
نسیم امید: »سید احمد حسینی« نامی است که اکثریت شهروندان سیرجانی 
با آن آشنا هستند. سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی با نطق های آتشین 
که گاهی در کشور موج ایجاد می کرد. پیشنهاد از طرف ما برای گفتگو در ظهر 

شنبه هفته  گذشته بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد صاحب الزمان با وی مطرح 
شد. سه شنبه شب ساعت 10 میهمان ایشان در دفتر نشریه بودیم. گفتگو با 
حسینی جذاب است با حرارت و اعتماد به نفس باالیی سخن می گوید. صریح 

اللهجه است از جوانی و مبارزات با رژیم شاهنشاهی سوال کردیم تا به نمایندگی 
مجلس و انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس رسیدیم. از افراد با صالحیت 

گروه های مختلف اصالح طلب تا اصولگرا ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

گفتگوی »نسیم امید« با حجت االسالم سید احمد حسینی، نماینده ادوار مجلس:

حق انتخاب با مردم است

استقبال از غرفه »نسیم امید« در جشنواره گل گهر

شنبه 2 شهریور 1398 |  شماره 198 | سال پنجم |  6 صفحه | 2000تومان

تیترها

  گوناگون  5

پارک گل گهر
متولی ندارد

  خبـــــر  2

  خبـــــر  2

نگاهی به ششمین
جشنواره فرهنگی گل گهر

  گوناگون  5  ورزش  4
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محمودآبادی، سرپرست فرمانداری ویژه:

افتتاح دهها طرح و پروژه
در هفته دولت
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اولین گل تاریخ گل گهر در لیگ برتر؛

گام اول گل گهر، گام همدلی مسئوالن
گروه شهر:  وقتی وارد پارک  منتسب به گل گهر می شوید درختانی را مشاهده می 
کنی که در حال خشک شدن هستند، گویی که مدت هاست آبیاری نشدند، در جای جای 
پارک خودروهایی هستند که برای سایبان خودرو خود وارد پارک شدند، دیگر اثراتی از 
پارک شاداب و شلوغ نیست عده خیلی کمی در حال قدم زدن در پارک هستند که تعداد 
انگشتان دست نمی رسند. اگر به تازگی به سمت این پارک بروید متوجه می شوید که در 
حال تخریب است و چند هفته ای یکبار از طرف اهالی پیامکی مبنی بر مشکالت این پارک 

به دفتر نشریه ارسال می شود...

عکس: سایت ورزش3



نگاهی به ششمین
جشنواره فرهنگی گل گهر

نسیم امید: ششمین جشنواره فرهنگی گل گهر هفته گذشته 
به پایان رسید. گل گهر  طی سالیان اخیر در راستای مسئولیت 
در  خود  دستورکار  در  را  توجهی  قابل  اقدامات  خود  اجتماعی 
شهرستان سیرجان قرار داده و به اجرای آن اقدام کرده است که 
حضور  است.  آن ها  از  یکی  فرهنگی  جشنواره  هرساله  برگزاری 
غرفه های مختلف از جمله نمایشگاه کتاب با تخفیف قابل توجه، 
نشریات، هنر، خانواده، کتابخوانی، مرکز سیرجان شناسی و غرفه های 
بخش های مختلف شهرستان)پاریز، بلورد، زیدآباد، گلستان( و گوغر 
از نکات قابل توجه امسال بوده است. این گردهمایی بزرگ فرصتی 
اجتماعی  فعاالن  و  هنر  و  فرهنگ  اهالی  نظر  تعامل  برای  است 
فرهنگی تا ضمن آشنایی بیشتر با یکدیگر به تبادل و تعامل فرهنگی 

بیشتری با یکدیگر برسند.
 در کنار این زحمات و اقدامات قابل ستایش یک سری نواقص و 
پیشنهادات وجود دارد که جهت پربارتر شدن جشنواره های آتی 

ارائه می شود:
1- دور بودن محل برگزاری جشنواره از مرکز و محله های شهری 
باعث شد کسانی که وسیله نقلیه شخصی ندارند و یا حتی با داشتن 
وسیله نقلیه باعث اتالف وقت و انرژی آنها شود و طی این مسیر 
طوالنی مستلزم مصرف زیاد بنزین شود که اگر برای وسیله نقلیه هر 
فرد 3 لیتر بنزین برای بازدید از جشنواره در نظر گرفته شود و تعداد 
بازدید کنندگان را حدود 100 هزار نفر در نظر بگیریم با مبلغ لیتری 
6000 تومان برای هر لیتر بنزین که دست دولت را می گیرد حدود 

یک میلیارد و 800 میلیون تومان فقط هزینه سوخت شده است.
2- اختصاص یک شب به بخش های مختلف شهرستان با غرفه 
های مختص آنها اقدام در خور توجه ای بود ولی برخی کار فرهنگی 
را تنها در ساز و دهل خالصه کرده بودند و خوراک فرهنگی در حد 
شایسته برای اعتالی فرهنگ مدنیت و مسئولیت پذیری شهروندان 

ارائه نکردند.
3- پراکندگی غرفه ها و عدم تناسب در چیدمان و جانمایی آنها یکی 
از ایرادات جشنواره بود به عنوان نمونه غرفه های نشریات پراکنده 
بوده و هر نشریه در مکانی متفاوت غرفه داشت و بهتر بود به نحوی 
غرفه ها جانمایی شوند که بازدیدکنندگان از یک طرف وارد و پس از 

بازدید از آنها از طرف دیگر خارج شوند.
4- رعایت شئونات اسالمی توسط برخی بازدیدکنندگان شایسته 
نبود و علی رغم وجود مسجد در مجاورت نمایشگاه نماز جماعتی در 
آنجا برگزار نمی شد.)حداقل در یک مراجعه برای نماز مشاهده نشد(

5- با توجه به این که سیرجان شهری است که در آن کاشت پسته و 
کشاورزی زیاد است نیاز بود اداره جهاد کشاورزی یک غرفه مخصوص 
آگاهی دادن به شهروندان در خصوص سم ها و عوارض آن ها، نحوه 
آبیاری و نگهداری درختان راه اندازی می کرد سم پسته سرطانزا است.

6- جای غرفه سالمت در این جشنواره خالی بود بیماری های فشار 
خون، دیابت، سکته قلبی، اضافه وزن و چاقی و سرطان هم اکنون 
افزایش یافته است. علت اول مرگ و میر سیرجانی ها طبق اعالم 
مرکز و معاونت بهداشتی دانشکده پزشکی سکته قلبی است عالوه 
بر آن بیماری های روانی از قبیل افسردگی و اضطراب نیز در بین 
افراد جامعه افزایش یافته است. لذا انتظار می رود در جشنواره های 
آتی توجه ویژه ای به سالمت جسمی و روحی افراد شود و در این 

خصوص غرفه و مشاوره های الزم به شهروندان داده شود.

یادداشت

گروه خبر: هفته دولت از دوم تا هشتم 
و  ارائه  برای  مناسبی  زمان  شهریور 
دولت  دستاوردهای  از  برداری  بهره 
است و امسال در شهرستان طرح ها 
و پروژه های متعدد و مختلفی در این 

هفته افتتاح و كلنگ زنی می شوند.
محمد محمودآبادی، سرپرست فرمانداری 
ویژه با اشاره به هفته دولت و گرامیداشت 
مختلف  های  حوزه  در  کرد:  بیان  آن 
هادی  طرح  اجرای  مسکن  بنیاد  شامل 

شبکه  توسعه  برق  امور  در  و  روستاهای 
شهر  شبکه  اصالح  روستایی،  و  شهری 
شهرک  های  زیرساخت  اجرای   ، وروستا 
های صنعتی 1و2، خانه بوم گردی کران 
فاطمه  فرهنگی، مدرسه  در حوزه میراث 
مدرسه شهید  موالنا،  مدرسه  الزهرا)س(، 
احمدزاده و در حوزه صنعت و معدن نیز 
بندی سنگ  دانه  و  کنسانتره  تولید  خط 
سازان  شرکت  اسمیران-  شرکت  آهن 
شرکت  زاده-  عرب  مهدی  آقای  جنوب 

خیابان  پارک   ، باران  معدنی  و  آب 
بلوار  گمنام  شهدای  یادمان  رودکی، 
حکمت در نجف شهر، سولفات مس آقای 
خیرآباد  روستاهای  زیرسازی  و  روحانی 
آسفالت  آرامستان-  گذاری  جدول   -
فیروزه-پارک  روستای  زیرسازی  و  معابر 
کوه  مصنوعی  چمن  احداث  جالل آباد- 
خواجویی- احداث زمین والیبال روستای 
افتتاح  دیگر  های  طرح  و  چوبی  باغ 

می شود.

 نسیـم امیدخبـر2

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان اعالم کرد:

افتتاح دهها طرح و پروژه در هفته دولت

غدیر،  عید  میمنت  به  سیرنا: 
1۳زوج  آسان  ازدواج  مراسم 
برگزار  در مسجد  جوان سیرجانی 
شد. مراسم عقد 12زوج جوان در 
سیرجان  عقیل  بن  مسلم  مسجد 
زوج  یک  ازدواج  و  عقد  مراسم  و 
بنی  قمر  حسینیه  در  هم  جوان 
گلزار  جوار  در  و  پاریز  هاشم 

شهداء برگزار شد. 
حسینی،  سیدمحمود  االسالم  حجت 
این مراسم ساده  امام جمعه سیرجان 

در  جوانان  خوشبختی  نویدبخش  را 
تشکیل زندگی ساده و همراه با ارزش 
های اسالمی دانست و افزود: همراهی 
باعث شده،  الهی  این سنت  با  والدین 
با  آسان  ازدواج  و  ساده  زندگی  سنت 
مذهبی  مکان های  و  مساجد  همکاری 

و مردم مهیا شود .
مسلمی  عباس  شیخ  االسالم  حجت 
و  قم  علمیه  حوزه  اساتید  از  زاده 
احادیث  نقل  با  هم  مراسم  سخنران 
بیشتر  همکاری  بر  اسالمی  روایات  و 

برپایی  برای  خیران  و  ها  خانواده 
ساده  زندگی  و  آسان  ازدواج  مراسم 
های  ازدواج  در  افزود:  و  کرد  تاکید 
بیشتر  ها  خانواده  تحکیم  اسالمی 
تامین  نیز  سعادت  و  خوشبختی  و 

می شود.
از  این مراسم  زوج های جوان هم در 
همه خانواده ها خواستند با خودداری 
و  سنگین  های  هزینه  تحمیل  از 
تمکین به زندگی ساده و ازدواج آسان 
خود  فرزندان  زندگی  تشکیل  موجب 

شوند.
آنان یکرنگی، صداقت و عشق به هم را 
باعث تحکیم و بقای خانواده دانستند 
کردند  توصیه  هم  جوانان  دیگر  به  و 
از سنت الهی ازدواج استقبال کنند و 
تجمالت  از  دوری  و  با سادگی  بدانند 
مشترک  زندگی  یک  به  توان  می  هم 
مراسم  پایان  در  و  و سعادتمند رسید 
هم جهیزیه زوج های جوان به صورت 
های  زوج  تحویل  جهیزیه  کاروان 

جوان شد.

حجت االسالم مسلمی زاده در مراسم ازدواج ۱3 زوج جوان در مسجد: 
تحکیم خانواده در ازدواج های اسالمی بیشتر است

نشریات  برخی  غرفه  خبر:  گروه 
محلی در ششمین جشنواره فرهنگی 
معراج اندیشه برپا بود و »نسیم امید« 
در  فعال شهرستان  نشریات  از  یکی 

این جشنواره شركت كرد. 
از  هدف  نامه  هفته  این  مسئول  مدیر 
بیان کرد:  اینگونه  را  حضور در جشنواره 
توسعه  و  رشد  راستای  در  مطبوعات 
دارند  بسزایی  نقش  عمومی  فرهنگ 
که  است  سال  راستا 5  این  در  هم  ما  و 
بخشی  آگاهی  برای  و  کنیم  می  فعالیت 

تالش  مختلف  های  زمینه  در  جامعه  به 
می کنیم. فتحی زاده ادامه داد: از موسسه 
معراج اندیشه گل گهر تشکر می کنیم که 
فرصتی را برای نشریات محلی داد تا در 
این جشنواره غرفه داشته باشند. گفتنی 
است غرفه هفته نامه نسیم امید طی مدت 
جشنواره شاهد حضور اقشار مختلف مردم 
برخی مسئوالن  و  فرهیختگان  بخصوص 
نسیم  بر  عالوه  است  بوده  شهرستان 
در  نیز  و شیرگان  نگارستان  نشریه  امید 

جشنواره حضور داشتند.

استقبال از غرفه »نسیم امید« در جشنواره گل گهر
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استان کرمان در لیست غنی ترین
منابع گیاهان دارویی جهان

و  طبیعی  منابع  كل  اداره  برداری  بهره  اداره  رئیس   
دارویی  گیاهان  ظرفیت  از  گفت:  استان،  آبخیزداری 
رشد  و  توسعه  برای  می توان  خوبی  به  كرمان  استان 
باید  البته  كرد.  استفاده  روستائیان  و  عشایر  اقتصاد 
عنوان  به  دام  چرای  و  خشکسالی  بی رویه،  برداشت  به 
پتانسیل در كرمان توجه  این  به  عوامل اصلی در ضربه 

داشت.
برداشت گیاهان معطر  ادامه  افزود: در  زاده  ا... مددی   نعمت 
دارویی از گونه های شاخص استان می توان به گیاهان مرتعی 
از گونه های جنگلی  و  آنغوزه، ریواس  بومادران،  زیره، آویشن، 
وشا،  مرتعی  گیاهان  شیرابه های  و  کوهی  بادام  و  بنه  بذور، 
اینکه  اعالم  با  وی  کرد.  اشاره  شیرین  و  تلخ  آنغوزه  اُشترک، 
کرمان  طبیعی  عرصه های  از  هکتار  میلیون  نیم  و  دو  تقریباً 
رویشگاه گیاهان دارویی است، تصریح کرد: تقریباً تمامی سطح 
استان کرمان، گیاهان دارویی کم و بیش می روید، اما رویشگاه 
جوپار،  کوه های  همانند  کوهستانی  ارتفاعات  در  زیره  گونه 
ارتفاعات سیرچ ،کو ه های جبالبارز، کوهستان هزار و ارتفاعات 

خبر، رفسنجان و زرند است.
نیز  آنغوزه  برداری  بهره  مستعد  مناطق  شد:  یادآور  مددی 
کوه  کوهپایه،  کرمان،  کوهبنان،  زرند،  راور،  شهرستان های 
خواجویی سیرجان و رفسنجان و رویشگاه وشا شهرستان های 

بردسیر، رابر، راین، سارودییه و ارتفاعات بهر آسمان است.
 رئیس اداره بهره برداری منابع طبیعی استان کرمان با اشاره به 
وجود 18 گونه شاخص گیاه دارویی در این استان بیان داشت: 
رابر،  گلوچار،  دهبکری  در  و  می شود  برداشت  گز  شهداد،  در 
دهسرد ارزوییه، کوهبنان و بافت نیز بنه و بادام الوک می روید.

مددی زاده با تأکید بر اینکه برداشت برخی از گیاهان دارویی 
همانند کرفس کوهی، ازگن و گون کتیرایی ممنوع است، افزود: 
بعضی ها نیز نیاز به طرح مصوب و مدون توام با عملیات احیایی 
خار  بومادران،  آویشن،  آنغوزه،  وشا،  همچون  مجوز  صدور  و 

مریمی، ریواس دارند.
وی با بیان اینکه برداشت از مراتع به صورت سنتی و با انعقاد 
قرارداد بهره برداری با مرتع داران امکان پذیر است،  یادآور شد: 
برای فرآوری و بسته بندی این گیاهان 22 شرکت مرتبط با 
برخی  که  است  گرفته  استان شکل  در سطح  دارویی  گیاهان 
فعالند و پس از بسته بندی، محصول را به بازار داخل و خارج 

عرضه می کنند.



اكثریت  كه  است  نامی  حسینی«  احمد  »سید  امید:  نسیم 
نمایندگی  دوره  سه  هستند.  آشنا  آن  با  سیرجانی  شهروندان 
با نطق های آتشین كه گاهی در كشور  مجلس شورای اسالمی 
موج ایجاد می كرد. پیشنهاد از طرف ما برای گفتگو در ظهر شنبه 
هفته  گذشته بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد صاحب الزمان با وی 
مطرح شد. سه شنبه شب ساعت 10 میهمان ایشان در دفتر نشریه 
بودیم. گفتگو با حسینی جذاب است با حرارت و اعتماد به نفس 
باالیی سخن می گوید. صریح اللهجه است از جوانی و مبارزات با 
رژیم شاهنشاهی سوال كردیم تا به نمایندگی مجلس و انتقاد از 
عملکرد برخی نمایندگان مجلس رسیدیم. از افراد با صالحیت 
در  به حضور  دعوت  اصولگرا  تا  طلب  اصالح  مختلف  گروه های 
انتخابات مجلس آتی كرد. اكنون به نظر می رسد مقداری جوانب 
احتیاط را در اظهارنظر رعایت می كند از او به عنوان یک شهروند 
نظرش را در خصوص عملکرد حسن پور، نماینده فعلی پرسیدیم از 

پاسخ خودداری كرد.

 آقای حسینی هدف شما از انقالب چه بود و برای چه چیزی 
مبارزه می كردید؟

بسم ا... الرحمن الرحیم با تبریک عید غدیر و اینکه ان شاا... طوری زندگی 
کنیم که آقا امیرالمومنین از ما راضی باشند. عرض کنم خدمت شما خیلی 
دالیل وجود داشت برای انقالب کردن. یکی از آن این بود که ما می دیدیم 
که معلمان آمریکایی و انگلیسی در سیرجان آموزش می دادند که به زبان 
فارسی مسلط نبودند و از طرفی ریشه مک)شیرین بیان( را کامیون کامیون 
از سیرجان بار می کردند و می گفتند برای ساخت دارو به اسرائیل می برند 
همچنین خاطرم هست که مردم می گفتند: رئیس آموزش و پرورش 
سیرجان بر سر مسائل دینی قمار بازی می زند و خانمش را در قمار باخته 

است که این ها برای جوانان انقالبی و مذهبی خیلی بد بود.
 برای انقالب دالیل سیاسی و اجتماعی دیگری هم مطرح شده 

از جمله آزادی های سیاسی و انتقاد از حکومت؟
بله. سیستم در آن زمان به صورت ظالمانه برخورد می کرد و به جای 
دلسوزی برای فقرا و مردم کشورش حامی امریکا و انگلیس بود. اما سیستم 
انقالب اسالمی و حکومت مانند رودخانه ای زالل است که به سمت و سوی 
درست حرکت می کند، البته امکان دارد در این مسیر برخی مسئوالن 
ناکارآمد و یا ناآگاه کارهایی انجام دهند که نیاز است با آن ها برخورد شود 
و در جامعه انتقاد طبیعی است اگر در جامعه انتقاد وجود نداشته باشد آن 

جامعه مرده است.
 در اولین دوره كه به مجلس راه پیدا كردید در چه سنی بودید 

و چه اتفاقی افتاد كه برای نمایندگی مجلس نام نویسی كردید؟ 
متولد 1329 هستم و در سال 1363 به مجلس رفتم. در آن دوره قصد 
ورود به مجلس را نداشتم و هدفم این بود که امام جمعه بمانم و همان راه 
را ادامه دهم اما همانطور که می دانید سیرجان در مجلس اول نماینده کامل 
نداشت و پس از دو سال نمایندگی آقای اخالقی قرار بود آیت ا... مسعودی 
به عنوان نامزد از سیرجان در انتخابات حضور پیدا کند اما خاطرم هست آیت 
ا... مسعودی در روزهای پایانی اعالم کرد نمی خواهد کاندیدا شود و طبق 
صحبتی که داشتیم اعالم کردند که جو غالب مردم به سمت من است که 
شب عروسی خواهرم بود یک روز فرصت بود که استعفای خود را اعالم کنم 
همان شب، عروسی را رها کرده و به قم رفتم و از امامت جمعه استعفا داده 

و در انتخابات حضور یافتم.
 حضرت امام خمینی)ره( به صراحت حضور نظامیان را در 
مسائل سیاسی و اقتصادی منع كردند، اما اكنون شاهد حضور آن ها 

در جناح بندی های سیاسی و مسائل اقتصادی هستیم ارزیابی شما 
در این باره  چیست؟  

این موضوع دو حالت دارد: یک بار کارهای بزرگ مربوط به نظام است که 
زمان جنگ وظیفه ذاتی آن است که از مرز و میهن دفاع کنند اما یک زمان 
می بینی در کشور نواقصی وجود دارد و نظامیان وقت اضافی دارند و نباید 
سرمایه آن ها بخوابد و بیهوده به هدر برود، اینجاست که باید به کمک دولت 

و ملت بیایند. اما زمانی دولت توانمند هست لزومی برای دخالت ندارند.
 مقام معظم رهبری در ابتدای مجلس هشتم فرمودند: » با 
دستمال كثیف نمی شود شیشه را پاک كرد« اما ما شاهد هستیم 
كه اسم برخی از نماینده ها در فسادها اعالم می شود برای این مورد 

چه كار باید كرد؟
با یک مثال شروع کنم، نماینده امام موسی بن جعفر )ع( پول بیت المال 
که دستش بود را به امام رضا)ع( تحویل نداد فردی که امین امام موسی بن 
جعفر بوده است خیانت در امانت کرد. بله در کره زمین پیدا می شود افرادی 
که سالم نباشند که این ابتدا به شخص و دوم به جامعه برمی گردد چون 
افرادی هستند که خود ساخته نیستند و در تربیت اسالمی رشد نکردند. 
و از قدیم گفتند: »مال شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل« امکان داره 
این فرد نتواند جلو هوا و هوس خود را بگیرد و برای منافع شخصی خود با 
دستگاهی زد و بند کند. مورد بعدی جامعه است که باید توجه کند آدم های 
پاک را از ناپاک تشخیص دهد و کسانی که زندگی آن ها در چند سال تغییر 
کرده است و کسانی که در دوران مدیریت خود حتی یک زمین از دولت 
نگرفته اند و من در دوره اول مجلس چند سفر خارجی رفتم چون گفتند 
بروید تجربه پیدا کنید اما دوره های بعدی نرفتم گفتم با پول بیت المال کجا 

بروم و تجربه را از دیگران می گیرم.
 آقای حسینی شما در تبلیغات انتخاباتی گذشته خود مطرح 
كردید كه »برخی در سیرجان یک شبه میلیاردر شدند!« منظورتان 

چه كسانی بود مصداق داشت؟
آن جمله را به طور کلی بیان کردم چون در جامعه، اطالعاتی  همان طور 
که به گوش شما می رسد به ما نیز اطالع داده می شود که فالن جا زمین 
گرفته اند و یا فالن جا این کار را انجام دادند و ... که این ها ازنظر قانونی باید 

مدارک داشته باشیم تا در موردش صحبت کنیم.
 مستندات كه به دست افراد عادی نمی رسد اما عده ای مدرک 

سازی می كنند و به راحتی از بیت المال سوءاستفاده می كنند؟
دستگاه های نظارتی و بازرسی باید دقت بیشتری کار کنند اینکه افراد 
به اسم خاله، پسر خاله و ... کار می کنند و سند سازی می کنند شما با یک 
رسانه و من با یک لباس کاری را نمی توانیم انجام بدهیم باید مسئوالن 

اجرایی برخورد کنند.
 حاج آقا حسینی یک انتقادی كه به شما هست پس از هر دوره 
انتخابات از سیرجان می روید و در مورد مسائل شهر موضع خاصی 

ندارید و سکوت می كنید؟
چرا من هر ساله در سیرجان هستم و در سخنرانی هایی که دارم موضع 
خودم را در مورد مسائل مختلف اعالم می کنم ولی کسی آن ها را رسانه ای 

نمی کند.

 حاج آقا، فضای انتخاباتی سیرجان آلوده شده است و آخرین 
نمونه آن انتخابات پنجمین دوره شورای شهر بود كه تعدادی از 
نامزدها به آن معترض شدند و اعتراض به هیئت مركزی نظارت 
شهر  شورای  انتخابات  معتقدند  هم  هنوز  و  رسید  هم  تهران 
سیرجان تایید نشد و با پاراف دبیر هیئت نظارت استان به نوعی 

جمع شد، ارزیابی شما در این مورد چه هست؟
اگر انتخابات مشکلی داشته است دستگاه های مسئول و ناظر این 

موضوع بوده اند باید قضاوت کنند و مسئول مستقیم دستگاه های 
دولتی است. دوست دارم این موضوع پررنگ شود که برای 

انتخابات مجلس دهم من با آقای حسن پور در شورای 
تامین شهرستان دعوت شدیم که من در آن جلسه 
اعالم کردم »من با آقای حسن پور رقابت ندارم با دولت 

رقابت دارم، چون آقای حسن پور 5 هزار تقدیرنامه از وزارت 
آموزش و پرورش برای معلمان شهرستان گرفته است و در 

مهدیه سیرجان نامه برای دریافت زمین می زند پس وزارت 
مسکن با آن همکاری می کند.«

 با توجه به حضور مجدد شما در محافل شهرستان، 
پیدا  حضور  یازدهم  مجلس  انتخابات  در  شما 

می كنید؟ 
تا زمان ثبت نام چه کسی زنده است یا 

مرده. اما هدف اتحاد و انسجام است و اگر 
قسمت باشد که حضور پیدا کنم و یا اگر 

نه پس از تایید صالحیت ها افرادی 
شرف  تقوا،  والیت،  معیارهای  که 
انسانی و .. را در خود داشته باشند 

از آن ها حمایت می کنم.
شما  گفتمان  در   

اعالم  نفر  چند  اكنون 
انتخابات  در  حضور 
كرده اند  را  آتی  مجلس 
و این تقسیم آرا به نظر 

شما مشکل ساز نیست؟
طبق قانون هر کسی را که 
هد حضور  می  اجازه  قانون 
پیدا کند و از نظر بنده چه 
خانم، چه آقا، جوان و پیر و 
هر کسی می تواند کمک کند 
کنم  می  استقبال  صددرصد 
چه  و  باشم  صحنه  در  چه  و 
مشورت بدهم بعد از ثبت نام و 
اعالم صالحیت ها نظر رسمی 
خودم را اعالم می کنم. اگر بنده 
در انتخابات شرکت کنم و بعد از 

اعالم اسامی ببینم مردم به فردی گرایش دارند که او توانایی دارد و مصلحت 
اسالم، مسلمین و نظام و بیت المال را رعایت کند حمایت می کنم.

 هنگام جدایی مجمع روحانیون از جامعه روحانیت، آن ها نامه 
ای خدمت حضرت امام خمینی نوشتند و نظر او را جویا شدند و امام 
ضمن موافقت فرمودند: اختالف سلیقه مورد تایید است و تضارب 
آرا در جامعه باشد و شما اصول گرایی و اصالح طلبی را قبول دارید؟

من ابدا قبول ندارم. بسیاری از اصولگرایان استان در انتخابات 
پیش به همین دلیل علیه من تبلیغ کردند. هر کس بخواهد 
به نظام خدمت کند و زیر پرچم نظام علوی و فاطمی 
است و حرف حق بزند باید حمایت شود و در 
مجلس کسی باشد طبق قسمی که می خورد 
طبق قانونی اساسی کاری انجام بدهد باید حمایت 
شود. حتی اگر یک نماینده یهودی حرف درست 

بزند باید حمایت شود. 
 صحبتی كه هست برخی شما را متهم 
می كنند به جبهه پایداری در این مورد نظر شما 

چه است؟
تاکنون با این جبهه نه جلسه و نه بحثی بوده 
است، اما  هر گروه و انجمنی که طبق قانون 
کار کند و با معیارها و عقاید عقالنی 
و اسالمی فرد بخورد باید حمایت 
شود حاال چه اصالح طلب باشد 

چه اصول گرا. 
 بحث واگذاری برخی 
معادن به افراد و بخش 
های خصوصی همواره 
شده  ساز  حاشیه 
سیرجان  و  است 
معادن  دارای 
این  در  است  زیاد 
زمینه نظرتان چی 

هست؟ 
 44 اصل  باید  ما 
قانون اساسی را پیاده 
آن  مسئول  که  کنیم 
دولت است که باید سالم 
مدیریت کند بحث صنعت و 
کشاورزی و ... سالم انجام شود 
و اگر کسی شیطنت کند بانفوذ 
و یا هر راه دیگری باید دست 

آن قطع شود.
و  ها  جناح  از  یکی   
جامعه  در  غالب  گفتمان 

نگرانی  باعث  و  دارد  وجود  كه  مشکلی  هستند  طلبان  اصالح 
به دلیل  نگهبان  از طریق شورای  این طیف است رد صالحیت 
نگاه سیاسی است در صورتی كه حضرت امام فرمودند: مجلس 

اقتصاددان نیاز دارد سیاست دان نیاز دارد؟
من فکر نمی کنم که به دلیل نگاه سیاسی رد صالحیت کنند اما سالمت 
کار خیلی مهم است و قضاوت ها نسبتا به برخی افراد ناقص است نهادهای 
رسمی اسناد و مدارکی را به فساد مالی و اخالقی اعالم می کنند و شورای 
نگهبان اقدام می کند و اگر مدارکی دال بر رد کردن آن فرد است رد می کند.

 یک مورد رد صالحیت ابراهیم جهانگیری بود كه مشخص 
نشد دلیل آن چه بوده است؟

این موضوع را من اطالع ندارم و آقایان مسئول باید جواب بدهند. 
 شما نماینده سه دوره مجلس بودید آیا نماینده به جز مسئول 
دفتر، تشکیالت دیگری می خواهد؟ چون برخی نماینده ها حکم و 
ابالغ می زنند رئیس دفتر، مسئول روابط عمومی، مشاور فرهنگی، 

رسانه ای و ...این كجای قانون است؟
دفتر نماینده طبق مفاد قانونی نباید شکل اداره پیدا کند که در بحث 
مسکن ورود کند چون فردا امام جمعه و فرماندار نیز خواهان این موضوع 
هستند. طبق قانون حق دارد اگر کسی به آن رجوع کرد آن را به ارگان 

قانونی ارجاع بدهد و نماینده کار قانونی خود را انجام بدهد.
 به عنوان یک شهروند، فعالیت نماینده فعلی را چگونه ارزیابی 

می كنید؟
چون در انتخابات گذشته رقیب هم بودیم اجازه بدهید من اظهار نظری 

نکنم.
 در انتخابات دوره قبل بیش از 4۳ هزار رای مردم را كسب 

كردید برداشت خودتان از این رای چه بود؟ 
این آرا با توجه به اینکه زدوبندی در آن صورت نگرفت و رای سالمی بود 

برایم ارزشمند بود.
 پیشنهاد شما برای جلوگیری از شائبه خرید و فروش آرا و 

معامله در انتخابات چیست؟
مجریان انتخابات قاطعانه و سخت گیرانه ورود کنند و نگذارند آبروی نظام 
و حکومت به خاطر فروش رای زیر سوال برود و از طرفی به مردم آگاهی 

داده شود.
 با توجه به اینکه قوه قضاییه اعالم كرده كه مسئوالن باید 
لیست اموال و دارایی خود را اعالم كنند، شما قبل از انتخابات 

لیست اموالتان را در اختیار مردم می گذارید؟ 
بله. من اگر روزی قسمت شد آمدم پس از تایید صالحیت ها صددرصد 

این کار را می کنم.
 عمده استخدام ها در سیرجان با روابط است و این اعمال 
نفوذ و پارتی در فضای فعلی كه مشکل جوانان اشتغال است باعث 

نگرانی شده است؟
اشتغال مهمترین مسئله است و دستگاه ها باید آزمون ها را جدی برگزار 
کنند تا افراد شایسته باال بروند و هر کس طبق روابط بر سرکار برود یک نوع 

حق الناس است.
 حاج آقا حسینی شما اعتماد به نفس باالیی دارید، دلیل آن 

چیست؟
موارد بسیاری در مسائل اسالمی در خصوص مسائل اعتماد به نفس وجود 
دارد و ما نباید خود و جامعه را به بازی بگیریم و باید تالش کنیم به حق 
برسیم و دنبال فتنه و بازیگری نباشیم واقعا ملت، قرآن، اسالم و والیت را از 
صمیم قلب قبول داشته باشیم و به باور قلبی برسد و پیش شرافت انسانی 

خود شرمنده نباشیم و فردای قیامت باید جواب بدهیم.

گفتگوی »نسیم امید« با حجت االسالم سید احمد حسینی، نماینده ادوار مجلس:

حق انتخاب با مردم است
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4 نسیـم امیدورزش

مدال های ورزشکار کرمانی در 
تاالر اصلی موزه آستان قدس

گروه ورزش: مهران حسین زاده ورزشکار توان یاب کرمانی 
که توانسته بود با درخشش در مسابقات پارآسیایی جوانان 
قهرمانی جوانان جهان  رقابت های  و  آسیا در سال 2009 
مدال  دو  و  مدال طال  یک  سال 2012  در  جمهوری چک 
برنز را مواد پرتاب های دیسک، وزنه و نیزه را بدست آورد 
قدس رضوی  آستان  موزه  به  را  هایش  مدال  پیش  چندی 
اهدا می کند. مدال ها از سال 95 به خزانه موزه تحویل شده 
اند و پس از طی کردن مراحل اعتبار سنجی از فدراسیون و 
کمیته المپیک، مدتی است مدال های این ورزشکار کرمانی 
در تاالر اصلی موزه آستان قدس واقع در حرم مطهر رضا)ع( 

در معرض دید همگان قرار گرفته است.

مدال آوری ووشوکاران سیرجانی
كشوری  جانبه  چند  مسابقات  ورزش:  گروه 
ووشو)كمیته بی شائولین( در دو بخش تالو و ساندا به 
میزبانی استان یزد  هفته گذشته برگزار و ووشو كاران 

سیرجانی خوش درخشیدند. 
به گزارش هیات ووشو شهرستان،  این مسابقات در سالن 
ورزشی فجر با حضور ده تیم از استان های فارس، کرمان 
و یزد و 150 نفر شرکت کننده برگزار شد که در پایان تیم 
را  تیمی  تا سوم  اول  مقام های  یزد  و  اشکذر  ابرکوه،  های 
کسب کردند و کاپ اخالق به تیم های شهرستان سیرجان 

رسید.
سجاد  آقایان  فرم(  تالو)اجرای  بخش  در  انفرادی  نتایج  در 
امانی مدال طال و علی رئیسی و یزدان  بهاالدینی و سجاد 
بخش  در  و  آوردند  دست  به  را  نقره  مدال  غضنفرپور 
ساندا)مبارزه آزاد( آقایان ابوالفضل غضنفرپور و محمد امین 
علی  محمودآبادی،  امیرطاهر  آقایان  و  نقره  مدال  حقگوی 
رئیسی، سجاد قیاسی و ارمیا قریشی مدال برنز این دوره از 

مسابقات را کسب کردند.
برعهده  سیرجان  تیم  سرپرستی  و  مربیگری  است  گفتنی 
جواد غضنفرپور و یوسف فرد بود که امر قضاوت در این دوره 

از مسابقات برعهده داشتند.

شنبه 2 شهریور 1398، شماره 198 ، سال پنجمخبــر

گروه خبر: هیات  ورزش  سه  گانه سیرجان  ) تری اتلون(  
سهراب   شهرستان،  گانه  سه  هیات  اعضاء   حضور   با  
بهاالدینی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، علی اسدی 
مهندس  سیرجان،  جوانان  و  ورزش  اداره  سابق  رئیس 
فرساد رئیس هیات سواركاری  شهرستان، فرهاد فتحی 
زاده، مدیر مسئول هفته نامه نسیم امید  هفته گذشته در 

جشنواره معراج اندیشه افتتاح شد. 
اتلون(  )تری  سه گانه  ورزش  هیئت  رئیس  گویینی،  سجاد 
سیرجان در این باره به نسیم امید گفت: این ورزش برای اولین 
بار در جهان از سال 1920 در فرانسه به ثبت رسیده و نخستین 
مسابقه در سال 1921 در این کشور با 15 شرکت کننده برگزار 
شده است. وی افزود: این ورزش در سال 1380 در ایران به ثبت 
رسیده و در المپیک 2016 به عنوان چهارمین ورزش جذاب و 
پر انرژی انتخاب شده است همچنین در استان کرمان 3 الی 4 
سال است که فعالیت خود را آغاز کرده اند و در سیرجان امسال 
برای اولین بار باشگاه سه گانه )تری اتلون( با مربی گری مهدیه 
السادات علوی راه اندازی شده است و در حال حاضر 16 نفر از 

بانوان سیرجانی در حال آموزش در این رشته ورزشی هستند . 
گویینی در باره نحوه انجام این مسابقه اینگونه شرح داد: این 
مسابقه به این صورت است که شرکت کنندگان هفت کیلومتر 
رکاب می زنند، پنج کیلومتر می دوند و در انتها 300 متر شنا 
می کنند، این سه ورزش پایه و اساس ورزش سه گانه)تری اتلون( 

است که در واقع یک ورزش به صورت ترکیبی انجام می شود.
وی در پاسخ به این سوال که این ورزش با توجه به سبکی که 
دارد نیاز به مکان خاصی دارد بیان کرد: در حال حاضر در محیط 
های ورزشی سطح شهر تمریناتی انجام می شود چون این ورزش 
دوگانه نیز برگزار می شود و ما نیاز به یک پیست دوچرخه و فضا 

برای شنا و دوندگی داریم. 
نمایشگاه  داد: در  ادامه  رئیس هیات ورزش سه گانه سیرجان 

نزدیک 28 تا 30 نفر نام نویسی کردند که بیشتر آقایان هستند  
و برنامه ریزی اولیه برای فعالیت شده است و سعی می کنیم در 
اولین فرصت به سطح خوبی از این ورزش برسیم که در چند 
ماه آینده برای مسابقات کشوری ورزشکار بفرستیم. همچنین 
از  کردیم  آماده  ای  و صورتجلسه  که شده  هایی  طی صحبت 
دانش آموزان در مدارس و دانشجویان استعدادیابی کنیم که در 

نهایت ورزشکاران حرفه ای در این ورزش داشته باشیم. 
وی در پایان تاکید کرد: مشکلی که همه هیات ها با آن روبه رو 
هستند، بحث مکان برای دفتر آن و محل تمرین است و هزینه 
های که در ورزش می شود  از هزینه های شخصی است. در حال 

حاضر باید تالش شود مسئوالن و شرکت های صنعتی پای کار 
بیایند و هیات ها را کمک کنند تا جوانان را به سمت ورزش 
بیاورند تا بتوانیم از مفاسد اجتماعی کم کنیم و ورزش سه گانه 
دو، دوچرخه سواری  و شنا  نیاز به آموزش و قطعا نیاز به حمایت 
دارد و افرادی که عالقه دارند در این ورزش نام نویسی کنند به 

دفتر هیات در اداره ورزش جوانان مراجعه کنند.

  فعالیت 16 نفر از بانوان
در ورزش تری اتلون

نیز  گانه  داور ورزش سه  و  مربی  علوی،  السادات  مهدیه 

در این باره در افتتاحیه بیان کرد: ورزش سه گانه  حدود 
سال  از  ایران  در  و  شد  ابداع  فرانسه  در  قبل  سال   70
المپیک 2016 به  1380 آغاز به کار کرده است که در 
شناخته  استقامتی  و  ورزش جذاب  چهار  از  یکی  عنوان 
نفر   16 حاضر  حال  در  گفت:  ادامه  در  وی  است.  شده 
ورزش  این  و  کنند  می  فعالیت  رشته  این  در  بانوان  از 
مجموعه ای از مهارت ها است و دلیل هیجانی بودن این 
و جسم  روح  شنا سالمت  که  است  دلیل  این  به  ورزش 
سواری  دوچرخه  و  مقاومت  افزایش  برای  دو  ورزش  و 

پویایی جامعه است.  

با حضور برخی مسئوالن به صورت رسمی صورت پذیرفت؛

آغاز فعالیت ورزش سه گانه )تری اتلون( در سیرجان



کشف 27 راس احشام
و دستگیری 2 نفر سارق

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری 
2 نفر سارق احشام در عملیات روز گذشته پلیس این 

شهرستان خبر داد.
در  این خبر گفت:  تشریح  در  نژاد  ایران  سرهنگ محمدرضا 
ماموران کالنتری  توسط  احشام  نفر سارق  پی دستگیری دو 
16 هماشهر این شهرستان سارقان به 27 راس سرقت احشام 
اعتراف نمودند.وی افزود: در تحقیقات به عمل آمده از سارقان 
ابتدا منکر هر گونه سرقت شدند آن ها پس از روبه رو شدن با 
ادله و شواهد پلیس به 27 راس سرقت احشام اعتراف نمودند.

های  سوژه  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  انتظامی  مقام  این 
تجهیزات  و  نگهبان  فاقد  های  دامداری  سارقان  این  انتخابی 
ایمنی مناسب بوده اند که می طلبد دامداران حتما از مکان 
های با حفاظ مناسب در جهت پیشگیری از سرقت استفاده 

نمایند. 

دستگیری 2 سارق سیم برق
از  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
فقره سرقت   با ۳  برق  كابل  و  دستگیری سارقان سیم 

در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر افزود: در پی 
سرقت از کابل و سیم های برق در سطح شهرستان رسیدگی 
قرار گرفت. وی  آگاهی  پلیس  این موضوع در دستور کار  به 
در ادامه افزود: ماموران با انجام یک سری اقدامات تخصصی 
و فنی سارقان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک 

عملیات غافلگیرانه سه نفر سارق را دستگیر کردند.
سرهنگ ایران نژاد با بیان اینکه سارقان در بازجویی های قبلی 
به 2 فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: سارقان پس از تشکیل 

پرونده جهت مسیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شدند.
ارتقا  در  اینکه  بیان  با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سطح نیاز به مشارکت مردم داریم و شهروندان می توانند در 
صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوریت های 

پلیس 110 تماس حاصل نمایند.

کشف 200 لیتر
مشروبات الکلی دست ساز

از  انقالب شهرستان  و  گروه حوادث: دادستان عمومی 
در  الکلی دست ساز  مشروبات  لیتر   200 و ضبط  كشف 
یک منزل شخصی در حاشیه شهر در هفته گذشته خبر 

داد.
قاضی محسن نیک ورز با اعالم این خبر اظهار کرد: برحسب 
تهیه  بر  مبنی  عمومی  امنیت  نیروی   به  مردمی  گزارشات 
مشروبات الکی در یک منزل شخصی دستگاه قضا مجوز ورود 
به این منزل را صادر کرد. وی ادامه داد: با ورود نیروی انتظامی 
به منزل طبق مشاهدات 200 لیتر مشروبات الکی دست ساز  
کشف و ضبط شد و دو نفر متهم در این زمینه دستگیر شدند. 
وی در ادامه افزود: برخورد با تولید و توزیع کنندگان مشروبات 

الکلی به طور مستمر مورد توجه بوده است.

خبــر

آموزش مسئولیت اجتماعی
به شهروندان

زهرا شاهدادی*: مسئولیت وظیفه و کاری که 
هرکدام از ما برعهده داریم و انتظار می رود به 
بهترین شکل انجام دهیم مسئولیت اجتماعی 
یعنی انجام دادن یا ندادن وظیفه من به خودم 
مربوط نیست به بقیه ام مرتبط و روی زندگی 
فرزندان  کاش  گذارد.  تأثیرمی  هم  دیگران 
سرزمینم مسئولیت اجتماعی را عمال از والدین و بعدها از معلمان و 
همه ی افراد جامعه یاد بگیرند. کاش در یک جشنواره فرهنگی برنامه 

ها و بازی ها در جهت آموزش مسئولیت اجتماعی باشد.
مسئولیت اجتماعی را به زبان ساده برای فرزندتان توضیح دهید؟

یکی ازسواالت  فرم ارزیابی ششمین جشنواره گل گهر
این سوال را که از افراد میپرسی 95 درصد در پاسخش می مانند 
می گویند یعنی چی!! نمی دانم!! جواب نمیدم!! نهایتاکه سوال را دو 
مرتبه می خوانی باز هم جواب قانع کننده ای دریافت نمی کنی انگار 
خیلی ها اصال مسئولیت اجتماعی را درک نکرده اند که بخواهند برای 

فرزندشان یا یک بچه جواب دهند...
از  بخشی  کار  این  بود  گهر  گل  جشنواره  ششمین  که  روزها  این 
مسئولیت گل گهر در قبال مردم این شهراست. شهری که ظاهرش 
را هم نتوانسته با معدن هماهنگ سازد حتی ورودی هایش را همرنگ 
استعدادهایش نکرده است. جشنواره ای که غرفه مسئولیت اجتماعی 

اش هنوز کارش را انگار شروع نکرده است. 
فرهنگ سازی در سایه است حتی غرفه های مذهبی هم برای جذب 
افراد به بازی روی آورده است ...کاش اینجا ربع ساعت از بلندگوها 
صدایی رسا و گرم مسئولیت اجتماعی را برای مردم تعریف می کرد 
و می گفت رفتار شما،کردار شما مختص به خودتان نیست روی یک 
جامعه تاثیر می گذارد رانندگی شما کار شخصی نیست مسئولیت 
اجتماعی تان است چرا که اگر بد باشد ضررهایش گریبان همه را می 
گیرد. زباله هایتان را که می سپارید به باد و برد، حرکتش را نگاه می 
کنید محیط زیستی را کثیف می کند که مربوط نه به انسان ها بلکه 
همه موجودات است .در سطح باالتر معدن هم در قبال مردم این شهر 
مسئولیت دارد مسئولیت فراتر از کارهایی که می بینیم .جوانان شهر 
خودمان و نهایتا هم استانی ها برای شاغل شدن در اولویت باشند تا 
اگر پولی خرج می شود روی همین خاک خرج شود. ظاهر شهر، 
امکانات رفاهی و... متاسفانه خیلی از ماها که روی کاغذ سواد داریم 
کارمند هستیم یا مادری که خانه دار است و چند فرزند دارد پدر همه 
ما با این مفهوم آنقدر غریبه ایم که نمی توانیم در یک جمله تعریفش 
کنیم. شاید این فردگرایی ها و خودخواهی ها نتیجه همین رویکرد 
ماست  مایی ک محیط را کثیف می کنیم میگیم به درک تمیزش 
میکنن، مایی که بدون آگاهی قضاوت می کنیم بددهنی می کنیم و 
میگوییم حقشان است و شاید پای صندوق های رای از روی چشم و 
هم چشمی و روکم کنی و نمک گیر شدن رای می دهیم. به قول جمال 

زاده از ماست که برماست.
* پژوهشگر اجتماعی

نامه وارده

گروه سالمت: دكتر عباس فخریان، باره اینکه چرا 
برخی پزشکان به بیماران داروهای خارجی تجویز 
می كنند كه مشابه داخلی آن با قیمت مناسب تر 
است؟ گفت: در بحث تجویز دارو بیشتر به پزشک 
كدام  كه  كند  عمل  تشخیص  طبق  كه  برمی گردد 
می كند.  تجویز  را  همان  است  گذار  تاثیر  دارو 
اما برخی داروها هستند كه مشابه  ادامه داد:  وی 
ایران آن ها وجود دارد و باید پزشک طبق شرایط 
ایرانی  داروی  كند  سعی  جامعه  و  بیمار  اقتصادی 

تجویز كند.

مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی در ادامه به بحث 
مصرف لوازم آرایشی پرداخت و بیان کرد: استفاده از لوازم 
آرایشی قالبی و افزایش آن در بازار باعث نگرانی جامعه 
پزشکی است. وی ادامه داد: برخی لوازم آرایشی که در 
کارگاه های زیرزمینی در شهرهای بزرگ ساخته می شوند 
که سرطان زا هستند و مورد تایید دانشکده علوم پزشکی 
نیستند لذا به شهروندان هشدار می دهیم که هنگام تهیه 
لوازم آرایشی دقت کنند که تقلبی نباشند و اگر شکایتی 
در این زمینه دارند به مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم 

پزشکی اطالع بدهند.

فخریان، معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان:

هشدار درباره اقالم آرایشی قالبی

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

گروه شهر:  وقتی وارد پارک  منتسب به گل گهر می 
شوید درختانی را مشاهده می كنی كه در حال خشک 
شدن هستند، گویی كه مدت هاست آبیاری نشدند، در 
جای جای پارک خودروهایی هستند كه برای سایبان 
پارک  از  اثراتی  دیگر  پارک شدند،  وارد  خودرو خود 
شاداب و شلوغ نیست عده خیلی كمی در حال قدم 

زدن در پارک هستند كه تعداد انگشتان دست نمی 
رسند. اگر به تازگی به سمت این پارک بروید متوجه می 
شوید كه در حال تخریب است و چند هفته ای یکبار از 
طرف اهالی پیامکی مبنی بر مشکالت این پارک به دفتر 

نشریه ارسال می شود.
برای اطالعات بیش تر به سراغ افرادی که در حال قدم زدن 
بودند، رفتم.  مرد میانسالی در این باره گفت: این پارک  به حال 
خود رها شده است طوری که درختان و فضای سبز زیبایی 
آن در حال از بین است.  وی ادامه داد: نه شهرداری و نه گل 
گهر هیچکدام احساس مسئولیت نمی کنند و به این پارک 
رسیدگی نمی کنند و جلساتی برای حل این مشکل برگزار 
می کنند و همیشه بی نتیجه است ولی چیزی مشخص است 

پارک صاحب ندارد. 
یکی دیگر از شهروندان ساکن در جنب پارک در این باره گفت: 
این پارک از نظر ظاهری که نگاه کنید مشکالتش مشخص 

است از نظافت آن گرفته تا افرادی که ماشین در آن پارک 
می کنند. او ادامه داد: سال گذشته یکبار امام جمعه و سایر 
مسئوالن شهرستان اینجا نماز برگزار کرد ند و پس از آن 
مشکل نور آن را حل کردند و پارک روشنایی نسبتا خوبی دارد 
اما پس از آن رها شده است. وی ادامه داد: با توجه به این که در 
پارک چاه آب وجود دارد اما از آن برای آبیاری درختان استفاده 
نمی کنند و با تانکر آبیاری می کنند که تانکر یک قسمت 
آبیاری می کند و می رود. برای حل این مشکل باید مسئوالن 
با هم کنار بیاییند و مشکالتش را حل کنند نزدیک به چند 
میلیارد برای ساخت این پارک هزینه شده است و تمام گل 
های آن خشک شدند و درختان آن نیز در حال خشک شدن 
هستند. وی ادامه داد: پارک  ها به عنوان مهم ترین تفرجگاه های 
هر شهر و مکانی برای ایجاد خدمات رفاهی و تفریحی بوده 
و شاید بتوان گفت یکی از نیازهای ضروری هر شهر داشتن 
پارکی مجهز برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان است، اما 

این پارک به حال خود رها شده است.

پارک گل گهر متولی ندارد

آگهی فقدان سند مالکیت: آقای حسین پورجعفرآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از 
دفتراسناد رسمی شماره 89 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 802 
فرعی از 6519 اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام آقای حسین پورجعفرآبادی 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 در رهن می باشد. تاریخ انتشار: 1398/6/2 - محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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مجتمع   كوهنوردی  تیم  رسانی:  اطالع 
اولین  افتتاح  مناسبت  به  فوالد  جهان 
شركت  گری  ریخته  و  ذوب  كارخانه 
قله  به  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع 

دماوند، بام ایران صعود كردند.
جهان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ورزش  یک  عنوان  به  فوالد،كوهنوردی 
بسیار سخت دیده می شود، در حالی كه 

صرفا یک سرگرمی هیجان انگیز است كه 
به  را  ها  آن  فداكاری  و  استقامت  قدرت، 
چالش می كشد.  تیم كوه نوردی مجتمع 
فعالیت  ادامه  در  سیرجان  فوالد  جهان 

به  همزمان  ماه  مرداد  در  ورزشی   های 
دوقله  4۳48 متری كوشا و 4۳75 متری 
الله زار صعود داشتند و در تاریخ بیست 
و چهارم مردادماه به بام ایران، قله 5610 

متری دماوند صعود كردند. 
رضا  آقایان  صعود  این  در  است  گفتنی 
عباس  القاصی،  الدین  حسام  پور،  جانی 
سیف  پیمان  عزیزی،  فرشاد  جعفری، 

رضا  پور،  آبادی  عزت  سجاد  الدینی، 
اخوان، رسول دهنوی  به سرپرستی آقای 
تیمور تانوردی از پیشکسوتان این رشته 

شركت داشته اند.

به مناسبت افتتاح اولین کارخانه ذوب و ریخته گری شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان؛

صعود تیم کوهنوردی مجتمع  جهان فوالد به بام ایران



گام اول گل گهر،
گام همدلی مسئوالن

مهدی عباسپور: پس از سالها تالش مربیان، بازیکنان، همدلی 
و همراهی مسئوالن و مردم باالخره در اردیبهشت امسال تیم 
فوتبال گل گهر به لیگ برتر فوتبال صعود کرد که بعد از صعود 
تیم، مسئوالن شهرستان را بر آن داشت تا بتوانند زیرساخت های 
الزم را تا شروع لیگ فراهم کنند که در پی بازدید سعید فتاحی، 
رئیس سازمان لیگ شرایط بازی در ورزشگاه امام علی )ع( برای 
لیگ برتر فراهم ندانسته و حتی در اوایل حضور ایشان صحبت از 
میزبانی شهرهای نزدیک سیرجان از جمله کرمان و بندرعباس 
به گوش می  بازی های خانگی گل گهر در فضای مجازی  در 
رسید ولی مسئوالن شهرستان با تالش و پیگیری که داشتند 
در کوتاهترین زمان ممکن و تالش های شبانه روزی توانستند 
با تجهیز ورزشگاه از جمله صندلی گذاری و روشنایی و .... نظر 
نهایی سازمان لیگ را برای میزبانی سیرجان بگیرند که سعید 
فتاحی نیز از این همدلی و پیگیری مدیران سیرجان شگفت زده 
شد که توانستند حتی زودتر از ورزشگاه اصفهان و اهواز تاییدیه 

های الزم را بگیرند. 
باالخره با اقدامات دقیقه نودی ما سیرجانی ها پنج شنبه هفته 
پیش بازی گل گهر در سیرجان با نساجی مازندران برگزار شد 
که اولین تساوی گل گهر در لیگ برتر را رقم زد. دو تیم فوتبال 
گل گهر سیرجان و نساجی مازندران از ساعت 19 و 45 دقیقه 
صف  یکدیگر  مقابل  سیرجان  شهر  علی)ع(  امام  ورزشگاه  در 
آرایی کردند که در نهایت سهم هر تیم تنها یک امتیاز شد. تک 
گل تیم فوتبال گل گهر سیرجان را علیرضا ابراهیمی در دقیقه 
36 و گل نساجی مازندران را مهرداد عبدی)گل به خودی( در 
دقیقه 35 به ثمر رساندند. وینگو بگوویچ در نشست خبری بعد 
از تساوی یک - یک تیم گل گهر مقابل نساجی مازندران گفت: 
هنوز  ما  که  بگویم  باید  اما  کردند  را  بازیکنانم همه تالش شان 
مدنظرم  آنچه  با  و  نرسیدیم  داریم  نظر  مد  که  بازی  سطح  به 
آینده عملکرد  بازی های  امیدوارم در  داریم.  فاصله  بسیار  است 
سپاهان  مقابل  آماده سازی  دوره  در  ببینیم.  گل گهر  از  بهتری 
امروز مقداری  اما  بازی های بسیار خوبی داشتیم  و پرسپولیس 
و  بود  برتر  لیگ  بازی  اولین  این  استرس داشتند.  بازیکنان مان 
بودند که طبیعی  اشتباه  پر  و  استرس  با  برای همین  بازیکنان 

است.
اما عالوه بر تساوی گل گهر در بازی اول  یک نکته حائز اهمیت 
دیگر وجود دارد که با توجه صنعتی شدن ورزش فوتبال در دنیا 
برنامه  با  بتوانیم   باید  برتر  لیگ  بازیهای  تلویزیونی  پوشش  و 
ریزی درست مسئوالن و همراهی مردم و تماشاگران خونگرم ، 
این فرصت را مغتنم دانسته و فرهنگ غنی و توانمندی مردم 
سیرجان شهر جهانی گلیم را در برگزاری مسابقات و میزبانی 
شایسته به مردم ایران نشان دهیم، امیدواریم مسئوالن فرهنگی 
های  برنامه  ارائه  و  لیدرها  از  حمایت  ضمن  باشگاه  و  شرکت 
جمله  از  بیشتری  تماشاگران  حضور  موجبات  فرهنگی  متنوع 
مردم مناطق کم برخوردار را در ورزشگاه برای حمایت از تیم 

شهر خود فراهم کنند.

ویژه

ماموریت عده ای محدود، شکاف در اصالحات است
اقتصادنیوز: محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید تاکید کرد: 
رمز موفقیت گفتمان اصالحات انسجام و همبستگی است اما به 
نظر می رسد ماموریت عده ای محدود در داخل جریان اصالحات 
شکاف انداختن در داخل این جریان است و من از همه فعاالن 
اصالح طلب درخواست می کنم به خاطر حفظ گفتمان اصیل 
اصالح طلبی از طرح مطالبی که باعث ایجاد دو دستگی در خانواده 

اصالحات می شود پرهیز کنند. وی در دیدار با فعاالن سیاسی اصالح طلب افزود: اگر 
بخواهیم مسیری که آغاز کردیم ادامه دهیم هیچ راهی جز وحدت، انسجام و کوتاه آمدن 

از منافع فردی و گروهی نداریم .

راه اندازی طرح هر خانه یک پایگاه سالمت
راه اندازی  از  بهداشت  وزیر  نمکی،  سعید  دکتر  ایران: 
طرح  این  داد.  خبر  سالمت  پایگاه  یک  خانه  هر  طرح 
در راستای تقدم درمان سرپایی بر بستری و پیشگیری 
بهداشت  مراکز  و  محله ها  سرای  در  بزودی  درمان  بر 
سراسر کشور اجرا خواهد شد. بر اساس این برنامه در 
هر خانواده یک سفیر سالمت خانوار در دوره های آموزش خودمراقبتی شرکت 
کرده و مسئولیت مراقبت سالمت خود، خانواده و جامعه را برعهده می گیرند. 
وی ادامه داد: چرا که طبق برآوردها 65 تا 85 درصد تمام مراقبت ها از جنس 
خودمراقبتی است و با آموزش خودمراقبتی به مردم می توان از 15 تا 35 درصد 

بیماری های مزمن پیشگیری کرد.

 اقدامات گهرزمین در منوجان
نسیم امید: علی اکبر پوریانی، مدیرعامل شرکت گهر زمین به همراه 
هیات مدیره این شرکت هفته گذشته از پروژه ها و اقدامات این شرکت 
در شهرستان منوجان بازدید کردند.  وی در این بازدید در خصوص 
محرومیت زدایی در این شهرستان گفت: منوجان و مردم خونگرمش 
میراث دار یک تاریخ هستند و وضعیت امروز این منطقه جنوبی استان 
را شایسته مردم سخت کوش این خطه نمی دانم. گفتنی است شرکت صنعتی و معدنی گهر 
زمین به عنوان معین اقتصادی منوجان است که در این مدت در زمینه های مختلف در بحث 
مسئولیت های اجتماعی خود کارهای از جمله حمایت برای مشاغل خانگی از قبیل قالی بافی، 

خیاطی، چرم دوزی، در مسائل ورزشی، کشاورزی و فرهنگی انجام داده است.

بیشترین سطح زیر كشت بادام
مربوط به سیرجان است

سیرنا: مهدی لطفعلی زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت بیش از 11 هزار تن 
محصول بادام از باغات استان برداشت و روانه بازار مصرف می شود. 
او افزود: طی پارسال به علت سرمازدگی و خشکسالی 8 هزار و 850 

تن محصول برداشت شد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به افزایش 
بارندگی ها طی امسال پیش بینی می شود محصول برداشتی نسبت به پارسال حدود 2 هزار 
تن افزایش تولید داشته باشد و بیشترین سطح زیر کشت بادام مربوط به شهرستان سیرجان 
باسطحی معادل 5 هزار و 238 هکتار و بعد از آ ن شهرستان شهربابک با سطحی حدود 3 هزار 

و 383 هکتار است.
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حقوقی ودیعه گرفتن مال مسروقه 
مطابق ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب 

سال 1375 »هر کس با علم و اطالع یا با وجود قراین اطمینان آور به 
اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا 
تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس محکوم خواهد 
شد. در رجوع به ماده 559 قانون تعزیرات این مورد نیز قابل توجه است که هر 
کس اشیا و لوازم و همچنین آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه 
ها و اماکن تاریخی بدزد و یا با آگاهی و اطالع به مسروقه بودنشان، اقدام به 
خرید و فروش آنها کند و یا حتی آنها را پنهان و مخفی کند، در صورتی که 
این عمل مشمول مجازات حدی سرقت نباشد، خاطی ملزم به استرداد مال به 
مرجع قانونی آن بوده و خاطی به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

اموال مشکوک را نخرید
در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که ما اقدام به خرید مالی از شخص فروشنده 
می نماییم و ثمن آن معامله را هم تماماً به وی می پردازیم، اما بعداً متوجه می 
شویم مالی که خریده ایم به شخص دیگری غیر از فروشنده تعلق داشته است. 
در این صورت عالوه بر اینکه ثمن معامله را به فروشنده غیر واقعی داده ایم، 
با مالک حقیقی مواجه خواهیم شد که مورد حمایت قانونگذار می باشد و می 
خواهد از حقوق قانونی اش استفاده نماید و اموال خود را از ما پس بگیرد. اما 
همیشه اینطور نیست و گاهی هم اتفاق می افتد که ما با وجود علم به اینکه 
میدانیم فروشنده، مالک حقیقی مال نیست اما باز هم اقدام به خرید مال از 
وی می نماییم که البته باید بگوییم که در چنین فرضی هم قانون مقرراتی 

را وضع نموده است.

مادیات وسیله است نه هدف 
در نظام اسالمی، اقتصاد اصل نیست؛ بلکه مکتب و فرهنگ اصل 

است. مادیات، صرفاً ابزاری برای وصول به معنویات است و در همین 
حد ارزش دارد. مادیات وسیله است نه هدف؛ هدف بودن مادیات یا وسیله 
بودن از زمین تا آسمان با هم فرق دارند. بخش عمده دعواها و خصومت ها 
در مادیات از همین جا شروع می شود. وسیله بودن مادیات، عالقۀ ذاتی 
انسان را از آنها، به آنچه هدف است مصروف می دارد و حب دنیا را از آنها 

می زداید، و مفاسد دو نظام دیگر را به حّد صفر می رساند.

امام خمینی )ره(

رفع حاجت مومن
یکی از سنت های زیبا و ارجمند الهی این است که به اقتضای 

تقوی  اهل  بسته  فرو  کار  از  گره  خود  منتهای  بی  عطوفت  و  رحمت 
و مؤمنان متقی می گشاید و آنان را به شایستگی، یاری می رساند.

برادر  حاجت  رفع  برای  را  گامی  مؤمن،  اند:  فرموده  )ع(  صادق  امام 
مؤمنش برنمی دارد مگر اینکه خداوند برای هر قدمش، حسنه ای می 
نویسد و گناهی را از او برطرف می نمایند و برای هر قدم او درجه ای 
به وی می دهد و عالوه بر آنها ده حسنه دیگر به او داده و حاجت او 

را برآورده می نماید.

ثروتمند واقعی کسی است که بخششی داشته باشد، کسی که از 
سوجیناین عمل امتناع کند مسکینی بیش نیست.


