
گروه فرهنگ: ششمین جشنواره فرهنگی معراج اندیشه گل گهر با برنامه 
هایی متنوع طبق روال هر ساله از 22 مرداد در دانشگاه پردیس برگزار شده 
است و برای اولین بار بخش های مختلف شهرستان در این جشنواره حضور 

پیداکرده اند تا گوشه ای از آداب و رسوم و دستاوردهای خود را به بازدید 
کنندگان ارائه دهند. خبرنگار »نسیم امید« سری به غرفه های مذکور زده و 

نظر مسئوالن آن ها را درباره ی هدف از برپایی غرفه ها جویا شده است.

محمد علی ایران نژاد، مدیر عامل موسسه معراج اندیشه درباره تصریح کرد: 
در راستای توجه بیشتر به معرفی و شناخِت ظرفیت های ویژه ی شهرستاِن 

سیرجان،کمیته ی جدیدی با عنوان سیرجان شناسی ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

گزارش »نسیم امید« از حضور بخش های شهرستان در ششمین جشنواره فرهنگی گل گهر؛

تعادل و تبادل فرهنگی

بازداشت  متهمان به سرقت پسته تا پایان فصل برداشت
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نسیم امید:  اگر سری به مناطق روستایی سیرجان بزنید مشاهده می کنید که خانه های 
ویالیی شکل بر سر تپه ها  و یا در مناطقی که در چند سال گذشته مزرعه بودند ساخته شده 
است. نمونه آن زمانی که از سیرجان  به سمت کرمان می روید از حسین آباد که عبور کنید 
در چپ و راست جاده حتی به عنوان نمونه در مجاورت کاروانسرای گدار خانه سرخ، خانه های 
مسکونی تازه ساز دیده می شود. در ارتفاعات تعدادی ویال به چشم می خورد که در بر سر تپه 
ها ساخته شده اند. اگر ساخت و ساز ها به همین سرعت در این مناطق انجام شود روزی شاهد 

آن خواهیم بود که دیگر از این تپه ها اثری باقی نخواهد ماند. اما ...



زمین خواری در روستاهای سیرجان 
بیداد  می کند

نسیم امید:  اگر سری به مناطق روستایی سیرجان بزنید مشاهده 
می کنید که خانه های ویالیی شکل بر سر تپه ها  و یا در مناطقی که در 
چند سال گذشته مزرعه بودند ساخته شده است. نمونه آن زمانی که از 
سیرجان  به سمت کرمان می روید از حسین آباد که عبور کنید در چپ 
و راست جاده حتی به عنوان نمونه در مجاورت کاروانسرای گدار خانه 
سرخ، خانه های مسکونی تازه ساز دیده می شود. در ارتفاعات تعدادی 
ویال به چشم می خورد که در بر سر تپه ها ساخته شده اند. اگر ساخت 
و ساز ها به همین سرعت در این مناطق انجام شود روزی شاهد آن 
خواهیم بود که دیگر از این تپه ها اثری باقی نخواهد ماند. اما با توجه به 
این که برخوردهای در این زمینه در یکی دو سال گذشته صورت گرفته 

اما به نظر می رسد نظارت بر اینگونه وارد کم است.
 کمبود نیرو و امکانات برای جلوگیری از زمین خواری

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پیرامون این موضوع گفت: در سال 
های اخیر منابع آبی محدود است و تصرف در حاشیه روستاها تحت 
عنوان ویالسازی و ... صورت می گیرد و یا با توجه به طرح هادی در 

روستاها و جاده سازی برای ارزش افزوده تصرف می کنند. 
میرشاهی افزود: رفع تصرف ها عالوه بر تصرف کننده هزینه های زیادی 
برای دولت دارد که اگر فرهنگسازی شود می توانیم از هدر رفت خیلی 
از هزینه های دولت جلو گیری کنیم. وی اضافه کرد: برای جلوگیری از 
فردی که تصرف کرده است، نیاز داریم هزینه وکیل، مشاوره نیروی که 

دائم در دادگاه ها شرکت کند را پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون 200 هزار هکتار منابع 
زیر نظر ما است،گفت: برای حراست از آن ها دو خودرو و 5 نیروی 
یگان داریم که اگر همکاری مردم در دهیاری ها نبود نمی توانستیم با 
زمین خواری مقابله کنیم. وی در پایان افزود: در سال گذشته 22 پرونده 
تشکیل و 110 هکتار از اراضی رفع تصرف شد و در شش ماهه سال 

جاری 34 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. 
 برخورد با زمین خواران

دادستان شهرستان پیرامون این موضوع بیان کرد: مسئول حفظ اراضی 
دولتی و ملی منابع طبیعی و اداره راه و شهرسازی است و اگر تغییر 
کاربری در اراضی کشاورزی صورت بگیرد جهاد کشاورزی ورود می کند. 
محسن نیک ورز ادامه داد: اراضی که مالکیت آن ها از دولت باشد طبق 
ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع منابع  طبیعي  مکلف  است  به  
وسیله  مأمورین خود به  محض  اطالع  رفع  تجاوز کند و همچنین متهم را 
تحت تعقیب کیفری قرار دهد و در صورتی که اراضی کشاورزی و باغ ها 
بدون مجوز تغییر کاربری یافته و با هدف ساخت باغ ویال و اقامتگاه های 
موقت دور آن حصار کشی شده باشد طبق ماده 10 قانون حفظ کاربري 
اراضي زراعي و باغ ها دستور قلع قمع داده شده و با حضور نماینده 

دادستان اراضی تغییر کاربری داده شده به حالت اولیه عودت می شود

گزارش

در  سیرجان  فرهنگی  همراه  عنوان  به  گهر  گل 
های  سال  طی  که  فرهنگی  های  فعالیت  راستای 
گذشته به منظور توسعه و ارتقاء فرهنگ در سطح 
سالیانه  صورت  به  است  داده  انجام  شهرستان 
برگیرنده  در  که  را  گهر  گل  فرهنگی  جشنواره 
فعالیت های یکساله موسسه معراج اندیشه گل گهر 
تمام  استفاده  جهت  7شب  زمانی  بازه  در  را  است 

اقشار جامعه برگزار میکند. 
در  که  رسیده  خود  ششم  ایستگاه  به  امسال  جشنواره 
شب های 22 الی 2۸ مرداد ماه پذیرای شهروندان خواهد 
فرهنگی  شورای  گهر،  گل  صنعتی  معدنی  شرکت  بود. 
اجتماعی گل گهر، مدیرعامل و مسئوالن موسسه فرهنگی 
ارتقاء و بهبود  اندیشه گل گهر هر ساله به دنبال  معراج 
کیفیت برنامه های ارائه شده در این جشنواره هستند تا 
نمایند.  را جلب  مخاطبان  رضایت  بیشتر  هر چه  بتوانند 
زندگی  شعار  با  گهر  گل  فرهنگی  جشنواره  ششمین 
زیباست در مرداد ماه امسال به دنبال آن است که جلوه 
هایی از زیبایی زندگی را به مخاطبان نشان داده و فضای 

شاد و مفرحی برای خانواده های سیرجانی فراهم آورد. 
حضور  با  گذشته  های  سال  همچون  جشنواره  این 
بزرگترین و معتبرترین ناشران برگزیده کشوری نمایشگاه 
بزرگساالن  برای  عمومی  ناشران  شاخه  دو  در  را  کتابی 
که  است  دیده  تدارک  نوجوان  و  کودکان  ویژه  غرفه  و 
عالقمندان به حوزه کتاب می توانند با تخفیف 40 درصد 

از آن استفاده نمایند.
نه  های  کمیته  قالب  در  این جشنواره  دیگر  های  بخش 
اندیشکده،  اجتماعی،  فعالیت های  و  خانواده  هنر،  گانه 
کتاب و کتابخوانی، آموزه های دینی، فرهنگ و پایداری، 
اندیشکده، فضای مجازی و مرکز سیرجان شناسی برنامه 
های متنوعی را در اختیار عالقمندان قرار می دهد. مرکز 
جشنواره  به  که  است  جدیدی  بخش  شناسی  سیرجان 
معرفی  به  جشنواره  های  شب  در  و  شده  اضافه  ششم 
پتانسیل ها و ظرفیت های هر یک از بخش های پنجگانه 
های  پتانسیل  معرفی  پردازد.  می  سیرجان  شهرستان 
منطقه گوغر نیز در این مرکز به اطالع عالقه مندان می 

رسد. 
مقدس،  دفاع  دوران  نقالی  روحوضی،  های  نمایش  ارائه 
برگزاری نشست های تخصصی  پرفورمنس،  اجرای گروه 
با حضور کارشناسان برجسته و  در حوزه فرهنگ و هنر 

هستند  برنامه هایی  دیگر  از  شبانه  های  جشن  برگزاری 
گرفته  نظر  در  مندان  عالقه  برای  جشنواره  این  در  که 
نیز در  اندیشه  اندیشکده موسسه معراج  تیم  شده است. 
این جشنواره در آیتم های مختلف به مخاطبان خدمات 
دانش  از  متشکل  اندیشکده  ارزیابی  تیم  می دهد.  ارائه 
موارد  شب  هر  نظر  صاحب  کارشناسان  و  آموختگان 
مطرح شده در جشنواره از جمله نواقص، مشکالت، میزان 
دقیق  بررسی های  با  و  را سنجیده  و...  مخاطبان  رضایت 
در همان شب به دنبال رفع این مشکالت برای شب های 
عنوان  با  اندیشکده  دیگر  بخش  هستند.  جشنواره  دیگر 
شرکت آکا گروه بهبود و بهگشت اشتغال به ارائه مشاوره 

های شغلی با حضور مشاور متخصص و طرح خود ارزیابی 
شغلی پرداخته و با برگزاری بازی های متنوع، کودکان و 
نوجوانان را با مقوله اشتغال و کسب و کار آشنا می کند. 

 جشن های شبانه جشنواره ششم با ارائه موسیقی های 
زیبای سنتی،پاپ و محلی، برگزاری مسابقات گوناگون و 
برنامه های متنوع، خانواده های سیرجانی را در کنار هم 
جمع آورده و لحظات شادی را برای آن ها رقم می زند. بر 
ارزیابی جشنواره  از سوی تیم  ارائه شده  اساس آمارهای 
ششم در اولین شب از این جشنواره ۸134 نفر از غرفه 
به  دوم  شب  در  آمار  این  که  کردند  بازدید  متنوع  های 
تعداد ۷5۷۹ نفر رسید و بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی 

آمار  این  رود  می  انتظار  گذشته  های  سال  در  جشنواره 
کند.  پیدا  افزایش  رقم چشمگیری  به  پایان جشنواره  تا 
جشنواره  در  گهر  گل  اندیشه  معراج  فرهنگی  موسسه 
های  مسئولیت  به  عمل  با  تا  است  آن  دنبال  به  ششم 
اجتماعی خود فضای فرهنگی و مفرحی را برای خانواده 
برای  نماید. عالقه مندان می توانند  فراهم  های سیرجانی 
استفاده از برنامه های گوناگون این جشنواره در شب های 
برگزاری جشنواره ششم  به محل  تا 2۸ مرداد  باقیمانده 
واقع در بلوار دانشگاه )به سمت مسکن مهر( دانشگاه آزاد 
مختلف جشنواره  غرفه های  از  و  نمایند  مراجعه  اسالمی 

بازدید نمایند.

 نسیـم امیدخبـر2

ششمین جشنواره فرهنگی گل گهر در راستای مسئولیت اجتماعی؛

فضای شاد و مفرح برای خانواده های سیرجانی 
 اجرای موسیقی های زیبای سنتی، پاپ و محلی، برگزاری مسابقات گوناگون و برنامه های متنوع
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گروه فرهنگ: ششمین جشنواره 
گهر  گل  اندیشه  معراج  فرهنگی 
روال  طبق  متنوع  هایی  برنامه  با 
دانشگاه  در  مرداد   22 از  ساله  هر 
برای  و  است  شده  برگزار  پردیس 
مختلف  بخش های  بار  اولین 
شهرستان در این جشنواره حضور 
آداب  از  گوشه ای  تا  پیداکرده اند 
به  را  خود  دستاوردهای  و  رسوم  و 
بازدید کنندگان ارائه دهند. خبرنگار 
های  غرفه  به  سری  امید«  »نسیم 
آن ها  مسئوالن  نظر  و  زده  مذکور 
را درباره ی هدف از برپایی غرفه ها 

جویا شده است.

 معرفی ظرفیت های 
فرهنگی بخش های سیرجان

عامل  مدیر  ایران نژاد،  علی  محمد 
تصریح  درباره  اندیشه  معراج  موسسه 
کرد: در راستای توجه بیشتر به معرفی 
و شناخِت ظرفیت های ویژه ی شهرستاِن 
عنوان  با  جدیدی  سیرجان،کمیته ی 
ششم  جشنواره ی  به  سیرجان شناسی 
اساس، هر شب  این  بر  اضافه شده که 
جشنواره به یکی از بخش های پنج گانه 
سیرجان اختصاص داده شده است. وی 
ادامه داد: هر بخش در شب اختصاصی 
تخصصی،  پنل های  قالِب  در  خود، 
معرفِی  به  غرفه   و  شبانه  جشن های 
جاذبه های  و  فرهنگی  ظرفیت های 
هم چنین  می پردازند.  خود  گردشگری 
یکی از شب ها نیز با توجه به جمعیِت 
باالی سیرجانی هایی که اصالتا متعلق به 
منطقه ی هم جوارِ سیرجان یعنی گوغر 

هستند، به این منطقه اختصاص یافته، 
تا در این شب، گوشه هایی از اشتراکاِت 
شناخته  کمتر  جنبه های  و  فرهنگی 
گوغر،  مردِم  عامیانه ی  فرهنِگ  شده ی 
در معرِض دیِد بازدیدکنندگان جشنواره 

قرار بگیرد.

 منطقه خوش آب و هوا
و گردشگری بلورد

بلورد  شهردار  مداحی،  مرتضی  سید 
برگزاری  با  گفت:  دراین باره  سیرجان 
اعضای  و  بخشدار  با  متعدد  جلسات 
شورا و دهیاران این جشنواره را بهترین 
های  پتانسیل  شناساندن  برای  فرصت 
شهر بلورد به مردم دانسته ایم. وی که 
مسئولیت غرفه بلورد را نیز بر عهده دارد 
با بیان اینکه بلورد همیشه یکی از مناطق  
خوش آب و هوا و گردشگری سیرجان 
بوده است، افزود: این جشنواره بهترین 
فرصت برای ارائه دستاوردهای بلورد است 
و سعی کردیم در این غرفه محصوالت 
که  خدماتی  کشاورزی،  دامپروری، 
جهان  شرکت  و   دهیاری  و  شهرداری 
فوالد معین اقتصادی بخش بلورد انجام 
داده است را برای شهروندان سیرجانی 

ارائه دهیم.

 ارائه صنایع دستی
و پتانسیل های گلستان 

مجید زند اقطاعی، بخشدار و مسئول 
امسال  گفت:  دراین باره  گلستان  غرفه 
در هفته فرهنگی گل گهر  دو غرفه را  
داریم یکی برای نمایش و عرضه صنایع 
آن  از  یکی  که  گلستان  بخش  دستی 

سال  که  هست  پیچ  شیرکی  گلیم  ها 
با  و  است  شده  جهانی  ثبت  گذشته 
توجه به اهمیت آموزش نیز هر روزه در 
این غرفه یک نوع صنایع دستی را برای 
عالقه مندان آموزش می دهیم و افراد از 
نحوه تولید آشنا می شوند و غرفه دیگری 
شب  هر  که  داریم  ها   دورهمی  برای 
برای قشرهای فعال در بخش گلستان 
اختصاص داده می شود و  در شب اول 
در خدمت بانوان و شب دوم ورزشکاران و 
همچنین در شب های آینده نویسندگان، 
فرهنگیان و پزشکان و سایر اقشار فعال 

دیگر هستیم.
وی ادامه داد: هدفی که از این موضوع 
گلستان  بخش  در  که  است  این  داریم 
وجود  زیادی  استعدادهای  و  پتانسیل 
دارد که شرایط فراهم شود تا آن ها دیده 
شود. همچنین در پایان ویژه نامه مختص 
بخش گلستان و استعداد های آن تهیه 

می کنیم.

  شناساندن مشاهیر
و چهره های برجسته پاریز 

شهردار  پاریزی،  صفورایی  اسماعیل 
بخش  این  غرفه  ایجاد  از  هدف  پاریز 
بیان  اینگونه  را  گهر  گل  جشنواره  در 
تمدن  از  پاریز  شهر  تاریخ   طبق  کرد: 
غرفه  در  و  است  بوده  برخوردار  باالیی 
از افراد برجسته پاریز از جمله سردیس 
باستانی پاریزی، رهبری وثوقی و شهید 
مدافع حرم سردار ا... دادی استفاده شده 
است. مسئول غرفه پاریز در ادامه افزود: 
ما در این غرفه کتابخانه هایی را داریم 
پاریز  شهر  نویسندگان  از  کتاب ها  که 
قرار داده ایم و در جلساتی که در شهر 
پاریز  با مسئوالن داشتیم به این نتیجه 
چهره  روی  بیشتر  امسال  که  رسیدیم 

های برجسته و مشاهیر پاریز کارکنیم. 

 معرفی منطقه
 گردشگری گوغر 

راه  خصوص  در  گوغر  غرفه  مسئول 
اندازی این غرفه در جشنواره بیان کرد: 
گوغر منطقه سرسبز و خوش آب  وهوایی 
است که از نظر گردشگری منطقه بکر و 
غرفه  ایجاد  از  ما  هدف  و  است  دیدنی 
است.  گوغر  گردشگری  منطقه  معرفی 
مجموعه  با  امسال  افزود:  ادامه  در  وی 
معراج اندیشه صحبت های داشتیم که 
در نهایت توافق کردند با توجه به حضور 
و ارتباط زیاد گوغری ها در سیرجان یک 
این  غرفه در جشنواره برای شناساندن 
منطقه داشته باشیم و توانمندی و مناطق 
و  سیرجانی  شهروندان  برای  را  خوب 

بازدید کنندگان از غرفه ارائه بدهیم.
سعید ملک محمدی افزود: بیشتر بر 
روی آداب و رسوم منطقه کار کردیم و  
»بیرق  مراسم  انجام  با  را  افتتاحیه  روز 

بندی« خاص مراسم عروسی در گوغر 
شروع کردیم. همچنین برای شناساندن  
و  کردیم  پخش  را  بروشورهای  منطقه 
هر شب در فضای مجازی از برنامه های 
غرفه تصویر و فیلم پخش می کنیم و 
هدف دیگر ما بحث محیط زیست است 
و آموزش های در خصوص اهمیت این 

موضوع داریم. 

 زیدآباد به عنوان قطب 
پسته 

که  غرفه  مسئول  زیدآبادی،  محسن 
به  باره  این  در  است  زیدآباد  شهردار 
نسیم امید گفت: شهرهای اقماری مظلوم 
واقع شده و هر چی سرمایه گل گهر و 
و  است  سیرجان  برای  دارد  سرچشمه 
هدف شناساندن شهرهای اقماری است. 
در حال حاضر جمعیت  داد:  ادامه  وی 
و  است  کاهش  روبه  اقماری  شهرهای 
دلیل آن اشتغال است و اگر شرکت های 
اقماری گل گهر برای شهرهای اقماری 
شهر  ها  جوان  تا  می دادند  اختصاص 
خود را رها نکنند و به سیرجان بیایند. 
کشت  بخش  بزرگترین  داد:  ادامه  وی 
پسته، زیدآباد است از این نظر می توانیم 
قطب پسته معرفی کنیم و از این طریق 
اشتغالزایی داشته باشیم. وی ادامه داد: 
یک سری آثار تاریخی بود که  سال ها 
به آن ها بی توجهی شده بود که از چند 
سال قبل مرمت قلعه درویش آغاز شده و 
امروز بنای باشکوهی با 4500 متر مربع 
زیر پوشش خود دارد و بعد از ارگ راین 
برای گفتن  استان حرفی  تواند در  می 

داشته باشد.

گزارش »نسیم امید« از حضور بخش های مختلف در ششمین جشنواره فرهنگی گل گهر؛

تعادل و تبادل فرهنگی

گفت وگو 3 فرهنگ  نسیـم امید
گفتگو با خواجویی، مدیر »مرکز سیرجان شناسی« ؛

لزوم راه اندازی کتابخانه تخصصی
مرکز سیرجان شناسی

مهدی عباسپور: قریب به یک سال از اعالم تاسیس مرکز سیرجان 
شناسی در رسانه ها و فضای مجازی گذشته است. به بهانه حضور غرفه 
»مرکز سیرجان شناسی« و برگزاری نشست های فرهنگی در ششمین 

جشنواره فرهنگی گل گهر گفت وگویی بامدیر این مرکز  انجام شده است.
ابوذر خواجویی نسب، در خصوص نحوه شکل گیری این مرکز گفت: مرکز 
سیرجان شناسی از حدود 30 سال پیش پیرو راه اندازی مرکز کرمان شناسی 
نشستی با محوریت سیرجان برگزار شد که در واقع نشان دهنده پتانسیل 
باال و غنی بودن شهرستان بود راه اندازی شد و دغدغه ای از آن سالها وجود 
داشت که بعد از آن مشاهیری همچون دکتر باستانی پاریزی و نویسندگانی 
همچون وثوقی رهبری، علی اکبر بختیاری و خانم موید محسنی به شکل 

های مختلف در کتاب های خود از کرمان و سیرجان نام برده بودند.
 به گفته وی لزوم مرکزی که افرادی بتوانند به داده های پژوهشی رجوع 
کنند و افرادی همچون دکتر پورمختار در رسانه ها به آن اشاره کرده بودند 
که این موضوعات از جمله جهانی شدن گلیم سیرجان، فعاالن فرهنگی را بر 

آن داشت تا با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.
مدیر مرکز سیرجان شناسی عملکرد یکساله مرکز را اینگونه ارزیابی کرد: 
مرکز در این مدت قریب به یک سال همایش های متعددی از جمله جایگاه 
تاریخی سیرجان در جاده ابریشم، همایش گنج 30 ساله، ساخت کلیپ های 
تصویری، برنامه های صوتی و رادیویی و ارائه مطالبی در مدارس مجموعه 
سما و دانشگاه آزاد را انجام داده است که البته کار اصلی این مرکز پژوهش 
بوده که باید در اختیار مسئوالن و ادارات قرار داده شود و همچنین اهداف 

بلند مدت دیگری نیز در دست پیگیری داریم.
خواجویی در خصوص اینکه چرا مرکز با این همه امکانات که در شهرستان 
وجود دارد نتوانسته آنچنان باید و شاید در این زمینه خوب عمل کند؟ بیان 
داشت: در زمان و شکل گیری مرکز قرار براین بود که گل گهر به عنوان 
معین و حامی و تعدادی از افراد به عنوان اعضای حقوقی مرکز، امکانات و 
تجهیزاتی  را در اختیار مرکز قرار دهند که متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی در 
این خصوص صورت نگرفته است. وی ادامه داد: حتی بنده نیز بدون هیچ 
گونه حقوق و دستمزد در این مدت همکاری می کنم که بتوانم حداقل 
مرکز را سرپا نگه دارم و حتی برای برگزاری تعدادی از همایش های از 
جیب هزینه کردم که متاسفانه نبود یک ساختمان و مکانی برای مرکز 
باعث شده که افراد نتوانند به راحتی به داده های فعلی و اقدامات انجام شده 

دسترسی پیدا کنند. 
 مدیر مرکز سیرجان شناسی از مسئوالن شهرستان از  مدیران شرکت 
گل گهر خواست:  مرکز سیرجان شناسی را حمایت کنند تا کتابخانه ای 
خواست  پژوهشگری  چنانچه  و  شود  اندازی  راه  مرکز  برای  تخصصی 

اطالعاتی در مورد سیرجان پیدا کند به این مرکز مراجعه کند.

محسن زیدآبادیمحمدعلی ایران نژاد سعید ملک محمدیاسماعیل صفوراییمجید زنداقطاعیسید مرتضی مداحی
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سجاد حیدری فرد: استفاده 
گیاهی  های  گونه  برخی  از 
و  چمن  مثل  آب  مصرف  پر 
و  مضر  درختان  کاشت  گل، 
نامناسب از قبیل اکالیپتوس، 
استفاده از آب شرب برای برخی درختان و فضای 
سبز شهری و خشک شدن بسیاری از درختان 
از جمله موارد قابل تامل در فضای سبز شهری 

سیرجان است.
قدم  شهر  سطح  های  خیابان  در  که  زمانی 
می زنید اگر به درختان اطرافتان نگاه کنید متوجه 
می شوید که برخی از شاخه های آن ها خشک 
شده و یا برخی از درختان در حال خشک شدن 
و یا خشک شده اند. نگهداری و حفظ درختان 
که همیشه هم  است  از موضوعاتی  در شهرها 
تاکید  آن  به  نسبت  شهری  حوزه  کارشناسان 
دارند و اکثر شهروندان هم نسبت به فضای سبز 
رغم  علی  دارند.  خاصی  حساسیت  درختان  و 
اهمیت فضای سبز شهری و اذعان اکثر مردم و 
مسئوالن نسبت به این موضوع، اما گویی درختان 
برخی از خیابان های سطح شهر امروز حال و روز 

خوشی ندارند.

 فضای سبز بلوار هاشمی زیبنده 
سیرجان نیست

گفت:  مورد  این  در  شهروندان  از  یکی  حسین 
از پل دفاع مقدس و  و فضای سبز بخشی  درختان 
بلوار هاشمی رفسنجانی خشک شدند و یا در حال 
خشک شدن هستند. وی علت خشک شدن درختان 
را آبیاری نامناسب دانست و افزود تا کنون فقط دو 
مرتبه توسط یک تانکر آبیاری شدند. وی ادامه داد: نیاز 
است شهرداری به فضای سبز درختان معابر شهری 
بیش تر توجه کند چون هر چی رسیدگی شده برای 
پارک ها هست و این درختان و درختچه ها به مرور 
در حال خشک شدن هستند و این ورودی مهم شهر 
است و مسافر و مسئوالن بخاطر گل گهر زیاد در این 
مسیر تردد می کنند ولی فضای سبز و درخت درست و 

حسابی ندارد و زیبنده سیرجان نیست. 
علی یکی دیگر از شهروندان درباره پژمردگی درختان 
سطح شهر گفت: شهرداری نسبت به فضای سبز موجود 
کم توجه است و این در حالی که شهرهای همجوار 
نسبت به این مسئله جدی هستند و در زیبا سازی شهر 
خودشان عالقه بیشتری نشان می دهند. وی ادامه داد: 
البته با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر با بحران 
کم آبی مواجه است انتظار می رود شهرداری نسبت به 
این همه گل کاری و آبیاری آن ها که یک روز در میان 
آب می خواهند کمتر توجه کند و نسبت به حفظ و 
نگهداری درختان و فضاهای سبز فعلی اهمیت دهد که 

ریه های شهر هستند.

 در آبیاری درختان برخی نقاط 

کم کاری شده است
سازمان  در  شهر  شورای  عضو  جهانشاهی،  طاهره 
فضای سبز شهرداری گفت: آبیاری درختان هر 15 روز 
یک بار انجام می شود که طبق بازدیدهایی که از فضای 
سبز انجام داده ایم، در برخی نقاط برای آبیاری کم کاری 
می شد که به سازمان فضای سبز تذکر داده ایم. وی با 
بیان اینکه دلیل خشک شدن برخی شاخه درختان در 
اثر بی آبی و یا کم آبی نیست، بیان کرد:  به اعتقاد من 
اگر در برخی درختان شاخه ای خشک می شود دلیل 
آن بیش تر به زمان هرس بر می گردد که خوب هرس 
نمی شوند اما موضوعی که در خشک شدن درختان 
نارون این روزها مورد بحث است کرم خراط است که 
سازمان فضای سبز برای مقابله با آن برنامه ریزی کرده و 

کارهایی را انجام می دهد.

 این عضو شورای سازمان فضای سبز درباره ی ادامه 
گل کاری با توجه به کم آبی ادامه داد: در بحث کاشت 
گل های فصلی بررسی ما انجام شده و در سال جدید از 
درختچه ها استفاده می شود که هم زیبایی داشته باشند 

و از هزینه های کاشت گل ها جلوگیری شود.

 کرم خراط،
عامل خشک شدن برخی درختان است

مهندس بابک سعیدی، مدیر عامل سازمان فضای 
سبز شهرداری در این باره گفت: یک موضوعی که در 
بحث فضای سبز نه تنها سیرجان بلکه کل کشور با آن 
درگیر هستند کرم خراط است که مبارزه شیمیایی 
این آفت را  از 60 درصد  ندارد و درختی که بیش 

داشته باشد، باید قطع و سوزانده شود.
به گفته وی در فصل زمستان در برخورد با این 

موضوع کارهایی انجام می شود که گاها سوء برداشت 
می شود که سازمان فضای سبز شهرداری درختان را 
بدون دلیل قطع می کند. وی اضافه کرد: دلیل خشک 
باعث  که   است  خراط  کرم  نارون،  درختان  شدن 
می شود تنه درخت را سوراخ کند و در نهایت سوسک 
ساردا می شود که تا دو کیلومتر پرواز می کند و تخم 
ریزی می کند. حتی نقاط آلوده را شناسایی کردیم 
مثل درختان انبار اداره برق  که آن ها را قطع کردیم و 
ورودی کرمان حاشیه فنس نیروی دریایی که درختان 
برای تخم  خشک شدند در فصل زمستان  محلی 

گذاری سوسک ها هستند.
 سعیدی ادامه داد: در سطح شهر با پیمانکار قرارداد 
بستیم که درختان آلوده به کرم خراط و بیماری ها 
قارچی را شناسایی کردند و پس از بررسی نقاط آلوده 

برای حل این معضل اقدام می کنیم. 
وی در خصوص خشک شدن درخت های کاج در 
برخی نقاط شهر گفت: بیماری قارچ فوزاریوم دارند 
که تاکنون گسترده نبودند و یک تیم گیاه پزشکی 
تشکیل داده ایم که شناسایی کنند و با انها مبارزه 

کنند.
سعیدی ادامه داد: عمده آفات ما بحث کرم خراط 
دوره  یک  به  نیاز  موضوع  این  حل  برای  و  است 
زمانبندی حداکثر یک تا دو سال داریم تا با بررسی  
این مشکل را حل کنیم و این بیماری هیچ راهکار 
شیمیایی ندارد و باید آن قسمت درخت را که مشکل 
دارد و یا اگر 60 درصد درخت که کرم خراط داشته 

باشد را قطع و سوزانده می شود.
در  داشت:  بیان  سبز  فضای  سازمان  عامل  مدیر 
آلودگی کنترل نشده است  ادارات  مدارس و برخی 
را  رفتیم و درختانی  بازدید چند مدرسه  ما در  که 
که  مشکل داشتند حذف کردیم و در نیروی دریایی 
دسترسی محدود است و نامه نگاری کردیم و قول 
های مساعدی داده شده و شهرداری قبول کرده که 
درختانی که مشکل دارند را شناسایی و اقدام به قطع 
و سوزاندن آن ها کند، اما تاکنون اتفاقی نیافتاده است.

بخشی  گفت:  سبز  فضای  آبیاری   بحث  در  وی 
درختان به دلیل عدم دسترسی مستقیم به آب، با 
تانکر آبیاری می شوند و این همه سال اینگونه بوده 
های  گل  کاشت  خصوص  در  وی  همچنین  است. 
فصلی بیان داشت: از سال گذشته اقدام کردیم و به 
جای گل های فصلی از درختچه های مثل کانکاس، 
پاپیروس برای زیبایی کاشته می شود که در اطراف پل 
دفاع مقدس، میدان شورا و چند نقطه در حاشیه شهر 

کاشته ایم.
از  خواهشی  گفت:  پایان  در  مسئول  مقام  این 
یا  تخریب  بحث  در  مواردی  با  که  دارم  شهروندان 
قطع درختان را اطالع رسانی کنند تا برخورد شود 
به طور مثال نیمکت های پیست چمران چوب بود که 
شکستند و پارک الله غربی شیر هوشمند گذاشتیم 

باز کردند بردند.

»نسیم امید« گزارش می دهد؛

ناخوش احوالی درختان سطح شهر

 نسیـم امیدشهـر

شـهروندان: اسـتفاده از برخـی گونـه 
های گیاهی پرمصـرف آب مثل چمن و 
گل، کاشـت درختان مضر و نامناسـب 
از قبیـل اکالیپتـوس، اسـتفاده از آب 
شـرب برای برخـی درختـان و فضای 
سبز شـهری و خشـک شـدن بسیاری 
از درختـان از جملـه مـوارد قابـل تامل 
سـیرجان  شـهری  سـبز  فضـای  در 

. ست ا

4

گفتگو با زیدآبادی، رئیس هیات ورزش همگانی 
در غرفه ورزش همگانی جشنواره فرهنگی:

در تمام پارک های محله ای،
ایستگاه ورزش ایجاد می شود 

گروه خبر: هدف ورزش همگانی، ایجاد نشاط و تندرستی 
برای همه اقشار جامعه و پیش گیری از بیماری های مختلف 
هیات  اما  است  قلبی  و سکته  دیابت  فشارخون،  از جمله 
ورزش همگانی در سیرجان آن چنان که باید و شاید فعال 
بهانه  به  بار  این  است.  نبوده  می رود  انتظار  آن  از  و  باشد 
برپایی غرفه ورزش همگانی با رئیس این هیات گفت وگوی 

کوتاهی داشتیم.
جشنواره  ششمین  در  غرفه  ایجاد  از  هدف  زیدآبادی  حسن 
در  کرد:  بیان  اینگونه  فرهنگ سازی  را ضمن  گهر  گل  فرهنگی 
هیات ورزش همگانی 1۸ کمیته زیر مجموعه  آن است که حکم 
رسمی به همه آن ها زده شده و 12 کمیته آن در حال حاضر 
فعال شدند و 13 ایستگاه برای ورزش های همگانی شبانگاهی و 

صبحگاهی در سطح شهر دارد.
همگانی  ورزش  بحث  در  فرهنگ سازی  نحوه  خصوص  در  وی 
بانوان  پارک  انجمن پیالتس در  با  تابستانه  برنامه  ما یک  گفت: 
داشتیم که جمعیت 3 تا 4 هزار نفره در آن شرکت کردند و از 
ابتدای سال تاکنون 12 برنامه مختلف را برای فرهنگسازی اجرا 
کردیم  و از 22 تا 2۸ غرفه ای را که در جشنواره برپا کردیم که 
هر شب مختص 2 تا 3 کمیته از زیرمجموعه ما است که سعی 
داریم شهروندان با فواید  ورزش آشنا شوند. همچنین با همکاری 
موسسه فرزانگان برنامه ای بنام پیوند نسل ها را برگزار کردیم که 
از کودک 4 تا پیرمرد ۸0 ساله در آن شرکت کردند و همایش 

پیاده روی مادر و فرزند را در برنامه خود داریم.
زیدآبادی ادامه داد: برای نهادینه کردن این ورزش به دنبال آن 
هستیم که بگوییم ورزش همگانی سن و سال ندارد و در راستای 
فعالیت  شهروندان  فراغت  اوقات  سازی  غنی  و  اجتماعی  نشاط 
کنیم. همچنین ما در بحث آموزش نیز وارد شدیم و امسال دوره 
تغذیه سالم را برای ورزشکاران و همچنین دوره های مربیگری در 

بحث ورزش صبحگاهی و ... برگزار کردیم.
 رئیس هیات ورزش همگانی در پاسخ به سوال عملکرد و اطالع 
رسانی  اطالع  بحث  در  افزود:  همگانی  های  ورزش  کم  رسانی 
بیشتر  و  نداریم  زیادی  بودجه  چون  کردیم  کار  ضعیف  خیلی 

تبلیغات به صورت مجازی انجام می شود. 
های  پارک  تمام  در  داریم  سعی  تاکیدکرد:  پایان  در  زیدآبادی 

محله ای، ایستگاه ورزش صبحگاهی و شبانگاهی ایجاد کنیم.

گفت وگو

بابـک سـعیدی، مدیـر عامـل سـازمان 
فضای سـبز شـهرداری: یک موضوعی 
کـه در بحـث فضـای سـبز نـه تنهـا 
سـیرجان بلکه کل کشـور بـا آن درگیر 
هسـتند کـرم خـراط اسـت که مبـارزه 
شـیمیایی نـدارد و درختـی کـه بیـش 
از 60 درصـد ایـن آفت را داشـته باشـد 

باید قطـع و سـوزانده شـود.

شـورای  عضـو  جهانشـاهی،  طاهـره 
سـبز  فضـای  سـازمان  در  شـهر 
 15 هـر  درختـان  آبیـاری  شـهرداری: 
روز یکبـار انجـام می شـود کـه طبـق 
بازدیدهـای کـه از فضـای سـبز انجام 
داده ایـم، در برخی نقاط بـرای آبیاری 
سـازمان  بـه  کـه  می شـد  کاری  کـم 

فضـای سـبز تذکـر داده ایـم. 

عکس: مرتضی صفی زاده
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آگهی فقدان سند مالکیت: آقای فرهاد توانا با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتراسناد 
رسمی شماره 93 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 5086 فرعی 
از 2313 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای فرهاد توانا ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر 
کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت 
پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر 
خواهد شد.  تاریخ انتشار: 26/ 5 /1398 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سیرجان

از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  رضایی  اله  حبیب  آقای  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
دفتراسناد رسمی شماره 46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 51 
فرعی از 1046 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای حبیب اله رضایی ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر 
کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت 
پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 26/ 5 /1398 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سیرجان

از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  رضایی  اله  حبیب  آقای  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
دفتراسناد رسمی شماره 46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 11 
فرعی از 1046 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای حبیب اله رضایی 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 پالک مذکور بازداشت می باشد. تاریخ انتشار: 26/ 5 /1398 - محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



کشف سوخت قاچاق کامیون بنز
گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان گفت: یک دستگاه کامیون 
با کاالی  لیتر گازوییل قاچاق توسط ماموران مبارزه  با 9000  بنز 

قاچاق در پاسگاه خیرآباد در هفته گذشته توقیف شد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران 
پلیس مبارزه با کاالی قاچاق حین کنترل خودروهای عبوری محور اصلی 
شیراز- سیرجان یک دستگاه کامیون بنز حامل بار هندوانه را جهت بررسی 
متوقف کردند. وی در ادامه افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد 
راننده این کامیون شش محفظه 1500 لیتری را در زیر بار هندوانه قرار داده 
است. سرهنگ ایران نژاد بیان داشت: در ادامه۹ هزار لیتر گازوییل قاچاق 
از زیر بار هندوانه این کامیون کشف و راننده آن به سبب انجام این تخلف 
به مقامات قضائی معرفی شد. فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به اینکه 
مبارزه با قاچاق به ویژه فرآورده های سوختی در اولویت ماموریت های این 
فرماندهی قرار دارد اظهار داشت: حمل سوخت از طریق خودروهای وانت 
و سواری یک عمل خالف قانون و بسیار خطرآفرین است که با جدیت با 

عاملین آن برخورد می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان:

با دستگیری8 سارق
پرده از راز 14 فقره سرقت برداشته شد

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری 8 سارق و 
کشف 14 فقره سرقت در این شهرستان در هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: به دنبال وقوع 
چندین فقره سرقت در شهرستان سیرجان، شناسایی و دستگیری سارق یا 

سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی با گشت زنی های نا محسوس در سطح حوزه 
استحفاظی و انجام کار اطالعاتی  در 4۸ ساعت ۸ نفر سارق را دستگیر 

کردند.
این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه سارقان به 5 فقره سرقت داخل خودرو، 
یک فقره سرقت منزل و 2 فقره سرقت اماکن خصوصی و 6 فقره سایر 
سرقت ها اعتراف کردند، تصریح کرد:در بازرسی از مخفیگاه سارقان لوازم 
و وسایل جهت باز نمودن قفل، وسایل و قطعات داخل خودرو و تعدادی 
مدارک شناسایی مربوط به افراد مالباخته کشف شد و در این رابطه یک 

مالخر دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با بیان اینکه تحقیق از سارقان برای 
مشارکت  داشت:  اظهار  دارد،  ادامه  احتمالی  های  سرقت  سایر  کشف 
شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از سرقت دارد و در صورت مشاهده 
هرگونه موارد مشکوک می توانند مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن 110 

به پلیس اطالع دهند.

واژگونی پژو 206  یک کشته بر جا گذاشت 
 فرمانده انتظامی سیرجان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 

206 در محور سیرجان - بافت  یک  کشته برجا گذاشت. 
 سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر، گفت: در پي اعالم مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر وقوع یک فقره تصادف فوتي در محور  
سیرجان - بافت  بالفاصله تیمي از ماموران پلیس راه در محل حاضر شدند. 
وی افزود: در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد یک دستگاه خودرو 
پژو 206 با 3 سرنشین، به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه 
ناشي ازتخطی از سرعت مطمئنه از مسیر خود خارج  و در نهایت واژگون 
شده است. سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: در این تصادف متاسفانه یک نفر 

از سرنشینان در محل تصادف، در دم جان خود را از دست داد. 

خبــر

صعود تیم فوتسال
» یاران حجت آباد« به لیگ برتر

گروه ورزش: تیم فوتسال نونهاالن یاران حجت آباد با مربی گری 
حسین کورکی و سجاد جوان گیسمونی و با سرپرستی رضا شجاعی 
در مسابقات لیگ یک استان نائب قهرمان شدند و سهمیه لیگ برتر 

را به دست آوردند.
حسین کورکی در گفتگو با نسیم امید با اعالم خبر فوق به مشکالت این تیم 
پرداخت و گفت: این تیم از محالت محروم شهر است و تمام هزینه ها بر 
عهده بچه هاست و تاکنون هیچ حمایتی از سوی اداره ورزش و جوانان نشده 

ایم در صورتی که بازیکن های با استعدادی دارد. 
سجاد جوان نیز در ادامه با گالیه از مسئوالن شهرستان گفت: این تیم نزدیک 
دو سال است که راه اندازی شده است و مسابقات خوبی نیز برگزار کرده و 
امسال موفق شدیم به لیگ برتر فوتسال نونهاالن راه پیدا کنیم و نیاز به 
حمایت و توجه مسئوالن دارد تا بتواند نماینده شایسته ای برای شهرستان 
سیرجان در لیگ باشد. وی در پایان از حاج رحیم عربی، حامد جهانشاهی،  
برومند محمودآبادی و سعید پورفریدونی که زحمات فراوان برای این تیم 

کشیدند تشکر کرد.
گفتنی است امیرمحمد جعفرآبادی، هادی سعادتی، سید مهرشاد پیش بین، 
محمد مهدی فتحی زاده، یاسین نجف آبادی، حسام باسفهرجانی، مهدی 
آزادی، یاسین احمدی، حامد خواجویی، عرفان مهدوی، معین حسینی، 
محمد عربی، محمد مهدی محمدی ساالر، سید حسام حسینی و محمد 

حسام دادا...پور اسامی بازیکنان تیم »یاران حجت آباد« هستند.

خبـــر

سارقان  برخی  فعالیت  حوادث:  گروه 
محصول  برداشت  فصل  آغاز  با  همزمان 
پسته از باغات آغاز می شود و هوشیاری 
افرادی  چنین  تواند  می  باغداران  کامل 
به دنبال وقوع یک فقره  بگذارد  ناکام  را 
سرقت پسته از باغ های روستای جعفر آباد 
شهرستان، موضوع کشف این سرقت در 

دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در این باره 
گفت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت پسته از 
باغ های روستای جعفر آباد این شهرستان، موضوع 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  این سرقت  کشف 
سرهنگ ایران نژاد بیان کرد: ماموران کالنتری 
15 منطقه زیدآباد در حومه سیرجان با تالش 
و پیگیری های شبانه روزی این سارق پسته را 
شناسایی کردند و متهم را در مخفیگاهش به 
دام انداختند. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: 
در این عملیات یک نفر مالخر نیز دستگیر شد 
از  و محموله یک تنی پسته به سرقت رفته، 

مخفیگاه سارق کشف و تحویل مال باخته شد. 

 تدابیر ویژه پلیس برای پیشگیری 
از سرقت محصوالت کشاورزی

همچنین فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان از 
تدابیر ویژه پلیس در راستای پیشگیری از سرقت 
محصوالت کشاورزی در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر 
بیان داشت: در صورت دستگیري سارق پسته 
پس از هماهنگي با مرجع قضایي تا پایان فصل 
برداشت پسته به زندان معرفي می شوند. سرهنگ 

ایران نژاد بیان داشت: سارقیني که اعتیاد به مواد 
مخدر داشته باشند در صورت دستگیري حتي 
با نداشتن شاکي خصوصي به مدت سه ماه به 

کمپ اجباري ترک اعتیاد معرفي خواهند شد.
اظهار  سیرجان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
داشت: کلیه متصدیان موظفند از افراد معتمد 
و فاقد سابقه در امر نگهباني استفاده و قبل از 
بکارگیري آنها نسبت به استعالم سوابق آنها به 
پلیس آگاهي مراجعه کنند. وي در ادامه تصریح 
با همکاري گشت هاي  انتظامي  کرد: نیروي 

از سرقت  رضویون بسیج که ویژه پیشگیري 
پسته راه اندازي شده اند نسبت به گشت زني 
و سرکشي از نگهبانان بصورت مستمر اقدام و 
در صورت کم کاري و عدم احساس مسئولیت 
نگهبان، نسبت به تعویض آنان با افرادي دلسوز و 
مسئولیت پذیر اقدام مي شود. وي در پایان یادآور 
شد: الزم است انبارداران پسته و اماکن حساس 
به مرکز هشدار الکترونیک متصل شوند و پلیس 
در این ایام با مخالن نظم و امنیت به شدت 
توانند موارد  برخورد خواهد کرد و مردم مي 

مشکوک را به پلیس110 اطالع دهند.

 خرید و فروش پسته
به صورت سیار ممنوع است

نیکورز،  محسن  که  است  حالی  در  این 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان 
از ممنوعیت خرید و فروش هر گونه محصول 
کشاورزی پسته در خارج از واحد های صنفی 
دارای پروانه کسب معتبر و برخورد جدی با 

متخلفان در این باره خبر داده بود. 
وی با اشاره به اینکه در آستانه فصل برداشت 
محصول پسته هستیم، اظهارداشت: با توجه 
به موقعیت شهرستان سیرجان و وجود باغات 
پسته، همه ساله در فصل برداشت محصول 
شاهد مهاجرت تعداد قابل توجهی از کارگران 
دیگر  از  ایرانی  غیر  و  ایرانی  از  اعم  فصلی 

شهرستان ها و استان ها هستیم. 
وقوع  از  پیشگیری  منظور  به  افزود:  نیک  ورز 
سرقت پسته و با توجه به اینکه بخش قابل 
توجهی از محصول پسته مسروقه، اصطالحا 
توسط مالخر ها خرید و فروش می شود مقرر 
شد که خرید و فروش پسته به صورت سیار و 
یا در واحد های صنفی فاقد پروانه کسب معتبر 
که غالبا در فصل برداشت پسته دایر می شوند 
ممنوع بوده و واحد های متخلف پلمپ و وسایل 
نقلیه مربوط توقیف می شوند. این مقام قضایی 
ضمن هشدار به متخلفین گفته بود: به کلیه 
متهمین که به اتهام سرقت پسته دستگیر شوند 
هشدار می دهیم تا پایان فصل برداشت، بازداشت 

خواهند شد.

در پی کشف یک تن پسته سرقتی مطرح شد،

بازداشت  متهمان به سرقت پسته
تا  پایان فصل برداشت

5 حوادث و گوناگون شنبه 26 مرداد 1398، شماره 197 ، سال پنجم نسیـم امید

انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
با گوشی  سیرجان گفت: فردی که 
در  خانم  نفر  سه  از  همراه  تلفن 
را  آنها  و  گرفته  عکس  مهمانی 

تهدید کرده بود، دستگیر شد.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد در  این  باره 
نفر  سه  پیش  روز  چند  داشت:  اظهار 
خانم با مراجعه به پلیس فتا از موضوعی 
در  کردند  عنوان  آن ها  کردند.  شکایت 
بدون  آقایی  یک  بودیم  میهمانی  یک 

همراهش  تلفن  گوشی  با  ما  از  اجازه 
نداشتیم  حجاب  ما  کرد.  عکسبرداری 
این  پخش  به  تهدید  را  ما  مرد  این  و 

عکس ها می کند.
از  پس  افزود:  سیرجان  پلیس  رئیس 
اعالم شکایت، این مرد از سوی پلیس 
متهم  شد.  دستگیر  و  شناسایی  فتا 
توقیف  و  فتا  پلیس  در  حضور  از  پس 

عکس ها  دلسوزی  برای  من  گفته  ادله 
که  فرستادم  اقوام شان  از  یکی  برای  را 
مواظب شان باشند و جلوگیری بشود از 
راه خالف. به گفته ی سرهنگ ایران نژاد، 
عکس ها از روی گوشی وی پاک و متهم 

تحویل مراجع قضایی داده شد.
پلیس  رئیس  صفی پور  مرتضی  سروان 
گفت:  رابطه  همین  در  سیرجان  فتا 

این گونه  به  می خواهیم  خانم ها  از 
حریم  مراقب  و  نروند  میهمانی ها 
وی  گفته ی  به  باشند.  خود  خصوصی 
ممکن است کسانی برای انجام مقاصد 
سوء در میهمانی ها عکسبرداری کنند. 
عنوان  و  اشاره  مهمی  موضوع  به  وی 
کرد: اگر چنین اتفاق و یا اتفاق مشابهی 
برای کسی افتاد اصال به خواسته آن فرد 
تن ندهند و حتما به پلیس فتا مراجعه 

کنند.

تهدید به انتشار عکس های میهمانی
گروه حوادث: به گزارش روابط عمومی آتش نشانی سیرجان، طی تماس با 
مرکز فرماندهی 125  از آتش سوزی در  یک انبار مربوط به تجهیزات خدمات 
رسانی مخابراتی واقع در شهرک صنعتی یک اطالع داده شد که بالفاصله 
یک تیم عملیاتی اطفائی از ایستگاه 2 سازمان و یک تیم  از آتش نشانی 
شهرک صنعتی به محل حادثه اعزام شدند. سجاد ایران نژاد فرمانده ی اعزامی 
از تیم عملیاتی ایستگاه 2 سازمان با تیم خود توانستند در بیست دقیقه ابتدایی 
عملیات ، حجم حریق موجود در سوله را به حد پایینی رسانده و در ادامه 
عملیات جهت سرعت در به پایان رساندن عمر این آتش، یک تیم پشتیبانی 
) اطفائی ( دیگر نیز از ایستگاه 1 سازمان را ) مرکز فرماندهی 125 (  جهت 
همکاری تقاضا می کنند و از دو سمت به حریق غلبه و آتش را با فوم و آب  

مهار می کنند. 

حریق در یک انبار تجهیزات در شهرک صنعتی



 سالم، آقای هادیان اعالم کرد فارغ التحصیالن با حضور در دوره ها... حداقل 
از ایشان می پرسیدین که چند درصد از ثبت نام شدگان در دوره های آموزشی 
شرکت کرده اند و جذب شده اند بنده دوسال است ثبت نام کرده ام فقط هزینه 

کافی نت وکاریابی و رفت و آمد به اداره کار وکاریابی حاصل آن بود. 40۷1
 قدرت فسادآور است حسن پور 12 سال نماینده بوده اگر قدرت طلب نیست 
داوطلبانه دیگر نامزد مجلس نشود و برود فرماندار شود و کارهای اجرایی را 

پیگیری کند. اسدی
 بسیاری از درختان سطح شهر خشک شده اند شهردار و اعضای شورای شهر 

نظارت کنند ببینند مشکل از چی هست؟۹5۷۸
 سالم، بدینوسیله فرا رسیدن 1۷مرداد گرامی داشت روز خبرنگار را به تمامی 
خبرنگاران شریف و اصحاب صدیق رسانه و نشریات محلی سیرجان تبریک می 

گویم.خداقوت.)جهانشاهی(. 41۷۹
 سالم، در جواب ۸42۷ عرض کنم مشروب خوارها نجس نیستن،  نجس 
اون اختالس گر که حق همه مردم رو میخوره و میره کانادا نجس اون مسئولی 

هست که اصال فکر مردم نیست... ۸260
 سالم برای چندمین بار درخواست داریم چهارراه سید احمد خمینی  به 
طرف بلوار راهنمایی رانندگی لطفا دوربرگردان بگذارید که ترافیک کمتر بشه 

ممنون. ۹2۹۷
 با سالم، درسته که زیباسازی و پاکسازی شهر از وظایف شهرداری می باشد 
ولی نگهداری و رعایت بهداشت محیط به عهده ساکنین هر شهر است. رها 
کردن آب شستشوی خانگی در معابر، ریختن نخاله ساختمانی در زمین های 
خالی، گذاشتن بی موقع زباله درخارج از منزل، آوردن و پارک کردن تریلی در 

مناطق مسکونی به دور از شأن یک شهروند خوب است. ۸۷12
 با سالم، توی شهر ما چند تا معدن داره و چندین شرکت در گمرک اما ما 
همچنان بیکار! ما پول مفت و مجانی نمی خواهیم اقالً یک شغل داشته باشیم 
کافیه. واقعاً مسئولین شهر خجالت بکشند که با این شهر پُر رونق این همه 

بیکار داریم. 5۸32
 سالم، می خواستم از شهردار محترم درخواست کنم به وضعیت شهرک 
اسفندقه هم رسیدگی کند به گونه ای تفاوت بین قسمت های مختلف شهر 
قائل می شوید که گاهی فکر می کنیم ما جزئی از شهر نیستیم. وضعیت بد 
کوچه ها که زمستان موقع بارندگی خیلی خراب هستند و تابستانها با گرد و 
خاکی که از کوچه ها بلند می شود بیمار می شویم. خواهشمندیم رسیدگی 

کنید. 6523
 گزارش هفته قبل نسیم در خصوص پل زیرگذر مکی آباد به حق و انصاف 
بود. باعث و بانی این کار غیر کارشناسی که زندگی مردم را مختل کرده و تا 
کنون باعث مرگ تعدادی جوان در همان محل شده اند چند عضو شورای 
شهر دوره قبل از قبیل محسن اسدی، حمزه و امین صادقی با مهندس قاسمی 
شهردار آن دوره بودند که شروع یک کار تبلیغاتی را زدند گناه جوانهای فوت 

شده بر گردن این چهار نفر است. 53۹۸
 دخالت آقایان نمایندگان در امور اجرایی دو پیامد منفی  برای جامعه تا 
کنون داشته اوال طبق قانون اساسی عمل نشده و مدیریت کشور دچار اخالل 
شده و به قانون عمل نشده و این امر باعث البیگری قدرت در سطوح مدیریتی 
شده و عوامل قدرت طلب هم دچار زیست دوگانه می شوند و به ناچار نیروهای 
کارمد که خاصیت تملق گویی ندارند از گردونه مدیریت سالم حذف شوند  
واین چرخه بیمار چندین دهه کار کشور  را به رانت خواری و فساد کشانده و 
جناب استاندار محترم به عنوان نماینده دولت باید از شان و جایگاه قوه مجریه 
که مدیران استانی هم تخصص وهم کارآمدی و هم کارنامه شفاف و هماهنگ 

با دولت و مجری سیاست های دولت باشند دفاع کند.

ویژه

برگزاری جشن گلیم اول شهریور در دارستان
نسیم امید: مجید زنداقطاعی، بخشدار گلستان ضمن 
این موضوع با توجه به اینکه امسال سالروز جهانی شدن 
گلیم با ایام محرم و صفر مصادف شده است این جشن 
دهکده  دارستان،  در   ۹۸ شهریور  اول  جمعه  روز  به 

جهانی گلیم در ساعت صبح و عصر برگزار می شود.
وی ضمن دعوت از شهروندان سیرجانی و اهالی بخش 

گلستان و فرهیختگان برای حضور در این جشن افزود: که در این جشن 
نظر گرفته  در  برای همه همشهریان  و هنری  فرهنگی  متنوع  برنامه های 

شده است. 

اصالح یک نقطه حادثه خیز جاده ای
در بزرگراه سیرجان- بندرعباس

خبرنگاران جوان: علیرضا رضایی، رئیس اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای سیرجان گفت: یک نقطه حادثه 
بندر  سیرجان-  بزرگراه   60 درکیلومتر  جاده ای  خیز 
عباس در حوزه استحفاظی استان کرمان، توسط اداره 
راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان سیرجان مرتفع شد. وی با بیان اینکه 
شناسایی صحیح نقاط حادثه خیز در ایمن سازی راه ها، حائز اهمیت است، 
افزود: کار نصب جداول بزرگ نیوجرسی از 10 روز قبل آغاز شد و روزانه حدود 

300 متر با توجه به رعایت اصول ترافیکی پیشرفت داشته است. 

جرقه زدن کابل های برق رفوژ وسط بلوار فاطمیه
نسیم امید: کابل های برق و پایه های روشنایی رفوژ وسط بلوار 
فاطمیه حدفاصل چهارراه صفارزاده تا تقاطع مالک اشتر از نظر ایمنی 
مشکل دارند و به نوعی که جعبه تقسیم آن درب ندارد و فیوزها و 
کابل ها بیرون هستند. یکی از کسبه بلوار فاطمیه در این باره گفت: 
کابل های برق رفوژ وسط بلوار خطرناک هستند شب ها نور المپ ها 
کم و یا اصال نور دارند و از طرفی جعبه تقسیم آنها باز است و در معرض بچه ها است. وی ادامه 
داد: حتی کابل های اصلی که از زیر زمین رد شدند مشکل دارند و زمانی که شهرداری آبیاری 
می کند شروع به جرقه زدن می کنند. او اضافه کرد: بارها به شهرداری و اداره برق تماس گرفتیم 

اما تاکنون اقدامی انجام نشده است.

گردهمایی روایتگران دفاع مقدس استان
در سیرجان

سیرجان نیوز: همایش دو روزه راویان دفاع مقدس شهرستان های 
استان کرمان در تاالر اجتماعات دانشگاه آزاد واحد سیرجان برگزار 
شد. سرهنگ محمود مهدوی فرد، رئیس دفتر حفظ آثار دفاع مقدس 
استان گفت: بیش از 400 نفر از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس 

و خانواده های آنان از راویان دفاع مقدس هستند که در این همایش ضمن انتقال تجارب به 
یکدیگر روش های جدید روایتگری همراه با رویکرد مسائل سیاسی و فرهنگی نیز آموزش داده 
می شود و در آستانه برگزاری اردو های راهیان نور هستیم و در این دوره آموزشی نیز می تواند 
مطالب روایتگری برای دانشجویان و دانش آموزانی که راهی اردوی مناطق عملیاتی می شوند 

پربارتر و کامل تر باشد.
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حقوقی انتشار اکاذیب چه مجازاتی دارد؟
جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و در اظهار جرم نشر اکاذیب 

اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی شود بلکه اخبار یا 
مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود. ماده 6۹۸  قانون مجازات اسالمی 
شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار جرم نشر اکاذیب و جرم 
انتساب اعمال خالف حقیقت به دیگران است. هرکس به قصد اضرار به غیر یا 
تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا هر گونه 
اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند عالوه بر اعاده 
حیثیت در صورت امکان، باید به مجازات محکوم شود.« در این ماده، قانونگذار 
»اظهار کردن« را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است.  اثبات 
کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند 
صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به 
دیگری داده نمی شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود. 

در جرم اظهار اکاذیب طرف می تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.
قابل گذشت بودن یا نبودن طرح اکاذیب

بر اساس نظریه ای اعالم کرده بود که در صورتی که جرم نشر اکاذیب به 
شخص یا اشخاص معینی برگردد، »حق الناس« محسوب خواهد شد و جرمی 
قابل گذشت می باشد، در غیر این صورت جرم قابل گذشت نخواهد بود. عنصر 
قانونی نشر اکاذیب در مطبوعات در بند 11 ماده 6 طبق این مقرره، پخش 
شایعات و مطالب خالف واقع و یا تحریف مطالب دیگران ممنوع شده است. 
برای مرتکب چندباره چنین جرمی، عالوه بر مجازات های پیش گفته، لغو 

پروانه درنظر گرفته شده است.

وظیفه نماینده وعده اجرایی نیست
 اساسا نماینده منتخب مردم یک حوزه انتخابی است که به عنوان 

نماینده افکار عمومی آن بخش از کشور در بحث قانون گذاری و نظارت 
ایفای نقش نمایند. وعده های غیرعملی مالک  بر دستگاه های اجرایی 
نیست. من با خود نماینده های محترم در دوره های مختلف وقتی مواجه 
شدم با این آقایان گفتم: آقایان و خانم های نماینده ! وظیفه نماینده نیست 
که وعده عمرانی و فالن پروژه فالن کار را در منطقه انتخابی خود به مردم 

بدهند اینها کار اجرایی است کار دولت است.

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب

توشه برای راه سخت و دراز پیش رو
آگاه باش که راهی سخت و دراز در پیش داری که توفیق شما 

در پیمودن این راه در گرو آن است که به شایستگی بکوشی و تا می 
توانی توشه برگیری و بار گناه خود را سبک گردانی که سنگینی آن در 
این راه دشوار، رنج آور است . پیشاپیش تا می توانی به آن سرای توشه 
بفرست. مستمندان را یاری رسان تا می توانی انفاق کن و برگ عیشی به 
گور خویش بفرست . بدان که در پیش روی تو گردنه های صعب العبور 
وجود دارد که تا می توانی باید سبک بار بوده و توشه راه داشته باشی.

امام علی)ع(

به وقت  را   راز دوران دوستی  انسان کسی است که  ترین  پست 
دشمنی فاش سازد.
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