
گروه خبر: جلسه شورای اداری شهرستان با حضور رئیس سازمان 
ویژه،  فرمانداری  سرپرست   استان،  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
نماینده مردم در مجلس و روسای ادارات چهارشنبه هفته گذشته 

در فرمانداری برگزار شد. محمد محمودآبادی با اشاره به اهمیت 
آمار و برنامه ریزی در مدیریت گفت: یکی از ایرادهای دستگاه 
های دولتی اینکه هیچگاه آمار ثابت، دقیق و کارشناسی شده در 

دسترس ندارند و یا آمارهای  ضد و نقیض ارائه می دهند. وی در 
ادامه افزود: سطح اطالع رسانی در ادارات و آنچه که مردم انتظار 

دارند متاسفانه ضعیف است ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسه شورای اداری مطرح کرد: 

رشد اقتصادی سیرجان دو برابر متوسط استان است
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تیترها

تعلل در ابالغ حکم قطعی محمودآبادی؛

فرماندار دست بسته

   شهـــر  3

کارت »سبز« برای حوزه »فرهنگی« باشگاه گل گهر

  آخــــر  8

   جامعه  5

گالیه شهروندان از نواقص پروژه های شهری؛

نظارت شورای شهر بر شهرداری 
افزایش می یابد

  آخـــر  8  حوادث  7

علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

جشنواره تئاتر استان
در سیرجان برگزار می شود

 ورزش  6

  خبــر  2

در پی انهدام باند سارقان فرا استانی در سیرجان:

هزار و 621 سیم کارت
بر روي گوشي یکي از سارقان 

طباطبایی، رئیس اداره اوقاف به مناسبت روز وقف:

مدل وقف
نیازمند تغییر است

   خبــر  2

رئیس اداره ورزش و جوانان سیرجان در نشست خبری مطرح کرد:

استعدادیابی، اولویت هیئت های ورزشی است
نسیم امید: در حالی که بیش از شش ماه از معرفی محمد محمودآبادی به 
عنوان سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان می گذرد هنوز حکم قطعی وی 

ابالغ نشده و صدور حکم در هاله ای از ابهام قرار دارد.
حل  برای  وی  زیاد  های  تالش  شاهد  مدت  این  در  سیرجانی  شهروندان 
مسائل مختلف در حوزه شهرستان بوده اند و می توان محمودآبادی را فعال 
ترین و پیگیرترین فرماندار سیرجان طی این مدت دانست اما صدور حکم 
او در بالتکلیفی قرار دارد و طی این مدت، اخبار ضد و نقیضی از دخالت 

برخی افراد و نهادها در ممانعت از صدور حکم ...



گفت وگو با رئیس اداره اوقاف به مناسبت روز وقف:
مدل وقف

نیازمند تغییر است
را  اطراف  روستاهای  و  سیرجان  شهرستان  خبر:  گروه 
موقوفاتی تشکیل داده که نیات بیشتر این واقفین عزاداری 
سید الشهدا )ع ( بوده و در شهرستان موقوفات درمانی زیادی 
و گو سید صادق طباطبایی،  از گفت  ها بخشی  این  نداریم. 

رئیس اداره اوقاف شهرستان با خبرنگار نسیم امید است. 
کرد:  بیان  جاری  سال  در  اوقاف  اداره  های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
در بخش های  فرهنگی، چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم 
مرحله استانی را با همکاری سایر نهادها برگزار کردیم و در مناسبت 
های خاص برنامه ها و مراسمات فرهنگی در سطح بقاع متبرکه ) 
مراسمات نیمه شعبان، شبهای قدر، نیمه شعبان، دهه والیت ،دهه 
کرامات، محرم و صفر و...( و اجرای نیت موقوفات مرتبط با این ایام 
انجام شده است. وی در ادامه افزود: در بخش عمرانی آماده سازی 
اقدام است،  بقاع جهت نصب پنل خورشیدی در درحال بررسی و 
در بخش مساجد 120  نفر از خدام مساجد تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتند، پیش ساخت ساختمان درمانی موقوفه میرزا سعید در کنار 

اداره  اوقاف را داریم. 
طباطبایی در خصوص خانه های وقفی گفت: همه خانه های وقفی 
که زیر نظر این اداره هستند کارهای بازسازی و مرمتشان انجام و 
طی مزایده اجاره داده شده اند، ولی بعضی خانه ها که متولی دارند 
یا زیر نظر این اداره نیستند تقریبا یک سوم شهرستان سیرجان و 
روستاهای اطراف را موقوفات تشکیل داده اند، که بیشتر نیات این 
قرآنی  موقفات  درسیرجان  بوده،  )ع(  الشهدا  سید  عزاداری  واقفین 
بیان  ادامه  در  اوقاف شهرستان  اداره  رئیس  ندارد.  درمانی وجود  و 
برگزاری  وقف  دهه  در  اوقاف  هفته  با  متناسب  های  برنامه  کرد: 
امام حسن مجتبی)  و شهادت  مراسم رحلت حضرت رسول )ص( 
ع (و امام رضا )ع( در سطح بقاع و کاروانسرا بازار همراه با دعوت از 
سخنرانان بومی و اعزامی از قم انجام می شود . همچنین دیدار با امام 
جمعه محترم، فرمانداری ویژه شهرستان، ایستگاه همه واقف باشیم 
در امامزاده علی و احمد برگزاری همایش یاوران وقف که در آن از 

اصحاب وقف تقدیر و تشکر می شود.
طباطبایی با بیان اینکه مدل وقف نیازمند تغییر است، گفت: واقفان 
در گذشته اقدام به وقف ملک با نیت ساخت مسجد یا روضه خوانی 
می کردند که خوشبختانه موقوفات زیادی در این زمینه ثبت شده و 
الزم است با تغییر نیازهای جامعه نیت واقفان نیز به سمت نیازهای 
روز با منفعت عمومی سوق داده شود و در حوزه های درمانی و ... 

نیز وقف زیاد شود.

گفت و گو

اداری  شورای  جلسه  خبر:  گروه 
سازمان  رئیس  حضور  با  شهرستان 
استان،  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
ویژه،  فرمانداری  سرپرست  
روسای  و  مجلس  در  مردم  نماینده 
در  ادارات چهارشنبه هفته گذشته 

فرمانداری برگزار شد. 
با اشاره به اهمیت  محمد محمودآبادی 
گفت:  مدیریت  در  ریزی  برنامه  و  آمار 
دولتی  های  دستگاه  ایرادهای  از  یکی 
و  دقیق  ثابت،  آمار  هیچگاه  اینکه 
کارشناسی شده در دسترس ندارند و یا 
ارائه می دهند.  نقیض  و  آمارهای  ضد 
وی در ادامه افزود: سطح اطالع رسانی 
در ادارات و آنچه که مردم انتظار دارند 
مدیران  بعضی  است  ضعیف  متاسفانه 
حاضر به اطالع رسانی و مصاحبه نیستند 
و حتی گریزانند و این در شان مدیران 
دستگاهی نیست و وقتی که شعار شفاف 
سازی است شفافیت به این معناست که 
مردم نامحرم نیستند همه اطالعات حتی 

نواقص را باید در اختیار مردم بگذارند.
کرد:  خاطرنشان  فرمانداری  سرپرست 

فعالیت های  مقاومتی  اقتصاد  در حوزه 
خوبی در سیرجان انجام شده اما از آنجا 
که هدف ما اشتغال زایی و افزایش رونق 
تولید است بایستی به آن توجه بیشتری 
شود. بسیاری از پروژه ها به دلیل کمبود 
اعتبار راکد مانده اند و امکان اتمام آنها با 
اعتبار دولتی نیست و بایستی در تکمیل 

آنها از بخش خصوصی کمک گرفت. 
محمد محمودآبادی با اشاره به اهمیت 
کشورهای  از  سفیر  از 30  بیش  حضور 
که فرصت و موقعیت بسیار مناسب است 
پتانسیل ها و ظرفیت های فرهنگی  تا 

سراسر  به  را  شهرستان  گردشگری  و 
دنیا و نمایندگان آنها نشان دهیم و این 
جشنواره اولین »جشن گلیم و پسته« در 
سیرجان است که با همکاری استانداری، 
مسئوالن  از  جمعی  و  ویژه   فرمانداری 
و شرکت های معدنی و صنعتی برگزار 

خواهد شد.

 سرمایه گذاری سالیانه 500 
اقتصادی میلیارد تومانی در پروژه های 

و  جعفر رودی، رئیس سازمان مدیریت 

موقعیت  به  اشاره  با  استان  برنامه ریزی 
حوزه  در  سیرجان  شهرستان  خوب 
توسعه شهری و زیربنایی خاطرنشان کرد: 
تخصیص های بودجه استانی 50 درصد 
شهرستان  مسئوالن  می طلبد  که  است 
بیش  درمجموع  باشد  آن  جذب  پیگیر 
تخصیص  مرحله  این  تا  درصد   23 از 
عملکرد  که  انجام شده  استان  در  اعتبار 
قابل قبولی است. وی در ادامه بیان کرد: 
نرخ رشد اقتصادی سیرجان در مقایسه 
دارد  خوبی  شرایط  استان  متوسط  با 
است  استان  متوسط  برابر  دو  حدود  و 
به ورود در  اشتغال نسبت  ایجاد  میزان 
بازاری کار در سیرجان بیشتر است که 
را  شهرستان   این  در  اقتصادی  توسعه 

نشان می دهد. 
رودری ادامه داد: بیش از 533 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری ساالنه در پروژه های 
اقتصادی سیرجان رقم قابل توجهی است 
درصد   30 بالغ  بر  می دهد  نشان  و 
اهداف سرمایه گذاری که برای سیرجان 
پیش بینی شده محقق شده و از متوسط 

استان باالتر است.

 نسیـم امیدخبـر2

برگزاری مراسم تکریم و معارفه 
فرمانده آماد و پشتیبانی نداجا 

گروه خبر: طی مراسمی ناخدا یکم علیرضا محمدی به عنوان 
فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا سیرجان پنج شنبه گذشته 

معرفی شد.
به گزارش سیرجان خبر مراسم تکریم و معارفه فرماندهی آماد و پشتیبانی 
نداجا سیرجان باحضور معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش  و جمعی از مسئوالن نظامی و انتظامی برگزار شد. طی حکمی از 
سوی معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی راهبردی ارتش، ناخدا یکم 
علیرضا محمدی به عنوان فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا سیرجان 
منصوب شد. گفتنی است ناخدا یکم علیرضا محمدی پیش از این جانشین 
فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا سیرجان بوده است. در ادامه این مراسم 
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با اهدا لوح سپاس از زحمات امیر اسکندر زاده تقدیر به عمل آورد .

برگزاری یادواره شهدا 
در مدرسه دخترانه شاهد

مسئوالن  از  برخی  با حضور  یادواره شهدا  مراسم  خبر:  گروه 
شهرستان هفته گذشته در مدرسه دخترانه شاهد برگزار شد.

این  در خصوص  مدرسه دخترانه شاهد  مدیر  محراب،  نجات  فرشته 
یادواره بیان کرد: یادواره شهدا هر ساله در این آموزشگاه با هدف تجلیل 
از مقام شامخ شهدا و خانواده های آنان و ترویج سیره و سبک زندگی 
شهدا برگزار می شود و در واقع یادواره شهدا انجام وظیفه نیست بلکه 
انجام تکلیف است یعنی هر چه در اختیار داریم بگذاریم تا آنچه که 
تا دانش آموزان نسل جدید بدانند بهترین سبک زندگی  باید بشود 
همان زندگی شهدا بوده که نشات گرفته از سیره امام حسین)ع( است 
و این بهترین الگو برای جوامع اسالمی است. وی در ادامه افزود: در واقع 
یادواره شهدا مصداق زنده نگه داشتن راه شهدا است راه شهدایی که 
محور زندگی آنها خدا بوده و برای خدا زندگی می کردند ان شاا... بتوانیم 

رهروان خوبی برای شهدا باشیم.

هفته  چند  در  خبر:  گروه 
گذشته نرخ بلیط هواپیما در 
سیرجان افزایش چشمگیری 
پیدا کرد در حالی که در نقاط 

دیگر استان اینگونه نیست.
رئیس  پور،  موسایی  محمد 
به  دراین باره  سیرجان  فرودگاه 
افزایش  در  امید،گفت:  نسیم 
هواپیما  بلیط  نرخ  کاهش  یا  و 
تعیین  و  نداریم  دخالتی  هیچ 
کننده نرخ بلیط بر عهد شرکت 

هواپیمایی ماهان است. 

موضوع  این  خصوص  در  وی 
صحبتی  در  من  اینکه  بیان  با 
شرکت  بازرگانی  معاون  با 
داشته ام  زاگرس  هواپیمایی 
بیان  اینگونه  را  آن  دلیل  وی 
شرکت  هواپیمای  ظرفیت  کرد: 
و   هست  نفری   160 زاگرس 
این  برای  و  نمی شود  تکمیل 
شرکت مقرون به صرفه نیست و 
اگر هواپیمای این شرکت متوسط 
بود و با ظرفیت 80 نفری برای 
شرکت  این  بود  کافی  سیرجان 

در  پور  موسایی  داد.  می  ادامه 
بلیط  نرخ  بودن  باال  خصوص 

هواپیما در سیرجان بیان کرد: 
نرخ بلیط بر عهده ما نیست و 

شما با جعفریان، مدیر شرکت 
هواپیمایی ماهان گفتگو کنید.

شرکت  مدیر  جعفریان، 
به  دراین باره  ماهان  هواپیمایی 
خبرنگار ما گفت: من در شرکت 
پاسخ  و  هستم  مدیر  عنوان  به 
به اینگونه موارد بر عهده روابط 

عمومی ما در تهران است. 

موسایی پور، رئیس فرودگاه سیرجان:

نرخ بلیط هواپیما  بر عهده شرکت ماهان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسه شورای اداری مطرح کرد: 

رشد اقتصادی سیرجان دو برابر متوسط استان است
 سرپرست فرمانداری: مدیران حاضر به مصاحبه نیستند
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گروه شهر: شورای شـهر یکی از نهادهایی 
شهروندان،  نمایندگان  حضور  با  که  است 
مشارکت مردم را در مدیریت شهری فراهم 
بر عملکرد  نظارت  می کند. وظیفه شوراها 
نهادهای ذی ربط است و فلسفه وجودی آن 
به خاطر این است که بر عملکرد شهرداران 
به  شهری  امورات  تا  باشند  داشته  نظارت 
انجام شود و همچنین پیگیر  بهترین نحو 
اما   شوند.  شهر  شورای  مصوبات  اجرای 
و  کارشناسان  از  بسیاری  که  موضوعی 
شهروندان گالیه دارند این است که شورای 
امورات  بر  تاثیرگذار   و  کافی  نظارت  شهر 
مالی و اقدامات انجام شده شهرداری ندارد 
در حالیکه مهم ترین و عمده ترین وظیفه 
شورا طبق ماده 71 قانون شوراها نظارت بر 
عملکرد شهرداری و سازمان های تابعه است.

در  شهر  شورای  رئیس  صادقی،  امین   
خصوص نظارت ها بیان کرد: در برنامه ما تشکیل 
کمیته تحقیق و تفحص است که در این کمیته 
در  که  افرادی  و  شهر  شورای  اعضای  با حضور 
جلساتی  دارند،  تخصص  مختلف  موضوعات 
این  تشکیل  با  داد:  ادامه  وی  می شود.  برگزار 
کمیته موضوعات به صورت تخصصی تر بررسی 
می شوند و در زمینه آسفالت، موضوعات اداری و 
منابع انسانی تصمیم گیری می شود. وی ادامه داد: 
عالوه بر آن ما کمیسیون ها را داریم که طبق روال 
گذشته بازدید از سطح شهر و پیرامون موضوعات 
کمیسیون دارند و تالشمان این است به عنوان 
نماینده مردم در شورای شهر مشکالت شهر را 

دقیق تر و بهتر بررسی و آن ها را برطرف کنیم. 

 ابوذر زینلی، عضو شورای شهر درباره نحوه 
نظارت بیان کرد: سعی کردیم در هیات رئیسه 
انحصار  نظارت  داشتیم  که  جلساتی  با  جدید 
این  بر  برنامه  این دو دوره  نباشد در  شهرداری 
است که یک کمیته تحقیق و تفحص در شورا 
تشکیل شود و افراد متخصص در آن قرار بگیرند 
و هر برنامه ای را کارشناسی شده انجام دهیم. 
وی ادامه داد: همچنین عالوه بر این موضوع طرح 
مشاوره برای هر کمیسیون مدنظر است که انجام 
شود و موارد ابتدا با مشاور در کمیسیون بررسی 

شود و سپس در جلسه علنی ارائه شود.
 طاهره جهانشاهی دراین باره بیان کرد: کمیته 
تحقیق و تفحص در این دوره تشکیل می شود تا 
بر موضوعات و مصوبات ما نظارت بیشتری شود. 
در  داریم  که  برنامه ای  بیشترین  داد:  ادامه  وی 

استفاده کنیم  از کارشناسان  امالک  کمیسیون 
تا بتوانیم بهتر و تخصصی تر تصمیم بگیریم. این 
عضو شورای شهر اضافه کرد: ما تاکنون نظارت 
را از طریق کمیسیون ها انجام داده ایم و به این 
شکل نبوده که نظارت نباشد به طور مثال ما در 

بحث فضای سبز هر مصوبه بوده پیگیری کردیم.
کمیسیون  عضو  اسفندیارپور،  مصطفی   
بیان  موضوع  این  پیرامون  شهر  شورای  نظارت 
کرد: در برنامه جدید در بحث نظارت هدف این 
است که اگر مشکلی در مکانی باشد و قرار بر 
بازدید باشد با حضور مدیران اداره ها که مرتبط 
با موضوع هستند و شهرداری، شورا و فرمانداری 
شود  تنظیم  ای  صورت جلسه  و  بگیرد  صورت 
مشکل  شده  بندی  زمان  برنامه  یک  طبق  که 
حل شود. وی ادامه داد: به طور مثال پارک 17 

شهریور که در حال حاضر رها شده است تصمیم 
بر این است که با حضور نیروی انتظامی، اداره برق 
و فضای سبز شهرداری از محل بازدید و مشکل 
آن به یکباره حل شود. وی ادامه داد: همچنین 
برنامه دیگر استفاده از مشاور در کمیسیون امالک 
و عمران را داریم که در این زمینه تصمیم گیری 

ها کمک کننده باشد. 
 محمد عسکری، دیگر عضو شورا دراین باره 
گفت: در این دوره من به عنوان کمیسیون بودجه 
و سپس عمران شورای شهر بودم نظارت کافی 
بودم  بودجه  کمیسیون  در  که  زمانی  و  داشتم 
برای هر موضوعی پرینت هزینه کرد می گرفتم. 
همچنین در کمیسیون عمران پیگیر بود هر کجا 
که مشکل عمرانی بود بازدید می کردم مثل بحث 
آسفالت ایرادات را اعالم می کردم و پس از رفع 

آن دوباره بازدید انجام می شد و اگر در این بحث 
آسفالت ایرادی وجود دارد در بحث آزمایشگاهی 
است که ناظران شهرداری باید نظارت می کردند. 

شهر  شورای  رئیس  نائب  خدامی،  حسن   
دراین باره بیان کرد: در هیات رئیسه جدید این 
موضوع به طور خاص در دستور کار قرار گرفته 
است و اولین موردی که در جلسه قبل مشخص 
هر  کنار  در  که  خواستیم  شهرداری  از  کردیم 
ارائه  نیز  را  آن  فرهنگی  پیوست  عمرانی،  طرح 
دهد و موضوع اول ما سایت زباله بود که با توجه 
به هزینه های زیادی که شده است اگر قبل از 
فعالیت، فرهنگسازی در بحث تفکیک زباله نشود 
با شکست روبرو می شود و نیاز است که کارهای 
فرهنگسازی در این زمینه انجام شود. وی ادامه 
داد: کمیسیون نظارت نسبت به گذشته فعالیتش 
بیشتر می شود و چون مشاور دائمی هزینه های 
برای شهرداری دارد درصدد هستیم برای برخی 

مسائل از نظر مشاور استفاده کنیم. 
کمیسیون  عضو  خواجویی،  اسماعیل   
اصلی  وظیفه  گفت:  باره  این  در  شورا  نظارت 
ذاتی شورای شهر نظارت برکار شهرداری هاست 
و هیچگونه وظیفه اجرایی ندارد. وی ادامه داد: 
بازدیدهایی  ابتدا  همان  از  شورا  زمینه  این  در 
داشته است و مورد بررسی قرار می داده است. 
وی با بیان اینکه نقدی بر این است که نظارت 
کم است گفت: نظارت ها در قالب کمیسیون ها 
صورت می گیرد و موضوعات بیشتر در کمیسیون 
ها بررسی می شوند و به صحن علنی نمی آیند و 
ما کمسیون نظارت را داریم که من و چند نفر از 
اعضا عضو آن هستیم و نظارت دقیق را بر مسائل 

شهرداری داریم.
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گالیه شهروندان از نواقص پروژه های شهری؛

نظارت شورای شهر بر شهرداری افزایش می یابد

خبــــر

گالیه شهروندان از مشکالت محله سعیدآباد؛
وضعیت نابه سامان

کوچه مسجد بیت االحزان

موجب  های  خیابان  و  کوچه  بودن  گروه شهر: خاکی 
بروز معضالت و مشکالت زیادی برای شهروندان شده 
و  آمد  و  رفت  در  زیادی  مشکالت  وضعیت  این  است 
پاکیزگی محیط برای ساکنان در برخی شهرک به وجود 
آورده است. یکی از این محله ها، خیابان شهید بهشتی 
از  برخی  اینکه  به  توجه  با  که  است  سعیدآباد  محله 
کوچه های آن آسفالت شده است اما هنوز برخی اهالی 

از خاکی بودن محله گالیه دارند. 
کورکی یکی از ساکنان این کوچه از وضعیت خاکی بودن 
آن به شدت گالیه دارد و از گرد و غبار ناشی از خاکی بودن 
منطقه  این  ساکنان  وی  گفته  به  می کند.  ها صحبت  کوچه 
زمستان درگیر جمع شدن آب در چاله های خاکی معابر و 
با مشکل گرد و خاک  تابستان هم  مشکالت تردد هستند و 
بارها  شهرداری  و  شورا  مسئوالن  از  داد:  ادامه  وی  هستند. 
اما  پرداختیم  هم  آسفالت  هزینه  و حتی  کردیم  خواست  در 
هنوز آسفالت نکردند و از شهرداری درخواست داریم که برای 

آسفالت این کوچه چاره اندیشی کنند.
االحزان  بیت  مسجد  جماعت  امام  اکبری،  االسالم  حجت 
به صورت یکی  این منطقه  دراین باره می گوید: شهرداری در 
در میان کوچه ها را آسفالت کرده است اما این کوچه با توجه 
مصوبه  و  پرداخت  را  شهرداری  های  هزینه  تمام  که  این  به 
هیچ  هنوز  اما  کردند  دریافت  را  شهرداری  و  شهر  شورای 
توجه  با  وی  گفته  به  است.  نشده  آن  آسفالت  برای  اقدامی 
به وجود مسجد در این کوچه نیاز است که شورا و شهرداری 
سریع تر آسفالت آن را انجام دهند، زیرا خاکی بودن کوچه 
این مسجد  نمازگزاران  و  اهالی  برای  فراوانی  باعث مشکالت 

شده است.

انتظامي  فرمانده  خبر:  گروه 
پیامي  ارسال  با  شهرستان سیرجان 
اسالم  مکرم  نبي  بار  اندوه  رحلت 
حضرت محمد )ص( و شهادت غمبار 
دومین امام شیعیان و آزادگان جهان، 
و  )ع(  مجتبي  حسن  امام  حضرت 
امام  آسمان  تابناک  اختر  هشتمین 

رضا )ع( را بر همه پویندگان راه آن 
بزرگواران تسلیت گفت. متن پیام وي 

به شرح زیر است:
قرآن مجید در آیات فراواني از آخرین 
سفیر الهي و چراغ پرفروغ عالم هستي، به 
شکل هاي گوناگوني سخن گفته و چهره 
مقدس و ملکوتي اش را به تصویر کشیده 

یاد  تعظیم  با  را  مقدسش  نام  گاه  است. 
مي کند، گاهي اطاعت از وجود مقدسش را 
اطاعت از پروردگار و نافرماني او را نافرماني 
حضرتش  به  گاهي  کرده،  قلمداد  خدا 
سوگند یاد مي کند و گاهي هم به دفاع از 

او برمي خیزد.
خداي کریم در قرآن مجید عالوه بر بیان 

اوصاف پیامبر صلي اهلل علیه و آله، احترام به 
آن حضرت را یکي از واجبات مسلمانان بر 
شمرده و در آیاتي چند، همگان را به این 

وظیفة شرعي فراخوانده است. 
از جمله مواردي که مصداق بارز احترام 
و تکریم و تعظیم پیامبر صلي اهلل علیه و 
آله است، طلب رحمت براي آن حضرت 
مي باشد. مسلمانان از سوي پروردگار موظف 
شده اند که همیشه به یاد پیامبر خاتم باشند 
درود  و  صلوات  او  براي  نماز  در  حتي  و 

بفرستند و رحمت خداوند را براي وجود 
مقدسش طلب کنند. 

اینجانب رحلت اندوه بار نبي مکرم اسالم 
غمبار  شهادت  و  )ص(  محمد  حضرت 
جهان،  آزادگان  و  شیعیان  امام  دومین 
حضرت امام حسن مجتبي )ع( و هشتمین 
اختر تابناک آسمان امام رضا )ع( را بر همه 
همکاران  و  بزرگواران  آن  راه  پویندگان 
انتظامي و خانواده هاي محترمشان تسلیت 

عرض می کنیم.

پیام فرمانده انتظامي به مناسبت 28 صفر 

شنبه 4 آبـان 1398، شماره 205 ، سال پنجم
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رژیم غذایی در نقرس 
سمیرا علی نژاد:  مفاصل یکی از کلیدی ترین 
اندام حرکتی هستند که هرگونه سفتی، تورم و 
کند.  گیر  زمین  را  انسان  آن ها می تواند  در  درد 
نقرس یکی از مشکالتی است که مفاصل را درگیر 
از تنش،  می کند. نقرس نوعی بیماری است که 
درد، قرمزی و سفتی در مفاصل نشأت می گیرد. در علم پزشکی 
نقرس را نوعی پیچیده از آرتروز می نامند که می تواند هرکسی را 
دچار کند اما شیوع آن در مردان بیشتر است. همچنین زنان بعد از 

یائسگی بیش از پیش به این بیماری دچار می شوند.
  عالئم بیماری 

نشانه ها  این  مفاصل  التهاب  و  شدید  تورم، حساسیت  حاد،  درد 
خودشان را بیشتر در هنگام شب و صبح زود بروز می دهند. زندگی 
با نقرس آسان نیست. درد و التهاب مفاصل می تواند فعالیت های 
سایر  با  نقرس  همچنین  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  شما  روزمره 
مشکالت سالمتی مانند فشار خون باال، دیابت و سنگ کلیه و اسید 
اوریک باال مرتبط است، بنابراین مهم است که آن را در سریع ترین 

زمان ممکن درمان کنید.
از تمام گوشت ها ، ماهی ها، غذاهای دریایی، نوشیدنی های شیرین 
قند اضافه شد، رطوبت،  مخمر تغذیه ای، مخمر آبجو و سایر مکمل 
های مخمر.عالوه بر این، باید از کربوهیدرات های تصفیه شده مانند 

نان سفید، کیک و کوکی ها باید اجتناب شود 
 خوراکی های که باید مصرف کرد

قارچ،  فرنگی،  نخود  زمینی،  از جمله سیب  سبزیجات:  ها،  میوه 
عدس،  جمله  از  تیره،حبوبات:  سبز  برگ  سبزیجات  و  بادمجان 
لوبیا، سویا،آجیل،دانه های کامل: این شامل جو، برنج قهوه ای و 
جو است،محصوالت لبنی: تمام لبنیات بی خطر است اما به نظر 
می رسد لبنیات با چربی کم بسیار مفید باشد،تخم مرغ ، نوشیدنی 
ها :قهوه، چای و چای سبز،گیاهان و ادویه جات: تمام گیاهان و 
ادویه جات.روغن های گیاهی:  از جمله روغن های صنوبر، نارگیل، 

زیتون و کتان.
 توصیه به افراد مبتال به نقرس:

-  آب زیادی بنوشند) روزی 2 تا 3 لیتر(. حتماً 1 لیوان آب، قبل از 
خواب بنوشند، زیرا این کار به کم شدن اسید اوریک کمک می کند. 

-  وزن خود را ایده آل و ثابت نگه دارند. 
-  اگر اضافه وزن دارند، وزن خود را کم کنند، اما برای کاهش سریع 
وزن نباید گرسنه بمانند یا کم خواری کنند،، زیرا کاهش سریع وزن، 
باعث افزایش اسید اوریک و به دنبال آن بدتر شدن نقرس می گردد. 

حداکثر کاهش وزن مجاز 500 گرم در هفته است.
 - از ریختن روغن زیاد در غذا جدا خودداری کنند

نقرس نوعی ورم مفاصل است که وقتی بیش از حد اسید اوریک 
در خون شما وجود داشته باشد اتفاق می افتد و در یک یا چند 
مفصل شما کریستال های تیزی ایجاد می کند. این حالت معموالً 
در انگشتان بزرگ شما اتفاق می افتد، اما شما همچنین می توانید در 
زانو، مچ پا، پا، دست، مچ یا آرنج خود نقرس داشته باشید.  حمالت 
ناگهانی هستند و باعث درد شدید می شوند، غالباً با قرمزی و تورم 
در اطراف مفصل همراه هستند. آنها معموالً 3 تا 10 روز ادامه دارند، 
اولین حمله،  از  دردناک هستند. پس  اما 36 ساعت اول معموالً 
برخی از افراد دیگر ماهها یا شاید سال ها این دردها را نداشته باشند. 

اگر مشکلی دارید، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

یادداشت

از  آرمین«  »محسن  جامعه:  گروه 
در  اصالحات  جریان  شاخص  چهره های 
گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا به بیان 
کشور  مهم  تحوالت  درباره  خود  نظرات 
اصالح  حضور  مورد  در  وی  پرداخت. 
یازدهم،  مجلس  انتخابات  در  طلبان 
برای حضور  را دیگر  راهبردهای گذشته 
در این میدان کافی ندانست و بر حمایت 
از چهره هایی در انتخابات که خواسته ها 
باشند،  داشته  اصالح طلبانه  مطالبات  و 
از  هایی  بخش  اینجا  در  کرد.  تاکید 

سخنان وی آورده شده است. 

نمی تواند  سیاسی  فعال  و  کنشگر  یک   
یک  برای  چه  آن  بماند،  باقی  منتقد  در حد 
و  کنشگر  یک  برای  است  تردامنی  روشنفکر 
هرچند  است،  ضرورت  یک  سیاسی  جریان 
اندیشه های  و  افکار  از  باید  و  می تواند 
روشنفکران استفاده کند اما نمی تواند و نباید 
عرصه  زیرا  بماند،  باقی  آرمان ها  سطح  در 
سیاست، عرصه واقعیت ها و محدودیت هاست. 
حضور  در  سیاسی  جریان  یک  حیات  اساساً 
رقابت  عرصه  در  جدی  و  مؤثر  قدرتمند، 
دوستان  برخی  من  نظر  به  است.  سیاسی 
و  آرمان گرایانه  نگاهی  سیاست  عرصه  به  ما 
و  عوامل  از  یکی  دستکم  دارند.  تنزه  طلبانه 
علل این نگاه آرمان گرایانه، بدبینی به عرصه 
سیاست و قدرت در فرهنگ ماست. البته دو 
نقش روشنفکری و کنشگری سیاسی مزاحم 
و  روشنفکر می تواند  نیستند.  یکدیگر  نافی  و 
باید به دور از قدرت باشد تا بهتر و آزادانه تر 
کنشگر  کند.  ارزیابی  و  نقد  را  آن  بتواند 
قدرت  و  رقابت  عرصه  در  باید  هم  سیاسی 
سیاسی حضور فعال داشته باشد و از نقدهای 

روشنفکر استفاده کند.
ریاست  انتخابات های  در  داد:  ادامه  وی 
جمهوری ۹2 و مجلس ۹۴ اصالح طلبان پس 
از یک دوره هشت ساله که مورد هدف تهاجم 
هدف  آمدند.  میدان  به  بودند،  جانبه  همه 
جریان  کامل  حذف  همه جانبه  تهاجمات  آن 
اصالح طلبی از عرصه سیاست و جامعه بود. 

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  طلبان  اصالح 
سال۹2 در حالی وارد عرصه رقابت شدند که 
جنبش  حیات  پایان  رسمی؛  تریبون های  از 

اصالحی و اصالح طلبان اعالم می شد.
در  حضور  به  طلبان  اصالح  تصمیم   
هنگام  به  تصمیمی  گذشته  انتخابات  سه 
دو  آن  است.  بوده  درست  سیاسی  نظر  از  و 
پس  طلبان  اصالح  تا  بود  فرصتی  انتخابات 
تمام  رغم  به  و  گسترده  تهاجمات  آن  از 
رقابت  عرصه  بودن  ناعادالنه  و  محدودیت ها 
انتخاباتی با دو هدف وارد عرصه رقابت شوند: 
پشتوانه  اثبات  و  سیاسی  حیات  تثبیت  اول 
تعیین کننده  و  مؤثر  چنان  هم  آن  اجتماعی 
که با یک شعار »تکرار می کنم« پروژه رقیب 
دولتی  آمدن  کار  روی  دوم  و  بزند  برهم  را 
جریان  که  معتدل  مجلسی  ایجاد  و  معتدل 
تعیین کننده  نقش  آن  در  افراطی  راست 
نداشته باشد، آن اهداف تأمین شد و با حضور 
اصالح طلبان در انتخابات ۹2 دولتی معتدل 
روی کارآمد و فضای سیاسی کشور گشایش 
تشکل های  و  احزاب  کرد.  پیدا  بیشتری 
آزادی  منتقد،  دانشجویی  و  مدنی  و  سیاسی 
عمل بیشتری پیدا کردند، برخی پس از یک 
کردند،  آغاز  را  خود  فعالیت  محرومیت  دوره 
فضای فرهنگی بازتر شد و در عرصه سیاست 
و  رسید  امضا  به  برجام  توافقنامه  خارجی 

با  و  شد  بیشتر  روشن  آینده ای  به  امیدها 
گرفت  شکل  ۹۴مجلسی  انتخابات  در  حضور 
که در آن افراطیون اقلیت بودند و اکثریت آن 
را اصول گرایان معتدل، مستقلین و معدودی 

اصالح طلب تشکیل می دادند.
ریاست جمهوری ۹6  انتخابات  من  نظر  به 
باید  راه  همین  ادامه  در  که  بود  الزمی  گام  
برداشته می شد. تصور کنید اگر در انتخابات 
حمایت  دولت  از  طلبان  اصالح   ۹6 سال 
امروز  که  مشکالتی  همین  بعد  و  نمی کردند 
و  خارجی  سیاست  در  هستیم  آن  شاهد 
رخ  اقتصادی  حوزه  در  و  برجام  توافقنامه 
قضاوت  چه  امروزی  منتقدان  همین  می داد، 
و تحلیلی داشتند؟ آیا اصالح طلبان را متهم 
نمی کردند که به خاطر تنزه طلبی، از حمایت 
دولت روحانی دست کشیدند و مجلس را به 
جریان تندرو واگذار کردند و موجب شکست 
کشور  اقتصادی  نابسامان  وضعیت  و  برجام 

شدند؟
یک  نداشتن  طلبان  اصالح  مشکل   
گفتمان جدید و ناظر به اصلی ترین مشکالت 
کشور است که عدالت خواهی و فساد ستیزی 
طلبان  اصالح  مشکل  است.  آن  از  بخشی 
آن ها  گفتمان  که  است  این  من  گمان  به 
و  صریح  رادیکال،  منسجم،  کافی  اندازه  به 
شفاف نیست. گفتمانی که پیش از این وجود 

داشت با توجه به تحوالت سیاسی و اجتماعی 
برای  دارد.  بازسازی  به  نیاز  اخیر  سال های 
اصالح طلبان باید اعتماد نیروهای اجتماعی، 
و  طلبانه  اصالح  پرنسیپ  و  اصالت  حفظ 
و  سیاسی  و  مالی  آلودگی های  از  سالمت 

اخالقی مهم باشد.
به  و  دهیم  فریب  را  مردم  نیست  قرار   
انتقادآمیز قبلی با نام و چهره  سبب عملکرد 
جدیدی به میدان بیاییم. این شیوه ها برازنده 
حرکتش  مسیر  و  شعار  که  نیست  جریانی 
جوامع  در  شما  است.  دموکراسی  و  تحزب 
جریانی  و  حزب  نمی بینید  اصاًل  توسعه یافته 
و  نام  دوره  یک  در  ناکامی  علت  به  سیاسی 
تابلوی خود را عوض کند و در ویترین خود 
چهره هایی ناشناخته و فاقد هرگونه سابقه ای 
مقطعی  در  اگر  آن ها  دهد.  ارائه  مردم  به  را 
با عدم اقبال عمومی مواجه شوند می کوشند 
گذشته  عملکرد  و  مواضع  در  تجدیدنظر  با 
را  خود  اجتماعی  پایگاه  ضعف ها،  رفع  و 
بازسازی کنند. از قضا این شیوه جریان رقیب 
در  تجدیدنظر  به جای  که  بوده  اصالح طلب 
صادقانه  نقد  و  پذیرفتن  و  گذشته  روش های 
و  نام  با  انتخابات  آستانه  در  هربار  خطاهای، 
تابلوی جدید وارد می شود. یک بار با تابلوی 
بار  یک  جمنا،  تابلوی  با  بار  یک  آبادگران، 
صحنه  وارد  و...  گرایان  اصول  نو  تابلوی  با 
مالی  سابقه  و  عملکرد  رغم  به  و  می شوند 
غیرقابل دفاع با شعارهای عوام فریبانه در دفاع 
از ۹6 درصد محروم و مبارزه با ۴ درصد مرفه 
و  عوام فریبی  روش ها  این  می آیند.  میدان  به 

ریاکاری است. نتیجه آن را هم دیده ایم. 
عملکرد  ارزیابی  به  باید  طلبان  اصالح   
را  خود  اشتباهات  و  خطاها  و  بنشینند  خود 
صادقانه بپذیرند. عناصر فرصت طلب و آلوده 
و جاه طلب را از خود دور کنند. رودربایستی 
جریان  هدایت  فرمان  بگذارند.  کنار  را 
قادر  که  ندهند  افرادی  دست  به  را  اصالح  
به نمایندگی مطالبات اصالح طلبانه نیستند.

علی  و  است  سیاست  بهار  انتخابات   
نیست  حاضر  سیاسی  نیروی  هیچ  القاعده 
ویژه  به  بدهد  دست  از  را  فرصتی  چنین 

مسالمت  راهبرد  طرفدار  که  طلبان  اصالح 
نظام  اصالح  برای  قانونی  و  تدریجی  آمیز، 
این  به  نسبت  توانند  نمی  هستند  سیاسی 
بنابراین برای اصالح  فرصت بی تفاوت باشند. 
مگر  است  انتخابات  در  شرکت  اصل  طلبان 
و  مهندسی  گونه ای  به  انتخابات  که  آن 
انتخابات  اساساً  که  باشد  شده  سازماندهی 
شود.  نمایش  یک  به  بدل  و  بالموضوع 
پارلمانی  مبارزه  خواهان  سیاسی  نیروهای 
انتخابات،  به  نسبت  نمی توانند  حتی  قانونی 
موضعی منفعالنه داشته باشند بدین معنا که 
حداقل   واجد  انتخابات  اگر  بنشینند  منتظر 
استانداردهای رقابتی بود در آن شرکت کنند 
باید تمام  بلکه  بپوشند  از آن چشم  نه  اگر  و 
مساعی خود را به کار بندند تا انتخابات واجد 

چنین شرایطی بشود.
تا  باقیمانده  فرصت  در  طلبان  اصالح   
برای  را  خود  مساعی  تمام  باید  انتخابات 
انتخاباتی  برگزاری  به  حاکمیت  کردن  قانع 
انتخاباتی  چنین  برگزاری  که  ببندند  کار  به 
تضمین کننده حضور گسترده مردم در پای 
صندوق های رأی  شود. این انتخابات با توجه 
به شرایط داخلی و خارجی جمهوری اسالمی 

ایران برای نظام هم یک ضرورت است.
طلبان  اصالح  نیست  الزم  من  نظر  به   
بدهند،  انتخابات  در  مشروط  شرکت  شعار 
انتخابات  که  این  به  توجه  با  است  کافی 
هر  در  و  است  متکثر  انتخابات  یک  مجلس 
مشخصی  کاندیدای  تعداد  انتخاباتی  حوزه 
بتوانند  طلبان  اصالح  می پردازند،  رقابت  به 
با  متناسب  انتخابیه  حوزه  هر  به  نسبت 
در  مثاًل  بگیرند.  تصمیم  حوزه  همان  شرایط 
و  قانونی  واقعی،  رقابت  امکان  که  حوزه هایی 
عادالنه برای آن ها فراهم باشد شرکت کنند 
و از ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه هایی که 
ندارند،  طلب  اصالح  و  اختصاصی  کاندیدای 
طلبان  اصالح  ترتیب  این  به  کنند.  پرهیز 
اهداف  پیگیری  برای  را  انتخابات  فرصت  هم 
اصالح طلبانه خود از دست نداده اند و هم تن 
به شرکت در انتخابات با هر شرایطی نخواهند 

داد.

محسن آرمین، فعال سیاسی اصالح طلب:

گفتمانی تازه؛ عدالت خواهی و فساد ستیزی 
 اصالح طلبان تن به شرکت در انتخابات با هر شرایطی نخواهند داد

شنبه 4 آبـان 1398، شماره 205 ، سال پنجم

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول:
احتراماً نظر به اینکه در پرونده کالسه 980313  بایگانی اجرای احکام شوراها بر اساس 
صدور اجراییه محکوم علیه علی نادری نسب محکوم به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 
162/909/990 ریال علی الحساب در حق محکوم له فریبا ساالرپور غربا گردیده که 
محکوم علیه شش عدد صندلی وارداتی و اتاق پرو ام دی اف و صندلی طرح سینما و پاف 
جلو مبل دو عدد وفایل زیر میزی سه عدد معرفی که محکوم له تقاضای فروش فوق را 
از طریق اجرای احکام شوراها نموده اند که توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید و 
اموال فوق واقع در بلوار فاطمیه نبش خیابان انصار انبار آقای نادری می باشد که به مبلغ 
170/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت گردیده و مال معرفی شده در روز سه شنبه 
به تاریخ 1398/8/14 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام شوراها به 

فروش می رسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید 10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا 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 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 سه شنبه 1398/8/14 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 دفتر  اجرای احکام شوراهای حل  اختالف سیرجان- عباسلو



است  دوره اي  نوجواني،  جامعه:  گروه 
فیزیکي،  نظر  از  نه تنها  فرد  آن  در  که 
بلکه از نظر روحي و فکري و ذهني هم 
دچار تغییرات اساسي مي شود. به همین 
دلیل است که این دوره، مرحله اي مهم 
در زندگي هر فرد است که همچون یك 
انقالب و دگرگوني بزرگ در بسیاري از 
هشتادی  دهه  مي کند.  بروز  خانواده ها 
از  هر  که  هستند  هایی  نوجوان  ها 
غیرمتعارف  و  عجیب  کارهای  گاهی 
که  جسمي  تغییرات  دهند.  می  انجام 
در هر جنسیت- دختر و پسر  به شکل 
می شود  سبب  و  دهد  مي  رخ  متفاوتي 
که نوجوان خود را در سرزمیني جدید 
توجه  با  کند.  حس  ناشناخته  برزخي  و 
اهمیت  و  نوجوان«  به فرا رسیدن »روز 
این  در  کارشناس  دو  با  موضوع  این 

رابطه گفت وگو کردیم.

 مقایسه نکردن
نوجوان خود با دیگران

درباره  روانشناس  محمودآبادی،  فاطمه 
نوسانات  کرد:  بیان  نوجوانان  فعلی  شرایط 
که  آنچه  از  تر  سریع  نوجوانان  در  خلقی 
یک  افتد  می  اتفاق  کنیم  می  فکر  ما 
دارید  هم  با  دوستانه  گفتگویی  شما  لحظه 
به  نوجوان  رفتار  ناگهان  دیگر  ای  لحظه  و 
دلیل اینکه شما او را درک نمی کنید تغییر 
کنترل  قابل  غیر  طوفانی  به  تبدیل  کرده 
از  متفاوت  های  احساس  نوجوان  شود.  می 
مسئولیت،  احساس  عدم  ناامیدی،  و  یاس 
اعتماد  تا رضایت و خوشحالی،  عدم تحرک 
به نفس، مورد عالقه بودن و دوست داشتن 
رو تجربه می کند. وی ادامه داد: والدین باید 
نوجوانانشان  کنار  در  بتوانند  تا  کنند  کاری 
لذت ببرند تا با این کار نوجوان بتواند بحران 
نوجوانی را در انتقال از کودکی به بزرگسالی 

به راحتی پشت سر بگذرانند. 
و  والدین  اینکه  بیان  با  محمودآبادی 
اطرافیان نوجوان باید همواره به خاطر داشته 
و  تاثیر هورمون های  نوجوانان تحت  باشند 
دگرگونی های دوره نوجوانی هستند، گفت: 
احساس  در  ناگهانی  تغییر  نوجوانان  برای 
طبیعی  کامال  امری  ها  العمل  عکس  و  ها 
توانند  می  بهتر  والدین  که  اینجاست  است 
بیایند  کنار  خود  نوجوان  خلقی  نوسانات  با 
در  رفتار خود  مدیریت  با  و  کنند  و سازش 
ارتباط با نوجوان مانع از بروز پرخاشگری و 
شکسته شدن حرمت ها بین خود و نوجوان 

شوید.

نفس  به  اعتماد  روانشناس  این  گفته  به 
افزایش  توان  می  کارهایی  با  را  نوجوان 
در  شده  ایجاد  نفس  به  اعتماد  این  که  داد 

بین  مناسب  ارتباط  و  باعث سازش  نوجوان 
والدین و نوجوان می شود از جمله این کارها 
شناخت ویژگی های شخصیتی نوجوان خود 
از  ما  توانایی  و  این ویژگی ها  با  و متناسب 
کنید،  تعیین  را  انتظاراتشان  خود  نوجوان 
موثر  ارتباط  برقراری  تا  والدین  همچنین 
برای  نوجوان  های  محدودیت  تعیین  ضمن 
فرصت  او  های  توانایی  و  ها  قابلیت  نمایش 
کسب  در  را  او  و  بدهند  جدید  ها  تجربه 
پیام  دادن  با  و  کنند  تشویق  جدید  مهارت 
کنند  تشویق  را  او  نوجوانان  به  مثبت  های 
با دیگران  نوجوان خود  نکردن  مقایسه  با  و 
را  نهایت خشم  و در  ناتوانی  و  حس تحقیر 
والدین  مشکل  بیشترین  نکنند  ایجاد  او  در 
با نوجوانان پرخاشگری آنان نیست موقعیت 

های مختلف آن ها است. 
روش  به  ادامه  در  محمودآبادی  فاطمه 
های کنترل خشم در ارتباط با نوجوان اشاره 
محیط  ترک  و  موقعیت  جابجایی  از  کرد: 
خشم برانگیز با هدف شکسته شدن حرمت 
آرام  و  عمیق  نفس  نوجوان،  و  والدین  بین 
سازی ماهیچه های بدن با انقباض و انبساط 
یک دقیقه ای و مهم تر از همه یادآوری آنکه 
پرخاشگری نوجوان می تواند دلیل تغییرات 
طبیعی  کامال  و  باشد  دوران  این  هورمونی 

است. 

 والدین جو دوستانه ای در 
خانواده ایجاد کنند

این  در  شناس  جامعه  خوبیاری،  فهیمه 

از پر چالش ترین  باره  گفت: نوجوانی یک 
دوره های زندگی هر انسانی است که همراه 
با افزایش استرس و به همریختگی ذهنی و 
عاطفی است که در نتیجه تغییرات هورمونی 
و ازطرفی تغییر نقش های اجتماعی و تغییر 
فرد  دوره  این  در  است  افراد  عقیده  کرد 
و  استقالل  کسب  به  بیشتری  نیاز  احساس 
حضور در جامعه پیدا می کند که این موجب 
ارتباطات  و  اجتماعی  ارتباطات  افزایش 

بیشتر با همساالن و دوستان است.
وی در ادامه افزود: برخالف دوران کودکی 
که فرد بیشتر تحت تاثیر گروه های دوستی 
و  اینترنت  و  موبایل  مانند  هایی  رسانه  و 
مسئله  این  که  است  اجتماعی  های  شبکه 
فرد  در  فرصت  ایجاد  باعث  که  همانطور 
همراه  به  او  برای  نیز  را  مسائلی  می شود 
دوستی  های  گروه  در  و  عضویت  دارد 
ناشی  که  ناباب  دوستان  با  معاشرت  ناسالم 
از کم تجربگی او در این سنین است یکی از 
مخاطرات مهم این دوره است، مانند گرفتار 
هایی  نزاع  و  دعواها  اعتیاد،  دام  در  شدن 
برهم  دلیل  به  دلیل  به  دوران  این  در  که 
کاهش  و  احساس  ریختگی 
نابود  موجب  فرد  تحمل 
آنان می شود  زندگی  شدن 
از طرفی تاثیر زیادی شبکه 
های اجتماعی بر فرد ممکن 
است موجب می شود که او 
کمک  از  استفاده  جای  به 
برای  خانواده  حمایت  و 
عاطفی  های  خالء  پرکردن 
خود به سمت فضای مجازی 
ارتباطات  از  را  خود  رفته 
مشکالت  و  کرده  دور  سالم 
رفتاری و خلقی در او ایجاد 
طرد  احساس  افسردگی  اضطراب  و  شود 

شدن در این دوره زیاد به چشم می خورد.
این جامعه شناس نقش والدین و حمایت 
عامل  ترین  کلیدی  نوجوانان  از  ویژه 
در  فرزندان  دیدن  آسیب  از  جلوگیری 
جای  به  والدین  افزود:  و  دانست  دوره  این 
به  سختگیری های بی مورد و فشار آوردن 
دوستانه  جو  کنند  سعی  باید  خود  فرزند 
خانه  باید  آنها  کنند  ایجاد  خانواده  در  ای 
تا  از شادی کرده  امن و سرشار  را محیطی 
توانند مشکالت  فرزندان احساس کنند می 
خود را با آنان در میان گذاشته و از تجربه 
و  محیت  سایه  زیر  و  کنند  استفاده  آنها 
با  را  پرتنش  دوره  این  خانواده  حمایت 

موفقیت پشت سر بگذرانند.

فاطمه محمودآبادی، روانشناس : او را 
در کسـب مهارت جدید تشویق کنند و 
بـا دادن پیام های مثبت بـه نوجوانان 
او را تشویق کنند و با مقایسه نکردن 
نوجـوان خـود با دیگـران حس تحقیر 
و ناتوانـی و در نهایـت خشـم را در او 

نکنند. ایجاد 

فهیمه خوبیاری، جامعه شـناس : عضویت و در گروه 
های دوسـتی ناسالم معاشـرت با دوسـتان ناباب که 
ناشـی از کـم تجربگـی او در این سـنین اسـت یکی از 
مخاطـرات مهم این دوره اسـت، مانند گرفتار شـدن در 
دام اعتیـاد، دعواهـا و نزاع هایـی که در ایـن دوران به 
دلیل بـه دلیل برهم ریختگی احسـاس و کاهش تحمل 

فـرد موجب نابـود شـدن زندگی آنان می شـود.
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دیدگاه کارشناسان از شیوه های برخورد با مشکالت نوجوان به مناسبت »روز نوجوان«؛

کنترل بحران نوجوانی

یادداشت

آن روی دیگر سکه در فوتبال سیرجان
مهدی عباسپور:  پس از برکناری بگوویچ 
از تیم  مرد موفق  لیگ یک در سال گذشته 
نتایج ضعیف  به دلیل کسب  فوتبال گل گهر 
اولین  گهر  گل  برتر)تیم  لیگ  مسابقات  در 
دارد(  را  کشور  برتر  لیگ  در  حضور  تجربه 
گمانه زنی ها در خصوص انتخاب مرد اول نیمکت، شهر را پر 
کرده بود تا اینکه مدیران باشگاه در انتخابی با حوصله مجید 
آوردند  سیرجان  به  را  ایران  فوتبال  معلم  و  تئورسین  جاللی، 
تا تیم را سروسامانی دهد که در اولین تجربه در سیرجان در 
به مصاف سپاهان تیم صدر جدول رفت که علی  هفته هفتم 
رغم بازی نسبتا قابل قبول و تغییرات تاکتیکی که قلعه نوعی 
سرمربی سپاهان نیز از بازی خوب گل کهر متعجب شده بود 
نتیجه را واگذار کرد ولی قطعا فوتبال سیرجان چه برای تیم 
گل گهر و حتی آرمان گهری که به نوعی تحت الشعاع لیگ 
برتر قرار گرفته، آن روی دیگر سکه را نیز خواهد دید. اما چند 

نکته ...
و  پیشکسوتان  به  و مجید جاللی  باشگاه  مثبت  نگرش   -1 
جوانان بومی شهرستان قابل تحسین است که ظاهرا قرار شده 
در روزهای آتی از بازیکنان باتجربه از جمله حمزه مظفری با 
کنفرانس  در  جاللی  حتی  شود  استفاده  تیم  کنار  در  تعصب 
فوتبالی  بالقوه  استعدادهای  کشف  برای  گفت:  اش  خبری 
درروستاها نیز حضور پیدا خواهم کرد که میطلبد باشگاه گل 
گهر با برنامه ای مدون از پتانسیل باالی آقای معلم برای کشف 
استعداد و دانش افزایی مربیان بومی وپایه تیم حداکثر استفاده 

را ببرد.
استقالل  سابق  بازیکن  جباری  جاللی،  مجید  آمدن  با   -2
موعد  از  زودتر  بود  آمده  فنی  کادر  به  کمک  برای  که  تهران 
در  تجربه کم  به  توجه  با  البته جباری  از سیرجان رفت  مقرر 
مربیگری گزینه ای مناسب برای کمک به گل گهر در لیگ برتر 
اهالی ورزش  بر  بود  از سیرجان درآورده  نبود ولی چگونه سر 

معلوم نیست.
توان  می  فرهنگی  حوزه  در  اخیر  پسندیده  اقدامات  از   -3
جهانی  شهر  و  )ع(  دارالحسین  شهر  سیرجان  کردن  حک  به 
اخیر،  های  بازی  گهردر  گل  فوتبال  تیم  لباس  روی  بر  گلیم 
انجمن  با  وهمکاری  شهرستان  ورزش  پیشکسوتان  از  تجلیل 
های اجتماعی و زیست محیطی شهرستان برای فرهنگ سازی 
و اشاعه فرهنگ غنی مردم سیرجان در سطح کشور اشاره کرد 

که نوید بخش اقدامات مثبت فرهنگی در ورزش خواهد بود.
در پایان با توجه به حمایت های الزم و امکانات خوب باشگاه 
سازی  آماده  همچون  ها  زیرساخت  شدن  فراهم  و  گهر  گل 
ورزشگاه، نقطه قوتی است تا به دور از حواشی و هیجانات و با 
مشارکت همگان تیم گل گهر در مراحل بعدی موفق تر عمل 
کند و برای ایجاد شور و نشاط بیشتر در ورزشگاه و باال بردن 
بازیکنان و کادر فنی که سرمربی تیم نیز به آن اشاره  انگیزه 
کرد معاونت فرهنگی و حوزه هواداری باشگاه موجباب حضور 
این خصوص  را فراهم کند که در  یار دوازدهم  بیشتر  هرچه  

نباید از پتانسیل تیم های پایه و دانش آموزان غافل شد.

*فعال فرهنگی ورزشی

شنبه 4 آبـان 1398، شماره 205 ، سال پنجم

عکس تزیینی است

همزمان با حضور تیم فوتبال گل گهر در لیگ برتر، فعالیت های 
فرهنگی - اجتماعی این باشگاه هم رنگ و بوی دیگری گرفته است. 
از سوی  که  گهر  گل  باشگاه  اجتماعی   فرهنگی-  های  فعالیت 
معاونت فرهنگی این باشگاه راهبری می شود آنقدر چشم گیر و 
هدفمند هستند که دو بار از سوی برنامه پربیننده »فوتبال برتر« 
مورد تقدیر قرار گیرد و کارت سبز بخش ویژه این برنامه را از آن 

خود کند.

 توزیع پاکت پالستیکی جمع آوری زباله بین هواداران قبل از آغاز 
بازی گل گهر و سپاهان

حوزه هواداری باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان با همکاری انجمن 
رفتگران طبیعت سیرجان بیش از 5 هزار پاکت پالستیکی برای جمع آوری زباله در 
بین هواداران تیم گل گهر سیرجان توزیع کردند.  به گزارش روابط عمومی باشگاه 
گل گهر، در این اقدام فرهنگی، پس از پایان بازی در ازای تحویل هر پالستیک 
حاوی زباله کارت قرعه کشی داده شده که به قید قرعه جوایزی از سوی باشگاه 

گل گهر سیرجان به هواداران شرکت کننده اهدا خواهد شد.
 در شب اربعین حسینی 

و با حمایت و میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر  نمایش سجده گاه عشق 

با موضوع بازسازی واقعه عاشورا برگزار شد. - نمایش بزرگ سجده گاه عشق با 
موضوع بازسازی واقعه عظیم عاشورا به مناسبت اربعین حسینی امشب با حمایت 
و میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان در مجموعه ورزشی شماره دو 

گل گهر و با حضور جمع کثیری از همشهریان سیرجانی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان، این نمایش دو 
ساعته به کارگردانی علی نفیسی از هنرمندان برجسته استان و اجرای گروه رخ و با 
حضور بیش از 80 هنرمند و جمعی از فعالین حوزه تاتر و موسیقی تعزیه شهرستان 
سیرجان برگزار شد که عالوه بر حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، روابط عمومی شرکت گل گهر، شرکت جهان فوالد و 
مرکز آموزش نیروی دریایی در این اجرای نمایش بزرگ همکاری و  مشارکت 

داشتند.
 قبل از بازی گل گهر و سپاهان از ورزشکاران روشندل سیرجانی 

تجلیل شد 
پیش از آغاز دیدار دو تیم گل گهر سیرجان و سپاهان اصفهان از شش نفر 
از قهرمانان ملی روشندل سیرجانی تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی باشگاه 
فرهنگی ورزشی گل گهر، این اقدام فرهنگی از سوی معاونت فرهنگی باشگاه گل 
گهر به مناسبت گرامیداشت روز عصای سپید و پارالمپیک با حضور جمعی از 

مسیوالن انجام شد.
 استقبال پرشور از غرفه ثبت نام حوزه هواداری باشگاه گل گهر در 

راهپیمایی بزرگ اربعین در سیرجان 

صدها سیرجانی امروز در موکب باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر، هوادار رسمی 
تیم فوتبال گل گهر شدند. مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر گفت: صدها 
نفر از شهروندان سیرجان خصوصا جوانان مشتاق امروز در موکب این باشگاه در 
جوار آستان مقدس امامزاده علی)ع( همزمان با پیاده روی بزرگ اربعین حسینی، 
در حوزه هواداری باشگاه گل گهر ثبت نام کرده و هوادار رسمی تیم فوتبال گل 

گهر شدند.
محمد جواهری هواداران را سرمایه های اصلی باشگاه گل گهر دانست و افزود: 
استقبال همراهی هواداران از برنامه ها و مسابقات برایمان بسیار ارزشمند است، 
از این به بعد برای هواداران عزیز برنامه هایی متنوع در دست برنامه ریزی و اجرا 

خواهیم داشت. 
وی ادامه داد: دفتر حوزه هواداری باشگاه گل گهر همه روزه به جز ایام تعطیل در 
ساعات اداری در محل جنب مجموعه ورزشی شماره دو در بلوار مالک اشتر آماده 

ثبت نام از هواداران عزیز می باشد.

کارت »سبز« برای حوزه »فرهنگی« باشگاه گل گهر
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عکاسان  صمیمی  نشست  ورزش:  گروه 
شهرستان  نویسان  ورزش  و  ورزشی 
ونقل  حمل  شرکت  همکاری  با  سیرجان 
و جوانان سیرجان  اداره ورزش  و  ترابر  گهر 
کل  مدیر  محمدی؛  گل  ناصر  دکتر  با حضور 
سیرجان  شهرستان  ورزش  اداره  رئیس  و 
شنبه  پنج  بدنی  تربیت  هفته  با  مصادف 
هفته گذشته در سالن پیامبراکرم )ص( اداره 

ورزش و جوانان برگزار شد.

 لزوم پیوند شرکت های اقتصادی
به هیئت های ورزشی

و  اداره ورزش  رئیس  ناصر گل محمدی،  دکتر 
جوانان ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و خوش 
آمد گویی به خبرنگاران و عکاسان ورزشی گفت: 
اداره ورزش شهرستان را  ابتدای آغاز به کار،  در 
زمان  آن  در  گرفتم،  تحویل  فراوان  مشکالت  با 
فراوانی  مشکالت  مالی  و  انسانی  نیروی  نظر  از 
داشتیم ولی امروز شاهد رشد در اکثر رشته های 

ورزشی هستیم. 
وی ادامه داد: امکانات ورزشی ما در ابتدای آغاز 
به کار در حد قهرمانی استان بود ولی امروز برنامه 
ریزی پنج ساله استعدادیابی و استعداد سنجی در 
بیشتر رشته های ورزشی با همکاری شرکت های 
است  گرفته  مدارس صورت  در  گهر  گل  اقماری 
های  رشته  اکثر  در  پایه ای  صورت  به  بتوانیم  تا 
ورزشی در کشور حرفی برای گفتن داشته باشیم. 
بحث  امروز  داد:  توضیح  ادامه  در  محمدی  گل 
استعدادیابی و استعداد سنجی اولویت اول هیات 
های ورزشی شده است، امیدواریم طی شش ماه 
ورزشی  های  هیات  این  در  خوبی  اتفاقات  آینده 
بیفتد. امروز فرصتی وجود دارد که با استفاده از 
حضور شرکت های متعدد اقتصادی در شهرستان 
به  را  اقتصادی  های  شرکت  ریزی  برنامه  یک  با 
برنامه  یک  نیازمند  و  کنیم  وصل  ورزشی  هیات 

ریزی بلند مدت در این زمینه هستیم.
با  کرد:  اظهار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
های  قسمت  در  تحول  شاهد  ها  شرکت  حضور 
اکنون  ایم،  شده  ورزشی  های  بخش  و  مختلف 
گهر،  آرمان  زمین،  گهر  گهر،  گل  آوران،  نظم 
فوالد ایرانیان و .... اعالم آمادگی کرده اند و ورود 

نیازهای  تامین  برای  داد:  توضیح  اند. وی  داشته 
سمت  به  مجبورشدیم  ورزشی  اماکن  اداره  مالی 
منابع دولتی که قانونی در بحث واگذاری تصویب 
شده است برویم، که در این خصوص گهر زمین 
قرار  که  دادند  را  علی)ع(  امام  سالن  درخواست 
است به صورت بلند مدت دراختیارشون بگذاریم. 
درجه  پوش  کف  را  آنجا  نیزدرعوض  گهرزمین 

با  طبقه  سه  اداری  ساختمان  یک  و  نصب  یک 
فضای  در  نفر  صد  گنجایش  به  اجتماعات  سالن 
خالی کنار سالن امام علی)ع( احداث کند و آقای 
موافقت  زمین  گهر  شرکت  عامل  مدیر  پوریانی، 

کردند.
ادامه به سئواالت خبرنگاران   گل محمدی در 
پاسخ دادند وی در پاسخ به این که قیمت کارت 

تومان  هزار  بیست  استان  کل  در  ورزشی  بیمه 
است ولی اداره ورزش و جوانان سیرجان 25 هزار 
تومان دریافت می کند، گفت: طی یک برنامه پنج 
گرفته  دلخواه  به  کارت  پرس  برای  تومان  هزار 
می شود که هم اکنون دیگر اجرا نمی شود و ثبت 
نام بیمه ورزشی به صورت آنالین در سایت امکان 

پذیر است.
خصوص  در  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
های  هیئت  رئیس  و  دبیر  انتخاب  چگونگی 
رئیس  به عنوان  را  افرادی  ورزشی گفت: معموال 
انتخاب می شوند که دارای توانایی مالی و آشنا به 
آن رشته ورزشی باشند در بحث دبیرهیات قطعا 
باشد  داشته  تخصص  ورزشی  رشته  آن  در  باید 

ولی رئیس می تواند متخصص نباشد.
وی در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه امام 
این  در  ورزش  وزیر  گفت:  برتر  لیگ  در  علی)ع( 
قطعا  ولی  نکردند  صادر  دستورالعملی  خصوص 
شود  اجرا  شهرستان ها  سطح  در  برنامه  این  اگر 
ورزشگاه امام علی)ع( این قابلیت را دارد که زیر 
ساخت هایش را جهت حضور بانوان فراهم کنیم.

 اجرای صد برنامه ورزشی بانوان
ورزش  اداره  بانوان  امور  معاون  رضایی؛  زکیه 
گفت:  نشست  این  ادامه  در  سیرجان  جوانان  و 

طی شش ماه گذشته بیش از صد برنامه ورزشی 
برگزار  و...  گردهمایی  همایش،  صورت  به  بانوان 
شده است. در ورزش بانوان پتانسیل های خیلی 
برتر  لیگ  در  بانوان  فوتبال  دارد.  وجود  خوبی 
یک  لیگ  در  والیبال  و  فوتسال  و  است  کشور 
حضور دارند، خیلی از بانوان به دلیل عدم حمایت 
یا به خوبی دیده  در لیگ های کشوری کمرنگ 

نمی شوند.
رشته  در  مدال  هزار  سه  بانوان  داد:  ادامه  وی 
های رزمی طی شش ماه گذشته آورده اند و نصف 

بیمه شدگان ورزشی بانوان هستند.

 مسائل جامعه ورزشی مطرح شود
اداره  ای رئیس  قاسم شهسواری، مشاور رسانه 
ابتدای نشست ضمن خوش  در  و جوانان  ورزش 
جهت  برنامه  این  گفت:  خبرنگاران  به  آمدگویی 
جوانان  و  ورزش  اداره  ساله  یک  عملکرد  ارائه 
پیش بینی شده است و از تمامی ورزشی نویسان 
جامعه  دغدغه  که  را  آنچه  شود  می  خواست  در 

ورزشی است مطرح کنند، امیدواریم که برای حل 
مسائل مطرح شده راه حلی اندیشیده شود

با اهالی رسانه  تعامل بیشتر اداره ورزش
ورزش  اداره  رسانه ای  مشاور  نیکویان،  شهرام 
ضمن  نشست  پایان  در  نیز  سیرجان  جوانان  و 
گل  آقای  گفت:  بدنی  تربیت  هفته  تبریک 

و  جایگاه  است  بزرگان ورزش  از  محمدی یکی 
حجم  اینکه  با  دارد  استان  سطح  در  باالیی 
ترافیک کاری این هفته زیاد بود ولی برای تعامل 
نشست  موضوع  این  رسانه  اهالی  با  بیشتری 
این  پایان  در  است  گفتنی  پذیرفتند.  را  خبری 
ورزشی  و  ورزشی  عکاسان  از  خبری  نشست 
نویسان رسانه ها با اهدا هدایایی تقدیر به عمل 

آمد.

رئیس اداره ورزش و جوانان سیرجان در نشست خبری مطرح کرد:

استعدادیابی، اولویت هیئت های ورزشی است

 200 سیرجان:  کوتاه  سقف  سالن   -1
تومان  میلیون   100 اعتبار،  تومان  میلیون 

تخصیص یافته است
سیرجان  ورزشی  اماکن  تکمیل   -2
)شامل استادیوم های امام علی)ع(، تختی 
تومان،   2/900/000/000 حسین)ع(:  امام  و 
هاست  یافته  تخصیص  تومان  میلیون   160
جهت نصب کفپوش سالن ها، حصار کشی 

و ...
جهت  اعتبار  تومان  میلیون   200  -3

تعمیرات، تخصیص یافته صفر می باشد.
میلیون   20 نجف شهر  ورزشی  سالن   -4
پرداخت  باید  پیمانکار  مطالبات  تومان 

گردد.

5- سالن ورزشی محمود آباد 30 میلیون 
پرداخت  باید  پیمانکار  مطالبات  تومان 

گردد.
6- کل اعتبار مبلغ 3/600/000/000 تومان 
می باشد که جمع کل اعتبار تخصیص یافته 

مبلغ 282/000/000 تومان بوده است.
طبق  سازی  )آماده  کشتی  سالن   -7
اعتبارات  تومان  میلیون   300 ماده23(: 
نفت زمین های چمن کوچك )4 عدد( که 
انتقال  و  کشی  فنس  و  زیرسازی  بایستی 
ها  دهیاری  توسط  کل  اداره  نام  به  سند 
میلیون   250 مبلغ  کدام  هر  و  شود  آماده 
نصب  و  خرید  جهت  نفت  اعتبارات  تومان 

چمن دارد.

بخشی از عملکرد یک ساله اداره ورزش و جوانان
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بی  خانواده  حوادث:  گروه 
شب  گذران  برای  خانمان 
در چادری در شهرک کوثر 
زندگی می کنند  که به گفته 
ماه   4 از  بیش  خودشان 
زندگی  چادر  در  که  است 
با  روزها  این  و  می کنند 
پاییز و سرد  به فصل  توجه 
چادر  در  زندگی  هوا  شدن 
شده  تر  سخت  آن ها  برای 

است. 
پسر  یک  با  میانسال  خانمی 

مدتی  چادر  زیر  در  نوجوان 
وی  می کنند.  زندگی  است 
به  را  اش  زندگی  حال  شرح 
اینگونه  امید،  نسیم  خبرنگار 
سن  سال   ۴5 می کند:   بیان 
دارم و بیمارم، از  شیراز به اینجا 
آمده ام، همسرم فوت شده برای 
پیدا کردن کار همراه با پیرزاده 
که  یونس  همسرم(  )پسر  ام  
گذراندن  برای  دارد  سال   15
به  کار  کردن  پیدا  و  زندگی 

سیرجان آمده ایم. 

منطقه  در  افزود:  ادامه  در  او 
کردیم  اجاره  منزل  یک  آباده 
روبرو  زیادی  مشکالت  با  ولی 
شدیم و بخاطر وضعیت ضعیف 
اجاره  پول  کردن  محیا  مالی 
خانه برایمان سخت بود مجبور 
شدیم که منزل را ترک  کنیم 
در  که  است  ماه   ۴ از  بیش  و 
هستیم،  سرگردان  ها  پارک 
ابتدا در پارک ها می خوابیدیم 
مامور،  از  ترس  خاطر  به  اما 
االن  و  کردیم  رها  را  ها  پارک 
کوثر  شهرک  خالی  زمین  در 
چادر  اتوبوس  ایستگاه  روبه رو 
زدیم و تنها دارای ما از این دنیا 
همین چادر است که می بینید 
بحرانی  خیلی  زندگی  وضعیت 
داریم کاش فردی پیدا می شد 
ما را از این شرایط نجات بدهد.

سیرجان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
و  دار  سابقه  باند  یك  اعضای  دستگیري  از 
در  بودند،  دیگر  استان  اهالی  از  که  حرفه ای 

هفته گذشته خبر داد.
خبر  این  تشریح  در  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
گفت: در پي وقوع ۴ فقره سرقت منزل در یکي از 
های  بالفاصله محدوده  این شهرستان  هاي  خیابان 
و  محسوس  هاي  پوشش گشت  تحت  وقوع سرقت 
اطالعاتي  با  خوشبختانه  که  گرفت  قرار  نامحسوس 
اختفای  محل  قراردادند  پلیس  اختیار  در  مردم  که 
اظهار  نژاد  ایران  سرهنگ  شد.  مشخص  سارقان 
داشت: در ادامه تیم گشت نامحسوس 2 نفر را هنگام 
از خودروی  پراید دستگیر و  با خودروي  پرسه زنی 
آن ها ۴ عدد کیف و مقدار زیادي طال پیدا کردندکه 

با اقدامات پلیسي چند نفر دیگر مرتبط با این 2 نفر  
شناسایي و دستگیر شدند و یک خودروي پارس نیز 

از آن ها توقیف شد.
چند  نیز  ادامه  در  داشت:  بیان  انتظامي  مقام  این 
با این سارقان که در شهرستان  افراد مرتبط  از  نفر 
شهربابک مخفي شده بودند به دام قانون افتادند و 
در مجموع 8 نفر که همگي اهل یکی از استان های 

غربی کشور بودند، دستگیر شدند.
تکمیل  حال  در  اگاهي  :پلیس  کرد  تصریح  وی 
تحقیقات است و به احتمال فراوان تعداد زیادي از 
سرقت هاي منزل در سیرجان و دیگر شهرستان ها 
توسط این باند انجام گرفته است. سرهنگ ایران نژاد 
تصریح کرد: برابر بررسي هاي به عمل آمده مشخص 
شد بر روي گوشي یکي از سارقان در مدت پنج ماه 

فرمانده  است.  شده  فعال  کارت  سیم   621 و  هزار 
غیربومی  به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان  انتظامي 
دارد  ضرورت  ساخت:  خاطرنشان  افراد  این  بودن 
بکارگیری  و  انتخاب  در  مشاغل  و  معادن  صاحبان 

نیروی کار دقت بیشتری داشته باشند.

انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
شهرستان از کشف مقدار 2 کیلوگرم 
عملیات  یك  در  شیشه  و  هروئین 

پلیسی در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، در این باره 
مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران  کرد:  اظهار 
مخدر با رصد و اقدامات اطالعاتی از فعالیت 

خریدوفروش مواد مخدر مطلع شدند. وی 
ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
با بررسی های الزم و اقدامات فنی پلیسی در 
توسط  مواد مخدر  مقادیری  انتقال  جریان 
انتظامی  فرمانده  شدند.  خبر  با  قاچاقیان 

در  پلیس  مأموران  افزود:  ادامه  شهرستان 
مبادی ورودی شهر مستقر و با اجرای طرح 
ایست و بازرسی به کنترل خودروهای عبوری 
کنترل  حین  کرد:  اضافه  وی  پرداختند. 
اقدام  با  و  مخدر  مواد  قاچاقچی  خودروها، 

به موقع، خودرو متوقف و دو  نفر دستگیر شد.
ایران نژاد عنوان داشت: در بازرسی مأموران 
از خودرو مقدار 2 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 
هروئین و شیشه کشف و خودرو توقیف شد. 
پایان تصریح کرد: دو  انتظامی در  فرمانده 
متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

تخفیف 20 درصدی
برای خودروهای توقیفی

گفت:  این خبر  اعالم  با  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
شهروندان می توانند وسایل نقلیه توقیفی خود را با 20 
درصد تخفیف در پرداخت حق پارکینگ تحویل بگیرند.

وی در ادامه بیان کرد: دارندگان وسایل نقلیه توقیف شده در 
پارکینگ ها می توانند با 20 درصد تخفیف حق پارکینگ برای 
خودروها و موتور سیکلت ها با 30 درصد تخفیف نسبت به 

ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
سرهنگ ایران نژاد در ادامه افزود: این تخفیفات از اول آبان 
در  می توانند  شهروندان  ماه  سه  مدت  به  و  است  شده  آغاز 
این مدت با مراجعه به واحد ترخیص پلیس راهور نسبت به 
اظهار  اقدام کنند. وي  نقلیه خود  تحویل وسایل  و  ترخیص 
کرد: این فرصت خوب و مناسبي براي کساني است که خودرو 
امر رانندگي توسط  آنان به دلیل تخلف در  یا موتورسیکلت 
انتقال  پارکینگ  به  و  توقیف  رانندگي  و  راهنمایي  ماموران 

یافته اند.
داشتن  همراه  کرد:  اضافه  ادامه  در  انتظامی  نیروی  فرمانده 
سند  و  خود  شناسنامه  یا  ملی  کارت  نقلیه،  وسیله  کارت 
مالکیت وسیله نقلیه در زمان مراجعه ضروری است. همچنین 
وسایل نقلیه ای که فاقد شکایت قضایی هستند مشمول این 
طرح شده و وسایلی که به علت شکایات قضایی در توقیف 
است چنانچه رفع توقیف نشده باشند نمی توانند از این طرح 

استفاده کنند.

حریق یك منزل مسکونی 
گروه حوادث: به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی، 
اشرفی  خیابان  های  آپارتمان  در  مسکونی  منزل  یک  حریق 
اصفهانی به مرکز فرماندهی اعالم شد. از طرف فرماندهی 125 
یک تیم عملیاتی اطفاء حریق از ایستگاه شماره 2 سازمان به 
محل حادثه اعزام شدند. با توجه به کانون حریق در قسمت 
با قطع  بررسی حادثه  از  نشانی پس  آتش  پرسنل  آشپزخانه 
انشعاب برق و گاز آپارتمان، توانستند  با استفاده از دستگاه 
تنفسی به ساختمان ورود کرده و شعله های آتش را که در 
قسمت اجاق گاز این آشپزخانه، در حال سوختن بود را مهار 

کنند.

اعمال محدودیت ترافیکی
مراسم 28 صفر  

محدودیت  اعمال  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه   
ترافیکی به مناسبت مراسم 28 صفر در سیرجان خبر داد. 

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در این رابطه گفت: مراسم عزاداری 28 
صفر و سالروز رحلت نبی مکرم اسالم و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و 
شهادت امام رضا )ع ( توسط نیروهای مسلح شهرستان به میزبانی نیروی 
انتظامی از ساعت 8:30 صبح روز یک شنبه  5 آبان ماه از ستاد فرماندهی 

انتظامی شهرستان سیرجان تا چهار راه رضوی برگزار می شود.
وی در ادامه افزود: ممنوعیت تردد در باند جنوبی بلوار دکتر صادقی 
حدفاصل تقاطع تامین اجتماعی تا چهارراه موحدی و خیابان نصیری 
شمالی تا چها راه سپاه و خیابان شریعتی و میدان انقالب و خیابان امام 
شمالی تا چهارراه رضوی ممنوعیت ترافیکی به مدت دو ساعت اعمال خواهد 
شد                                                                                                                                                                                                                                                                                        

مرگ راننده پژو
پس از تصادف شدید پارس

گروه حوادث: راننده پژو 405 پس از تصادف شدید با خودروی 
پژو پارس در محور خواجوشهر در هفته گذشته جان باخت.

فرمانده انتظامی شهرستان درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: دو 
دستگاه خودروی سواری ۴05 و پژو پارس به شدت با هم برخورد کرده 

بودند که در این حادثه راننده ۴05  و دو سرنشین آن مجروح شدند.
وی در ادامه افزود: پس از این اتفاق مجروحان توسط اورژانس 125 
به بیمارستان منتقل شدند که راننده پژو بر اثر شدت جراحات وارده 
جان باخت. وی در ادامه به رانندگان توصیه کرد: هنگام رانندگی تحت 
هیچ شرایطی فریب نزدیک بودن مسیر را نخورند و به محض احساس 

خستگی در اولین محل امن توقف کرده و لحظاتی را استراحت کنند.

برخورد تریلر
حامل بار به پل عابر پیاده 

گروه حوادث: برخورد تریلر حامل بار سازه های فلزی به پل عابر 
پیاده در هفته گذشته به این پل خسارت وارد کرد.

سرهنگ حسن ساالری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان 
تریلر گفت: این تریلر حامل بار سازه های فلزی برای شرکت های معدنی 
بود که بجای عبور از مسیر کمربندی، بدون توجه به ارتفاع زیر پل عابر 

پیاده،گرفتار شد.
سرهنگ ساالری افزود: بار تریلر به علت بخشی از ارتفاع سازه ها با پل 
عابر پیاده درگیر و  پس از بازکردن ارتفاع سازه از روی تریلر پل آزاد 
شد. به گفته وی  راننده تریلرمقصر اصلی حادثه شناخته شده و جبران 

خسارات هم بر عهده وی است.

حوادث

خبــر

7 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

ماجرای خانواده ای که بیش از 4 ماه بی خانمان هستند؛

تمام زندگی ما این چادر است

در پی انهدام باند سارقان فرا استانی در سیرجان:
هزار و 621 سیم کارت بر روي گوشي یکي از سارقان 
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کشف 2 کیلو هروئین و شیشه 

عکس تزیینی است

عکس: سمیرا علی نژاد



تعلل در ابالغ حکم قطعی محمودآبادی؛
فرماندار دست بسته

محمد  معرفی  از  ماه  شش  از  بیش  که  حالی  در  امید:  نسیم 
سیرجان  ویژه  فرمانداری  سرپرست  عنوان  به  محمودآبادی 
در  حکم  صدور  و  نشده  ابالغ  وی  قطعی  حکم  هنوز  می گذرد 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
شهروندان سیرجانی در این مدت شاهد تالش های زیاد وی برای حل 
مسائل مختلف در حوزه شهرستان بوده اند و می توان محمودآبادی را 
اما  دانست  مدت  این  فرماندار سیرجان طی  پیگیرترین  و  ترین  فعال 
ضد  اخبار  مدت،  این  طی  و  دارد  قرار  بالتکلیفی  در  او  حکم  صدور 
از صدور حکم  ممانعت  در  نهادها  و  افراد  برخی  دخالت  از  نقیضی  و 
فرمانداری محمودآبادی شنیده می شود و بر این اساس ضروری است 

پس از این مدت طوالنی فکری برای این موضوع اندیشیده شود.
 فرماندار، عالی ترین نماینده دولت در شهرستان نقش بسزایی در امور 

محوله و رفع مسایل و مشکالت شهرستان دارد.
اختیاراتی که فرماندار دارد سرپرست فرمانداری نخواهد داشت. این در 
حالی است که طبق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصدی 
موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بیش از 

چهار ماه مجاز نیست. 
 باالترین مقام اجرایی شهرستان ، وظیفه اجرای برنامه های بلندمدت، 
مهم ترین  از  که  اقتصادی  توسعه   برنامه های  اجرای  بحران،  مدیریت 
با  که  دارد  در شهرستان   را  انتخابات  اجرای  و  استاندار جدید  اهداف 
مجلس،  انتخابات  سال  در  فرماندار  قطعی  ابالغ حکم  روند  در  تأخیر 
تمام این بحث ها با عالمت سؤال در برابر استاندار روبرو شده است. بر 
اساس سخنان فعاالن سیاسی امسال سال حساسی است و دلیل این 
موضوع آن است که انتخابات مجلس در انتهای امسال قرار دارد و در 
آستانه شروع ثبت نام و تشکیل هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات 

آتی قرار داریم.
شهرستان  مسئوالن  سایر  و  بخشدار  فرماندار،  بخواهد  که  ای  نمایند 
انتخاباتی  برداری  بهره  و  با خود  به دنبال همسویی  و  انتخاب کند  را 
انتخابات  اعتماد مردم در  به مشارکت و  به نفع شخص خودش است 
لطمه می زند. اگر شهروندان مطمئن شوند این فرماندار درصدد اجرای 
به  و   تاثیرگذار است  بسیار  اعتماد عمومی  انتخابات است در  صحیح 
همین جهت تأخیر در انتخاب فرماندار می تواند شائبه های محلی را در 
خصوص انتخابات آتی در شهرستان دامن بزند و به حواشی انتخابات 
با  آبادی  زمان مسئولیت منصور مکی  در  پنجمین دوره شورای شهر 

همان مسئوالن سابق، دچار شود. 
ویژه

جشنواره تئاتر استان در سیرجان برگزار می شود
مهر: محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از 
برگزاری سی و یکمین دوره جشنواره تئاتر استان در سیرجان طی 
آبان ماه سال جاری خبر داد. وی ادامه داد: این جشنواره از 25 تا 28 
آبان ماه سال جاری برگزار می شود. وی با اشاره به برگزاری جشنواره 
تئاتر استان در شهرستان سیرجان افزود: این جشنواره از جمله 
رویدادهای هنری تاثیرگذار در استان کرمان است. همچنین طی 

احکامی جداگانه از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، عبدالرضا قراری به عنوان 
دبیر تخصصی جشنواره و مجید پور محسنی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

سیرجان به عنوان دبیر اجرایی سی و یکمین جشنواره تئاتر استان کرمان منصوب شدند.

دیدار مدیر کل راه آهن هرمزگان با فرماندار
فرمانداری: محمدرضا چنگانی، مدیرکل راه آهن 

با  سیرجان  به  خود  سفر  اولین  در  هرمزگان  استان 
در  کرد.  گفتگو  و  دیدار  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
مسائل  برخی  پیرامون  محمودآبادی  آقای  دیدار  این 
افزایش  از جمله  آهن سیرجان  راه  و مشکالت حوزه 
سهمیه بلیط قطارهای سیرجان- تهران و سیرجان-مشهد، توسعه و بهسازی 
ایستگاه راه آهن سیرجان، سرمایه گذاری در حوزه صنایع جوار ریلی و افزایش 
مسئولیت های اجتماعی حوزه راه آهن به بحث و گفتگو پرداخت و مدیر کل 
راه آهن استان هرمزگان در خصوص موارد مذکور قول همکاری و پیگیری 

داد. 

به مردم می گویم چه کسی کشور را تعطیل کرده است
ایران: حسن روحانی، رئیس جمهوری در سخنان مهم و 
۴0 دقیقه ای جلسه هیات دولت در هفته گذشته که رسانه 
ملی از پخش بخش هایی از آن خودداری کرد، گفت: درباره 
FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی گویم، 
چرا یک عده در مقابل ۴ الیحه ای که در دولت و مجلس به 
تصویب رسیده، مانع تراشی می کنند و جلوی دولت و مجلس 
ایستاده اند. معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه 
با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی خورد. اگر این تندروها در آن روز 

بودند، چه بسا مقابل خانه امام رضا)ع( تظاهرات می کردند.

شرایط بهره مندی از برق رایگان اعالم شد
زیر  آن ها  مصرف  که  خانوارهایي  امید:  نسیم 
الگو است و نسبت به سال هاي قبل کاهش داشته، 
مشمول تخفیف مصرف مي شوند. رجبی، سخنگوي 
که  مشترکیني  مثال   براي  داد:  ادامه  برق  صنعت 
میزان مصرف آن ها 200 کیلووات ساعت باشد، اگر 

بتوانند مصرف خود را 50 درصد کاهش دهند، برق مصرفي آن ها رایگان 
خواهد شد. در واقع  مشترک به ازاي هر 10 درصد کاهش مصرف 20 
درصد کاهش صورت حساب خواهد داشت. این مشترک  بستانکار شده 
و در قبضي که دریافت مي کند، تخفیف مصرف ذکر شده است. به عبارت 

دیگر حتي اگر کم مصرف ها صرفه جویي کنند باز هم تشویق مي شوند.

محمد امین شاهبداغی: 
* این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسالمی حضور 
شیفتگان خدمت که با انگیز کسب قدرت در بین مردم حضور یافتند به 
شدت احساس می شود رسیدگی به مشکالت مردم و باز هم وعده های 
پوچ برای کسب رای در بسیاری از محافل شنیده می شود ایجاد اشتغال، 
جذب سرمایه و نگاه به بومی گرایی، توسعه عمران شهری از جمله شعارهای زیبای این روزهای 

شهرسیرجان است که از گوشه کنار شنیده می شود
* در این میان سوال مهمی که ذهن ها را درگیر کرده این است ریشه این مشکالت کجاست 
چرا در طی این سال ها حل نشده است؟ در طی چندین دوره حضور نمایندگان و جذب 
اعتبارات هنوز شهرستان سیرجان که بعنوان چهار راه اقتصادی و قطب صنعت معدن کشور 
معرفی شده است نتوانسته آنچنان که شایسته است پیشرفت کند این درحالی است که 
در همین شهر معدنی کشور بر خالف آمار مسئوالن نرخ بیکاری باالست و غیر بومی ها 
اشتغال این شهرستان را در تسخیر خود در آوردند و شغل های کارگری نصیب مردم این 

شهر شده است.
* پاسخ به سواالت مردم این شهر در پی شعارهای غیر عملی و هیاهوی تبلیعاتی انتخابات 
گم شده است هر چهار سال یکبار پای درد دل مردم می نشینیم و پس از گرفتن رای مردم 

چشم خود را بر مشکالت می بندیم 
* سیرجان مهد تولید یک شبه سرمایه داران و مدیران بی کفایت است که با ارتباط های ریز 
درشت خود را بر مسند قدرت رساندند اما با تکیه بر قرآن کریم که می فرماید خداوند سرنوشت 
هیچ قومي و »ملّتي« را تغییر نمي دهد مگر آنکه آنها خود تغییر دهند در انتخابات پیش رو 

سر نوشت خود را تغییر دهیم و هوای این شهر را پاک کنیم.
* فعال اجتماعی سیاسی
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هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع(

 تلفن: 42207250 - 42201609
فکس:42233672

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
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 مثبت
دلتـا

بشر انحصار طلب است
شما که صحبت می کنید برای خدا باشد. آن کس که گوش می 

نماید و می نویسد برای خدا باشد. همه مصیبت های ما از خود ماست 
و باید اصالح از خود ما شروع شود. همه بشر انحصار طلب می باشد 
کمال مطلق را برای خودش می خواهد. خداوند همه انبیاء را فرستاده که 
شما را درست کنند. آمده اند که ما را نجات بدهند. از آن چیزی که ما 
بدست خودمان درست کرده ایم. چرا انسان دست و پا بزند که ناراحتی 
خودش را زیاد کند مثل عنکبوت دورش تار ایجاد کند. تمام کارهای ما 

این گونه است که توسط خودمان ایجاد می شود. 
امام خمینی )ره(

سخن چینی
افراد کوشا  زندگی  اسرار  برای حفظ  است که  وظیفه  هرمسلمانی 

باشد و سخنی را که نزد او بیان می کنند آن را امانت بداند. امام علی)ع( 
فرموده است: سخن چینی گناهی است که هرگز فراموش نمی شود. آن 
حضرت، سخن چینی را اخالق افراد منافق وشیوه  کسانی شمرده که از دایره  
دین داری خارج شده اند. در حدیثی پیامبر عالیقدراسالم)ص( فرمود: آیا 
می خواهید از شرور ترین افراد به شما خبردهم؟ افراد حاضر پاسخ دادند: آری، 
ای رسول خدا! آن حضرت فرمود: آنهایی که بسیارسخن چینی می کنند، 
درمیان دوستان اختالف و جدایی می اندازند و برای اشخاص بی گناه و پاک، 

درجست و جوی عیب و اشکال تراشی هستند.

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم، که سالها به اجبار خواهیم خفت.

دکتر شریعتی

این شهر هوای تازه می خواهد


