
گروه خبر: جلسه شورای اداری شهرستان با حضور معاون اقتصادی استانداری 
مجلس  در  مردم  نماینده  جمعه،  امام  ویژه،  فرمانداری  سرپرست  کرمان، 
در  گذشته  هفته  چهارشنبه  رسانه  اصحاب  و  ادارات  روسای  و  مسئوالن  و 

فرمانداری برگزار شد.

حجت االسالم سید محمود حسینی در ابتدای جلسه گفت: ارباب رجوع برادر 
دینی شما مسئوالن است لذا در خدمت رسانی به آنها باید تالش بیشتری 
داشته باشید. در وضعیتی که دشمن تالش می کند مردم  ما را مایوس کند 
باید حواسمان به تکریم ارباب رجوع باشد. وی در ادامه افزود: بیانیه گام دوم 

انقالب که توسط رهبر معظم انقالب مطرح شد را بایستی سرلوحه امورات خود 
قرار دهیم. به همین منظور دبیر خانه ای در سیرجان تشکیل داده ایم و همه 

مسئوالن باید در این زمینه اقدام عملی داشته باشند.
محمودآبادی، سرپرست فرمانداری ویژه در ادامه ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

محمودآبادی، سرپرست فرمانداری  در جلسه شورای اداری مطرح کرد:

توسعه ناعادالنه در شهرستان اتفاق افتاده است

چاقی بیشتر از سیگار باعث سرطان می شود
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تیترها

  ورزش  4

مرتضی دالوری، مشاور فرهنگی ورزشی سابق 
شرکت مس  در گفت و گو با »نسیم امید«:

اولین چالش تیم گل گهر
بودجه است

  حوادث  5

 حوادث  5

بی احتیاطی باز هم حادثه آفرید؛

مرگ شهروند سیرجانی
در اثر سوختگی با بنزین 

  آخر  6  خبــر  2

دکتر امین فخر، مدیر درمان تامین اجتماعی استان:

ارتقاء خدمات درمانی
 در بیمارستان غرضی سیرجان

  شهـر  3

خبـر  2

سپهری، رئیس جدید دادگستری سیرجان:

تعدد پرونده های قضائی از معضالت 
فراروی دادگستری است

مهندس مالرحمان، مدیر عامل گل گهر:

تعامل با شهرستان سیرجان
 از اولویت کاری ماست

  خبــر  2

نگاهی بر میزان مشارکت شهروندان با شهرداری و همچنین حفظ اموال عمومی؛

حفظ اموال عمومی وظیفه همگانی است



مهندس مالرحمان، مدیر عامل گل گهر در 
جلسه شورای شهر:

تعامل با شهرستان سیرجان
 از اولویت کاری ماست

محمودآبادی  با  شهر  شورای  اعضای  جلسه  خبر:  گروه 
سرپرست فرمانداری، مدیر عامل شرکت معدنی صنعتی گل 
گهر به همراه معاونانش و نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
و  تعامل  بهانه  به  گهر  گل  مدیران  از  و جمعی  مجلس  در 
همکاری بین شورای شهر و شرکت صنعتی معدنی گل گهر 

چهارشنبه هفته گذشته در شورای شهر برگزار شد.
اسماعیل خواجویی، رئیس شورای شهر در این دیدار در راستای 
رفع مشکالت شهروندی خواستار تعامل و همکاری بیشتر گل گهر و 
مجموعه مدیریت شهری شدند. وی ادامه داد: شورای شهر تشکیل 
شده از نماینده های مردم و ما نسبت به آن ها مسئول هستیم و 
همانطور که می دانید شرکت های صنعتی مشکالتی مثل آالیندگی 

و تخریب محیط زیست و... را دارند.
محمد محمودآبادی سرپرست فرمانداری ویژه نیز در این جلسه 
گفت: شوراها بازوهای توانمندی برای حوزه اجرایی هستند نظارت 
مالرحمان  امروز  داد:  ادامه  وی  است  شهرداری  کارهای  بر  آنها 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در جلسه علنی حضور 

دارند تا با تعامل دو سویه انجام شود.
مهندس مالرحمان، مدیر عامل گل گهر در این جلسه بیان کرد: 
تعامل گل گهر با شهرستان سیرجان از اولویت های کاری ما است 
و با جدیت دنبال خواهد شد. ساخت بیمارستان تخصصی گل گهر 
و مجموعه ورزشی گل گهر پروژه های ملی هستند که در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی گل گهر با سرعت پیگیری خواهند 
شد. حمایت گل گهر از شهرستان سیرجان در کنار سرمایه های 
انسانی و اجتماعی گل گهر و همراهی و همدلی مسئوالن، آینده ای 

روشن برای سیرجان و گل گهر در پی خواهد داشت.
حسن پور، نماینده مردم در مجلس نیز در این باره گفت: ظلم است 
معدنی مثل گل گهر در کنار مردم سیرجان باشد و در گذشته 
ارزش افزوده را به شهرداری می دادند اما در حال حاضر به مرکز 

استان می رود.
ایمان عتیقی، مدیر مجتمع گل گهر در این جلسه گفت: موضوعی 
زده  حرف  فیمابین  تعامل  از  جلسه  اولین  در  همیشه  که  است 
می شود اما بعد از جلسات اعضای شورای شهر مصاحبه ها علیه 
گل گهر انجام می دادند. وی ادامه داد: آقای مالرحمان در بحث 

مسئولیت های اجتماعی خود پیش قدم هستند.

خبــر

شهرستان  اداری  شورای  جلسه  خبر:  گروه 
کرمان،  استانداری  اقتصادی  معاون  با حضور 
سرپرست فرمانداری ویژه، امام جمعه، نماینده 
مردم در مجلس و مسئوالن و روسای ادارات 
و اصحاب رسانه چهارشنبه هفته گذشته در 

فرمانداری برگزار شد.
ابتدای  در  حسینی  محمود  سید  االسالم  حجت 
جلسه گفت: ارباب رجوع برادر دینی شما مسئوالن 
تالش  باید  آنها  به  رسانی  خدمت  در  لذا  است 
بیشتری داشته باشید. در وضعیتی که دشمن تالش 
می کند مردم  ما را مایوس کند باید حواسمان به 
تکریم ارباب رجوع باشد. وی در ادامه افزود: بیانیه 
گام دوم انقالب که توسط رهبر معظم انقالب مطرح 
شد را بایستی سرلوحه امورات خود قرار دهیم. به 
تشکیل  در سیرجان  ای  خانه  دبیر  منظور  همین 
داده ایم و همه مسئوالن باید در این زمینه اقدام 

عملی داشته باشند.
ادامه  در  ویژه  فرمانداری  سرپرست  محمودآبادی، 
در شهرستان  کارهای خوبی  اینکه  بیان  با  جلسه 
برخی  وجود  دلیل  به  گفت:  است،  شده  انجام 

به  کافی  میزان  به  نتوانستیم  ادارات  در  مشکالت 
به برخی بخش ها بیش  و  برسیم  یافتگی  توسعه 
تر رسیدگی شده و برخی کم تر و در این زمینه 
توسعه ناعادالنه اتفاق افتاده است که برای حل آن 
باید تالش کنیم. به گفته وی بحث توانمند سازی 
خانواده های محروم را در دستور کار قرار دادیم تا 
بتوانیم این خانواده ها را به درآمد زایی و توانمندی 
برسانیم. در امر بازار نیز نظارت های خوبی انجام 
بازار  تنظیم  و  ها  قیمت  سازی  همسان  و  شده 
راهکاری است که به واسطه آن می توان بی عدالتی 

در نقاط مختلف بازار را ریشه کن کرد.
ها  سازمان  و  ادارات  اینکه  بیان  با  محمودآبادی 
برخی  امسال  افزود:  دارند،  دولتی  و  ملی  بودجه 
و  شده  حذف  سیرجان  ای  بودجه  های  شاخص 
این نشان می دهد این شهرستان توسعه یافته شده 
است. اما بخش دیگر اعتبارات شهرستان در قالب 
مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی شهرستان 
تعریف می شود که معین های ما در نوع خود در 
می  همه  گرچه  اند،  کرده  عمل  زمینه خوب  این 
بحث  در  همچنین  کنند.  عمل  بهتر  توانستند 

اشتغال  ۲۸۲درصد رشد داشتیم.
سرپرست فرمانداری ویژه تاکید کرد: روسای ادارات 
برای جذب این اعتبار باید از جایگاه و اقتدار اداری 
خود صیانت کنند، به همین منظور کمک شرکت 
های معدنی در قالب مسئولیت های اجتماعی به 
فرمانداری سپرده می شود تا بر اساس عدالت بین 
جلوگیری  ادارات  پراکندگی  از  و  تقسیم  ادارات 
شود تا بتوانیم براساس گام دوم انقالب در راستای 

توسعه شهرستان مقتدرانه به پیش رویم.
این  در  نیز  استانداری  اقتصادی  معاون  دهقانی، 
جلسه بیان کرد: سرمایه گذاری هایی که در این 
و  بیکار  بدون  شهر  یک  نوید  گرفته،  شهرصورت 
در  وی  می دهد.  را  توسعه  باالی  های  شاخص  با 
تمام  وارد یک جنگ  ما  تصریح کرد: کشور  ادامه 
عیار اقتصادی شده است. تک تک آحاد جامعه و 
مسئوالن باید همرنگ و هم سطح مردم باشند تا 

بتوان با موفقیت این شرایط را پشت سر گذاشت.
این  در  نیز  مجلس  در  مردم  نماینده  پور،  حسن 
امیدوار  یعنی  انقالب  دوم  گام  کرد:  عنوان  جلسه 
جمهوری  نظام  های  آورد  دست  به  مردم  کردن 

از جمله  بسیاری  های  در شاخص  ایران.  اسالمی 
رتبه  و...  پرورش  و  آموزش  ورزشی،  فضای  سرانه 
بدست  کشوری  سطح  از  باالتر  حتی  خوبی  های 
دارد.  بیشتر  تالش  و  تقدیر  جای  که  ایم  آورده 
رجوع  ارباب  تکریم  متاسفانه  افزود:  ادامه  در  وی 

معظم  مقام  منویات  و  اسالم  موازین  اساس  بر 
رهبری اجرا نمی شودکه اگر اجرا می شد بسیاری 
از مشکالت مردم حل می شد. باید در این راستا 
به گونه ای عمل کنیم که مراجعه مردم به ادارات 

کمتر و مشکالت آنها رفع شود.

گروه خبر: مراسم معارفه سرپرست مدیریت 
با  گهر  گل  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 
حضور مدیر عامل و معاونان شرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر در هفته گذشته برگزار شد. 
از  مراسم  این  در  مالرحمان  جمشید  مهندس 
به  مدت  این  در  مرتضوی  مهندس  های  فعالیت 
عنوان سرپرست روابط عمومی و روابط بین الملل 
تقدیر کرد و محمد ایرانمنش به عنوان سرپرست 
شرکت  بین الملل  روابط  و  عمومی  روابط  جدید 

معدنی و صنعتی گل گهر منصوب شد.
مرتضوی طی  علیرضا  مهندس سید  است  گفتنی 
گهر  گل  عمومی  روابط  در  مسئولیت  زمان  مدت 
مدیران،  بزرگ  دستاوردهای  انعکاس  در  تنها  نه 
رونق  عرصه  کوش  سخت  کارگران  و  مهندسان 
تولید موفق بوده است بلکه در راستای مسئولیت 
های اجتماعی و فرهنگی توانسته بود نقش تعاملی، 
عادالنه و همکاری با رسانه ها را در مسیری شفاف 

و صادقانه بخوبی ایفا کند و انتظار می رود مهندس 
محمد ایرانمنش در این مسئولیت جدید در راستای 
ایفای مسئولیت اجتماعی گل گهر تعامل سازنده و 

دو طرفه با رسانه ها داشته باشد.

آزاد  دانشگاه  رئیسه  هیئت  اعضای 
رئیس جدید  با  واحد سیرجان  اسالمی 
دیدار   سیرجان  شهرستان  دادگستری 

و گفتگو کردند.
دادگستری  جدید  رئیس  آنا،  گزارش  به 
وجود  به  توجه  با  کرد:  اظهار  سیرجان 
گرایش های متعدد رشته حقوق در دانشگاه 
همکاری  و  تعامل  سیرجان،  اسالمی  آزاد 
دستور  در  دانشگاهی  واحد  این  با  جدی 
تعدد  سپهری  یدا...  است.  دادگستری  کار 
پرونده های قضائی، وقت گیری محاکم برای 
تجدیدنظر و افت کیفیت آرا را از معضالت 
خاطرنشان  و  برشمرد  دادگستری  فراروی 
کرد: از دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان 
اتاق فکر استادان  با تشکیل  تا  تقاضا داریم 
حقوق، برای گره گشایی از مشکالت مردم، با 
دادگستری سیرجان همکاری ویژه ای داشته 

باشد. وی افزود: ما آرای خود را در اختیار 
استادان قرار خواهیم داد تا ایرادات کارمان 

را مطرح کنند.
درباره  سیرجان  دادگستری  جدید  رئیس 
این  به  توجه  با  گفت:  کار  این  هدف 
همکاری، حاصل تالش های دستگاه قضایی 
خواهیم  صاحب نظران  و  مردم  نظر  به  را 
تحلیل  و  نقد  مقدمه  همچنین   و  رساند 
افزایش  و  آرا  سطح  ارتقای  نتیجه  در  و 
رسیدگی های قضائی خود را فراهم خواهیم 
تنگاتنگ  ارتباط  وقتی  افزود:  سپهری  کرد. 
علم  از  می توانیم  باشیم،  داشته  دانشگاه  با 
به روز استادان استفاده کنیم و این امر سبب 

می شود که خیلی از مشکالت حل شود.
علی یعقوبی پور، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
گزارشی  ارائه  به  ادامه  در  سیرجان  واحد 
پرداخت  دانشگاه  فعالیت های  و  عملکرد  از 

خدمت  دانشگاه  این  رسالت  کرد:  اظهار  و 
دانشگاه   و  است  جامعه  مختلف  اقشار  به 
حوزه های  به  علمی  چاشنی  با  می تواند 
حوزه ها  این  در  و  شود  وارد  قضا  مختلف 
می تواند راهکارهایی در کاهش وقوع جرائم 
و کنترل بسترهای ناهنجاری های اجتماعی 

ارائه دهد.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
با  دانشگاه  سازنده  تعامل  نیز  سیرجان 
راستای  در  شهرستان  نهادهای  و  ادارات 
مأموریت های دانشگاه را یکی از اولویت های 
این  گفت:  و  برشمرد  سیرجان  واحد 
زمینه های  در  دارد  آمادگی  دانشگاه  
تفاهم نامه  مشاوره،  و  پژوهشی  آموزشی، 
همکاری با دادگستری سیرجان امضا کرده 
و در پیشگیری و حل معضالت و مشکالت 

جامعه نقش ایفا کند. 

 نسیـم امیدخبـر2

محمودآبادی، سرپرست فرمانداری در جلسه شورای اداری شهرستان مطرح کرد:

توسعه ناعادالنه در شهرستان اتفاق افتاده است

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول: احتراماً نظر به اینکه در پرونده کالسه  961360 
بایگانی اجرای احکام شوراها براساس صدور اجراییه محکوم علیه نیاز علی شیبانی 
تذرجی محکوم به پرداخت مطالبه وجه در حق محکوم له محمد طاهر تاجیک گردیده 
که محکوم علیه کمد لباسی بزرگ یک عدد -میز جلو مبلی دو عدد -میز ال سی دی دو 
عدد -  چوب لباسی آویز 5 عدد 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 در روستای امیرآباد کوچه امام خمینی 6 تحویل آقای جواد شیبانی می باشد 
که  به مبلغ 25/250/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت گردیده و مال معرفی شده در 
روز چهارشنبه به تاریخ 1398/4/26 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای 
احکام شوراها به فروش می رسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع 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 
به مزایده مورخه چهارشنبه  نمایند مربوط  پاکت قید  نمایند و روی  احکام شوراها 
1398/4/26 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

شنبه 15 تیـر 1398، شماره 191 ، سال پنجم

در پی معارفه محمد ایرانمنش به سمت روابط عمومی گل گهر بیان شد؛

ادامه نقش تعاملی و همکاری با رسانه ها
سپهری، رئیس جدید دادگستری سیرجان:

تعدد پرونده های قضائی از معضالت فراروی دادگستری است

عکس: سیرجان خبر



گروه شهر: در گشت و گذار شهری 
گاهی با صحنه هایی از قبیل شکسته 
بودن ایستگاه های اتوبوس روبرو می 
شویم و این گمان می رسد که برخی 
احساس  شهر  برابر  در  شهروندان 
را  و همیشه حق  ندارند  مسئولیت 
به خود می دهند؛ مثال به خود اجازه 
می دهند با سد معبر در معابر عمومی، 
حق دیگر شهروندان را ضایع کنند یا 
اینکه خاک و نخاله های ساختمانی را 
در معابر عمومی تخلیه کنند. عده ای 
صحنه های  دیدن  با  شهروندان  از 
شهر  سطح  در  ها  نخاله  شدن  رها 
در برداشت اول می گویند شهرداری 
کجاست که به این امور رسیدگی و 
مشکالت شهر را حل کند؟ در حالی 

که می توان برداشت دیگری هم از این موضوع 
را  اول شهرداری  نگاه  در  اینکه  آن،  و  داشت 
باعث  کسی  چه  گفت  بلکه  ندانست،  مقصر 
ایجاد سد معبر، تخلیه خاک و نخاله در نقطه ای 
از شهر، ریخته شدن زباله در خیابان، تخریب 

ایستگاه ها و صندلی خط واحدها و... شده 
است. 

 آسیب اموال عمومی
توسط برخی شهروندان

متأسفانه عده ای بی توجه به اینکه 
این اموال متعلق به خودشان و عموم 

شهروندان است و از عوارض پرداختی 
آنان خریداری می شود، آسیب می رسانند 

نمونه آن می توان تخریب ایستگاه های اتوبوس را نام 
برد که در سال های اخیر بارها شهرداری آنها را ترمیم 
کرده است. وسایل ورزشی و مجموعه بازی کودکان در 
پارک ها، سرویس های بهداشتی، تخریب سطل های 
زباله، و تخریب فضای سبز نام برد که همه اینها برای 

رفاه حال شهروندان تهیه شده است. 
همچنین سیما و منظر شهری که همیشه مورد 
انتقاد شهروندان بوده است شهرداری در حال تالش 
برطرف کردن این مشکل است و با ترمیم دیوارهای 
تخریب شده برخی از منازل قدیمی در صدد حل آن 

است اما در هفته گذشته ما شاهد این بودیم که یک 
شرکت تاکسی بیسیم که به تازگی راه اندازی شده 
است با نصب تراکت های تبلیغاتی بر دیوار برخی 
به  زشتی  نمای  که  است  این شده  باعث  ها  اداره 
برخی خیابان ها داده شود و یا به گفته پرسنل فنی 
شهرداری زمان بهره برداری از آسفالت خیابان مولوی 
با توجه به این که آسفالت تازه ریخته شده بود 

یک کامیونی با ورود به خیابان باعث خراب شدن 
قسمتی از آن شده است و یا قانون می گوید پیاده رو 
ملک عمومی  است، اما تعداد زیادی از کسبه  به حقوق 
سایر شهروندان احترام نمی گذارند و وسایل خود را در 
پیاده روها می چینند. موضوع بسیار مهم است که 
عالوه بر اقدامات شهرداری نیازمند همکاری مردم 
است و شهروندان می توانند با تعاملی که با شهرداری 

دارند به زیباسازی هرچه بهتر شهر کمک کنند.

 عزم همگانی
برای حفظ اموال عمومی

اسماعیل خواجویی، رییس شورای شهر سیرجان 
و  خریداری  امکانات  گفت:  موضوع  این  پیرامون 
نصب شده به منظور تامین رفاه حال شهروندان و 
هموطنان صورت پذیرفته و باید با امانتداری مطلوب 
از آنها نگهداری شود؛ اما متاسفانه می بینیم اینگونه 
اموال به راحتی توسط برخی افراد از بین می روند و 

خسارت های هنگفتی به بدنه شهر وارد می آید.

وی با تاکید بر اینکه روند تخریب و آسیب اموال و 
امکانات در این شهر نگران کننده است، گفت: فردی با 
یک اداره به مشکل برمی خورد اقدام به تخریب اموال 
عمومی می کند، این قبیل اقدامات نوعی هرج و مرج و 
رفتارهای ضد شهروندی بوده که منجر به وارد آمدن 

خسارت های مادی و معنوی به بیت المال می شود.
رییس شورای شهر سیرجان وی اظهار کرد: با توجه 
به اینکه تمام همت و تالش شورا و شهرداری در 
راستای آبادانی، سازندگی، رفاه و خدمات رسانی شایان 
به شهروندان است، عده ای بی توجه به این موضوع به 

آسیب  خودشان  به  متعلق  اموال 
می رسانند، که نمونه آن شکستن 
معابر  النصب  جدید  تابلوی  پایه 
روشنایی  چراغ های  شکستن  و 

پارک ها و میادین و سرقت المپ های 
آن و رهاسازی فاضالب خانگی در معابر 

و آسیب رسانی به آسفالت است که 
زیبایی  بر خدشه دار شدن  عالوه 
خسارت  شهر،  سیمای  و  چهره 

زیادی به شهر وارد می کند.
نگهداری  و  حفظ  خواجویی 
وسایل و امکانات عمومی در سطح 
شهر را یک وظیفه همگانی عنوان 
کرد و گفت: اموال عمومی و آنچه 
از  شده  خریداری  بیت المال  از 
عوارض های به دست آمده از سوی 
نقاط  در  شهروندان  رفاه  جهت  شهروندان 
مختلف شهر تعبیه شده که حفظ و صیانت 

از آن یک تکلیف بوده و فراتر از وظیفه است.
رئیس شورای شهر به تبلیغات و دیوار نوشته 
های شهر اشاره کرد، گفت: ما در هفته گذشته 
با یک مورد تبلیغات غیرمجاز در سطح شهر 
مواجه بودیم که از طریق شهرداری پیگیر 
برخورد با آنها هستیم و هر گونه تبلیغات در 

سطح شهر باید با مصوبه شورا و جاهایی که شهرداری 
تایید می کند باشد.

اقداماتی  چنین  از  جلوگیری  برای  داد:  ادامه  او 
و عدم تکرار آن نیازمند یک عزم عمومی هستیم و 
همه شهروندان در قبال حراست و نگهداری از اموال 
همه  و  کنند  مشارکت  باید  بیت المال  و  عمومی 
شهروندان برای داشتن شهری زیبا با تمامی امکانات 
باید از آنچه که حاصل زحمات و تالش مجموعه شورا 

و شهرداری است حفاظت کنند.

 آسیب اموال عمومی هزینه زیادی 
برای شهرداری دارد

رضا سروش نیا، شهردار سیرجان در این رابطه 
عمران شهری،  و  نوسازی  قانون،  کرد: طبق  بیان 
ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و پارک ها، باغ های 
عمومی و پارکینگ ها و حفظ و نگهداری از پارک ها و 

باغ های عمومی و اصالح و 
توسعه، نظافت و تسطیح 
وظایف  جمله  از  معابر 

شهرداری است.
اینکه  به  اشاره  با  وی 
فعال شدن نهادهای فرهنگی 
جهت  در  تربیتی  و 
فرهنگ  آموزش 
شهروندی برای اصالح 
معضالت  اینگونه 
است،  بسیار ضروری 
بیان کرد: یکی دیگر 
پیامدهای تخریب  از 
عمومی،  اموال 
مالی  خسارت های 
ساالنه  که  است  آن 
زیادی  بسیار  هزینه 
را به مدیریت شهری 

تحمیل می کند .
سیرجان  شهردار 
در ادامه افزود: با بروز 
خسارت ها شهرداری 
بهره گیری  جای  به 
در  هزینه ها  این 
توسعه و عمران ملزومات شهری، بخش قابل توجهی 
از درآمد مدیریت های شهری را به تامین مجدد و 
بازسازی امکانات و تجهیزات تخریب شده اختصاص 

می دهد.
رضا سروش نیا در ادامه اضافه کرد: تخریب اموال 
از  شهری،  جوامع  در  ویژه  به  عمومی  فضاهای  و 
پدیده هایی است که نه تنها خسارت های ناشی از 
آن، مدیریت های شهری را گرفتار مشکل و تنگنای 
نگهداری از مبلمان و تجهیزات عمومی می کند، بلکه 
شهروندان را نیز از داشتن امکانات و تجهیزات مورد 
نیازشان محروم می کند. عموم شهروندان نیز باید 
همگام با شهرداری در حفظ و نگهداری اموال عمومی 
و نظافت معابر و فضاهای عمومی مورد استفاده از 
قبیل معابر و پارک ها و... نهایت دقت را به عمل آورند 
و شهرداری را در این مهم یاری رسانده و از تخریب 

این امکانات خودداری کنند.

نگاهی بر میزان مشارکت شهروندان با شهرداری و همچنین حفظ اموال عمومی؛

حفظ اموال عمومی وظیفه همگانی است
 اموال عمومی شهری از عوارض شهروندان است

خبــر

سرپرست فرمانداری ویژه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:
گل گهر در مسئولیت های اجتماعی

بیش از گذشته وارد عمل شود
ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان سیرجان به ریاست سرپرست 
فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان و با حضور نماینده، مدیر 
کل اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، مدیر کل جهاد 
کرمان،  استانداری  اقتصادی  معاون  کرمان،  استان  کشاورزی 
معین های اقتصادی بخش های مختلف شهرستان و جمعی از 

مسئوالن ادارات شهرستان تشکیل جلسه داد.
سیرجان،  شهرستان  ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمودآبادی در این جلسه با اشاره به عملکرد خوب اقتصاد مقاومتی در 
استان کرمان گفت: حوزه اقتصاد مقاومتی منطقه و بخش های مختلف 
سیرجان تا کنون نسبتاً موفق عمل کرده با این حال معتقدم همچنان 

ظرفیت عملکرد باالتری در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: طبق سخنان مقام معظم رهبری اقتصاد باید به صورت درون 
زا اداره شود و مبحث نفت محوری به سمت معدن محوری سوق پیدا 
کند؛ لذا سیرجان می تواند مدل چند جانبه ای در زمینه ی اقتصاد برای 

مناطق مختلف در سراسر کشور باشد.
محمودآبادی خاطر نشان کرد: شرکت گل گهر در زمینه ی مسئولیت 
های اجتماعی خود و اقتصاد کارآفرین اقدامات خوبی انجام داده اما 
می طلبد که بیش از گذشته وارد عمل شود. بیمارستان تخصصی گل 
گهر ، بهسازی خانه  صدر زاده و بادگیر های چپقی، راه آهن سیرجان 
به کرمان و.... همگی از جمله طرح هایی است که شرکت گل گهر به 
عنوان معین در حوزه اقتصاد مقاومتی و در راستای عمل به مسئولیت 
های اجتماعی خود در دستور کار قرار داده است.  تشکیل 5۲ کانون 
کارآفرینی و ارائه تسهیالت  به کار آفرینان نیز از دیگر اقدامات شرکت 
گل گهر در حوزه اقتصاد مقاومتی است که بایستی در توسعه آنها بکوشد 
تا بتوانیم در زمینه اقتصاد مقاومتی گام های موثری در سطح شهرستان 
برداریم و موفقیت های بیشتری را شاهد باشیم که در این راستا ، نیازمند 

حمایت همه جانبه استان نیز هستیم.
معاون اقتصادی استانداری کرمان پیشرفت اشتغالزایی در سیرجان در 
نیم سال اول بالغ بر 10 هزار اشتغال عنوان کرد و گفت: این امر به همت 
و تالش مسئوالن و معین های اقتصادی با سرمایه گذاری 50 میلیارد 
تومان در بانک ها صورت گرفته که طرح های اشتغالزایی خرد را پوشش 
می دهد و امیدواریم بر این اساس بتوانیم چیزی حدود 35 هزار شغل تا 

پایان سال ایجاد کنیم.
در ادامه معین های بخش های مختلف شهرستان به ارائه گزارش 
عملکرد حوزه خود در زمینه اقتصاد مقاومتی پرداخته و در خصوص 
بهبود عملکرد و افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی در شهرستان بحث 

و تبادل نظر شد.
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محمـد اسـماعیل خواجویـی، رییس شـورای شـهر: امـوال عمومـی و آنچه از 
بیت المـال خریداری شـده از عوارض های به دسـت آمده از سـوی شـهروندان 
بـرای رفـاه حـال شـهروندان در نقـاط مختلف شـهر تعبیه شـده کـه حفظ و 

صیانـت از آن یـک تکلیـف بـوده و فراتر از وظیفه اسـت. 

رضـا سـروش نیـا، شـهردار: 
بایـد  نیـز  عمـوم شـهروندان 
همـگام بـا شـهرداری در حفظ 
و نگهـداری امـوال عمومـی و 
فضاهـای  و  معابـر  نظافـت 
از  اسـتفاده  مـورد  عمومـی 
و...  پارک هـا  و  معابـر  قبیـل 
نهایـت دقت را داشـته باشـند 
مهـم  ایـن  در  را  شـهرداری  و 
یاری رسـانده و از تخریب این 

کننـد.   خـودداری  امکانـات 



یادداشت

پیشگیری از کبد چرب
صورت  در  و  چیست  چرب  کبد  به  ابتال  عالئم  سالمت: 
از  ابتال به کبد چرب، چه تدابیر تغذیه ای را برای جلوگیری 

پیش روی بیماری و درمان کبد چرب انجام دهیم؟
و  تظاهرات  و  می کند  رشد  مرحله  به  مرحله  چرب  کبد   

عالئم زیر را دارد:
شکم از ناحیه مرکز درد می گیرد. زبان سفیدرنگ می شود. 
تعریق و عرق کردن زیاد می شود. دور چشم سیاه می شود و 
گاه چشم خارش و سوزش دارد . کک و مک و لک صورت. 
و  تلخ  بازوها. طعم دهان  و روی  جوش صورت و پشت کمر 
بدمزه است. غلیظ بودن خون در موقع حجامت و خون دادن . 

ورم معده و زخم معده و یبوست . خواب آلود بودن.
برای پیشگیری و درمان کبد چرب این اقدامات الزم است:

از مصرف روغن صنعتی و نباتی به شدت پرهیز کنید و به 
جای آن از روغن های طبیعی مانند زیتون، کنجد، روغن ارده 

، دنبه یا پی قلوه گاه گاو مصرف کنید.
بپرهیزید  گازدار  و  سرد  نوشیدنی  و  سرد  آب  مصرف  از 
مخصوصاً بعد از ورزش و تعریق شدید و نیز ناشتا قبل از غذا 
و حین غذا و بعد از غذا تا یک ساعت )پایان هضم اول: عبور 

غذا از معده( نباید آب بخورید.
برای کاهش عطش و عدم تمایل به آب سرد، عرق کاسنی 
یا عرق شاتره یا عرق خارشتر یا عرق بید و نیز لیمو، آبلیمو، 
میوه و سبزیجات ترش و گس مانند خیار، کاهو، هویج، سیب 
ترش، هندوانه، طالبی، کیوی، انار ترش، زرشک، سماق بیشتر 

میل کنید.
داغ،  سیر  بودادنی،  دادنی،  تف  سرخ کردنی،  غذاهای  از 
ماهی شور،  مانند  نمک سود  غذاهای  و  شور  تنقالت  پیازداغ، 

چیپس، پفک ، یخمک، ترشیجات و سس بپرهیزید.
مرغ،  گوساله،  کنید.گوشت  میل  کباب  و  آب پز  را  گوشتها 

گوشت فریزری، سوسیس، کالباس، کنسرو نخورید.
بوقلمون، شتر، کبوتر،  بره،  گوشت های لطیف و گرم مانند 

خروس، بز مصرف کنید.
ناشتا یک عدد سیب )ترش نباشد( میل کنید.

صبحانه را 14 عدد زیتون میل کنید. عصر یک لیوان شربت 
کنید.  میل  عسل  با  زعفران  دمجوش  کنید.  میل  سکنجبین 
ماست را همراه با یک نخود زنجبیل میل کنید. شب 14 عدد 
چند  آدامس  مانند  پیوسته  و  آهسته  را  بادام  بخورید؛  بادام 
دهانی  بزاق  تا  بجوید  زیاد  را  غذا  کنید  سعی  بجوید.  دقیقه 

بیشتری به معده بفرستید.
اگر ناهار نخورید، سریع تر درمان می شوید.

 نسیـم امیدورزش4

گروه ورزش: نزدیک یک ماه به آغاز مسابقات 
وجود  با  و  است  مانده  باقی  فوتبال  برتر  لیگ 
آن  تقابل  و  برتر  لیگ  به  گهر  گل  تیم  صعود 
در سطح اول فوتبال کشور برای سیرجانی ها 
حال و هوای تازه ای دارد و این روزها  مسئوالن 
ذیربط شهرستان در تالش هستند که ورزشگاه 
آماده  میزبانی مسابقات  برای  را  )ع(  علی  امام 
کنند. با توجه به اهمیت این موضوع با مرتضی 
دالوری، مشاور فرهنگی ورزشی سابق  شرکت 
مس که چندین سال سابقه فعالیت در فضای 
مدیریتی فوتبال حرفه ای داشته گفت وگویی 

انجام داده ایم.

 جناب آقای دالوری، با توجه به سوابق شما 
در ورزش صنعت و شناخت از شرایط لیگ برتر، 
نگاهتان به حضور گل گهر در لیگ برتر چگونه 

است؟
طبیعتا حضور در لیگ برتر، یک فرصت مغتنم است. 
البته فرصت ها همواره همنشینی به نام مخاطره دارند که 
به آن هم اشاره خواهم کرد. صعود فوتبال گل گهر از این 
جهت ارزشمند است که با مدیریت بومی و تا آن جا که 
می دانیم بدون ریخت و پاش های معمول انجام شد. 
کنترل حواشی، کنار گذاشتن افراد مساله دار و ایستادن 
پای کادر فنی، از نقاط جذاب این صعود بود. البته باید 
عنایت داشت که فوتبال یک »گشتالت« است، یک کل 
سازمان یافته و برای موفقیت، باید تک تک اجزا به درستی 
عمل کنند. بنابراین حتما همدلی و حمایت مسئوالن 
و هواداران و همه دست اندرکاران در هر سطحی نقش 

خود را در این صعود ایفا کرده   است.
 اهمیت صعود تیم گل گهر از نظر شما چه 

است؟
بشر  اختراعات  ماورایی ترین  از  یکی  فوتبال  اساسا 
در  فراگیری شده که  آیین  به  تبدیل  وعجالتا  است 
سرتاسر زمین مومنان و کافران خودش را دارد و توانسته 
جماعت بسیاری را سرکار بگذارد یا سرشان را گرم کند. 
این پدیده ذیل نظام سرمایه داری به خوبی عمل می کند 
و می تازد و پیش می رود به  طوری که همین امسال 
گردش مالی صنعت فوتبال در یکی از کشورها، از درآمد 
ناخالص ملی بسیاری کشورها بیشتر بوده است. اگر 
بپذیریم که شگرد اصلی سرمایه داری، »سرگرمی« است 
و با این شگرد، سبک زندگی تعریف می کند و الگوی 
مصرف کاال و خدماتش را می سازد، می بینیم که سر و 
ته ماجرای فوتبال با هم می خواند؛ اما برای ما که صاحب 

یک نظام اقتصادی آشفته و قمر در عقرب هستیم، 
پیچیدگی  و تناقض ها بیرون می زند که در حوصله این 
گفت وگو نمی گنجد. فقط یک نکته را می توان درباره 
این صعود شیرین اضافه کرد و آن هم این است که 
یادمان باشد صعود، چیزی شبیه به انقالب است؛ با هر 
مصیبتی شکل می گیرد ولی هیچ تضمینی برای دوران 

پساانقالب وجود ندارد!
 فکر می کنید گل گهر برای اولین حضور در 

لیگ برتر، با چه چالش هایی روبرو است؟
برای دیدن چالش ها باید به بستری که از آن نگاه 
می کنیم توجه کنیم از بستر مالکیت تیم، اولین چالش، 
میلیارد  تا 30  با هزینه ۲0  تیمی که  بودجه است. 
دولتی  تیم های  با  رقابت  برای  کرده،  صعود  تومان 
و  ذوب آهن  سپاهان،  مثل  معدنی  صنایع  سرخابی، 
فوالد خوزستان، صنایع خودرویی مثل پیکان و سایپا 
و پدیده شهر خودرو، هم چنین تیم های نفتی و تیم هایی 

و  تراکتورسازی  جنس  از 
صاحبش،  گشاده دستی های 
اگر حداقل دو برابر این مبلغ 
تیم  ده  جزو  نکند،  هزینه 
گرفت.  نخواهد  قرار  هم  اول 
البته همیشه استثناهایی در 
وجود  دنیا  و  ایران  لیگ های 
دارند که خالف قاعده عمل 
می کنند ولی استثنا هستند 
و قاعده را نقض نخواهند کرد.

چه  ها  چالش  سایر   
می باشد؟

چالش ها  از  دیگر  یکی   
برای بنگاه صاحب تیم، ایجاد 

نارضایتی تدریجی در بین سهام داران و کارکنان بنگاه 
است. حتی مدیران بنگاه نیز به تدریج دریافتی خود را 
با مثال دستمزد یک بازیکن یا مربی مقایسه می کنند 
عوامل  و  کارگران  کرد،  خواهند  غبن  احساس  و 
گنجشک روزی که جای خود دارند. دیر و دور نیست 
که فالن هنرمند خسته نیز، یادداشتی بنویسد و به 
یادمان بیاورد که با هزینه یک بازیکن نیمکت نشین چه 
کارها می توان برای هنر کرد و... البته از عجایب فوتبال، 
یکی هم این است که افکار عمومی کم ترین واکنش را 
نسبت به پول های رد و بدل شده در آن دارد. همین 
داستان مربی پرسپولیس را ببینید. خیلی  از هواداران در 
اوج گرفتاری های معیشتی و برگزاری دادگاه های فساد 
مالی و پدیده های غریبی هم چون وام اجاره خانه،  اصرار 

میلیارد  بیست  مثال  دولت  دارند 
بپردازد  را  مربی  دستمزد  تومان 
چرا که معتقدند می ارزد. از منظر 
امکانات سخت و نرم هم شهرستان 
با چالش جدی روبروست که البته 
می توان با مدیریت آن، تبدیل به 
فرصت و گشایش شود. امکاناتی 
مثل زمین های مسابقه و تمرین، 
هوایی،  خطوط  پروازهای  هتل، 
رسانه ها و... ذیل این فرصت، امکان 

ارتقا و توسعه خواهند داشت.
مشکالت  رفع  برای   
سخت افزاری و نرم افزاری چه 

کارهایی باید انجام دهند؟
این مشکالت، در حقیقت جزیی از عقب ماندگی و 
توسعه نیافتگی منطقه هستند. شوربختانه درک بسیاری 
از مسئوالن از توسعه، به پروژه ها و مگاپروژه ها و پل و 
معدن و بتن و اصوال فیزیک و حجم محدود است. البته 
برای پیشرفت، باید یک معاش حالل و موجه برای مردم 
فراهم کرد، باید با تولید ثروت و فراهم کردن امکانات 
مادی توسعه، زیربنای توسعه غیرمادی فراهم شود ولی 
عالوه بر این که در همین مسیر هم ناکام بوده ایم، با 
بی توجهی به تعادل ها و توازن ها و سرمایه های انسانی، 
یک جامعه بی قواره بیمار با شکاف های طبقاتی عمیق 
تولید کرده ایم و انتظار داریم معجزه فوتبال، باطل السحر 
همه گرفتاری ها باشد. با توسعه فوتبال لزوما به پیشرفت 

پایدارتر است.  امکان پذیر و  اما عکس آن  نمی رسیم 
اینجا هم همان پاسخی را به شما می دهم که به یک 
مسئول ارشد استانی در سالیان گذشته دادم. ایشان که 
به فوتبال حساسیت منفی داشت، استدالل می کرد در 
المپیادی که برگزار کردیم، کتانی بچه های سیرجان و 
رفسنجان نو بود اما کتانی بچه های جنوب استان پاره 
و مستعمل. ته حرف ایشان این بود که باید از بودجه 
کمک  استان  جنوب  به  رفسنجان  و  کرمان  فوتبال 
شود. عرض کردم جدای از این که امکان قانونی نداریم 
این  است،  جدید  زندگی های  اقتضای  هم  فوتبال  و 
کتانی های نو، نتیجه توسعه نسبی سیرجان و رفسنجان 
است، اگر می خواهید کتانی بچه های آن جا هم نو شود 

باید برنامه ریزی و کمک کنید تا آنجا هم توسعه بیابد. 
 شما پیش تر در مصاحبه ای بیان کرده بودید 
مکانیسم  خصوصی سازی،  شروع  زمان  از  که 
حمایت بنگاه های صنعتی از فوتبال بغرنج تر شده 

است. االن دیدگاهتان چیست؟
حقیقتش این لطف شما و دوستان رسانه است که 
عبارات را ویرایش می کنند. من هیچ گاه این قدر نسبت 
به خصوصی سازی مودب نبوده ام. تعبیر من همیشه 
ببرند.  را  این خصوصی سازی  مرده شور  که  بوده  این 
غایت واگذاری ها در اصل44، کارآمدی بیش تر بنگاه و 
چابک سازی دولت و توزیع عادالنه تر درآمدها بوده که به 
هیچ کدام نرسیده ایم و پرداختن بدان بماند برای فرصت 
مناسب.  واقعیت این است که هزینه ورزش از سود 
شرکت کسر می شود و سهام داری که به نیت سود بیشتر 

سهم بنگاه را می خرد عمدتا رضایتی از این اتفاق ندارد. 
حتی هزینه های ورزش قهرمانی جزو هزینه های قابل 
قبول نیز محسوب نمی شود و بنگاه باید عالوه بر هزینه 
مستقیم، مالیات آن را هم بپردازد. یعنی اگر 60میلیارد 
تومان برای ورزش حرفه ای هزینه شود، هزینه نهایی 
برای بنگاه 75میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین برای 
تخصیص بودجه حتما باید اجازه سهام داران در مجامع 
عمومی شرکت ها اخذ شود وگرنه طبق قانون، تصرف 
در مال دیگران محسوب می شود که مجازات سنگین 
دارد. دقت بفرمایید که این جا بحث بیت المال نیست 
بلکه پای حق الناس در میان است. خوشبختانه به خاطر 
همان نظام آشفته اقتصادی، سهام داران عمده که اکثرا با 
یکی دو واسطه به دولت می رسند، با یک فرمان از طرف 
مقام ذیربط با تخصیص بودجه موافقت می کنند، به زبان 

خوش یا به ضرب  دگنک. 
 حضور تیم گل گهر در لیگ برتر، امتیازات 
برای شهر دارد.  اقتصادی و سیاسی  فرهنگی، 

برای استفاده از این فرصت ها چه باید کرد؟
برتر صعود کرد  لیگ  به  سال۸4 که مس کرمان 
هورا!  زرد:  نسبتا  عنوان  این  با  نوشتم  سرمقاله ای 
آن  پشت  نگرانی  می شوند.  کشوری  فحش هایمان 
برخی  و  بود  هویت  مهم  عنصر  به  توجه  یادداشت 
از آب  نگرانی ها که متاسفانه درست  و  پیش بینی ها 
درآمدند. فوتبال این قدرت را دارد که به هواداران نوعی 
هویت ببخشد. شما اگر طرفدار فالن تیم مشهور باشی، 
در هر کشور و زبان و فرهنگی، در جمع هواداران آن 
تیم پذیرفته می شوی، کری می خوانی و برای آدم و عالم 
خط و نشان می کشی. از این به بعد، هر سیرجانی در 
هر جای دنیا، خواسته یا ناخواسته اخبار تیم شهرش 
را در سطح اول فوتبال کشور به لطف پیوستگی فوتبال 
و رسانه دریافت خواهد کرد. حتی آن ها که وقتی اسم 
فوتبال می آید، دماغشان را می گیرند در مغناطیس این 
پدیده گرفتار خواهند شد. گاه سرخوش و گاه غمگین 
خواهند شد. گاه سربلند از مهمان نوازی و رقابت جانانه 
اتفاقات  و گاه خدای ناکرده سرافکنده از خشونت و 
ورزشگاه. بنابراین این صعود از منظر فرهنگی هم یک 
و  پروراندن  آشتی مجدد،  برای  است  مغتنم  فرصت 
ترویج عناصر اصیل فرهنگ بومی مثل مهمان نوازی، 

مهربانی و خونگرمی سیرجانی ها.
از کادر فنی  در بحث فنی، برداشت شما   

گل گهر و نقاط ضعف و قوت آن چیست؟
اجازه دهید در این باره مدیران ذیربط تصمیم بگیرند 

و کارشناسان فنی، اظهار نظر کنند.

شنبه 15 تیـر 1398، شماره 191 ، سال پنجم

مرتضی دالوری، مشاور فرهنگی ورزشی سابق شرکت مس  در گفت و گو با »نسیم امید«:

اولین چالش تیم گل گهر بودجه است

فقط یـک نکتـه را می تـوان درباره 
ایـن صعـود شـیرین تیـم گل گهر 
اضافـه کـرد و آن هـم این اسـت که 
یادمان باشـد صعود، چیزی شبیه 
بـه انقـاب اسـت؛ با هـر مصیبتی 
شـکل می گیرد ولی هیچ تضمینی 
وجـود  پسـاانقاب  دوران  بـرای 

ندارد!



کشف 156 کیلو مواد مخدر 
فرمانده انتظامی سیرجان گفت: در عملیات شبانه پلیس 
سیرجان و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین 

156 کیلوگرم تریاک و حشیش کشف شد. 
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین با انجام کار اطالعاتی از قصد 
انتقال یک محموله مواد مخدر از شهرستان  قاچاقچیان جهت 
سیرجان به مقصد استان فارس با خبر شده و پلیس شهرستان 
سیرجان را مطلع کردند. وی در ادامه افزود: در این رابطه ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان به همراه تیمی از پلیس 
استان قزوین در یکی از خیابان های شهرستان سیرجان مستقر 
شدند. سرهنگ محمد رضا ایران نژاد بیان داشت: ماموران پس از 
شناسایي سواری پژو 405 حامل مواد به آن دستور ایست دادند. 
ایران نژاد خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودرو 136 کیلو گرم 
حشیش و ۲0 کیلو گرم تریاک در بازرسی از منزل قاچاقچیان 

کشف و دو نفر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به تداوم طرح های مبارزه با 
سوداگران مرگ گفت: پلیس با تالش بی وقفه خود و با تکیه بر 
اقدامات اطالعاتی اجازه نمی دهد از حوزه امن شهرستان به منظور 

عبور محموله های مواد مخدر سوء استفاده ای صورت بگیرد.

کشف 1200 لیتر گازوییل قاچاق 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از توقیف یک 
دستگاه اتوبوس حامل گازوئیل قاچاق در جاده سیرجان- 

بافت در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر بیان کرد: مأموران 
مبارزه با کاالی قاچاق نیروی انتظامی با رصد اطالعاتی و کنترل 
شناسایی  را  قاچاق  سوخت  حامل  اتوبوس  دستگاه  یک  جاده 
به عمل آمده  بازرسی  ادامه گفت: در  و متوقف کردند. وی در 
مشخص شد که این اتوبوس حامل 1۲00 لیتر گازوئیل قاچاق 
بوده است که در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل 
داده  تحویل  قضائی  مرجع  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده 
شدند. فرمانده انتظامی شهرستان در ادامه گفت: مبارزه با قاچاق 
از مأموریت های مهم و مستمر پلیس برای رشد و شکوفایی اقتصاد 

کشور است.

آرزوی ما در نیروی انتظامی شهادت است 
معارفه خود گفت: در  استان در جلسه  انتظامی  فرمانده 
نگاه انسانی و اسالمی، وطن ایرانیان همین آب و خاک و 
را مشخص  مرز  آن چه  زیرا  نیست  مرزی  خط کشی های 

می کند اعتقاد الهی و آزادی خواهی انسانی است.
سردار ناظری در ادامه افزود: از خانه کشور ما بزرگتر خانه اسالم 
است و هر آن که ندای فردی به گوش برسد و هر جای جهان 
کنونی ندای مظلومی برخیزد طلب کمکی از مسلمانان داشته 
باشند همه ما گوش به فرمان رهبر خود و پا در رکاب سردار حاج 
»قاسم سلیمانی« خواهیم بود. وی ضمن آرزوی شهادت برای خود 
در مدت خدمت در نیروی انتظامی افزود: امیدوارم همچون سنوات 
گذشته بتوانم در مسئولیت جدید به مردم دیار کریمان خدمت 

کنم و برای همشهریان خود مثمر ثمر باشم.

خبــر

گروه سالمت: پس از خوردن غذای آلوده ممکن است عالئم مسمومیت در 
کمتر از 30 دقیقه ظاهر شود.

برگرها: بخش های نپخته گوشت به ویژه برگرها می تواند شما را در خطر 
مسمومیت با باکتری خطرناکی به نام اشرشیاکلی قرار دهد. مسمومیت ناشی 
از مصرف گوشت نپخته با عالئمی از قبیل اسهال، درد شکمی، تب و استفراغ 

همراه است و دوره نهفتگی آن بین دو تا هشت روز است.
جوانه ها: دانه حبوبات و غالت برای رشد و جوانه زنی نیاز به محیط مرطوب 
و گرم دارند و این شرایط محیط مناسبی برای رشد باکتری ها بویژه سالمونال 
و اشرشیاکلی خواهد بود. حتی اگر این جوانه ها در شرایط بهداشتی و در 
منزل تهیه شوند، بازهم در این فصل در معرض آلودگی با این میکروب های 

خطرناک هستند.
ساالد تهیه شده از سبزیجات برگی: ساالدها و سس های تهیه شده برای 
پوشش دهی آنها، بویژه اگر به صورت دستی تهیه شده اند، می توانند شما را 
در تابستان در معرض بیماری قرار دهند. کاهو و فردی که ساالد را تهیه کرده 
خود از منابع اصلی آلودگی ساالد محسوب می شوند. مواد اولیه برای تهیه 
این ساالدها به طرق مختلف آلوده می شوند؛ از آبیاری با آب آلوده در مزرعه 

تا دستان آلوده افراد و وسایل آلوده.
بستنی های دست ساز و خانگی: یکی از مواد مورد استفاده در تهیه بستنی 
تخم مرغ خام است که حاوی باکتری خطرناکی به نام سالمونالست. بنابراین 
بستنی های ساخته شده در فروشگاه ها ممکن است آلوده به این باکتری 
باشند. عالوه بر سالمونال، خطر مسمومیت با لیستریا نیز با مصرف این گونه 

بستنی وجود دارد.
خربزه و هندوانه: این دو میوه محبوب تابستانی در معرض آلودگی با لیستریا 
هستند. این میکروب در سطح پوست این میوه ها باقی می ماند. بنابراین قبل 
از قرار دادن این میوه ها در یخچال و نیز برش حتماً آنها را شسته و حتی با 
وسیله مناسبی بسائید. در غیر این صورت هنگام برش باکتری ها از سطح 
به داخل وارد شده و در صورت نگهداری باقیمانده میوه برای روزهای بیشتر، 

آنها را بشدت آلوده می کند.
گوجه فرنگی: گوجه فرنگی اغلب در ساالد و ساندویج مورد استفاده قرار 
می گیرد اما به دلیل این که پخته نمی شود، می تواند منشاً شیوع بسیاری 
از بیماری ها باشد. بنابراین قبل از مصرف آن را به دقت شسته و فاسد شده 

ها رو دور بریزید. 
تخم مرغ زده شده: خطر آلودگی با سالمونال در تخم مرغ بسیار باالست به 
ویژه اگر در دمای مناسب نگهداری نشود )دمای یخچال یا کمتر(. همیشه 
سعی کنید تخم مرغ را از فروشگاه هائی تهیه کنند که آن را در قسمت سرد 
نگهداری می کنند. اگر در حین آشپزی الزم است تخم مرغ همزده را برای 

زمانی نگهداری کنید، حتما آن را در ظرف یخ قرار دهید.
ساالد ماکارونی: استافیلوکوکوس در پوست و موی افراد وجود دارد و ممکن 
است در حین تهیه این غذا منتقل شود بویژه اگر در یخچال نگهداری شود.

ساالد سیب زمینی: زمانی که سیب زمینی پخته می شود، ممکن است 
باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم در آن زنده باقی بماند. سرد کردن آرام 
این سیب زمینی در شرایط مساعدی برای جوانه زنی اسپورهای آن فراهم 

می آورد و این باکتری سم بسیار خطرناکی تولید می کند.

یادداشت

گروه حوادث: مرحوم زلفی، مرد میانسال سیرجانی که بر 
اثر آلودگی با بنزین و انفجار آبگرمکن حدود یک هفته 
قبل دچار سوختگی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده 

ناشی از سوختگی شدید جان خود را از دست داد.
 به گزارش خبرنگار » نسیم امید« یکی از بستگان او در خصوص 
جزئیات حادثه گفت: این فرد که در حال درست کردن موتورش 
بود  و با بنزین در تماس بود پس از اینکه کارش تمام شد برای 
روشن کردن آبگرمکن اقدام کرد که در اثر جرقه دچار حریق 
شد که بالفاصله او را به بیمارستان امام رضا ع منتقل کردند. وی 

در ادامه افزود: پزشکان در بیمارستان اعالم کردند که دچار 50 
درصد سوختگی شده است و به کرمان منتقل شد و متاسفانه 
پس از یک هفته به دلیل سوختگی زیاد جان خودش را از دست 
داد. وی با بیان اینکه این فرد ساکن بدرآباد بوده و دارای دو 
فرزند دختر و پسراست و به علت بی احتیاطی جان خودش 

را از دست داد. 
به گفته کارشناسان 90  درصد سوختگی ها در اثر بی احتیاطی و 
رعایت نکردن اصول پیشگیری است، بنابراین می توانیم با افزایش 
آگاهی و رعایت نکات ایمنی از آن ها پیشگیری کنیم. سوختگی 

خطری است که تقریبا همیشه و همه جا آدم را تهدید می کند 
و فقط با رعایت نکات ایمنی می شود از آن در امان ماند. خیلی 
از وسایل و اشیایی که هر روز با آن ها سروکار داریم ممکن است 
دست و بدن مان را بسوزانند؛ از شعله اجاق و آب داغ گرفته 
تا وسایل الکتریکی و حتی مواد شوینده و گاهی وقت ها چند 
لحظه حواس پرتی، آسیب های غیرقابل جبرانی به وجود می آورد. 
بخصوص خطر آتش سوزی و سوختگی با بنزین بسیار خطرناک 
تر است زیرا نقطه اشتعال بنزین پایین است و با کوچک ترین 

جرقه یا کبریت می تواند صدمات جبران ناپذیری ببار آورد.

بی احتیاطی باز هم حادثه آفرید؛

مرگ شهروند سیرجانی در اثر سوختگی با بنزین 

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

مسمومیت برخی مواد غذایی
در تابستان

احتمال  می گوید:  بریتانیا  سرطان  تحقیقات  موسسه 
ارتباط سرطان روده، کلیه، تخمدان و کبد با اضافه وزن 

بیش از ارتباط این بیماری ها با مصرف دخانیات است.
گزارش موسسه تحقیقات سرطان حاکی از آن است که 13 نوع 
سرطان با چاقی مرتبط است. اینها عبارتند از: سرطان پستان، 

سرطان روده، سرطان پانکراس، سرطان مری، سرطان کبد، 
معده، مثانه، رحم، تخمدان، تیروئید و مغز. 

نکته مهم این است که در حالیکه مصرف سیگار روبه کاهش 
تمامی  و  می شود  بیشتر  همچنان  چاقی  به  ابتالی  است 
کارشناسان و پزشکان معتقدند که این وضعیت نگران کننده 

است.

چاقی بیشتر از سیگار باعث سرطان می شود

بهار امسال بارندگی های گسترده منجر به رویش پوشش مرتعی 
وسیعی در محیط شده است و حاال با فرا رسیدن فصل تابستان 
پوشش  این  خورشید  سوزان  تابش  دما،  افزایش  آن  تبع  به  و 
در  آتش  های  با یک جرقه شعله  و  را خشک می کند  گسترده 
آن جان می گیرد که ضمن تخریب محیط زیست گاها حوادث 
ناگواری را رقم می زند. برخی از دالیل خطرناک بودن این نوع 
آتش سوزی سرعت توسعه آتش سوزی و گاها غیر قابل پیش 
بینی بودن مسیر توسعه آتش به ویژه در شرایط وزش باد، از بین 
رفتن نهال های جوان، کاهش تنوع گیاهی در جنگل و به خطر 
و  به خاک  برگشت عناصر غذایی  افتادن حیات وحش، کاهش 
فقیر شدن خاک، آلودگی هوا و شیوع بیماری های تنفسی است. 

لذا باید مواظب باشیم:
ته سیگار و کبریت نیم سوخته را در جنگل و مرتع پرتاب نکنیم.

از روشن کردن آتش به ویژه در زمانی که سطح جنگل و مرتع 
هوا  و درجه حرارت  بوده  علف های خشک  یا  برگ  از  پوشیده 
زیاد است خودداری و قبل از ترک محل، آتش را خاموش کنیم.

ظروف شیشه ای و پالستیکی را در جنگل و مرتع رها نکنیم زیرا 
زیر تابش آفتاب همانند عدسی عمل کرده و آتش ایجاد می کند.
معاونت آموزش و پیشگیری
و روابط عمومی سازمان آتش نشانی

آتش در کمین
جنگل هاو مراتع...مراقب باشیم

انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
کاالی  کشف  به  اشاره  با  شهرستان 
این  در  اتوبوس  دستگاه  یک  از  قاچاق 
طبق  اقالم  این  ارزش  گفت:  شهرستان 

برآوردها به 200 میلیون ریال می رسد.
باره  این  در  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 

حین  انتظامی  ماموران  افزود: 
در  عبوری  خودروهای  کنترل 
محور مواصالتی به یک دستگاه 
اتوبوس مشکوک و آن را متوقف 
کردند. وی در ادامه اضافه کرد: 
در بازرسی از این اتوبوس، 504 
ثوب البسه قاچاق، پنج دستگاه 
و  برقی  کن  سرخ  ساز،  قهوه 
لنت ترمز موتور سیکلت کشف 
و برابر اعالم کارشناسان ارزش 
کاالهای مکشوفه ۲00 میلیون 
اشاره  با  وی  شد.  برآورد  ریال 
نظر  مورد  اتوبوس  اینکه  به 
توقیف شده است، ادامه داد: در 
دستگیر  متهم  یک  رابطه  این 

تحویل  مقدماتی  پرونده  تشکیل  از  پس  و 
ادامه  نژاد  ایران  سرهنگ  شد.  قضایی  مقام 
داد: مقابله با سرقت، مقابله با کاالی قاچاق، 
مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با ناهنجاری ها 
اولویت های  از  اجتماعی  اخالقی های  بد  و 

نیروی انتظامی است.

اتوبوس حامل قاچاق کاال توقیف شد

شنبه 15 تیـر 1398، شماره 191 ، سال پنجم

عکس تزیینی است



 سالم، اداره آبفای شهرستان سیرجان با سالم. لطفا آب شرب 
داخل فضای سبز شهرداری منطقه دو را قطع نمایید. جنب این 
فضا موتور پمپ شهرداری قرار دارد که میتوان درختان را با آن 

آبیاری نمود. شب و روز شیر آب باز است. ۲49۲
 فرماندار جدید یه سروسامانی به وضعیت سد معبرهای مغازه 
عبور  شود  نمی  بازار  داخل  بدهد  قدیم  بازار  و  محیاشهر  های 
کنی هر مغازه دار یک میز دو متری گذاشته و مسیر را گرفته 

است. 793۸
نصفشان  شدند  آبی خشک  بی  اثر  در  شیراز  بلوار  درختان   
که  زیبا  کاج  درختان  امسال.  نیز  بقیه  شدند  خشک  پارسال 
حیفشان است بخصوص روی پل دفاع مقدس که دارند خشک 

می شوند.۸604
 وضعیت اجاره خانه خیلی خرابه چرا کسی نظارت نمی کند 
حساب و کتابی باشد بد نیست هر کس هر قیمتی دوست داره 

اجاره تعیین می کند؟47۲1
 با سالم ، بلوار نبوت و خیابان های شهرک سالمت پر از چاله 

و گودال هستش لطفا رسیدگی کنید. 9443
به  سیرجان  شناسی  دیرینه  موزه  آثار  تمامی  اخیرا  سالم،   
فارس  استان  مسوولین  استقبال  مورد  و  منتقل  موزه شاهچراغ 
قرارگرفت. باید به حال این شهرگریست که قدر میراث و تاریخ و 

پیشینه خود را نمی داند. 4179
 خدا گرا نفروشان را به عذاب الهی گرفتار کند. حق ما کارگران 
را نباید با گران فروختن میوه و یا مایحتاج غذایی گرا نتر از قیمت 

حد خود پایمال کنند. روزی باید جواب خدا را بدهند. 3470
 شهرداری همه چهارراه هایی را که چراغ راهنما دارند خط 
کشی کرده ااِل چهارراه ابوذر در خیابان ولیعصر که نه خط کشی 

عابر پیاده دارد و نه پل. ۲03۲
 از شهردار محترم تقاضا داریم به شهرک صدف هم رسیدگی 

کند، خاک همه جا را گرفته است. 90۲6
 قبل از اینکه موبایل تان را بفروشید کد زیر را در موبایل درج 
معلومات  و  ها  داده  تمامی  کد  این   -*۲7673۸55# فرمایید: 
هایی  برنامه  زیرا  نمود.  خواهد  پاک  را  شما  گوشی  در  موجود 
وجود دارند که قادرند تصاویر و کلیپ های باقیمانده موجود در 
گوشی شما را بازیابی کرده و در دسترس قرار دهند.  این پیام را 
منتشر کنید ، چه بسا با این کارتان باعث جلوگیری افشای راز 

مردم شوید.۸406
 آیا شهری که این همه معدن دارد باید بچه من که لیسانس 
گرفته و بیکار است از بیکاری افسردگی بگیرد؟ خدا از تقصیرتان 

نمی گذرد که غیر بومی ها را به این شهر می آورید.1059
 سالم، کمربندی هیچ تابلویی که نشان بده مسیرها رو نداره 
نفر میان  آباد هست به خدا روزی ده  ابتدای حجت  من مغازم 
آدرس جاده حجت آباد، بافت، شیراز و بندر عباس رو می پرسند 
زشته شهر با این همه تردد یک تابلو نداشته باشد دقیقا از ابتدای 
میدان گمرک تا پل باسفهرجان هیچ تابلویی نیست خسته شدیم 
تابلو مگه چقدر هزینه داره که  ار بس آدرس دادیم نصب یک 

رسیدگی نمی کنید. 54۸7

ویژه

ارتقاء خدمات درمانی در بیمارستان تامین اجتماعی سیرجان
 روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی: دکتر امین فخر، مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان در بازدید از توسعه بیمارستان غرضی گفت: 
برای افزایش و ارتقاء خدمات در بیمارستان تامین اجتماعی سیرجان 
تالش مضاعف داریم. وی ضمن بازدید از بخش های بستری و سرپایی 
بیمارستان دکتر غرضی سیرجان و طرح های عمرانی این مرکز درمانی 
)بهسازی بخش های زایمان، سی اس آر و توسعه اورژانس( از بیماران 

بستری در بیمارستان عیادت کرد و با مراجعین سرپایی و همکاران نیز به پرداخت. دکتر فخر افزود: 
بخش سی اس آر بیش از 90 درصد و بخش زایمان نزدیک به 60 درصد پیشرفت داشته اند. 

همچنین ۲5 درصد از عملیات توسعه بخش اورژانس نیز به انجام رسیده است.

سوختن 30 هکتار از اراضی جنگلی بافت 
ایرنا: مهدی رجبی زاده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان گفت: 30 هکتار از اراضی منابع طبیعی منطقه اورسوئیه 
بنگان از توابع شهرستان بافت پنج شنبه هفته گذشته در آتش 
سوخت. وی با بیان اینکه پوشش گیاهی منطقه اورسوئیه بنگان، 
مرتع مشجر با درختان جنگلی نظیر کهکم، بادام کوهی و ارژن 
است تصریح کرد: حریق دامنه کوه تا ارتفاع ۲ هزار و 600 متری را درگیر کرده بود. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکید کرد: علت ایجاد حریق در منطقه اورسوئیه 
بنگان شهرستان بافت در دست بررسی است در حالی که شواهد حاکی از رخداد خطای 

انسانی است.

سد تنگوئیه بحرانی ترین وضعیت را در میان سدهای استان دارد
گفتار نو: حامد فراز، مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی 
و برق آبی شرکت آب منطقه ای استان گفت: در حال حاضر 
کنترل آب سدهای استان با حساسیت انجام می شود و برخی 
ازاین سدها در وضعیت بحرانی به لحاظ ذخیره آب قرار گرفته 
و حال خوشی ندارند .وی در ادامه افزود: هم اکنون سد تنگوئیه 
سیرجان با ظرفیت 39 میلیون متر مکعب، فقط 9 میلیون متر 
مکعب آب ذخیره دارد که بحرانی ترین وضعیت را در میان سدهای استان دارد. وی تاکید 
کرد: حدود 90 درصد از آب سدهای کرمان در بخش کشاورزی مصرف می شود و باید 

با اتخاذ روش های نوین آبیاری نهایت صرفه جویی توسط کشاورزان انجام شود.

اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بومی محلی برگزار شد
گروه خبر: اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بومی و محلی 
شهرستان سیرجان با همت هیات ورزشی روستایی و بازی 
کارگزاری  رسمی  همکاری  با  سیرجان  محلی  و  بومی  های 
بیمه سعادتمندی حدفاصل روستای شریف آباد و جعفرآباد 
پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد. به گزارش رسیده از مجری 

این جشنواره این مراسم مصادف با والدت با سعادت حضرت معصومه)س( و روز دختر 
با اجرای ورزش های محلی دوشاخ، طناب کشی، مچ اندازی و... همراه با موسیقی محلی 

و اهداء جوایز ویژه آقایان و بانوان برگزار شد.
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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

خشونت علیه زنان از نظر حقوقی
خشونت علیه زنان اقسام گوناگونی دارد؛ از شناخته  شده  ترین آنها 

که همان خشونت فیزیکی است، تا خشونت های دیگر کالمی، جنسی، 
روانی، مالی، اجتماعی و حتی شغلی، سیاسی و قانونی. مفاد دو اصل ۲0 و ۲1 
قانون اساسی از یک سو تساوی حقوق زن و مرد و از دیگر سو وظیفه دولت را در 
خصوص تضمین حقوق زنان اعالم کرده است.  قانونگذار در این خصوص آنگونه 
حساس است که در ماده 619 قانون مجازات اسالمی مقرر داشته »هرکس در 
اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات 
مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس و ضربه شالق محکوم 
خواهد شد.« توجه شود که قانونگذار به تعیین مجازات حبس و شالق، هردو 

با هم، توجه داشته است.
درباره خشونت های کالمی هم قانونی داریم؟

در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به کار بردن الفاظ زشت و مستهجن در 
حضور یا نسبت به زنان به عنوان آزار جنسی قابل تعقیب و مجازات تلقی شده 
است. گمان می رود با توجه به اطالق ماده 619 که به آن اشاره کردم، می توان 
تعداد بسیاری از اعمال و حرکات و گفته ها را در صورتی که نسبت به خانم ها 
صورت می گیرد در محدوده این ماده تعقیب و مجازات کرد. تعبیر این موارد 
به خشونت درست نیست اما به هر حال اینها تبعیض است و با توجه به اصول 
19 و ۲0 و ۲1 قانون اساسی و مقدمه این قانون ممنوع است و ضمانت اجرای 
این ممنوعیت نیز ماده 570 قانون مجازات اسالمی در باب تعزیرات است که 
محروم کردن افراد از آزادی یا حقوق مقرر در قانون اساسی را جرم شناخته و 

قابل مجازات اعالم کرده است.

تربیت و تزکیه مقدم بر تعلیم است
هر اصالحی نقطه اولش خود انسان است. انسان اگر درست بشود همه 

چیز عالم درست می شود. همان طوری که هر شخص و هر فردی موظف 
است که خودش را اصالح کند، دیگران را هم اصالح کند. انسان یک موجودی 
است که اگر چنانچه مهار نشود و سرخود بار بیاید و یک علف     هرزه ای باشد و 
تحت تربیت واقع نشود هر چه بزرگتر بشود به حسب سال و بلند پایه تر بشود 
به     حسب مقام، آن جهات روحی تنزل می کند. مهم تربیت است، علم  تنها 
فایده ندارد، علم  تنها مضراست. تربیت و تزکیه مقدم بر تعلیم است. کوشش 

کنید این آموزشی که به مردم می دهید جهت دار باشد.
حضرت امام خمینی )ره(

مقدر بودن رزق و روزی
»خداوند به بندگانش لطف دارد و به هر کس بخواهد روزی می 

دهد و اوست نیرومند شکست ناپذیر.« این معنا در آیه ۲6 سوره رعد 
مورد توجه قرار گرفته: »خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد وسیع 
می کند و برای هر کس بخواهد تنگ می سازد.« معنای آیه این نیست 
که خداوند به عده ای روزی می دهد و به عده ای هم روزی نمی دهد، 
چون در هر حال خدا به همه بندگانش روزی رسانی می کند. امام علی)ع( 
را نیز در این موضوع، بیانی شیوا و متین است: »خدا، رزق و روزی را 
مقدر داشت. زیادی، کمی، تنگی معیشت و گشایش در زندگی، همه به 

دست اوست.«

مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش، رمز زندگي همین 
است.

مولیر

شکسته شدن پل فلزی ورودی بازار از طرف خیابان 17 شهریور
)به گفته کسبه تا کنون چند پای عابر پیاده در اثر گیر کردن در آن شکسته شده است(

عکس: علی شیبانی


