بر  ایشان می رسیدند حضرت  )عج( به خدمت 
شده  نقل  )عج(  زمان  امام  نایب  چهار  از  می کردند.  تاکید 
یکی  می کند  خوشحال  را  )عج(  زمان  امام  چیز  دو  است 
اینجا  در  است؛  رحم  صله  بحث  دیگری  و  فقرا  به  توجه 
از  می توانیم بگویم که صله رحم جزو رفتارهایی است که 
طریق آن می توانیم دل امام زمان )عج( را شاد کنیم.صله 
اسالم  دین  در  بگیرد  صورت  امکانات  حداقل  با  باید  رحم 
لَو  َو  بِإخوانُِکم  بِّروا  و  أرحاَمُکم  ِصُلوا   « است.  شده  تاکید 
الِم َو َردِّ الَجواب« که صله رحم را حتی با یک  بُِحسن السَّ
این حداقل چیزی  بیاورید.  جا  به  یکدیگر  به  کردن  سالم 
است که می شود از بحث صله رحم و تاکید دین اسالم بر 

آن داشته باشیم.
یکی از مشترکات بسیار ارزشمند دین اسالم و سنت ما 
و  باشد  ساده تر  هرچقدر  که  است  رحم  صله  بحث  همین 
تأثیرگذارتر  بگیریم  فاصله  بیشتر  چشمی  هم  و  چشم  از 
است. تکریم مهمان را داشته باشیم اما این تکریم نباید به 
گونه ای باشد که افراد به زحمت بیفتند و آن شادابی که مد 

نظر دین اسالم است مهیا نشود.
بسیار  شکل  به  رحم  صله  که  گذشته  زمان های  در 
همین  طریق  از  بسیاری  مشکالت  داشت  وجود  مستمرتر 
بیشتر  که  امروز  جهان  در  می شد.  حل  آمدها  و  رفت 
یکدیگر  با  اقوام  ارتباط  شده اند  فرزندی  تک  خانواده ها 
می تواند فضای آرامش و ارتباط بین فرزندان و خانواده ها را 
بیشتر کند و این گونه می توانیم شادابی را در بین جوانان و 

خانواده ها حفظ کنیم.
برای  و  را می شناسیم  با صله رحم ظرفیت هایی یکدیگر 
پرورش آن اقدام می کنیم. در احادیث دینی وارد شده است 
از  ازدیاد مال و برکت کاهش استرس، طول عمر و …  که 
می شود.  محسوب  صله رحم  ارزشمند  دستاوردهای  جمله 
آنهایی که کنج عزلت را برمی گزیند و رفت و آمد نمی کنند 
از نظر روحی و روانی همواره استرس دارند اما رفت و آمد با 
حفظ سادگی می توان آثار بسیار مثبتی در زندگی ها داشته 

باشد. 
در صله رحم نیازی نیست که در زندگی یکدیگر دخالت 
کنار  در  که  همین  بپرسیم.  بی مورد  سواالت  یا  و  کنیم 
داشته  درددلی  خواست  دلش  فردی  اگر  و  باشیم  یکدیگر 

باشد می تواند تاثیر بسیار شگرفی را بر جای بگذارد.
از  فامیلی،  ازدواج  و  وصلت  فامیلی،  اختالفات  شدن  کم 
بد،  مرگ  دفع  صمیمیت،  ایجاد  و  ها  کدورت  رفتن  بین 
افزایش طول عمر، افزودن و برکت رزق و روزی و... همگی 
که  همانطور  اما  است  رحم  صله  مزایای  و  منافع  از جمله 
گفته شد امروزه به دلیل افزایش تجمالت، برخی چشم و 
این  از آسیب های مهمی است که متوجه  هم چشمی ها 

امر می شود.

5 شهــر شنبه 11 خرداد1398، شماره 188 ، سال پنجم نسیـم امید



خبــر

جواهری، مدیرعامل باشگاه گل گهر: 
زمان آغاز تمرینات گل گهر

مشخص شد

عنوان عضو  به  تیم گل گهر سیرجان  فارس،  گزارش  به 
تازه وارد لیگ برتر قصد دارد در رقابت های فصل نوزدهم 
حضور پرقدرتی داشته باشد و به همین خاطر پس از پایان 
بالفاصله  تهران،  به  او  بازگشت  و  بگوویچ  وینگو  مرخصی 
فعالیت خودش را در بازار نقل و انتقاالت آغاز کرده است.

این  فعالیت  خصوص  در  گل گهر  باشگاه  مدیرعامل 
برتر گفت:  لیگ  تیم در فصل جدید  تقویت  برای  باشگاه 
کرده ایم.  شروع  انتقاالت  و  نقل  در  را  فعالیت مان  ما 
درصد زیادی از بازیکنان تأثیرگذار سال گذشته را با نظر 
تنها  کردیم.  تمدید  را  آنها  قرارداد  و  حفظ  تیم  سرمربی 
خود  حضور  با  که  مانده  باقی  برتری  لیگ  سهمیه های 
با  مذاکره کردیم.  فشرده  به صورت  آنها  با  بگوویچ  وینگو 
بعضی از آن ها به توافق رسیدیم و با برخی نیز مذاکرات 
ها  آن  تکلیف  آینده  هفته  پایان  تا  ان شاءاهلل  دارد.  ادامه 
مشخص می شود و به امید خدا از 25خرداد تمرینات را 

رسما آغاز می کنیم. 
بازیکن لیگ دسته  جواهری در مورد اضافه شدن چند 
فصل  مهاجم  بیابانی  فرشاد  با  ما  گفت:  تیم  این  به  اول 
حمیدی  حسین  همچنین  و  تبریز  شهرداری  گذشته 
امید  عنوان سهمیه  به  استقالل خوزستان  تیم  دروازه بان 

به توافق رسیدیم و قرارداد بستیم. 
وی در خصوص مذاکره با سجاد حیدری گفت: او بازیکن 
بسیار  فصل گذشته مس کرمان است که وینگو شناخت 
و  داده ایم  انجام  را  شفاهی  مذاکرات  دارد.  او  از  خوبی 
انجام  نیز  ان شاا... هفته آینده مذاکرات قطعی و نهایی را 

می دهیم. 
گل گهر  ورودی  لیست  در  آیا  اینکه  مورد  در  جواهری 
لحظه  این  تا  خیر.  گفت:  دارد،  وجود  خارجی  بازیکن 
مشغول  تنها  و  نداده ایم  قرار  مدنظر  را  خارجی  بازیکن 
مدیرعامل  هستیم.  برتری  لیگ  سهمیه های  با  مذاکره 
باشگاه گل گهر در خصوص وضعیت پیمان رنجبری گفت: 
قرارداد رنجبری یک سال دیگر تمدید شد و به این ترتیب 

حضورش در تیم های دیگر منتفی است.

 نسیـم امیدورزش6

علی شیبانی: رشته 
بسکتبال در دهه های 
70 و 80 در سیرجان 
خوبی  پیشرفت های 
داشت و در آن زمان 
تیم بسکتبال سیرجان در دوره ای در 
لیگ برتر حضور داشت و این باعث 
به  تیم  بازیکنان  از  برخی  بود  شده 
اردوی تیم ملی دعوت شوند و برای 
تیم ملی بازی می کردند. اما این روند 
در سال 86 متوقف شد و بسکتبال از 
آن روزبه بعد دچار افت شد به گونه ای 
که این روزها خبری از بسکتبال در 
سیرجان نیست. به این بهانه با عباس 
بسکتبال  هیات  رئیس  ایران نژاد، 

سیرجان گفت وگو کردیم.

حاضر  حال  در  ایران نژاد  آقای   
وضعیت تیم داری بسکتبال سیرجان 

چگونه است؟
در هیچ لیگ کشوری تیم نداریم، اما از 
سال 93 کانون استعدادیابی را با حضور 
ب  ملی  تیم  )مربی  پور  کسایی  محمد 
تیم  هدفمان  و  کردیم  راه اندازی  ایران( 
ابتدا  در  که  بود  پایه  تیم های  در  داری 
تیم هایی  سیرجان  بسکتبال  چارچوب 
مثل نونهاالن، جوانان، امید شکل بگیرند 
و بازیکنان بسیار خوبی در بین این تیم ها 
هم در بین پسران و هم در بین دختران 

پرورش یابد.
تیم  به  کسی  بازیکنان  بین  از   

ملی دعوت شده است؟
بله. چند آقا و چند خانم به اردوی تیم 

ملی دعوت شده اند.
چه  در  اکنون  پایه  تیم های   

مرحله ای هستند؟
فدراسیون  هستیم  منتظر  امسال 
در  هم  ما  کند  اعالم  را  برنامه هایش 
مسابقات جوانان، نوجوانان و نونهاالن تیم 

می دهیم.
 93 سال  از  اینکه  به  توجه  با   
است  این  امید  کردید  برنامه ریزی 
زمانی که برنامه فدراسیون اعالم شد 
کردید  شرکت  مسابقات  در  شما  و 

قهرمانی مسابقات را کسب کنید؟ 
واقعیت این است که ما از استان جدا 
شدیم  و به فکر این نیستیم که قهرمانی 
استان را بگیریم، به فکر مسابقات کشوری 

و نتیجه گرفتن در کشور هستیم.
چه  برتر  لیگ  به  رفتن  برای   

برنامه ای دارید؟

لیگ  در  ما  گذشت  که  سال هایی  در 
دسته 2 با کمترین بودجه شرکت کردیم 
اما امسال هدفمان این است اگر یکی از 
اخیراً  که  گهر  گل  منطقه  شرکت های 
پای کار  شده  آن ها  با  هم  صحبت هایی 
بسکتبال  برای  بهتری  برنامه های  بیایند 

داریم.
اینکه  دلیل  ایران نژاد  آقای   
چشم  از  سال ها  این  در  بسکتبال 

افتاده چیست؟
دیده  بسکتبال  اینکه  اصلی  دلیل 
سال 86-85  داخلی  اختالفات  نمی شود 
از  که  تیمی  اولین  بود  گهر  گل  تیم  در 
شد  ایران  برتر  لیگ  وارد  کرمان  استان 
تیم بسکتبال سیرجان)گل گهر( در سال 
78 با بازیکنان بومی بود و آن زمان چون 
حمایت مالی خوبی نشد و تمام بازیکنان 
بومی بودند تیم به لیگ دسته اول سقوط 
به  تیم سال 82 مجدداً  این  باز  اما  کرد. 
لیگ برتر صعود کرد و از سال 82 تا 86 
در لیگ برتر حضور داشت اما اختالفات 
بسکتبال  بزرگان  از  تا  چند  بین  داخلی 
از  نگاه ها  باعث شد  بازیکنان  و  سیرجان 

بسکتبال برگردد.
 آیا اختالفات هنوز وجود دارد؟

است  تمام شده  اآلن  اختالفات  این 

بقیه  و  گهر  گل  اینکه  دالیل  از  یکی 
نمی کنند  هزینه  بسکتبال  در  شرکت ها 
این است که می گویند بسکتبال حاشیه 
دارد درصورتی که اکنون تمامی حاشیه ها 
هیچ  هیات  و  تیم  و  است  تمام شده 
حاشیه ای ندارد اما باید یکی بیاید و هزینه 

کند.
 حواشی که گفتید چی بودندکه 
بسکتبال  تیم  شدن  پاشیده  باعث 

سیرجان شد؟
اما  کرد  باز  نمی شود  را  موضوع  این 
اختالفات کادر فنی و بازیکنان بومی دلیل 
اصلی آن بود به طور مثال مربی از بیرون 
آوردیم و مربی های بومی به این موضوع 
می توانستیم  هم  ما  که  داشتند  اعتراض 
باشیم، یا اینکه بازیکنان به مبلغ قراردادها 
اختالفات  این  البته  می کردند  اعتراض 
اینکه  دالیل  از  یکی  هست.  همه جا 
حواشی زیاد شد این بود که ما آن زمان 
بازیکن آمریکایی داشتیم و یک صحبتی 
رفتند سم پاشی کردند.  برخی ها  شد که 
نماینده و امام جمعه شهر داخل تریبونی 
که جلوی آقای احمدی نژاد)رئیس جمهور 
کنند  سخنرانی  می خواستند  وقت( 
سیرجان  بسکتبال  از  بدگویی  به  شروع 
به  را  پولشان  دارند  گفتند  و  کردند 

این  و  می دهند  اجنبی ها)آمریکایی ها( 
مزید بر علت شد که مدیران ارشد شرکت 
گل گهر بگویند برای بسکتبال حاشیه به 
وجود آمده و باعث شد آن را کنار بگذارند.

 در آن سخنرانی چه صحبت هایی 
شد؟

گفتند دارند پول میلیاردی به بازیکنان 
بودجه  درصورتی که  می دهند  خارجی 
تومان نمی رسید.  میلیارد  به یک  باشگاه 
میلیون  واشنگتن 25  اِدی  آقای  قرارداد 
تومان و قرارداد بازیکن خارجی دیگر 11 

میلیون تومان بود. 
در  سیرجان  بچه های  استعداد   

بسکتبال چطور است؟
اگر  است.  بسکتبال  پایلوت  سیرجان 
مازندران را به کشتی می شناسند سیرجان 
را به بسکتبال می شناختند ولی به دلیل 
در  و  نشد  هزینه  رشته  این  در  اینکه 
والیبال  و  فوتبال  مثل  دیگر  رشته های 
اگر  نکرد.  پیشرفت  بسکتبال  شد  هزینه 
یک دهم این هزینه ها در بسکتبال می شد 
داشتیم  گفتن  برای  حرف  کشور  در  ما 
بسکتبال  پتانسیل  سیرجان  در  چون 

خیلی باال است.
 در سیرجان روسای هیات های 
شهرستان  مسئوالن  از  را  ورزشی 

انتخاب می کنند خیلی  از ورزشکاران 
با این انتخاب ها مخالف اند نظر شما 

در این مورد چیست؟

اگر  نمی کند  فرقی  هیچ  من  نظر  به 
مدیری که علم مدیریت را بلد باشد قطعاً 
نفر دوم هیات را شخصی می گذارند که آن 
ورزش را به خوبی بشناسد و خودش فقط 
مدیریت می کند و سایر افراد مابقی کارها 

را انجام می دهند.
را  ورزش  امر  در  کردن  هزینه   

چطور می بینید؟
ورزش  در  کردن  هزینه  با  من 
ابتدا  در  اینکه  به شرط  هستم  موافق 
کنند  درست  را  ورزشی  زیرساخت های 
بسکتبال  رشته  وقتی که  ما  مثال  به طور 
یک خانه بسکتبال، سالن بسکتبال خوب 
و ... نداشته باشیم بعد در لیگ برتر تیم 
داری کنیم به نظر من این خیانت است ما 
اول باید زیرساخت ها را درست کنیم بعد 

به سطح های کشوری و باالتر فکر کنیم.
 زیرساخت های بسکتبال در حال 

حاضر چگونه است؟
است  متعددی  سالن های  سیرجان  در 
ولی ما یک خانه بسکتبال که نیاز هست 
را کم داریم، چون قطب بسکتبال استان 
انسانی خوبی  منابع  و همچنین  هستیم 

بیشتری  زیرساخت های  به  نیاز  داریم 
داریم.

جوانان  و  ورزش  اداره  عملکرد   
سیرجان را چطور می بینید؟

اداره ورزش بودجه خاصی ندارد و فقط 
من  نظر  به  دارد.  وجود  مدیریتی  بحث 
اداره  رئیس  محمدی،  گل  آقای  عملکرد 
ورزش خوب بوده و با تغییرات در هیات 

ها انسجام خوبی به وجود آورده است.
 مدتی است رئیس هیات ها در 
حال تعویض شدن هستند و خیلی از 
افراد منتقد این قضیه هستند و این 
را سیاسی می دانند نظر شما در این 

مورد چیست؟
نمی توانم  نیستم  سیاسی  چون  من 
سیاسی  آیا  که  بدهم  موردنظر  این  در 
سیاسی  تصمیم  اگر  ولی  خیر.  یا  هست 
در ورزش گرفته شود به نظر من تصمیم 
این است  اعتقادم  باشد.  نمی تواند  خوبی 
سیاست نباید در ورزش دخالت ایجاد کند 
ورزش باید راه خودش را ادامه بدهد ولی 
متأسفانه این فقط حرف است و برعکس 
شده است. اگر می خواهی پیشرفت کنی 
یا  باید خودت را متأسفانه به یک حزب 

جناح بچسبانی.
 به بحث بسکتبال برگردیم برنامه 
سیرجان  بسکتبال  آینده  برای  شما 

چیست؟
زیرساخت های  ارتقای  اول  ما  هدف 
بسکتبال است مثل، بحث منابع انسانی و 
بحث سخت افزاری مثل سالن های ورزشی 
است این دو مورد در اولویت های کاری ما 
است و در حال حاضر منابع انسانی خیلی 
ورزشی  اماکن  بحث  در  اما  داریم  خوبی 
خیلی ضعیف هستیم هدف بعدی ما این 
است که با همین پتانسیل بومی که داریم 
آینده  سال های  در  بتوانیم  کنیم  کارمی 
باشیم و هم در  بازیکن ملی پوش داشته 

لیگ های کشوری حضورداشته باشیم.
 استعدادیابی به چه صورت شکل 

می گیرد؟
در  اول  داریم  پارامتر  سری  یک  ما 
مدارس این پارامترها را بررسی می کنیم. 
در سال اولی که ما استعدادیابی را شروع 
کردیم به 3 هزار نفر دعوت نامه دادیم و 
بر اساس  افراد در چندین مرحله  این  از 
و  گرفتیم  تست  بنیادی  پارامترهای 
کسانی که از بقیه بهتر بودند غربال شدند 
و 90 پسر و 90 دختر را انتخاب کردیم 
انجام  را  اقدام  این  و هر سه سال یک بار 

می دهیم.
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گفت وگو با عباس ایران نژاد،
رئیس هیات بسکتبال شهرستان سیرجان؛ 

حواشی تیم بسکتبال سیرجان 
تمام شده است



فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:
رد رشوه20 میلیون ریالی در سیرجان

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از رد رشوه 20 میلیون 
این  عمومی  امنیت  پلیس  شناس  وظیفه  مامور  توسط  ریالی 

شهرستان خبر داد.
 سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران 
پلیس امنیت عمومی طی طرحی در راستای جمع آوری اتباع بیگانه فاقد 
مجوز قانونی اقدام کردند. این مقام انتظامی اظهار داشت: در این طرح 
چند نفر از اتباع بیگانه پس از شناسایی و جمع آوری جهت رهایی از 
قانون اقدام به پرداخت رشوه20 میلیون ریالی به یکی از ماموران کردند. 
سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: مامور وظیفه شناس با هماهنگی مقامات 
حفاظتی رشوه پیشنهادی را صورتجلسه و متهمان را با تشکیل پرونده 

تحویل مراجع قضائی دادند. 
فرمانده انتظامی سیرجان ضمن تقدیر از صحت عمل این مامور وظیفه 
شناس خاطرنشان کرد: با وجود چنین افراد مومن، متدین و متعهد در 
سازمان نیروی انتظامی، افراد متخلف هیچ راهی برای فرار از دست قانون 

نخواهند داشت.
کشف  دام قاچاق در محور سیرجان- شهربابک

چهار  کشف  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
راس گاو قاچاق توسط ماموران انتظامی در محور سیرجان - 

شهربابک  در هفته گذشته خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر افزود: ماموران نیروی 
بودند که در حین گشت زنی به یک  انتظامی در حال گشت زنی  
از  بازرسی  ایسوزو مشکوک و  دستور ایست می دهند و در  خودرو 
آن چهار راس دام سنگین قاچاق کشف می کنند. وی در ادامه اظهار 
به مراجع  به عنوان متهم دستگیر و  نفر  ارتباط یک  این  داشت: در 
قضایی معرفی و گاوها نیز به اداره دامپزشکی منتقل شدند. فرمانده 
انتظامی شهرستان با اشاره به این که پلیس با تمام توان با هر گونه 
قاچاق و هنجار شکنی و اخالل در امور اقتصادی برخورد می کند از 
شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب 
را در اسرع وقت از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند تا نسبت به 

شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

توقیف یک وانت و کشف انواع کاالی قاچاق 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از توقیف یک دستگاه 

وانت و کشف انواع کاالی قاچاق در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: ماموران 
اداره مبارزه با قاچاق کاال شهرستان با تالش شبانه روزی و اجرای 
محورهای  بر  کامل  اشرافیت  و  آلوده  نقاط  پاکسازی  های  طرح 
مواصالتی فرعی و اصلی موفق به توقیف یک دستگاه وانت حامل 
انواع کاالی قاچاق  شدند. وی در ادامه افزود: ماموران در بازرسی از 
این خودرو، 39 قطعات دستگاه مانیتور، 26 عدد ماشین لباسشویی، 
23 عدد باطری و 162 قطعه الکتریکی کشف کردند و در این راستا 

یک نفر دستگیر شد.
وی در پایان از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد 
با هرگونه بی نظمی و فعالیت مجرمانه قاچاقچیان و افراد سودجو و 
قانون گریز از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی 110 
، نیروی انتظامی را در امر مبارزه جدی و قاطعانه با پدیده قاچاق 

یاری کنند.

خبــر

بنزین زدن کاری ست که هر راننده ای به صورت  معمول هر چند وقت 
کیفیت  و  نحوه  به  معموالً  افراد  اکثر  ولی  می دهد؛  انجام  یکبار 
سوخت گیری در جایگاه پمپ بنزین چندان توجه نمی کنند و اصرار 
عجیبی به پرکردن کامل باک بنزین دارند. غافل از اینکه این  کار چه 

مشکالتی را می تواند در پی داشته باشد.
وقتی اقدام به سوخت گیری خودرو می کنیم، نازل پمپ  بنزین مقدار 
مناسب بنزین را تشخیص داده بعد از پر شدن باک خودرو، با یک 
صدای کلیک و به صورت خودکار جریان بنزین را قطع می کند. 
درواقع این کار به دالیل افزایش ایمنی و محافظت از قطعه ای مهم در 
خودرو به نام کنیستر، که اکثر مردم از وجود این قطعه و اهمیت آن 

در سیستم سوخت خودرو اطالع ندارند، انجام می شود.
بنزین به دلیل ماهیت شیمیایی خود مقداری بخار تولید می کند که 
تجمع بیش از حد این بخارات در باک بنزین می تواند خطر آفرین باشد. 
در خودروهای امروزی راه حل مناسبی برای کنترل بخارات بنزین 
درنظر گرفته شده است، این راه حل چیزی نیست جز استفاده از فیلتر 

بخارات بنزین یعنی قطعه کنیستر.
کنیستر قطعه ای  است که با کربن اکتیو پر شده و به صورت دائمی 
بخارات بنزین را کنترل می کند و آن را به مسیر سوخت بر می گرداند. 
بنزین مایع تأثیر مخربی بر روی کنیستر دارد این اثر مخرب درحدی 
است که بعد از مدتی می تواند باعث خراب شدن کنیستر شود و شما 
را مجبور کند تا این قطعه را تعویض کنید. معموال هزینه زیادی 
را نیز برای این کار باید بپردازید. عملکرد صحیح کنیستر عالوه بر 
بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا در ایمنی خودرو نیز 
تأثیرگذار است. البته می توانید تا حدودی از خراب شدن این قطعه 

جلوگیری کنید به شرطی که موارد زیر را رعایت کنید.
هنگامی که نازل پمپ بنزین جریان بنزین را قطع کرد بنزین زدن 

را ادامه ندهید!
وقتی در پمپ بنزین در حال سوخت گیری خودرو هستید هنگامی 
که نازل پمپ جریان بنزین را به منزله پر شدن باک بنزین قطع کرد 
به بنزین زدن ادامه ندهید. معموال عده ای پس از اینکه نازل پمپ 
بنزین جریان را قطع کرد، باز هم به بنزین زدن ادامه می دهند زیرا 
می خواهند به یک عدد رند برسند و هنگامی که به عدد مورد نظر 
نزدیک می شوند شروع به فشردن لحظه ای نازل می کنند؛ یا احساس 
می کنند که بنزین بیشتری در باک جا می شود و با فشار دادن مجدد 
و چندباره نازل یا بیرون کشیدن نازل تا دهانه باک بنزین این کار را 
تا پر شدن کامل باک و گاها سرریز شدن آن ادامه می دهند که کار 

کامال اشتباهی است.
چرا نباید باک بنزین را کامال پر کنیم؟

پر کردن باک بنزین، باعث ورود بنزین به داخل کنیستر می شود و 
موجبات خرابی آن را فراهم می کند. از طرفی پر کردن بیش از اندازه 
باک موجب ریختن بنزین روی زمین می شود و عالوه بر کثیف شدن 
و بو گرفتن لباس، ممکن است باعث به وجود آمدن خطرات مهمی 

مانند آتش سوزی و انفجار در جایگاه سوخت شود.

خبــر

گروه حوادث: خواستگاری که تهدید 
دختر  خصوصی  تصاویر  انتشار  به 
جوان کرده بود، هفته گذشته به دام 

پلیس افتاد.
اعالم  با  نژاد،  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
با مراجعه  این خبر گفت: دختر خانمی 
فتا شهرستان سیرجان مدعی  به پلیس 
شد که پسری که خواستگار وی بوده و از 
این طریق اقدام به برقراری ارتباط با وی 
کرده،که پس از مدتی متوجه شدم تفاهم 
کافی برای ازدواج با یکدیگر نداریم. جواب 
خود را به وی اعالم کردم که بعد از آن 
این فرد دائما برای بنده ایجاد مزاحمت 
می کرد و اجازه ازدواج با فرد دیگری را 

نمیداد و  جدیدا اقدام به تهدید به انتشار 
بنده  شخصی  تصاویر  از  سوءاستفاده  و 

کرده است. 

داد  ادامه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
:پس از محرز شدن مستندات، شناسایی 
پلیس  کار  دستور  در  موضوع  بررسی  و 

فتا قرار گرفته و طی اقدامات فنی متهم 
توقیف  ایشان  ادله دیجیتال  و  شناسایی 
شد و متهم پرونده اظهار داشت: من به 
ارتباط  با هم  و  خواستگاری دختر رفتم 
داشتیم ولی خانواده وی راضی به ازدواج 
او  خواستگاری  به  دیگری  فرد  و  نشدن 
آمد و بنده تصاویر را به خواستگار جدید 

فرستادم .
پلیس  رئیس  پور،  مرتضی صفی  سروان 
فتا بیان در پایان داشت: خانواده ها تالش 
کنند ارتباط موثر با فرزندان برقرار کرده 
که به محض وقوع چنین اتفاقاتی فرزندان 
بتوانند به والدین خود اعتماد و مشکالت 

خود را با آن ها در میان بگذارند.

تهدید خواستگار به افشای تصاویر خصوصی 

7 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

چرا نباید باک بنزین
را کامال پر کرد
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عکس تزیینی است

شاهبداغی  حسین  دوم  یار  آتش 
پیشگیری  و  آموزش  معاون 
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان 
گفت:  سیرجان  شهرداری  ایمنی 
با توجه به فرا رسیدن فصل گرما 
و استفاده از کولر های آبی توسط 
شهروندان، رعایت نکات ایمنی به 
شرح ذیل جهت پیشگیری از وقوع 

حوادث احتمالی توصیه می شود:
در کولرهاي آبي به خاطر استفاده 
برق، ریسک خطر  و  همزمان آب 
برق  گرفتگي باال مي رود از این رو 
نصب و راه  اندازي کولر باید توسط 
سرویس  کار مجاز انجام و دفترچه 

راهنماي کولر مطالعه شود.
کشي  سیم   و  برق  انشعاب  مسیر 
آن  بودن  سالم  از  و  کنترل  کولر، 
فیوز  اطمینان حاصل شود، نصب 
کولر  برق  مسیر  در  مناسب  برق 
ضروري است، البته هنگام سرویس 
کولر، حتما باید برق آن قطع شود.
تمام تجهیزات سیستم  هاي برقي 
از جمله فیوزها، سیم کشي  ها و 
باید داراي استانداردهاي  کابل  ها 
خطرات  بروز  از  تا  باشد  الزم 

احتمالي پیشگیري شود.
و  انرژی  مصرف  کاهش  برای 
وسایل  از  باید  ایمني  افزایش 
استفاده  مصرف  کم  سرمایشي 
شود زیرا هر چه وسیله سرمایشي 
هم  آن  خطرات  باشد،  پرمصرف 

بیشتر است.
کولرها باید در مکان  هاي امن و با 
شود،  نصب  ها  دودکش   از  فاصله 
شهروندان از ریختن آب با شیلنگ 
یا پارچ بر روي پوشال  ها خودداري 
کنند زیرا خطر برق گرفتگي وجود 

دارد.
باید  در صورت تعویض پوشال  ها 
انجام شود که پوشال   دقت کافي 
باشد  نشده  خارج  مشبک  از  ها 
روي  بر  آب  انتقال  امکان  زیرا 
گرفتگي  برق  و خطر  الکتروموتور 

وجود دارد.
ارت  به سیم  باید  کولر  ارت  سیم 
صورت  در  شود،  وصل  ساختمان 
)کلید   RCCB کلید  از  استفاده 
الکتریکی  مدار  در  جان(  حفاظت 
حد  تا  گرفتگي  برق  خطر  کولر، 

زیادي کاهش پیدا مي کند.

بایدها و نبایدهای
استفاده از کولرهای آبی

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری سیرجان، این حادثه 
در  هفته گذشته توسط سامانه 125 دریافت شد 
که ستاد فرماندهی آتش نشانی بالفاصله آتش 
نشانان ایستگاه شماره دو را به بلوار مالک اشتر 

اعزام کرد. 
سرآتش یار اسماعیل اصطهباناتی سرپرست سازمان 
آتش نشانی که با حضور در محل فرماندهی عملیات 
را به عهده گرفته بود در این باره گفت: لوازم داخل 
منزل مسکونی به علت نامعلومی دچار آتش سوزی 
شده و دود و حرارت زیادی را ایجاد کرده بود. وی در 
ادامه افزود: آتش نشانان با استفاده از دستگاه تنفسی 
و لوله های آبرسانی وارد ساختمان شده و با تالش 
فراوان موفق شدند این حریق را به طور کامل مهار و 

خاموش کنند. اصطهباناتی همچنین خاطر نشان کرد: 
آتش نشانان با انجام اقدامات ایمنی الزم به عملیات 
پایان داده و به سمت ایستگاه بازگشتند. سایر نیروهای 
شرکت کننده در این عملیات سجاد ایران نژاد، ناصر 

آقاخانی، رضا قرایی و حسین شاهبداغی بودند.

آتش سوزی منزل مسکونی در بلوار مالک اشتر

برخورد دو دستگاه تریلر در کیلومتر 
35 محور سیرجان به بندرعباس یک 

کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.
فرمانده  محمدی،   پیام  سرهنگ 
این  تشریح  در  سیرجان  راه  پلیس 
 35 کیلومتر  در  داشت:  اظهار  حادثه 
تریلر  بندرعباس  به  سیرجان  محور 
کشنده اسکانیا به علت خواب آلودگی 

دستگاه  یک  به  جلو  به  توجه  عدم  و 
راننده  که  کرد  برخورد  هوو  تریلر 
و سرنشین  باخت  اسکانیا جان  تریلر 
بیمارستان  به  و  تریلر هم زخمی  این 
پلیس  فرمانده  شد.  منتقل  سیرجان 
تریلر  را  حادثه  مقصر  سیرجان  راه 
اسکانیا به علت خواب آلودگی و عدم 

توجه به جلو عنوان کرد.

مرگ راننده تریلر در تصادف محور سیرجان - بندر عباس



 برای شهری مثل سیرجان خیلی خوب نیست که سرویس های بهداشتی 
استادیوم تختی اش تمیز نباشد. 0284

 با سالم ودرود بلوار غدیرمکی آباد تا انتهای بلوار هیچ بریدگی نداره، مجبوریم تا 
انتهای بلوار را طی کنیم و برگردیم. لطفارسیدگی شود. متشکریم. 9652

 این هفته برای سنگ کاری نمای ساختمان مجبور شدم چند مرتبه چسب یک 
دو سه بخرم 35 هزار تومان، 25 هزار تومان و حتی 22 هزار تومان نیز خریدم همه 
نیز یک مارک. این چه وضعی در سیرجان است کسی به کسی نیست هر که زورش 

بیشتر گرانتر می فروشه؟ 0728
  گل گهر به درختان مسیر جاده سیرجان گل گهر بیشتر برسد بعضی از آنها 

خشک شدند و نیاز است نگهداری و درست آبیاری شوند.5673
  سالم، خیابان پانزده خرداد و خیابان جواداالئمه از قبل از عید برای حفاری 
فاضالب کنده کاری شده و هنوز درست نشده اند شهرداری چرا فکری برای آسفالت 

آنها نمی کنند؟! 5910
 چند ساله می خواهند خیابان بدر جنوبی را به خیابان میرزارضا وصل کنند و 

اعضای شورا قول آنرا داده اند ولی خبری از اقدام آنها نیست.8934
   سه ماه از سال گذشت شهرداری فقط یک خیابان)خیام( آسفا لت کرده واقعا 
باید رکود اعضای شورا شهر و شهرداری سیرجان توی کتاب گینس ثبت کنند.4729

  با سالم خواهشا به شهرک صدف هم رسیدگی کنید.کوچه های ناهموار و خاکی 
دارد کمی به فکر ما هم باشید. 4690

عوام فریبی؛ عامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات
محمد امین شاهبداغی: عوام فریبی یکی از پدیده های جهان سیاست 
است که احساسات مردم را نشانه می گیرد و سعی می کند جو حاکم 
را نسبت به نتیجه هدف خود مطلوب سازد این شگرد امروزه به صورت 
فراگیر در بین مسئوالن رواج یافته اما قبل از انتخابات ها در کشور این 
موضوع بعنوان یکی از ابزار های مهم برای جذب آرای مردم بکار می رود.
این هیاهوهای سیاسی که در لباس مردمداری و خدمت به مردم خود را 
نشان می دهد دیگر پس از چندین دوره ناکارآمدی بسیاری از مسئوالن، 
بر ذهن و تصمیم مردم اثر نخواهد گذاشت یکی از عوامل مهم این اتفاق 
نبود احزاب قدرتمند ، موثر و کارآمد است که در کنار این ها نیز وابستگی 
شخصیت های مستقل به بدنه قدرت و ثروت نیز باعث شده تا مردم 

در مقابل حربه عوام فریبی در انتخابات سر خم کرده و تسلیم شوند.
اما با گسترش شبکه های اجتماعی بسیاری از مردم در برابر روشنگری 
های سیاسی قرار گرفته و قضاوت می کنند همچنین ناکارآمدی برخی 
از مسئوالن در حوزه های مختلف نیز از جمله عوامل خنثی کننده این 

حربه سیاسی است.
بسیاری از نمایندگان مجلس خود را در کنار مردمی که از فقر و بیکاری 
کمر خم کرده اند می بینند اما این توجه ها به عمل نمی رسد. از عوامل 
جدی عدم توجه به نیاز جامعه، شعار های توخالی ، نبود حس مسئولیت 

پذیری و کاندیدا شدن صرفا برای کسب قدرت است.
در چنین شرایطی جامعه باید در خصوص جایگاه یک نماینده اطالعات 
الزم را کسب کند. پس از این اتفاق مردم به خوبی وعده های سر 
خرمن را تشخیص خواهند داد و از حجم وعده های بی نتیجه کاسته 

خواهد شد.
* مدیر مسئول »سیرجان رویداد«

ویژه

975 نفر تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سیرجان
خبرنگاران جوان: محسن نیک ورز دادستان عمومی و انقالب 
سیرجان گفت: در حال حاضر 305 خانواده زندانی با جمعیت 975 
نفر تحت پوشش حمایت های انجمن حمایت زندانیان سیرجان قرار 
دارند. وی ادامه داد: طی یک سال گذشته بالغ بر 8 میلیارد و 438 
میلیون ریال توسط انجمن حمایت از زندانیان سیرجان به زندانیان و 
خانواده های ایشان کمک نقدی و غیر نقدی شده است. انجمن حمایت 

از زندانیان حلقه ارتباط زندانی و خانواده اش با جامعه است و اهدافی از قبیل کمک به خانواده 
زندانیان، بازسازی شخصیت و اصالح زندانیان، کمک در جهت آموزش حرفه ای به زندانیان، کمک 
به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصت های شغلی یا کمک مالی و ... را دنبال می کند.

مافیای انتخاب رشته در کرمان
کل  اداره  پرورشی  معاون  مرادی،  صدیقه  گفتارنو: 

آموزش و پرورش استان  با بیان اینکه فرآیند انتخاب رشته در 
کرمان به صورت مافیا درآمده، اظهار کرد: »باید بر مراکزی که 
این کار را انجام می دهند و هزینه های گزاف دریافت می کنند 
نظارت شود. وی افزود: بودجه ی آموزش مهارت های قبل از 
ازدواج که تابستان سال گذشته در شورای آموزش و پرورش مطرح شد در اسفندماه 
تصویب شد و با افتتاح این طرح کار آموزش را شروع کردیم. وی با بیان این که 
برخی آسیب های مدارس قابل بیان و طرح نیست، خاطرنشان کرد: »ما احساس خطر 
می کنیم مسائلی در مدارس است که دانش آموزان آن ها را در خانواده و جامعه یاد 

می گیرند اما پیامد آن ها در مدارس است.

در  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  جلسه  برگزاری 
فرمانداری

روابط عمومی فرمانداری: جلسه هماهنگی طرح بسیج ملی کنترل 
فشارخون باال با حضور سرپرست فرمانداری، معاون بهداشتی دانشکده 
علوم پزشکی،کارشناسان مربوطه و نمایندگان ادارات در محل دفتر 
فرماندار برگزار شد. آقای محمودآبادی، فرماندار ویژه شهرستان در 
این جلسه بیان کرد: باید این بیماری، تبعات و عواقب آن به جامعه معرفی شوند تا بتوانیم با آگاه 
سازی، مردم را نسبت به آثار زیانبار آن بیش از پیش حساس سازیم. وی خاطرنشان کرد: در 
بحث پشتیبانی و حمایت از اجرای این طرح، در صورت لزوم از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی 

شهرستان استفاده خواهد شد. 

صدور قرار منع تعقیب عضو سابق شورای شهر
نسیم امید: محمدرضا عرب گویینی، عضو سابق شورای شهر 
سیرجان با ارسال رونوشت قرار نهایی دادسرای عمومی و انقالب 
کرمان از صدور قرار منع تعقیب خود به اتهام مبنی بر پیشنهاد 
جهت قتل شهردار سیرجان خبر داد. در حکم مربوطه چنین آمده 
است: » در خصوص اتهام آقای محمدرضا عرب گویینی فرزند 

جهانگیر دائر بر پیشنهاد جهت قتل رساندن شخص موضوع شکایت آقای رضا سروش نیا 
با عنایت به تحقیقات انجام شده در دادسرای سیرجان و نظر به اینکه صرف پیشنهاد جهت 
انجام عمل مجرمانه بودن اقدام جرم انگاری نشده ... و به لحاظ فقد وصف کیفری و نیز فقد 
ادله کافی بر انتساب بزه تهدید مستندا به مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار 

منع تعقیب صادر و اعالم می گردد.«

رهبری
کالم 
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 مثبت
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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

حقوق کودکان کار
در ماده 79 این قانون آمده که به  کار گماردن افراد کمتر از 15 

سال تمام و به کارگیری نوجوانان 15 تا 18 سال نیز در در شغل های 
سخت و زیان آور ممنوع است. اگر یک کارفرما کودک زیر 15 سال را به کار 

بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار به مجازات نقدی و برای بار دوم 
به مجازات نقدی و حبس محکوم می شود و در مرتبه سوم عالوه بر این موارد، 
کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. از سوی 
دیگر، ماد ه  84 قانون کار پیش بینی کرده است که در مشاغل و کار هایی که 
ماهیت آن برای سالمتی یا اخالق کارآموزان و نوجوانان زیان  آور است، حداقل 
سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی است.
طبق ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، تمامی افراد، مؤسسات و 
مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده 
دارند، مکلف کرده است به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت 
پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعالم کنند 
و مجازات تخلف از این تکلیف را اعالم کرده است. کودک آزاری بزه اجتماعی 
خاص زندگی جمعی است که می توان با بررسی علل و عوامل شکل گیری جرم 
و تصویب و اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در حین 

وقوع جرم و پس از وقوع جرم، تا حد امکان آن را کنترل کرد.
ارایه  به  باید  جرایمی  چنین  برابر  در  کودکان  از  حمایت  برای  مجموع  در 
آموزش های الزم به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که در گذشته در 
منازل خود مورد آزار قرار گرفته اند و مجددا به همان خانه بازگشته اند، تاسیس 
خانه های امن برای کودکان آسیب دیده و ایجاد معاضدت های قضایی و حقوقی 

برای کودکان اشاره کرد.

برابری همگان در برابر قانون
در اسالم همه کس حتی پیامبر )ص( در مقابل قانون، بی امتیاز 

در یک صف هستند و احکام قرآن و اسالم بر همه جاری است، و شرف 
و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست. قانون برای 
نفع ملت و جامعه است، برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروهها نیست. 
توجه به تمام جامعه کرده است. قانون در رأس واقع شده است و همۀ 
افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خالف 
خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، 

آن وقت است که کشور، کشور قانون می شود. 
حضرت امام خمینی )ره(

رضایت الهی
کسی که خدا را به عنوان مبدأ حکمت و رحمت بشناسد، به او 

دل می سپارد و این دل سپردن، محّبت است و یکی از ثمرات این 
محّبت، رضاست. قرآن کریم، چنین تعبیر می کند: »کسی که از خدا 
خشیت داشته باشد، به جایی می رسد که خدا از او و او هم از خدایی 

راضی است.«
امام صادق)ع( از قول خداوند می فرماید: »بنده مؤمنم را به هر حالی 
که بگردانم، برایش خیر است. پس باید به قضای من راضی باشد. بر 
بالی من صبر کند و نعمت هایم را سپاس گزارد تا نام او را در شمار 

صدیّقان، ثبت کنم.«

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر 
از فکر او.

همیلتون

خراب بودن شیرهای آب آشامیدنی بهشت زهرای قدیم و هدر رفت 24 ساعته آب )نبود نظارت شهرداری و اعضای شورای شهر سیرجان(

عکس: نسیم امید


