
گروه حوادث: در یک ماه گذشته بارها خبر کشف مشروبات الکلی توسط 
حوزه قضایی شهرستان اعالم شده است موضوعی که این روزها به یک 
معضل تبدیل شده است. این مشروب ها عمدتا در آشپرخانه های زیرزمینی 

از مسمومیت و مرگ  اخبار متعددی  اخیر  تولید می شود و طی سالیان 
مصرف کنندگان این نوع مشروبات الکی به گوش رسیده است. دادستان 
عمومي و انقالب شهرستان سیرجان در باره کشف اخیر مشروبات الکلی بیان 

کرد: در راستاي برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي و با دستور قضایي و تالش 
ماموران نیروي انتظامي شهرستان 540 لیتر از مشروبات الکلي که به طور 

ماهرانه اي در خودرو سواري زانتیا جاسازي شده بود کشف شد...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

در پی كشف 540 ليتر مشروبات الكلي هفته گذشته؛

مصرف مشروبات الکلی معضل شده است

تناسب در ازدواج
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به همت اندیشكده موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر؛

انجام طرح خودارزیابی شغلی
در  شبه خانواده های بهزیستی
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نيک ورز، دادستان شهرستان:

رفع تصرف 8 هكتار زمين
در محمودآباد شيخ ها 
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حوادث  5

هادیان، رئيس اداره كار؛

ثبت نام از فارغ التحصيالن دانشگاهی 
در سامانه كارورزی

شركت سنگ آهن »گهرزمين« 

بهره بردار معدنی نمونه استان كرمان 
در سال 98

  اطالع رسانی  4

 در پی چاپ گزارش نگارستان درباره پل زیرگذر مكی آباد؛

جدال با فرماندار
گروه خبر: طی مراسمی با حضور سید مصطفی آیت اللهی موسوی، معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری کرمان، رضا سروش نیا شهردار سیرجان، محمد اسماعیل خواجویی رئیس 
شورای شهر سیرجان، سهراب بهاالدینی معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری سیرجان و تنی چند 
از اعضای شورا و مدیران شهری، چند طرح عمرانی شهرداری سیرجان افتتاح و کلنگ زنی شد.
سید مصطفی آیت اللهی موسوی در  این  مراسم به همراه رضا شهردار و تنی چند از مسئوالن 
شهری از پایانه مسافربری بعثت، سایت زباله، سایت نگهداری سگ های ولگرد، بهشت رضا)ع(، 

روند آسفالت الین غربی بلوار هجرت، سالن همایش های شهرداری و ...



کسب رتبه اول اشتغالزایی سیرجان در استان
درجلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان در استانداری 
برگزار شد، رتبه اول اشتغالزایی در سال۱۳۹۷ به شهرستان سیرجان 
رسید وازسرپرست فرمانداری ویژه سیرجان بعنوان رئیس کارگروه اشتغال 

شهرستان سیرجان تقدیر و تشکر به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان، هادیان 
رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان با اشاره به ایجاد 
بیش از۸ هزار فرصت شغلی در سال  گذشته افزود: تعهد اشتغال سال 
۹۷شهرستان سیرجان۲۸۸0 نفر بود که باهمت و تالش مسئوالن و استفاده 
از ظرفیت های این شهرستان 5۱5۳ شغل بیش از تعهد شهرستان ایجاد 

شد.
وی در پایان گفت: این دستاورد ارزشمند حاصل همکاری جدی تمام 

اعضای کار گروه اشتغال شهرستان و همه دستگاه های اجرایی است.

تعلیق، برگ برنده نویسنده است
کارگاه آموزشی لذت داستان با تدریس محمد علی رکنی برگزیده بخش 
آتیه جایزه آل جالل که به همت موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر در 

حال برگزاری است این روزها با استقبال خوبی روبه رو شده است. 
به گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه گل گهر، در جلسات هفتم 
و هشتم این کارگاه مفاهیم اولیه داستان نویسی در ادامه جلسات پیشین 
به هنرجویان آموزش داده شد. رکنی در این جلسات از تعلیق به عنوان 
یکی از ابزارهای مهم در داستان نویسی یاد کرد و گفت: دادن اطالعات به 
صورت قطره چکانی به مخاطب را تعلیق می گویند که در واقع برگ برنده 
نویسنده است. نویسنده باید در دادن اطالعات به مخاطبش بخیل باشد و او 
را تا پایان داستان با خود همراه کند. وی افزود: با این حال، دادن اطالعات 
به صورت غیر مستقیم و قطره چکانی نباید داستان را به معما تبدیل کند. 
این نویسنده سیرجانی در بخش دیگری از این جلسات به استفاده از انواع 
زبان در داستان اشاره کرد و گفت: برای نوشتن یک داستان می توان از 
زبان معیار یا زبان محاوره استفاده کرد. با توجه به این نکته که نویسنده هر 
زبانی را که برای نگارش داستان خود انتخاب کرد باید آن را تا پایان داستان 
حفظ کند. وی خطاب به حاضران در جلسه گفت: در مجموع سعی کنید 
داستان را به زبان معیار بنویسید چرا که خواننده در ناخودآگاه خود، داستانی 
که به زبان معیار نوشته شده باشد را با زبان محاوره خواهد خواند. این زبان 
در دیالوگ نویسی نیز باید رعایت شود و نویسنده اگر زبان داستان خود را 
معیار یا محاوره انتخاب کرد باید زبان دیالوگ ها را نیز تا پایان داستان به 

همان منوال ادامه دهد. 
رکنی به استفاده از زمان در داستان نیز اشاره کرد و گفت: یک داستان می 
تواند در زمان حال یا گذشته اتفاق بیفتد اما نویسنده باید هر زمانی را که 
برای نگارش داستان خود انتخاب کرده آن را تا پایان داستان ادامه دهد. 
زمان و زبان در داستان باید یکدست و یکنواخت باشد. برنده جایزه آل جالل 
ریتم و تیمپو را نیز از دیگر ابزارهای مهم در داستان نویسی خواند و گفت: 
یک نویسنده توانمند می تواند با انتخاب جمالت کوتاه یا بلند ریتم داستان 
خود را مشخص کرده و به آن معنای دیگری ببخشد. تکرار منظم یک الگو 
در داستان، ریتم ایجاد می کند اما در تمپو کاری می کنیم که زمان وقوع یک 
اتفاق طوالنی تر شود. رکنی به آِن داستانی نیز اشاره کرد و گفت: آثاری که 
در ذهن مخاطب ماندگار می شوند یک آِن داستانی دارند. این آِن داستانی 
در واقع همان لحظه کشف و شهود خواننده در داستان است که باید روی 
مخاطب اثر بگذارد و با بهره گیری از این تکنیک های متفاوت است که می 

توان یک داستان هنرمندانه خلق کرد.

به مناسبت سالروز اقامه اولين نماز جمعه؛
نمازجمعه محور وحدت جامعه 

گروه فرهنگ: سوم مردادماه سال 5۸ دستور برگزاری اولین نمازجمعه 
رسمی به فرمان امام خمینی)ره( صادر و مرحوم آیت ا... طالقانی اولین 
نمازجمعه تهران را در تاریخ 5مردادماه اقامه کرد که پس از آن آیین 
نمازجمعه در همه شهرها برپا شد. موضوعی که این روزها مطرح است 
چرا مخاطبان نماز جمعه کم شده است و آن استقبالی که در اوایل 
انقالب از نماز جمعه می شد و اقشار مختلف مردم و گروه های سیاسی 

در آن شرکت می کردند اکنون نیست؟  
در چرایی آن باید بررسی و پژوهش علمی صورت گیرد ولی در محاوره 
های معمولی به دالیلی از قبیل کم شدن معنویت در جامعه، مشکالت 
زندگی اعم از اقتصادی و رفاهی، جناحی شدن نماز جمعه و هدایت و 
جهت دهی شهروندان به گروه های خاص و .... مطرح می شود که باید 

برای آن راه حل هایی در نظر گرفته شود.
خداوند متعال در آیات ۹ تا ۱۱ سوره جمعه، پیرامون یکی از مهمترین 
وظایف اسالمی که در تقویت پایه های ایمان تاثیر فوق العاده دارد و 
از یک نظر هدف اصلی سوره را تشکیل می دهد، یعنی نماز جمعه 
و بعضی از احکام آن سخن می گوید. در این آیات، خداوند نخست 
همه مسلمانان را مخاطب قرار داده می فرماید: »ای کسانی که ایمان 
آورده اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته می شود به سوی 
ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید، این برای شما بهتر است 

اگر می دانستید« 
 از واجبات نماز جمعه ایراد دو خطبه در آن است که خطبه ها به 
جای دو رکعت نماز است؛ یعنی روز جمعه برای تحکیم روابط اسالمی 
و پیوندهای اسالمی و اجتماع مسلمین، چهار رکعت نماز ظهر مبدل 
به دو رکعت می شود و به جای آن دو رکعت، خطیب جمعه می آید 

و مسائل اجتماعی، معنوی، اخالقی، سیاسی و ... را مطرح می کند.
در روایتی از پیامبر)ص( داریم: جمعه، حج کسانی است که قادر به 
شرکت در مراسم حج نیستند. بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه بزرگ 
اسالمی، قبل از هر چیز، آیات همین سوره است که به همه مسلمانان و 
اهل ایمان دستور می دهد: به محض شنیدن اذان، به سوی آن بشتابند 
و هرگونه کسب و کار و برنامه مزاحم را ترک گویند، تا آنجا که اگر 
در سالی که مردم گرفتار کمبود مواد غذایی هستند، کاروانی بیاید و 
نیازهای آنها را با خود داشته باشد، به سراغ آن نروند و برنامه نماز جمعه 

را ادامه دهند.
در احادیث اسالمی نیز، تأکیدهای فراوانی در این زمینه وارد شده 
است، از جمله: در خطبه ای که موافق و مخالف، آن را از پیامبر گرامی 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( نقل کرده اند آمده: »خداوند نماز جمعه را بر 
شما واجب کرده، هر کس آن را در حیات من یا بعد از وفات من، از روی 
استخفاف یا انکار ترک کند، خداوند او را پریشان کند و به کار او برکت 
ندهد، بدانید، نماز او قبول نمی شود، بدانید، زکات او قبول نمی شود، 
بدانید، حج او قبول نمی شود، بدانید، اعمال نیک او قبول نخواهد شد، 

تا از این کار توبه کند«!
حضرت امام رضا)ع( به نقل از پیامبر اکرم)ص( همچنین می فرماید: از 
آن رو در روز جمعه، خطبه نهاده شده است که جمعه دیدارگاه عمومی 
و هنگام حضور مردم است و وسیله ای برای رهبری جامعه که آنان را 
اندرز دهد، و به طاعت خدا فراخواند، و از گناه بیم دهد و بدانچه برای 
مصلحت دین و دنیای آنان خواسته است آگاه سازد؛ آنان را بدان چه از 
رویدادها و مخاطرات جهان که سودها و زیان هایی برایشان در بردارد، 

خبر دهد.

یادداشت

گروه خبر: دادستان شهرستان از رفع 
کشاورزی،  زمین  هکتار  هشت  تصرف 
در محمودآباد شیخ ها در هفته گذشته 

خبرداد.
جزئیات  خصوص  در  ورز،  نیک  محسن 
این خبر اعالم کرد: هشت هکتار از اراضی 
کاربری  تغییر  با  روستا  این  در  کشاورزی 

جهاد  گزارش  با   که  بودند  داده  غیرمجاز 
کشاورزی با آن ها برخورد شد. وی در ادامه 
مجوز  بدون  کشاورزی  زمین های  این  داد: 
باغ  با هدف ساخت  و  یافته  کاربری  تغییر 
حصار  آن  دور  موقت  اقامتگاه های  و  ویال 
قانون   ۱0 ماده  طبق  که  بود  شده  کشی 
اصال ح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و 
باغ ها دستور قلع قمع داده شد و زمین ها 

از چنگ آن ها بیرون آورده شد.
تغییر  هرگونه  کرد:  اضافه  ورز  نیک  قاضی 
یا  برداشتن  بنا،  ایجاد  قالب  در  کاربري 
که  اقداماتي  سایر  و  ماسه  و  شن  افزایش 
بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزي تغییر 
کاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طور 
کمیسیون  از  مجوز  اخذ  بدون  و  غیرمجاز 
قانون  این  یک  ماده  یک  تبصره  موضوع 
جهاد  مأموران  و  بوده  جرم  پذیرد،  صورت 
توقف  به  نسبت  مکلفند  محل  کشاورزي 

متبوع  اداره  به  را  مراتب  و  اقدام  عملیات 
اعال م  قضایي  مراجع  به  انعکاس  جهت 

نمایند.

  برخورد با تغییر کاربری های 
غیرقانونی در محمودآباد شیخ ها و 

سلیمانیه
مورد  در  سیرجان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
قضایی  دستور  با  گفت:   موضوع  این 
کشاورزی  اراضی  از  هکتار   ۸ کشی  حصار 
سلیمانیه  و  شیخ ها  محمودآباد  روستاهای 
به  و  تخریب  سیرجان  مرکزی  بخش  در 

چرخه کشاورزی  بازگردانده شد.
این  افزود:  ادامه  در  محمودآبادی  اکبر   
تغییر  مجوز  بدون  کشاورزی  زمین های 
ویال  باغ  ساخت  هدف  با  و  یافته  کاربری 
کشی  حصار  آن  در  موقت  اقامتگاه های  و 
ما  اینکه   بیان  با  ادامه  در  وی  بود.  شده 

با این موضوع که زمین های کشاورزی را 
مخالف  بدهند،  کاربری  تغییر  مجوز  بدون 
هستیم، ادامه داد: خواسته ما از شهروندان 
از  قبل  که  است  این  حومه  بخصوص 
اینکه تغییر کاربری صورت گیرد به جهاد 
کشاورزی اطالع رسانی کنند تا برابر قانون 

با متخلفان برخورد کنیم. 

معراج  موسسه  اندیشکده  تیم 
دکتر  مدیریت  با  گهر  گل  اندیشه 
علی سوند رومی مدتی است اقدام به 
برگزاری طرح های خودارزیابی شغلی 
سطح  های  دانشگاه  و  مدارس  در 
بازخورد  طرح  این  است.  کرده  شهر 
استقبال مدارس و  با  و  خوبی داشته 

دانشگاه ها روبرو شده است. 
این  اعضای  از  یکی  عبداللهی  راهبه 
طرح  کاری  ماهیت  خصوص  در  تیم 
نقشه جامع  در  خودارزیابی شغلی گفت: 
مسایل شهر یکی از معضالت مطرح شده 
به  برای کمک  و  بود  افراد  بیکاری  بحث 
شدن  کمتر  و  شغلی  شرایط  شدن  بهتر 
اندیشه؛  معراج  موسسه  بیکاری  نرخ 
وی  داد.  انجام  را  اشتغال  راهبرد  پروژه 
ارزیابی  خود  طرح  راستا  این  در  افزود: 
بین موسسه  نامه ای که  تفاهم  با  شغلی 
آزمایشی  صورت  به  شد  امضا  دانشگاه  و 
سیرجان  آزاد  و  صنعتی  دانشگاه های  در 

انجام شد که بازخورد های خوبی داشت 
و مورد استقبال قرار گرفت. بعداز آن به 
انتخاب رشته هم  بودن  تاثیر گذار  دلیل 
تاثیر  و  دانشگاه  در  هم  و  دبیرستان  در 
طرحی  افراد،  شغلی  مسیر  آینده  در  آن 
برای دانش آموزان مقطع نهم که در این 
می گیرند  رشته  انتخاب  به  تصمیم  دوره 
تدوین شد، جلسات مشترکی با آموزش و 
پرورش برگزار و با موافقت این اداره چند 
پایلوت در سطح های  به صورت  مدرسه 
مختلف معرفی و با هماهنگی های انجام 
شده طرح مذکور در این مدارس اجرا شد. 
عبداللهی خاطرنشان کرد: بازخورد هایی 
مدیران  و  مربیان  و  دانش آموزان  از  که 
مجموعه گرفته شد بسیار رضایت بخش 
در  را  طرح  این  کرد  مصمم  را  ما  و  بود 
شبه خانواده های تحت پوشش بهزیستی 
بهبود و  تیم  این عضو  اجرایی کنیم.  نیز 
در  طرح  این  اجرای  از  اشتغال  بهگشت 
جاری  مردادماه   ۱4 و   ۱۳  ،۱۲ روزهای 

پوشش  تحت  فرزندان  گفت:  و  داد  خبر 
باید  قانونی  سن  به  رسیدن  با  بهزیستی 
کسب  اولویت  و  شوند  خارج  خوابگاه  از 
درست  اقتصادی  نگرش  داشتن  و  درآمد 
برای این افراد بیشتر احساس می شود. از 
اینکه بهزیستی هنگام  به  با توجه  طرفی 
مبلغی  خوابگاه  از  افراد  این  ترخیص 
می دهد،  آنان  به  اشتغال  ایجاد  برای 
شغل  انتخاب  نحوه  با  افراد  این  بایستی 
باشند. لذا  و راه اندازی کسب و کار آشنا 
افراد کمک می کنیم  این  به  این طرح  با 
داشته  آینده  برای  مناسبی  ریزی  برنامه 
باشند و بتوانند با چشمی باز نسبت به راه 
اندازی یک کسب و کار خوب اقدام کنند. 
کمتری  سن  که  بچه هایی  به  افزود:  وی 
نیز کمک می  داشته و هنوز زمان دارند 
کنیم با داشتن چشم انداز بهتر، نسبت به 
و  کسب  نیاز  مورد  مهارت های  یادگیری 
کار اقدام و آینده خود را با دقت بیشتری 

رقم بزنند.

انجام  در  خواست  خیران  از  عبداللهی 
تیم  این  ارزیابی شغلی  بهتر طرح  هرچه 
با  که  خیرانی  افزود:  و  کنند  حمایت  را 
مراکز بهزیستی در ارتباط هستند اگر به 
کمک ما بشتابند می توان حمایت از شبه 
خانواده های بهزیستی را توسعه داد و در 
شد.  وارد  هم  بچه ها  توانمندسازی  حوزه 
لذا از خیران سیرجانی تقاضا داریم ما را 
در این طرح و در قالب »خیران اشتغال« 

یاری برسانند.
تحلیل  با  داریم  بنا  کرد:  تصریح  وی 
مثبت  نقاط  شناخت  و  اقدام  این  نتایج 
و منفی، به تدوین و طراحی کارگاه هایی 
ارزیابی اشتغال  بپردازیم که مکمل طرح 
هدف،  این  تحقق  برای  که  شد  خواهد 
و  بهزیستی  بیشتر  مشارکت  نیازمند 
خیران خواهیم بود. در این طرح به سراغ 
باالی ۱۳ سال مراکز شبه  تمام کودکان 
خانواده و امداد بگیرانی که در مراکز هم 

حضور ندارند خواهیم رفت.

 نسیـم امیدخبـر2

نيک ورز، دادستان شهرستان اعالم كرد:

رفع تصرف 8 هکتار زمین در محمودآباد شیخ ها 

به همت اندیشكده موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر؛
طرح خودارزیابی شغلی در شبه خانواده های بهزیستی انجام می شود

شنبه 12 مرداد 1398، شماره 195 ، سال پنجم

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهره نصرت آبادی برابر وکالت شماره 11591 تاریخ 93/11/28 دفتر 89 سیرجان از آقای مسعود زینلی 
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  120 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 20612 فرعی از 5087  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای مسعود زینلی 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. ضمنا ششدانگ طی 
سه فقره سند رهنی در رهن بانک مسکن می باشد. تاریخ انتشار: 12/ 5 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموال منقول تجدید نوبت اول

احتراماً نظر به اینکه در پرونده کالسه 972673 بایگانی اجرای احکام شوراها بر اساس صدور اجرائیه محکوم علیه 
مرتضی ساعدی محکوم به پرداخت مطالبه وجه در حق محکوم له رضا محمودآبادی گردیده که محکوم علیه لوله فارکو 
تراک 965 خط 5 و خط 7 به تعداد 10 عدد هر کدام 25/000/000 ریال 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 بلوار 
قاآنی خیابان نسترن کوچه پروین اعتصامی پالک 15 می باشد که به مبلغ 250/000/000 ریال ارزیابی و تعیین 
قیمت گردیده  و مال معرفی شده در روز دو شنبه به تاریخ 1398/5/28 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل 
اجرای احکام شوراها به فروش می رسدمزایده از قیمت کارشناسی شروع  و برنده مزایده  کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید 10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت 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 واریز گردد داخل پاکت دربسته حداکثر تا 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 دوشنبه 
1398/5/28 می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود مزایده 

در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد. مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان - عباسلو



نظر  اظهار  پی  در  امید:  نسیم 
فرمانداری  سرپرست  محمودآبادی، 
پیرامون  پیش  های  هفته  در  ویژه 
زیرگذر مکی آباد )صنعت( که گفته بود: 
هفته  در  سیرجان  مسافربری  »ترمینال 
زیرگذر  احداث  می شود/  افتتاح  دولت 
می شود«  منتفی  آباد  مکی  منطقه  در 
نظر  به  که  اقدامی  در  نگارستان  نشریه 
سرپرست  با  تقابل  بوی  و  رنگ  می رسد 
و  کارشناسی  بررسی  تا  دارد  فرمانداری 
به  این خصوص   در  مدارک مستند  ارائه 
پرداخته  آن  های  هزینه  بررسی وضعیت 
برخی  نظرات  سوابق  بررسی  با  که  است 
در  خصوص  این  در  شهرستان  مسئوالن 

تناقض بوده است. 
آمده  نگارستان  گزارش  از  قسمتی  در 
است: » این اظهار نظر عجیب پس از آن 
زیرگذر  این  اجرای  که  می گیرد  صورت 
در  وقتی  کارشناسی  مطالعات  از  پس 
گروه  و  ترافیک  شورای  شهر،  شورای 
به  آن  اولیه  بررسی  مشاور  مهندسین 
تاکنون  قبل  از 6 سال  و  تصویب رسیده 
هزینه زیادی برای اجرای آن صرف شده 

است.«

 نظرات مسئوالن وقت
وحیدی،  مهندس  ادعا  این  به  پاسخ  در 
شهرسازی  و  راه  اداره  وقت  رئیس 
شهرستان  از مخالفت شورای ترافیک وقت 
بود.  گفته  آبادی  مکی  زیرگذر  احداث  با 
شورای  سابق  رئیس  خواجویی،  اسماعیل 
پرسیاوشان،  نشریه  با  گفتگو  در  شهر 
غیر  از   ۹4 ۳۷4مورخ۱0شهریور  شماره 
به  سخن  زیرگذر  این  بودن  کارشناسی 
شهردار  قاسمی،  داود  و  بود  آورده  میان 
وقت که عملیات اجرایی این پل در زمان 
رها  پیشرفت  بدون  و  شروع  مسئولیتش 

این خصوص طفره  در  پاسخگویی  از  نیز  شد 
رفته بود. فرهاد فتحی زاده، عضو شورای دوره 
هیچگونه  سوم  شورای  »در  گفت:  شهر  سوم 
طرحی در این خصوص به شورای شهر ارسال 
نشد و مصوبه ای دال بر وجود نظر کارشناسی 

این پل وجود ندارد.«
تاریخ   ۲۷ شماره  در  امید«  »نسیم  نشریه   
۹4/4/۱۱ گزارش درباره غیر کارشناسی بودن 
این پل تهیه کرده بود که با توجه به اهمیت 
سیرجانی  شهروندان  روشنگری  برای  موضوع 

مجددا چاپ می شود. 
گزارش »نسیم امید« از نحوه 

کارشناسی پل زیر گذر مکی آباد؛

احداث دو پل بزرگ
به فاصله کمتر از 500 متر!

در  عمرانی  های  پروژه  اجرای  شهر:  گروه 
اولویت  از  سطح شهر در عرصه های مختلف 
خدمات  این  که  می باشد  شهری  هر  های 
نیازمند ایجاد فضا و بستر مناسب در امورات 
تا بتواند رضایت عموم مردم را  عمرانی است 
جلوگیری  ها  کاری  دوباره  از  و  کند  فراهم 
نماید. یکی از فعالیت های عمرانی که اکنون 
انجام است، اجرای  توسط شهرداری در حال 
پروژه پل زیرگذر صنعت )مکی آباد( است که 
هدف از اجرای این طرح جلوگیری از حوادث 
و  چهارراه  این  در  مسیرگشایی  و  رانندگی 

توزیع  نقش  که  می باشد  آباد  مکی  محله 
ترافیک را بر عهده دارد. حال سوال اینجاست 
دور  یک  با  شد  نمی  را  فوق  مشکل  آیا  که 
برگردان و چند چراغ راهنما حل کرد و نیازی 
جایی  آیا  نباشد.  هزینه  همه  این  صرف  به 
دیده شده که به فاصله کمتر از 500 متر دو 
پل بزرگ مثل زیرگذر صنعت و دفاع مقدس 
رابطه  در همین  احداث شوند.  در یک مسیر 
با  که  ایم  را جویا شده  ذیربط  نظر مسئوالن 

هم می خوانیم: 

 چند نفر در شورای شهر
پیگیر اجرای آن بودند

اسماعیل خواجویی، رئیس شورای شهر در 
این خصوص گفت: کار کارشناسی پل زیرگذر 
مکی آباد در دوره های قبل انجام شده بود و 
هیئت کارشناسی نظر خود را مبنی بر احداث 
از قبل  این زیرگذر داده بودند یعنی این کار 
انجام شده بود و بودجه آن در سال ۹4 دیده 
و  بیاید  در  اجرا  به  بایست  می  و  است  شده 
چند نفر نیز در شورای شهر پیگیر بودند که 
این کار صورت بگیرد. ] الزم به ذکر است وی 
شماره  پرسیاوشان،  نامه  هفته  با  گفتگو  در 
۳۷4 مورخ ۹4/6/۱0 طرح زیرگذر مکی آباد 

را غیر کارشناسی دانسته بود.[

 پل زیرگذر مکی آباد
کارشناسی شده نیست 

عمران  کمیسیون  رئیس  عسکری،  محمد 
زیرگذر  پل  احداث  بحث  گفت:  شهر  شورای 
غیر  تقاطع  طرح  عنوان  به  هم  آباد  مکی 
شده  کارشناسی  زیرگذر  هم  و  سطح  هم 
اجرا  همسطح  غیر  تقاطع  طرح  که  است 
را  خود  خاص  مشکالت  چون  نمی شود 
بوده  زیرگذر  پل  گزینه  بهترین  و  دارد 
نیز  زیرگذر  پل  این  من  نظر  به  که  است 
که  زمانی  و  نمی باشد  شده  کارشناسی 
کمربندی از این مسیر برداشته شود اینجا 
تبدیل   کوری  نقطه  یک  نیز 

اصرار داشتند  آنجایی که برخی  از  و  می شود 
که کار انجام شود مصوب شده است که اجرا 
تومان هزینه آن  میلیارد   ۱4 شود که حدوداَ 
دور  یک  با  تواند  می  کار  این  اما  می باشد. 
برگردان اصالح شود و مشکل این منطقه حل 
شود. نظر ما هم احداث پل نبوده است درست 
است که در یک مقطع زمانی احداث پل نیاز 
از  کمربندی  شدن  برداشته  با  اما  است  بوده 
این منطقه با یک تقاطع غیر هم سطح مشکل 
مکی  در خود  نیز  بودجه  این  و  حل می شد 
نفع  به  این  از  بیشتر  خیلی  شود  صرف  آباد 

مردم منطقه بوده است. 

 عدم پاسخگویی داود قاسمی
پیرو تماسهای مکرر با داود قاسمی شهردار، 
امتناع  خصوص  این  در  پاسخگویی  از  ایشان 
ارجاع  عمومی  روابط  به  را  موضوع  و  کرده 
ارجمند، مدیر روابط عمومی  دادند که وحید 
اینگونه  تلگراف  حد  در  مکتوب  صورت  به 
به  تقاطع  دو  این  »نزدیکی  دادند:  پاسخ 
زیرگذر  کردن  همسطح  غیر  ضرورت  یکدیگر 
صنعت را بیشتر می کند و در خصوص اجرای 
پل زیرگذر صنعت) مکی آباد( مطالعات کاملی 
است  انجام شده  از طریق دو مشاور ذیصالح 
تایید  را  پروژه  این  اجرای  که هر دو ضرورت 

کرده اند.«

 مخالفت شورای ترافیک وقت
با پل زیرگذر مکی آباد

راه  اداره  سابق  رئیس  وحیدی،  مهندس 
علت  به  گفت:  خصوص  این  در  شهرسازی  و 
فاصله کم پل زیرگذر صنعت از دفاع مقدس، 
و  نیست  به صالح  زیرگذر صنعت  احداث پل 
فکر کنم در زمان شهرداری عارفی نسب این 
موضوع در شورای ترافیک شهرستان مطرح و 

با آن مخالفت گردیده بود.

 در پی چاپ گزارش نگارستان درباره پل زیرگذر مكی آباد؛

جدال با فرماندار
 احداث دو پل بزرگ به فاصله كمتر از 500 متر!

یادداشت

به مناسبت سالروز ازدواج
تناسب در ازدواج

اگر ازدواج در چارچوب درستي نباشد، به جاي اینکه آرام دهنده باشد 
آرامش را برهم میزند و یا به جاي اینکه با کسي رابطه صمیمانه اي پیدا کنیم، 
ممکن است همیشه با او زندگي کنیم، اما کامال تنها باشیم. بنابراین، باید 
چارچوب هاي اساسي انتخاب همسر را به خوبي بدانیم تا با انتخاب درست به 

نیازهاي بیولوژیک و رواني خود، پاسخ صحیح دهیم.
تناسب خانوادگي

هر خانواده بسته به زمینه فرهنگي و تربیتي اي که دارد در فرد تأثیر متفاوتي 
مي گذارد؛ چرا که نقش تربیت در شکل گیري شخصیت مهم است. خانواده 
نقش مهمي در شکل گیري شخصیت دارد، بنابراین افراد در انتخاب همسر، 
زماني در کنار کسب نیازهاي رواني )که به مراتب مهمتر از نیازهاي بیولوژیک 
هستند(، درست پاسخ می گیرند و از اضطراب جدایي یا ترس از تنهایي نجات 

مي یابند.
تناسب فرهنگي

فرهنگ یعني بایدها و نبایدهایي که تعیین تکلیف می کند. آن، به ما 
می گوید چه چیزي درست است و چه چیزي غلط؟ چه کاري باید انجام شود 
و چه کاري نباید صورت گیرد؟ از آنجا که فرهنگ ها با هم متفاوت هستند، 
بایدها و نبایدهاي آنها نیز فرق مي کند. بنابراین، الزم است که دختر و پسر 
از نظر فرهنگ اجتماعي به یکدیگر نزدیک باشند. فاصله هاي فرهنگي زیاد، 

زندگي این دو را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
تناسب اعتقادي

اعتقادات و باورها، جنس محکمي دارند و به خاطر هیچ کس نمي آیند و 
بروند. اگر دو نفر که با هم ازدواج مي کنند، این تناسب را ندارند، بدانند که 
اعتقادات تغییري نمي کند مگر براساس شناخت. به عنوان مثال، دختري 
به حجاب اعتقاد ندارد. پسري با او ازدواج مي کند و مي گوید به خاطر من 

حجاب بگذار. ممکن است دختر بپذیرد ولي اعتقادي به آن ندارد.
تناسب اقتصادي- اجتماعي

طبقه اقتصادي- اجتماعي، یک نوع نگرش به زندگي ایجاد مي کند. وقتي 
دو نفر از لحاظ طبقه اقتصادي- اجتماعي با هم فاصله زیادي دارند، نگرش 
به زندگي و رفتارشان با هم متفاوت است. گاهي آدم هایي متعلق به طبقه 
اقتصادي- اجتماعي باال نیستند ولي با فعالیت هاي اقتصادي- اجتماعي به این 
طبقه مي رسند و صاحب خانه، ماشین، ویال و... مي شوند. اما مردم در یک 
برخورد یا یک نگاه به آنها مي گویند تازه به دوران رسیده! و این، نوع رفتار و 

نگرش آنهاست که مردم را متوجه این موضوع مي کند.
تناسب شخصیتي

هر انساني شخصیت ویژه خود را دارد. اگر دو نفر که ازدواج مي کنند، 
تفاوت هاي شخصیتي زیادي داشته باشند در رابطه خود دچار مشکالت 
زیادي مي شوند. فرض کنید فردي از نظر شخصیتي برونگراست و راحت ابراز 
احساسات و عواطف می کند و بیشتر دوست دارد در جمع باشد؛ این فرد با 
کسي ازدواج مي کند که انساني درو نگراست و ابراز احساسات برایش سخت 
است، حضور در جمع برایش خوشایند نیست و ارتباط برقرار کردن با افراد 

برایش دشوار است. 
تناسب تحصیلي

چون تحصیالت اکتسابي است، جزء مسائلي است که می گوییم اگر همه 
شرایط را دارند و بالقوه مي توانند ادامه تحصیل دهند، در این ازدواج مشکلي 
پیش نمي آید.اگر دختر فوق لیسانس و پسر لیسانس است، اشکالي ندارد، 

ولي اصوال بهتر است که هر دو همسطح باشند. 

تهیه شده:در اداره سالمت جوانان، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي) ارسالی از اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی سیرجان(

3 شهـر  نسیـم امید

مهنـدس وحیـدی، رئیـس اسـبق اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان از مخالفت شـورای ترافیک 
شهرسـتان بـا احداث زیرگـذر مکی آبادی گفته بود. اسـماعیل خواجویی، رئیس سـابق شـورای 
شـهر در گفتگـو با نشـریه پرسیاوشـان، شـماره  374مورخ10شـهریور 94 از غیر کارشناسـی 
بـودن این زیرگذر سـخن به میـان آورده بود و داود قاسـمی، شـهردار وقت که عملیـات اجرایی 
ایـن پـل در زمـان مسـئولیتش شـروع  و بدون پیشـرفت رهـا شـد نیـز از پاسـخگویی در این 

خصوص طفـره رفتـه بود.

شنبه 12 مرداد 1398، شماره 195 ، سال پنجم

استعداد  با  و  نخبه  دانش آموزان 
تولید  مراکز  از  بازدید  از  پس  سیرجانی 
اصالح سازی  دوره های  گذراندن  و  انرژی 
 ۳0 ایده شو  همایش  در  انرژی،  مصرف 

طرح کاربردی ارائه کردند. 
مراسمی  طی   ” خبر  “سیرجان  گزارش  به 
طرح ها  از  استفاده  هدف  با  ایده شو  همایش 
دانش آموزان  توسط  برق  مدیریت  ایده های  و 
نفر   ۳0 و  برگزار  شهرستان  این  در  امروز 
مصرف  مدیریت  طرح  ارائه  با  برتر  دانش آموز 

تجلیل شدند.
استان  جنوب  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
الگوی  باید  ما  گفت:  همایش  این  در  کرمان 
نهادینه  و جامعه  خانواده ها  در  را  برق  مصرف 
و  دهیم  تغییر  را  انرژی  مصرف  نحوه  و  کنیم 
انرژی  رفتار مصرف  تغییر  به  منجر  تغییر  این 

توسط مردم شود.
به  امروز  کرد:  عنوان  مهدوی نیا  عبدالوحید 
سراغ مدارس و دانش آموزان رفتیم و دوره های 
این  در  که  داریم  را  برق  مصرف  اصالح سازی 

مصرف  الگوی  بهینه سازی  طرح های  میان 
نظرات  و  ایده ها  از  را  صرفه جویی  نحوه  و 
دانش آموزان در شهرستان های سیرجان، بم و 

جیرفت به مرحله اجرا گذاشتیم. 

در  کننده  شرکت  دانش آموزان  افزود:  وی 
سیرجان ۹6 نفر دانش آموز نخبه و با استعداد 
بودند که پس از بازدید از مراکز تولید انرژی و 
گذراندن دوره های اصالح سازی مصرف انرژی، 

همایش  در  و  جمع آوری  نظراتشان  و  طرح ها 
و  قبول  مورد  طرح هایشان  نفر   ۳0 ایده شو 
قابلیت کاربردی و اعالم را دارد، برگزیده شدند 

که از این دانش آموزان امروز تجلیل شد.

دانش آموز  هر  همایش  این  در  است  گفتنی 
سه  مدت  ظرف  باید  طرح  در  کننده  شرکت 
در  و  دهد  ارائه  را  خود  طرح  و  ایده  دقیقه 
نفر   ۹6 از  داوران  هیئت  نظر  اساس  بر  پایان 

عنوان  به  نفر   ۳0 کننده  شرکت  دانش آموز 
ایده های برتر حائز رتبه شدند و از آنان تجلیل 
برق  صنعت  در  ایده ها  این  است  قرار  و  شد 

به کار گرفته شود.

حال  در  اکنون  شو«  »ایده  همایش 
برگزاری است

و  مهارت  کسب  هدف  با  شو  ایده  همایش 
ایده پردازی با موضوع مدیریت مصرف برق با 
حضور جمعی از مسئوالن امروز صبح در سالن 
حال  در  سیرجان  پرورش  اموزش  اجتماعات 

برگزاری است.
با  و  نخبه  آموز  دانش   ۹6 همایش  این  در 
استعدادی که طی دو سال گذشته با اداره برق 
همکاری داشتند، ایده ها ی خود را در مدت 
زمان ۳ دقیقه ارائه می کنند.و ایده ها توسط 
هیئت داوران و جمع حاضر ارزیابی شده و در 
پایان به سی نفر برگزیده جوایزی اهدا خواهد 
بکار  برق  ایده در صنعت  آن  است  قرار  و  شد 

گرفته شود

در مراسم همایش ایده شو شرکت توزیع برق انجام شد؛

 ارائه 3۰ طرح اصالح  مصرف انرژی توسط دانش آموزان سیرجانی
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گهرزمین  کرمان(:  اقتصاد  رسانی)  اطالع 
الگوی توسعه جهادی در بخش معدن است که 
عالوه بر دارا بودن یکی از بزرگ ترین ظرفیت 
شتاب  و  کشور  آهنی  سنگ  های  ذخیره  و  ها 
به توسعه بخش معدن استان کرمان  بخشیدن 
نیز غافل  از مسئولیت اجتماعی خود  و کشور، 
نبوده است چنانکه با مشارکت جدی در توسعه 
اقتصادی  معین  عنوان  به  منوجان  شهرستان 
برای  را  ای  گسترده  اقدامات  شهرستان،  این 
محرومیت زدایی از این منطقه و توانمندسازی 
کرده  آغاز  دیار  این  مردان  و  زنان  و  فرزندان 
است که شرح آن مجال وسیع تری را می طلبد.

آنچه در ادامه می آید گزیده ای از دستاوردهای 
است  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  ای  توسعه 
یافته  تحقق  کرمان  استان  معدن  بخش  در  که 
زمین  ذخیره  کل  گزارش،  این  اساس  بر  است: 
اساس  بر  زمین  گهر   ۳ شماره  معدن  شناسی 
شده،  انجام  تکمیلی  اکتشاف  عملیات  آخرین 

حدود 640 میلیون تن برآورد گردیده است.

 اهداف شرکت:
- استخراج حدود ۱5 میلیون تن سنگ آهن
- تولید ۱0 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن

- تولید ۱0 میلیون تن گندله سنگ آهن
 فاز یک:

به  کدام  هر  کنسانتره  خط  دو  حاضر  حال  در 
ظرفیت ۲ میلیون تن در سال در حال بهره برداری 
است، خط ۳ کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن در 
سال با پیشرفت فیزیکی 4۸ درصد در حال ساخت 
است و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

 5 ساالنه  ظرفیت  با  سازی  گندله  یک  خط 
با پیشرفت فیزیکی ۹5 درصد در پایان  میلیون تن 

شهریورماه امسال به بهره برداری می رسد.
 فاز دو:

خط ۳ و 4 کنسانتره هر کدام با ظرفیت ۲ میلیون 
میلیون   5 با ظرفیت  گندله   ۲ و همچنین خط  تن 
تن در سال در حال مطالعات فنی با رویکرد )بومی 

سازی( و تولید داخل شروع به ساخت می شود.

 بهره برداری
هر  آهن  سنگ  کنسانتره  خط  دو  برداری  بهره 
کدام به ظرفیت دو میلیون تن در سال در فاز اول 
پروژه کنسانتره سنگ آهن گهر زمین در نظر گرفته 
به  که  ساخت  پروژه  قرارداد  کل  مبلغ  است.  شده 
یورو  میلیون   ۱6۸ با  برابر  شده  اجرا   EPC صورت 
خط  است.  گردیده  ابالغ   ۱۳۸۹ سال  در  که  است 
با  یک تولید کنسانتره در تاریخ ۱4 شهریور ۱۳۹4 
دکتر  آقای  جناب  جمهور  رئیس  اول  معاون  حضور 

جهانگیری راه اندازی گردید.
کنسانتره  تولید  دوم  عملکرد خط  تست  همچنین 
آماده  و  گردیده  اجرا   ۱۳۹5 آبان   ۸ تاریخ  در  نیز 
باال،  فشار  غلتکی  آسیای  است.  شرکت  به  تحویل 
مغناطیسی،  های  جداکننده  ای،  گلوله  آسیای 
از  تیکنر  و  نواری  فیلترهای  فلوتاسیون،  های  سلول 
تجهیزات اصلی این خطوط هستند که عالوه بر آن، 
انتقال مواد مانند نوار نقاله ها، پمپ ها و  تجهیزات 
لوله ها و بسیاری دیگر از سنسورهای ابزار دقیق در 

این کارخانه استفاده شده است.
تولید  اول  از خط  برداری  بهره  در طول  همچنین 
کنسانتره مقدار آب و برق مصرفی برای تولید هر تن 

کنسانتره به صورت زیر بوده است:
 25kw/ton مصرف برق در حال حاضر

liter/ton 640  مصرف آب بر اساس قرارداد
 اهداف:

 ۱۳۹۸ سال  رهبری  معظم  مقام  که  آنجایی  از 
با  است،  نموده  نامگذاری  تولید«  »رونق  سال  را 
دستیابی  منظور  به  دقیق  ریزی  برنامه  و  مهندسی 
ریزی  برنامه  برداری،  بهره  در  بازنگری  مهم،  این  به 
و  نگهداری  و  خطوط  مجدد  مهندسی  مدون، 
فرآوری  واحد  پرسنل  توسط  پیشگیرانه  تعمیرات 
ایجاد شد که نتایج ارزشمندی را با توجه به افزایش 
تولید کنسانتره و همچنین کاهش توقفات به دنبال 

داشت.
به این منظور، تولید 4 میلیون تن کنسانتره و ۱5 
میلیون تن سنگ دانه بندی شده هدف گذاری شده 
کاهش  چون  مهمی  موارد  راستا  این  در  که  است 
از  صیانت  ویژه  اهمیت  نیز  و  ممکن  های  هزینه 
تجهیزات خطوط فرآوری و سنگ شکن مورد تاکید 

است.
 گزارش عملکرد:

بسیار مفتخریم که اعالم داریم این واحد توانست 
در سال ۹۷ با تکیه بر دانش روز و تالش و کوشش 
به  را  کنسانتره  خطوط  تولید  ظرفیت  روزی  شبانه 
مقدار ۱0.5 درصد افزایش دهد و با تولید 44۲۷۳6۹ 
تن کنسانتره رکورد تولید سالیانه خود را فتح و به 
سالیانه  تولید  برنامه  از  باالتر  تن   4۲0۱4۹ میزان 
افتخارات  بر  دیگری  زرین  برگ  و  گیرد  قرار  خود 

شرکت بزرگ سنگ آهن گهر زمین بیفزاید.
همچنین در نمودار زیر می توان روند رو به افزایش 
و  تاکنون  برداری  بهره  ابتدای  از  کنسانتره  تولید 
بهمن  و  شهریور  ماهیانه  رکوردهای  ثبت  همچنین 
را  تن  و 4۱۳۳۷۸  میزان 40۹۷0۹  به  سال ۱۳۹۷ 

مشاهده کرد.
 برنامه های آینده:

همچنین مجموعه فرآوری، برنامه ریزی تولید بیش 
از 4 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال ۹۸ را 
هدف گذاری نموده است که این امر با لطف خداوند 
در  همکاران  روزی  شبانه  تالش  همچنین  و  متعال 

شرکت سنگ آهن گهر زمین محقق خواهد شد.
تولید  حجم  و  سطح  افزایش  تکنیکال  صورت  به 
از راه ها و روش های زیر می توان محقق نمود.  را 
نوع  یک  در  را  تولید  حجم  افزایش  جهت  اقدامات 
افزاری  و سخت  فیزیکی  به روش های  بندی  طبقه 
و روش های بهبود راندمان و ارتقا بهره وری تقسیم 
رویکرد  نوع  دو  این  از  کدام  هر  برای  کنیم.  می 

اقدامات مشخصی را می توان برشمرد.
برای  باشند.  می  ممکن  های  راه  اقدامات،  این 
برگزیدن و اقدام مطابق آنها باید تحلیل ها و بررسی 
های الزم صورت پذیرد تا روش مناسب برای شرایط 
زمین  گهر  چون  بزرگ  شرکت  یک  های  ویژگی  و 

انتخاب شود.
شایان ذکر است این واحد در راستای تحقق برنامه 
رو جهت  پیش  سال  در  خود  حداکثری  تولید  های 
های  ریزی  برنامه  تولید  کمیت  و  کیفیت  بهبود 
مدون و رو به جلو انجام داده است که نظر شما را به 

فهرستی از آن جلب می نماییم:
* به روز ساختن تجهیزات معدنی جهت استخراج 

بیشتر
* تامین قطعات مصرفی بر اساس اولویت

و  خطوط  کنترلی  سیستم  رصد  امکان  ایجاد   *
پایش لحظه ای تجهیزات ناحیه خردایش و خطوط 
بهره  معاونت  فرآوری،  مدیریت  توسط  کنسانتره 

برداری و مدیریت عامل شرکت
به صورت مکانیزه جهت  بازرسی ها  اندازی  راه   *

کاهش اشتباهات فردی
 رکوردهای بخش تولید:

افتخارات  تاکنون  زمین  گهر  آهن  سنگ  شرکت 

در سال  است.  داشته  تولید  رکورد  بهبود  در  زیادی 
۱۳۹6 و در ماه های اردیبهشت و مرداد به این مهم 
دست یافته است. همچنین در سال ۹۷ نیز توانسته 
بهمن  و  شهریور  های  ماه  در  رکوردشکنی  با  است 
)شهریور 40۹۷0۹ تن و بهمن 4۱۳۳۷۸ تن( برگ 

زرین دیگری به افتخارات این واحد اضافه کند.
استفاده  و  وری  بهره  افزایش  اینکه،  به  توجه  با 
به عنوان دو عاملی که بیشترین  از تجهیزات  بهینه 
تاثیر را در کسب این رکوردها داشتند، به طور قطع 
شده  گذاری  نام  تولید«  »رونق  نام  به  که  سالی  در 
است، توجه به فاکتورهای موثر در رکوردهای کسب 
شده، راه این واحد را در دستیابی به اهداف ساالنه 

خود هموارتر خواهد ساخت.
 فعالیت های شاخص امور معدن گهر زمین 

در سال 97:
باطله در سال  ثبت رکورد استخراج سنگ آهن و 

مالی ۹۷-۹6 نسبت به سال مالی ۹5-۹6 :
میزان ۳،۳۹0،۳۹۷ تن سنگ آهن

میزان۲۲،45۱،۸۷۳ تن خاک و باطله
آهن  سنگ  استخراج  آمار  بیشترین  رکورد  ثبت 
در آبان ماه ۹۷ به میزان ۱،6۳6،۹۱۲ تن طی بازه 

زمانی ۹ ماهه اول سال ۹۷
در  آهن  سنگ  استخراج  آمار  بیشترین  رکورد  ثبت 
اسفندماه ۹۷ به میزان ۲،۷۷0،000 تن در سال ۹۷

 رکوردهای صادرات:
تعداد      در سال ۹6 تعداد مزایده ها ۱6 مورد، 
تن   ۱.۸۱4.۱۲۲ متریک  تر  حجم   ،۳۱ ها  کشتی 

خشک با ارزش دالری ۱۳۳.450.0۳5
تعداد  مورد،   ۱۹ ها  مزایده  تعداد   ۹۷ سال  در 
کشتی ۲5، حجم تر متریک ۱.۱۲6.4۷4 تن خشک 

با ارزش دالری ۹۳.5۲۱.6۹0
تعداد  مورد،   ۹ ها  مزایده  تعداد   ۹۸ سال  در  و 
کشتی ۷، حجم تر متریک ۳۹0.5۸۸ تن خشک با 

ارزش دالری ۳۳.۳۲4.۳۱۸ بوده است.

گهر زمين؛ الگوی توسعه جهادی و تعهد به مسووليت اجتماعی؛

شرکت سنگ آهن »گهرزمین«
 بهره بردار معدنی نمونه استان کرمان در سال 98
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کشف  123 کیلوگرم تریاك 
گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 12۳ کیلوگرم 
تریاک و دستگیري ۳ قاچاقچي در عملیات  هفته گذشته 

توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد . 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: ماموران  پلیس 
مبارزه با مواد مخدر در راستاي اجراي طرح شناسایي و انهدام شبکه 
هاي قاچاق مواد مخدر و مبارزه بي امان با سوداگران مرگ در پي 
یکسري کارهاي اطالعاتي در حین کنترل محور سیرجان – بافت  از 
دو دستگاه خودرو سواری پژو پارس  و پراید ۱۲۳ کیلو گرم تریاک 
رابطه دو دستگاه  این  نشان کرد: در  نژاد خاطر  ایران  کشف شد. 
خودرو توقیف و سه نفر دستگیر که جهت سیر مراحل قانوني تحویل 
مرجع قضایي شدند. فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان در پایان از 
شهروندان خواست تا براي کاهش تبعات اجتماعي ناشي از مواد مخدر 
پلیس را در دستگیري قاچاقچیان یاري کنند و هر گونه اخبار در این 

باره را از طریق سامانه ۱۲۸ و تلفن ۱۱0 به پلیس اطالع دهند.

کشف 3600 لیتر گازوییل قاچاق 
 ۳600 کشف  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 

گازوییل قاچاق در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر بیان کرد: مأموران 
نیروی انتظامی در پاسگاه محمودآباد در کنترل جاده یک دستگاه 
اتوبوس حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند. وی در 
ادامه گفت: در بازرسی به عمل آمده مشخص شد که این اتوبوس 
حامل ۱400 لیتر گازوئیل قاچاق بوده است که در این رابطه یک 
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 
مرجع قضائی تحویل داده شدند. همچنین فرمانده انتظامی شهرستان 
اضافه کرد: در همین راستا از یک منزل مسکونی مقدار ۲۲00 لیتر 
گازوییل قاچاق کشف شد و یک متهم دستگیر شد. وی ادامه داد: 
مبارزه با قاچاق از مأموریت های مهم و مستمر پلیس برای رشد و 

شکوفایی اقتصاد کشور است.

اموال سرقتی در خودرو پراید
گروه خبر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان از توقیف خودرو 
پراید که اموال مسروقه حمل می کرد  در هفته گذشته خبر 

داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر بیان کرد: ماموران 
نیروی انتظامی حین گشت زنی در سطح شهر به یک خودرو پراید 
مشکوک می شوند و پس از متوقف کردن آن طی بازرسی متوجه می 
شوند که اموال مسروقه را جابه جا می کند. وی در ادامه افزود: در 
بازرسی از این خودرو پنج باطری خودرو، موتور کولر آبی، دستگاه فرز 

کشف شد و راننده آن دستگیر و به راجعه قضایی معرفی شد.

خبــر

در تمام ساعات شبانه روز به ویژه در مجتمع های مسکونی درهای 
ورودی و پارکینگ را ببندید.

از قرار دادن کلید منزل در محل هایی مانند جاکفشی، زیر فرش راه 
پله، پاگرد و سایر محل های قابل دسترسی خودداری نمایید.

اگر درب پارکینگ منزل شما دارای کنترل از راه دور است پس از 
خروج از پارکینگ منتظر بمانید تا در کامالً بسته شود.

هنگام خروج از منزل از قفل بودن درب و پنجره کلیه اتاق ها، بالکن، 
حیاط، پشت بام و غیره اطمینان حاصل نمایید.

هنگام به کار گرفتن افراد به عنوان نیروهای خدماتی مانند نگهبان، 
نظافتچی، آشپز و غیره از طریق شرکت های معتبر خدماتی اقدام کنید.

محل نگهداری اموال با ارزش خود را به همسایگان و کسانی که مورد 
اعتماد نیستند نشان ندهید.

از قرار دادن نردبان و چهارپایه و نظایر آن ها در کنار دیوارها خودداری 
نمایید.

نسبت به تعویض قفل هایی که کلید یدکی آن ها گم شده و یا برای 
مدتی در اختیار دیگران بوده سریع اقدام کنید.

در صورت تغییر مکان، همواره قفل های درب اصلی منزل جدید را 
تعویض نمایید.

در صورتی که بیرون منزل شما فاقد روشنایی کافی است با نصب المپ 
در سر در منزل، روشنایی محل را تامین کنید.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

کمربند ایمنی
حافظ جان شماست

و  راننده  جان  دهنده  نجات  ایمنی  کمربند  تصادفات،  بیشتر  در 
سرنشینان خواهد بود هر چند شما تمام احتیاط های الزم را رعایت 
کنید ولی امکان دارد سایر رانندگان پرخطر، بی تجربه یا رانندگانی که 
مواد مخدر مصرف کرده اند با خودروی شما برخورد کنند. پس حتما 
کمربند ایمنی خود را ببندید چرا که شما نمی دانید چه هنگامی با 
این رانندگان پرخطر مواجه خواهید شد لذا کمربند ایمنی شانس زنده 

ماندن و هوشیار بودن شما را پس از تصادف افزایش می دهد.
طبق قانون بستن کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان جلو و عقب 
الزامی و نشستن افراد زیر ۱۲ سال در صندلی ردیف جلو ممنوع است.
با توجه به اهمیت استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان انواع 
خودرو، چنانچه سرنشینان وسیله نقلیه تصادفی از کمربند ایمنی 
استفاده می کردند و کنترل های الزم صورت می گرفت، قطعا تعداد 
جانباختگان و مصدومان حوادث ترافیکی کاهش می یافت. در این 
به تخلفات  قانون رسیدگی  به ماده ۱۱۹  راه مستند  راستا پلیس 
رانندگی و پیرو دستورالعمل ها و ابالغیه های صادره به طور جد به 
کلیه رانندگان و سرنشینان توصیه می کند که به تکلیف قانونی خود در 

این خصوص عمل کنند.
رئیس پلیس راه شهرستان سیرجان

یادداشت

بارها  گروه حوادث: در یک ماه گذشته 
توسط  الکلی  مشروبات  کشف  خبر 
شده  اعالم  شهرستان  قضایی  حوزه 
یک  به  روزها  این  که  موضوعی  است 
معضل تبدیل شده است. این مشروب ها 
عمدتا در آشپرخانه های زیرزمینی تولید 
می شود و طی سالیان اخیر اخبار متعددی 
از مسمومیت و مرگ مصرف کنندگان این 
رسیده  گوش  به  الکی  مشروبات  نوع 

است.
دادستان عمومي و انقالب شهرستان سیرجان 
در باره کشف اخیر مشروبات الکلی بیان کرد: 
در راستاي برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي 
نیروي  ماموران  و تالش  با دستور قضایي  و 
مشروبات  از  لیتر   540 شهرستان  انتظامي 
الکلي که به طور ماهرانه اي در خودرو سواري 
زانتیا جاسازي شده بود کشف شد. وي تصریح 
کرد: در این رابطه خودرو  توقیف و یک نفر نیز 

دستگیر شده است. 
قاضی نیک ورز در ادامه تاکید کرد: با عوامل 
انجام  را  شدید  و  جدی  برخورد  اقدام  این 

این است  بر  خواهیم داد و تالش و جدیت 
تا با این اقدامات و برخوردهای قانونی عرصه 
را بر قاچاقچیان و تولیدکنندگان مواد مخدر 
تنگ کنیم. دادستان شهرستان دلیل افزایش 
کشف مشروبات الکلی در سیرجان را اینگونه 
بیان کرد: موردی که در سیرجان در بحث 
افزایش کشف مشروبات باید در نظر گرفت 
بحث تقاضا است زمانی که تقاضا زیاد می شود 

به تبع عرضه نیز بیش تر می شود. 
سایر  باید  داد:  ادامه  قضایی  مقام  این 

دستگاه هایی در بحث فرهنگی و آموزش ورود 
کنند و با آگاه سازی خانواده ها، مدارس و ... این 

مشکل را حل کنند.

 سیروز کبدی از عوارض مصرف 
مشروبات است

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی در این 
رابطه گفت: عوارض مصرف مشروبات الکلی 
ثابت شده است که مهم ترین آن بحث تاثیر 
آن بر روی کبد است چون مصرف الکل تولید 

چربی را در کبد افزایش داده و این موضوع 
به آسیب کبدی و سیروز منجر می شود. باید 
توجه کرد که مصرف الکل منجر به تداخل 
در نوسازی کبد می شود. حال هرچه مقدار 
بیشتری الکل مصرف شود، خطر آسیب کبدی 

هم بیشتر خواهد بود.
را  آن  عوارض  دیگر  موقری،  محمد  دکتر   
خون،  چربی  رفتن  باال  کرد:  بیان  اینگونه 
فشارخون، ناراحتی های گوارشی و همچنین 
مشکالت عصبی و روحی برای مصرف کننده 
به وجود می آورد. به گفته وی اکثر مشروبات 
الکلی که در ایران تولید می شوند به صورت 
استفاده  متانول  درصد  هستند  ساز  دست 
شده از آنها باالست که خطرناک تر است. در 
مشروباتی که به صورت دست ساز و در کارگاه 
های خانگی تولید می شود ناخالصی هایی از 

متانول یا همان الکل چوب دیده می شود. 
این مسئول بهداشتی درادامه بیان داشت: ترک 
اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی سخت است 
و درمان آن به راحتی نیست چون در کشور ما 

کلینیک تخصصی برای ترک آن نداریم.

در پی كشف 540 ليتر مشروبات الكلي هفته گذشته؛

مصرف مشروبات الکلی معضل شده است

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

چگونه می توانید فرصت
ارتکاب جرم را از سارقان بگیرید؟
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عكس تزیينی است

گزارش  حوادث:  گروه 
مسمومیت شدید یک خانم 
منزل  در  که  را  ساله   25
شده  حبس  خود  مسکونی 
مرکز  با  تماسی  طی  بود، 

فرماندهی 125 داده شد. 
عامل  مدیر  اصطهباناتی، 
سازمان آتش نشانی شهرداری 
در این باره گفت: به دلیل عدم 

خروجی  درب  به  دسترسی 
ضد  درب  وجود  و  ساختمان 
با  منزل،  ورودی  در  سرقت 
دو  سازمان  باالبر  از  استفاده 
یک  ایستگاه  از  اعزامی  تیم 
دست  از  جهت  سازمان  دو  و 
تایم  کمترین  در  زمان  ندادن 
ممکن وی را با نظارت اورژانس 
۱۱5 حاضر در محل، از طبقه 

انتقال  پایین  به  اول ساختمان 
و جهت اقدامات درمانی تحویل 
در  حاضر  اورژانس۱۱5  عوامل 
از  تشکر  وی ضمن  شد.  محل 
 ،  ۱۲5 ناجیان  سریع  عملکرد 
افزود: با توجه به گسترش شهر 
راستای  در  طلبد  می  نشینی 
امرامداد  در  سریعتر  اقدامات 
امکانات  بر  عالوه  رسانی، 

به  بیشتری  نیاز  حاضر  حال 
و  بروز  امکانات  و  تجهیزات 
و  نگاه  که  است  تر  پیشرفته 

مهم  این  در  مسئوالن  توجه 
امر  در  بیشتری  یاری  را  ما 

خدمت رسانی می کند.

مسموميت و حبس شدن خانمی در منزل 

گروه حوادث: دادستان شهرستان از کشف یک قبضه 
اسلحه شکاری قاچاق توسط ماموران نیروی انتظامی طی 

هفته گذشته خبر داد.
محسن نیک ورز با اعالم این خبر بیان کرد: ماموران نیروی 

انتظامی از نگهداری یک اسلحه شکاری در منزل مسکونی در 
سطح شهر با خبر شدند  و با هماهنگی قضایی در بازرسی یک 
اسلحه شکاری کشف کردند. وی ادامه داد: در این رابطه یک نفر 

دستگیر و پرونده قضایی آن تشکیل شد .

کشف یک قبضه اسلحه شکاری قاچاق 



  سالم  اگر رهن خانه نداشته باشی  باید بمیری! مسلمان ها 
کجا هستند رو سیاهی منو ببینند! کی به داد من میرسد خدا گناه 

من چیه! دعاکنید بمیرم نه خانه ای نه جهازی! 5۱۸4
 وقتی می بینم درختی داره خشک می شه، دلم می سوزه! آقای 
شهردار نجف شهر، مسئول محترم فضای سبز، درختان خیابان 

سرداران سوختند از بی آبی.4۹۷۱
خوار  مشروب  جوانهای  ای  است.  نجس  خوار  مشروب  آدم   
از خداوند و قیامت بترسید مشروب نخورید مبتال به بیماریهای 

مختلف از قبیل بزرگی و از بین رفتن کبد می شوید.۸4۲۷
گذر  زیر  پل  ثارا...  شهرک  و  صدف  شهرک  بین  کمربندی   
می خواهد خیلی رفت آمد زیاد شده، لطفا رسیدگی کنید... ۹0۱۸
 خیابان امیر کبیر و مولوی آسفالت شد ولی خیابان های شهرک 
آب آسفالت نشد. در انتظار هستیم شهرداری به ما ضعیفان هم 

نگاه کند تا از خاک خوردن نجات یابیم. ۱064
 با سالم، تمام کارشناسان دنیا نسبت به کمبود آب در کشورمان 
اما بعضي از شهروندان از خود متشکر فکر مي  اند  هشدار داده 
کنند چون پولش را می دهند باید هر کاري بکنند. باالخره باید 
با افرادي که هر روزه حیاط و جلو درب منزل شان را با آب مي 
شویند برخورد شود تا قبل از اینکه دیر شده.  آب که نباشد همین 

ها بیشتر در عذابند چون عادت کرده اند. ۷۸۲0
مشغول  شب  نیمه    ۱ ساعت  که  شهرداری  ماشین های  این   
جمع آوری زباله ها هستند، چرا دیگه با صدای بلند بوق می زنند. 

با این کار همه را از خواب بیدار می کنند. ۹0۲۷
 هفته قبل بانک مسکن کاری داشتم از میدان شهرداری رد 
این  نفر کارگر شهرداری مشغول کاشتن گل در  شدم حدود 6 
میدان بودند. کسی نیست به این مسئوالن بگوید آب نیسته چرا 
اینقدر گل می کارید در صورتی که روبروی شهرداری درختان 
از بی آبی دارند خشک می شوند.واقعا عقل  بانک ملت  روبروی 

کم شده است.4۷۲۱ 
و  هستند  اطالع  بی  ها  قیمت  از  نظام  مسئولین  سالم،  با   
یا  نیست  بازار  های  واقعیت  براساس  گیرند  می  که  تصمیماتی 
به قولی تصمیمات شان از روی شکم سیر خودشان است، و نمی 
دانند که کارگران و کارمندانی که حداقل حقوق و دستمزد می 
گیرند و بازنشستگان و افراد بیکار جامعه چطور امرار معاش می 
نگرفته اند.   قرار  آنها  جایگاه  در  مسئولین  وقت  هیچ  چون  کنند 

0۱۱4
 جمع آوري زباله با ادوات فرسوده و ناکارآمد برازنده جامعه ما 
نیست به شیرآبه هاي کف خیابان که الستیک ماشین ها به همه 

جا منتقل مي کنند توجه کنید. ۸5۲4
 با سالم، تا دیر نشده نسبت به گرفتن سوء پیشینه از رانندگان 
اقدام کنید.  نها خواهشاً  آ  برای شناسایي  اینترنتي  تاکسی های 

اینجوری هر کس حساب کار خودش را می کند. 
 سالم آقای عزیز مدتی مراجعه می کنم برای بردن آشغال منزل 
کسی توجه نمیکنن چند بار هم تلفنی مراجعه کردم. هزینه کردم 
جلو منزل سطل گذاشتم ولی فایده نداشت متا سفانه  این قضیه 

را روزنامه میکنم. 45۱۲ 

ویژه

تا پایان سال بسیاری از معابر اصلی شهر آسفالت خواهند شد
نسیم امید: سرپرست فرمانداری سیرجان ضمن سرکشی از معابر 
اصلی شهرستان و بررسی وضعیت آسفالت آن گفت: متاسفانه 
آسفالت فرسوده برخي از معابر اصلي و قدمت ۳0 ساله آن معضلي 
براي شهروندان شده و باتوجه به مطالبات و درخواست هاي مستمر 
و مکرر شهروندان سیرجانی، شهرداری خیابان های که آسفالت 
نامناسبی دارند، عملیات برداشت آسفالت فرسوده را آغاز کرده و ابتدا 

زیر ساخت آسفالت انجام می شود و سپس آسفالت می شود . وی با بیان اینکه این آسفالت 
تا ۱0 سال ضمانت دارد، افزود: نهایت تالش خود را خواهیم کرد تا پایان امسال بسیاری از 

خیابان های سطح شهر آسفالت شوند و بتوانیم به خواسته هاي دیرینه مردم پاسخ دهیم.

اظهارات شگفت انگیز پیرامون برخی نمایندگان مجلس
خبرآنالین: فرهیختگان نوشت: »باج می دهند تا بمانند.« 

این را احمد توکلی درباره مدیران صنعت خودرو و به طور مشخص 
ایران خودرو و سایپا می گوید. آن طور که رئیس هیات مدیره دیده بان 
شفافیت و عدالت می گوید سر دیگر این بساط بده وبستان را باید در 
مجلس جست وجو کرد؛ همان جایی که قرار است عصاره فضایل ملت 
باشد. آن طور که وی می گوید »گاهی برخی نمایندگان لیستی از افراد 
برای استخدام در شرکت های خودروسازی می دهند و مدیران آنها هم اطاعت می کنند«؛ معامله ای 
که توکلی نامش را »تجارت نفوذ« می گذارد و تصریح می کند ریشه خیلی از مشکالت در حوزه 
خودروسازی همین قبیل بده وبستان هاست؛ بده وبستان هایی که مصونیتی آهنین برای آنها درست 

کرده و سال هاست انحصاری دست نیافتنی را برای آنها رقم زده است.

ثبت نام از فارغ التحصیالن دانشگاهی در سامانه کارورزی
نسیم امید: به گزارش روابط عمومی اداره کار و رفاه اجتماعی، حامد 
هادیان اعالم کرد: که در طرح کارورزی، فارغ التحصیالن دانشگاهی 
که جویای کار هستند، باحضور در دوره های آموزش مهارتی با محیط 
واقعی کسب و کارآشنا می شوند و افرادثبت نام کننده در این طرح، 
مشمول بیمه حوادث شده و کمک هزینه آموزشی ماهانه به آنها 
پرداخت می شود. وی افزود: پس از اینکه کارورز دوره ۳ماهه کارورزی 
را طی کند اگر توسط کارفرما جذب و مشغول به کار رسمی شود دولت برای مدت ۲ سال سهم 
کارفرما را در بحث بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می کند. متقاضیان می توانند با مراجعه به 

کاریابی های شهرستان مراحل ثبت نام خود رادنبال کنند.

قریب به اتفاق تبلیغات دارویی کذب است
وزارت  کل  معاون  حریرچی،  ایرج  نیوز:  سالمت 
بهداشت گفت: تمام داروهایی که از طریق شبکه های 
ماهواره ای تبلیغ می شوند، تقلبی است و از شبکه های 
غیررسمی و قاچاق وارد شده ند. وی در ارتباط تلفنی 
با برنامه زنده شبکه رادیویی گفتگو در خصوص نحوه 

نظارت بر تبلیغات پزشکی در رسانه ها و فضای مجازی با اشاره به اینکه، 
قریب به اتفاق تبلیغات پزشکی و دارویی کذب و یا غیر قانونی هستند، گفت: 
تبلیغ داروها و ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر نوع مواد و محصول در 
رسانه های عمومی که مخاطب آنهـا عمـوم مـردم می باشند، طبق قانون 

ممنوع است. 

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا
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حقوقی

گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 091۳621764۳
ارتباط با مدیر مسئول: 091۳۳470728

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:422۳۳672
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

رعایت حقوق همسایه
از نظر قانونی و در نظم قوانین آپارتمان ها و سایر قوانین که روابط همسایگی 

را تنظیم کرده اند، تعدادی حقوق و تکالیف بر همسایه ها وضع شده است. از جمله 
از نظر حقوقی چنانکه کسی بخواهد در حیاط منزل خود باغچه ای احداث نماید باید 
موارد الزم فنی را رعایت کند. از جمله فاصله الزم بین دیوار همسایه و باغچه، استفاده از 
عایق مورد نیاز جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به منزل همسایه، و موارد دیگر، به 
گونه ای که منجر به ورود ضرر و زیان به ملک همسایه نگردد. درغیر این صورت ملزم 

به جبران و پرداخت خسارات ناشی از آن می باشد.
مورد دیگر اینکه موجب ماده ۱۳۲ قانون مدنی هیچکس نمی تواند در ملک خود 
تصرفی کند که مستلزم ضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع 
حاجت یا رفع ضرر از خود باشد، بنابراین عمل همسایه باید برای رفع نیاز یا دفع ضرر 
از خود باشد ونیز با رعایت مقررات واصول ایمنی صورت گیرد واال مکلف به جبران 

خسارات خواهد بود. 
موجب ماده ۱۳۳ قانون مدنی کسی حق ندارد از دیوار خانه خود به خانه همسایه در 
باز کند اگرچه دیوار ملک اختصاصی خودش باشد لیکن می تواند روزنه یا شبکه باز 
کند در این صورت همسایه حق منع او را ندارد ولی می تواند جلو روزنه یا شبکه دیوار 

بکشد یا پرده بزند.
چگونه باید از مشاعات آپارتمان ها استفاده کرد؟

طبق قانون و آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان، طبق تبصره ماده ۳ آیین نامه 
گذاشتن هر نوع وسیله ای ممنوع بوده و قسمت های مشترک در مالکیت مشاع است 
و افراد حق تصرف غیرعرفی در قسمت های مشترک را ندارند، مگر با رضایت تمامی 

همسایگان.

مردم را همراه خودتان نگه دارید
برای خاطر حفظ و استقالل یک کشور باید مردم را نگه دارید. هر 

کدام در هرجا که هستید مردم را همراه خودتان نگه دارید. این مردم بودند 
که این دولت را به وجود آوردند هر روزی برای مملکت مشکل پیدا می شود، 
حاّللش خود مردم باشند. این پشتیبانی های عظیمی که مردم می کنند، و 
آن حضوری که خودشان دارند همه چیز را از خودشان می دانند. این باید 
حفظ بشود تا حفظ بشویم تا کشورتان حفظ بشود و اگر خدای نخواسته، این 

از دست ما برود، ما برمی گردیم به آن طوری که اّول بودیم.
 

حضرت امام خمینی )ره(

فراموش کردن خدا انسان را به تنگنا می اندازد
خداوند متعال در سوره مبارکه طاها می فرماید: َو َمن اَعَرَض َعن 

ذکری َفاّن لَه َمعیشًة َظنکاً: کسی از نام و یاد من اعراض بکند، تنگی 
و گرفتاری نصیب او خواهد شد و در سختی قرار خواهد گرفت. ممکن 
است مال فراوانی دستش باشد، اما همیشه گرفتار مشکالت زندگی است. 
از کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به »خود 
فراموشی« گرفتار کرد، آنها فاسقانند. آن که از نام و یاد خدا فاصله گرفته 
است همواره در فشار و گرفتاری های مختلف است و برعکسش آن که به 

یاد خداست، در فراخ است.
امام علی)ع(

مال  بدانند  مردم  تا  بریزید  حرکتم  مسیر  در  را  طالهایم  تمام 
نتوانست نجاتم دهد.

کوروش

پارک گل گهر در بی توجهی و بی مهری مسئوالن در حال تخریب است.                       عکس: نسیم امید

سید  حضور  با  مراسمی  طی  خبر:  گروه 
معاون  موسوی،  اللهی  آیت  مصطفی 
کرمان،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
محمد  سیرجان،  شهردار  نیا  سروش  رضا 

رئیس  خواجویی  اسماعیل 
شورای شهر سیرجان، سهراب 
و  سیاسی  معاون  بهاالدینی 
سیرجان  فرمانداری  امنیتی 
شورا  اعضای  از  چند  تنی  و 
طرح  چند  شهری،  مدیران  و 
سیرجان  شهرداری  عمرانی 

افتتاح و کلنگ زنی شد.
سید مصطفی آیت اللهی موسوی 
رضا  همراه  به  مراسم  این   در  
مسئوالن  از  چند  تنی  و  شهردار 
بعثت،  پایانه مسافربری  از  شهری 
سایت زباله، سایت نگهداری سگ 
روند  رضا)ع(،  بهشت  ولگرد،  های 
هجرت،  بلوار  غربی  الین  آسفالت 
شهرداری  های  همایش  سالن 
بازدید  علی)ع(  امام  ورزشگاه  و 

کردند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
در سفر کاری به سیرجان، آسفالت خیابان خیام 
و دستگاه پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام 

شهرداری سیرجان را افتتاح کرد.

در این بازدید یکروزه کلنگ سایت جمعه بازار 
)واقع در بلوار قائم(، میدان دام شهرداری )جنب 
کشتارگاه دام(، پمپ بنزین )جنب جایگاه سی 
ان جی واقع در بلوار قائم( و میدان میوه و تره بار 

شهرداری )جنب جایگاه سی ان جی واقع در بلوار 
قائم( به زمین زده شد.

معاون  موسوی  اللهی  آیت  مصطفی  سید 
در  کرمان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 

و  اقدامات  از  تقدیر  ضمن  بازدید  این  حاشیه 
و  افتتاح  و شورای شهر،  فعالیت های شهرداری 
کلنگ زنی طرح های عمرانی شهرداری سیرجان 
را در راستای توسعه و عمران شهری، بسیار مفید 

به  توجه  ادامه  خواهان  و  خواندند  ارزشمند  و 
عمران و توسعه شهری در شهر سیرجان شدند.

سالن  و  مدرسه  دو  احداث  زنی  کلنگ 
ورزشی با حضور معاون وزیر 

سید محمد پژمان، معاون وزیر راه 
مدیره  هیئت  رئیس  شهرسازی،  و 
بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل  و 
یکروزه  ایران در سفر کاری  شهری 
راه  مدیرکل  همراه  به  سیرجان  به 
و شهرسازی استان کرمان، شهردار 
و  شهری  مسئوالن  از  چند  تنی  و 
آسفالت  دوقلو،  بازارهای  از  استانی 
خیابان ولیعصر، خانه محله ای آباده 
و خیابان امام محمدباقر)ع( در کوی 
آباده بازدید کردند و همچنین کلنگ 
کوی  در  مدرسه  دو  احداث  زنی 
دهیادگار و  مکی آباد و کلنگ زنی 
سوله ورزشی در محله خیابان غفاری 

انجام شد.

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان انجام شد؛

 افتتاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی شهرداری سیرجان 


