
گروه فرهنگ: در مسئولیت اجتماعی خیلی منتظر قانون، بخشنامه و 
دولت نباشیم. اولین گامی که می توانیم برداریم باید ببینیم چه کاری 
حتی کوچک، حتی با یک ساعت وقت گذاشتن برای آموزش یک نفر، 

سروسامان دادن به محله ای که در آن زندگی می کنیم و یا با شرکت 
در برگزاری مراسم ها و کارهای خیریه انجام دهیم. خودمان ببینیم با 
چه کارهایی می توانیم مسئولیت اجتماعی را در جامعه به عنوان یک 

شهروند نهایی کنیم. مهم این است که این دغدغه مشترک را داشته 
از هر چیزی است. همه زندگی ما کار و تالش  این مهم تر  باشیم و 

شخصی و پول نیست. دیگران را هم ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

 نظر سه کارشناس درباره بی تفاوتی، به مناسبت »روز فرهنگ عمومی«؛

دغدغه مسئولیت اجتماعی نهادینه شود 
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   شهــر  3

رویدادی بزرگ در »جشن گلیم و پسته« : 

حضور 15 سفیر و رایزن اقتصادی  در سیرجان

گروه خبر: دو خیابان 17 شهریور و ابن سینا از خیابان های اصلی شهر هستند که 
به دلیل وجود ورودی های بازار،  اماکن تجاری و بانک های متعدد از پرترددترین 
خیابان های اصلی شهر به شمار می آیند و با بار ترافیکی بیش از سایر معابر 

شهری مواجه اند. 
به گزارش نسیم امید، شهرداری در سال 89  تحت سرپرستی محمود پورسینا، 
در پی مصوبه شورای ترافیک به منظور تسهیل ترافیک اقدام به اجرای رفوژ 
میانی این دو خیابان با جداول بتنی بزرگ و بدقواره بدون نظر شورای شهر وقت 

کرد که بدون کاهش بار ترافیکی با افزایش مشکالت شهروندان ...



حکایت رفوژ وسط خیابان 17 شهریور و ابن سینا؛
وعده سر خرمن معاون فرماندار 

گروه خبر: دو خیابان 17 شهریور و ابن سینا از خیابان های اصلی 
شهر هستند که به دلیل وجود ورودی های بازار،  اماکن تجاری و 
بانک های متعدد از پرترددترین خیابان های اصلی شهر به شمار 

می آیند و با بار ترافیکی بیش از سایر معابر شهری مواجه اند. 
به گزارش نسیم امید، شهرداری در سال 89  تحت سرپرستی محمود 
پورسینا، در پی مصوبه شورای ترافیک به منظور تسهیل ترافیک اقدام به 
اجرای رفوژ میانی این دو خیابان با جداول بتنی بزرگ و بدقواره بدون نظر 
شورای شهر وقت کرد که بدون کاهش بار ترافیکی با افزایش مشکالت 
شهروندان منظره زشت و بدشکلی را نیز به این دو خیابان داده است و معاون 
عمرانی فرماندار پیش تر قول اصالح جداول رفوژ میانی این دو خیابان را 

داده بوده است. 
علی نژاد بیگلری در این باره مجددا به خبرنگار ماگفت: طبق استانداردها باید 
ارتفاع این رفوژها پایین تر باشد و این مورد را پیگیری کردیم اما موضوعی که 
مطرح هست این موارد تحت الشعاع پروژه فاضالب است. وی در ادامه افزود: 
بنا براین است که زمانی فاضالب این خیابان ها اجرا می شود همزمان جدول 
های پیش ساخته که در کرمان اجرا شده است که اندازه آنها 15 سانتی متر 

است در این مسیر پیچ شوند. 
گفتنی است  در خصوص مشکالتی که این طرح برای شهروندان به وجود 
آورده است و بارها به دفتر نشریه مراجعه کرده اند چندبار از طریق هفته 
نامه نسیم امید، پیگیری شد و مسئوالن قول برطرف کردن آن را داده اند 
و در آخرین پیگیری از سوی این هفته نامه در سال 97، علی نژاد بیگلری، 
معاون عمرانی فرمانداری قول اصالح این رفوژها را تا چند ماه بعد داد که 
هنوزکوچکترین اقدامی در این خصوص مشاهده نشده است و اکنون وعده 
اصالح با اجرای طرح فاضالب شهری را می دهد که ارتباطی به این موضوع 

ندارد!
همچنین رامین یگانه، معاون فنی و عمرانی شهرداری در گزارش ابتدای سال 
98 به »نسیم امید« این چنین گفته بود: با توجه به  قراردادی که با مشاور 
ترافیک بسته شده است تمام معابر و عرض آن ها و لوپ کامل ترافیکی شهر 
را موردبررسی قرار دهد و راهکارهایی برای تسهیل ترافیک به شهرداری و 
شورای ترافیک ارائه دهد. وی ادامه داد: مشاور بررسی های مورد نظر را انجام 
داده است و در حال طراحی معابری است که مشکل ترافیکی دارند و طبق 
آخرین صحبتی که داشتیم قرار بر این شده طرح های خود را تا 15 خرداد 
ارائه بدهد. یگانه در ادامه افزود: طرح مشاور 15 خرداد که به دست ما برسد 
با بررسی شورای ترافیک اقدامات الزم را برای این خیابان ها انجام می دهیم. 
وی ادامه داد: ما برای حل مشکالت ترافیکی مشاور با گرید باال که سوابق 
خوبی در این زمینه داشته است قرار داد بستیم و تنها برای این دو خیابان 

نیست بلکه کل معابر شهر را بررسی کرده است.

خبــر

پیام فرمانده انتظامی
به مناسبت 13 آبان  

فرمانده انتظامی سیرجان به مناسبت 13 آبان ماه، پیامی به شرح زیر صادر 
کرد. در پیام سرهنگ محمد رضا ایران نژاد آمده است:

سیزده آبان در تاریخ انقالب جایگاه ویژه ای دارد چراکه دانشجویان متعهد 
و انقالبی ایران توانستند در امتداد خون شهدای دانش آموز، با تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا، قدرت شکست ناپذیری این طاغوت زمان را درهم شکنند 
و فریاد ظلم ستیزی انقالب ایران را در صحنه های بین الملل طنین انداز 

کنند.
واقعه 13 آبان  که به تعبیر معمار کبیر انقالب اسالمی، انقالب دوم نامیده 
شد، به دل های مؤمنان قوت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را 

در آنان زنده کرد. 
13 آبان، برگی زرین از تاریخ انقالب اسالمی است که به دل های مومنان ، 
جسارت استکبار ستیزی و درس بزرگ شهادت و دلیری آموخت و ترجمان 

این واقعیت شد که سرانجام دیوار ستم هماره فرو ریختنی است.
پلیس  مقدس،  دفاع  و  اسالمی  انقالب  شهدای  همه  یاد  گرامیداشت  با 
شهرستان سیرجان ضمن تامین امنیت و آرامش راهپیمایی کنندگان 13 
آبان، روز مبارزه با استکبار، حضوری فراگیر و گسترده همگام با اقشار مختلف 
مردم قدرشناس ایران خواهند داشت و ضمن تجدید میثاق با آرمان های 
واالی انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری )مدظله 

العالی(، خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی ابراز می کنند.

از اجرای  گروه خبر: شهردار سیرجان 
افتخار  هوشمند  پالک  نصب  طرح 
منازل  سردرب  بر  شهدا  معرفی 
خانواده های معزز شاهد شهر سیرجان 

خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
شهرداری، رضا سروش نیا در خصوص 
این طرح اظهار کرد: اقدامات ارزشمند 
شهرداری سیرجان در راستای حفظ و 
حرمت خون شهدا سبب شده است در 
راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

گام بردارد.
شهیدان  خون  اینکه  بیان  با  وی 
واالمقام و صبر و بردباری خانواده های 
برای  را  اقتدار  و  عزت  شهدا،  معظم 
به  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
ارمغان آورده است، افزود: نصب پالک 

به  شهدا  منازل  درب  سر  بر  افتخار 
مقدس  دفاع  دوران  یادآوری  منظور 
است؛ چون  امروز شهرمان  نسل  برای 
معتقدیم به برکت ایثار، رشادت و خون 
و  امنیت  که  است  شهدا  مقدس  های 
داده  هدیه  ما  به  کشور  امروز  آسایش 
شده و باید شکرگزار این موهبت الهی 

باشیم.
رضا سروش نیا، نصب پالک هوشمند 
را  شهدا  منازل  درب  سر  بر  افتخار 
اقدام شهرداری سیرجان  ماندگارترین 
و  برشمرد  شهادت  و  ایثار  حوزه  در 
خاطرنشان کرد: پالک افتخار در قالب 
فلزی  سازه  روی  بر  هوشمند  تابلوی 
طراحی شده که بر روی آن اطالعاتی 
کدپستی،  شهید،  منزل  پالک  شامل 
مشخصات و زندگینامه شهید، تاریخ و 

محل شهادت و قسمتی از وصیت نامه 
لینک  و   QR Code قالب  در  شهید 
سامانه  در  شهید  اختصاصی  صفحه 
درج  سیرجان  شهدای  معرفی  جامع 
سر  بر  به زودی  تابلوها  این  که  شده 
نصب  شهدا  خانواده های  منازل  درب 

خواهد شد.
پروژه  کرد:  بیان  سیرجان  شهردار 
"پالک هوشمند افتخار شهدا" توسط 
گردشگری  و  شهری  سیمای  کارگروه 
شهرداری سیرجان و با همکاری اداره 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
سیرجان طی برگزاری جلسات متعدد 
کارشناسی شده و عالوه بر آن، سامانه 
جامع معرفی شهدای سیرجان و برنامه 
شهدا  معرفی  )اپلیکیشن(  کاربردی 
نیز در حال اجرا است که انشاا... برای 

نصب پالک هوشمند افتخار، شناسایی 
محالت  در  ساکن  شهید  خانواده 
مختلف شهر انجام شده و طبق برنامه 
و  بزودی  گرفته،  صورت  های  ریزی 
و  شهدا  معزز  های  خانواده  حضور  با 
افتخار  پالک های  این  از  مسئوالن، 

رونمایی خواهد شد.

 نسیـم امیدخبـر2

گروه خبر: سفرا و رایزنان اقتصادی بیش از 
1۵ کشور با هیئت همراه و معاون اقتصادی 
در  حضور  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
توانمندی های  از  پسته  و  گلیم  جشنواره 
شهرستان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 

دیدن کردند.
به گزارش خبرنگار نسیم امید، سفرای کشورهایی 
چون گرجستان، ونزوئال، تاجیکستان، پاکستان، 
جنوبی،  آفریقای  عراق،  قزاقستان،  افغانستان، 
قرقیزستان،  دانمارک،  بالروس،  شمالی،  کره 
بلژیک و روسیه ظهر چهارشنبه هفته گذشته 
و  ضبط  ترمینال  از  سیرجان  به  ورود  از  پس 
فرآوری پسته جالل آباد بازدید کرده و پس از 
آن به روستای دارستان، روستای جهانی گلیم 
رفتند. آنها در روستای دارستان مراحل کامل 
تا  پشم  چیدن  از   - پیچ  شیرکی  گلیم  بافت 
مرحله نهایی بافت - را از نزدیک دیدند و با این 

هنر زیبای سیرجانی آشنا شدند. 

 سیرجان شهر هنر و تالش است 
خارجه  امور  وزیر  اقتصادی  معاون  انصاری، 
کشورمان، سیرجان را شهر هنر و تالش خواند 
و عنوان کرد: در سیرجان شاهد اجرای عملی 
هنر  حوزه  در  آنچه  هستیم  مقاومتی  اقتصاد 
جای  بسیار  دیدیم  سیرجان  در  تولیدات  و 
تحسین و قدردانی دارد. گلیم شیرکی پیچ این 

شهرستان در سطح بین المللی بایستی بیش از 
گذشته مطرح شود. کارهایی که در این شهر 
کوچک دیدیم کارهای بسیار سطح باال و قابل 
برای  افزود:  وی  است.  دنیا  سراسر  در  عرضه 
امیدوارم سازمان  تولیدکنندگان  این  به  کمک 
بازاریابی تشکیل شود و بتوانند این هنر  های 
نمایند.  معرفی  دنیا  سراسر  به  را  ارزشمند 
همچنین در ادامه برنامه های این سفر؛ رایزنان 
سفرای  و  خارجه  امور  وزیر  معاون  اقتصادی، 
کشورهای خارجی در جشن گلیم و پسته در 

دانشگاه پیام نور حاضر شدند. 

 سیرجان از شهرهای منحصر به 
فرد استان است

 فدایی، استاندار کرمان در این جشن سیرجان 
را یکی از شهرهای منحصر به فرد استان خواند 
و گفت: اهداف مختلفی برای این سفر در نظر 
گرفته شد از جمله آشنایی سفرای کشورهای 
خارجی با میراث فرهنگی سیرجان، بازدید از 
ارتباط  افزایش  و  شهر  این  اقتصاد  و  صنعت 

با  سیرجان  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
کشورهای مذکور. وی افزود: سیرجان یکی از 
شهرهای مهم استان کرمان است. شهر صنعت 
و  دارد  اقتصادی  ویژه  منطقه  است.  معدن  و 

محصوالت پسته آن به اقصی نقاط دنیا صادر 
می شود. گلیم شهرستان ثبت جهانی شده است 
و نام سیرجان و استان کرمان را در سراسر دنیا 

بلندآوازه کرده است.

 سفرا مبلغان سیرجان می شوند
در  ویژه  فرمانداری  سرپرست  محمودآبادی، 
سفرا  این  دعوت  از  هدف  گفت:  این خصوص 
به شهرستان، آشنایی اقصی نقاط جهان با هنر 
شیرکی  گلیم  و  سیرجانی  هنرمندان  دست 
پیچ است. این گلیم به نوبه خود در کل دنیا 
منحصر به فرد و محدود به سیرجان است که 
با سفر  حدود سه سال قبل ثبت جهانی شد. 
خارجه  کشورهای  سفرای  و  اقتصادی  رایزنان 
هنر  و  فرهنگی  میراث  به شهرستان سیرجان 
این  تا  آنان معرفی شد  به  ارزشمند گلیم بافی 

سفرا به نوعی مبلغان ما در سراسر دنیا باشند.

شده است  سیرجان بهشتی برای کارآفرینان 
حسن پور، نماینده مردم در بخشی از سخنان 
خود گفت: سیرجان به بهشتی برای کارآفرینان 
و سرمایه گذاران تبدیل شده و در حوزه صادرات 
با  اقتصادی خوبی  و صنعت و معدن مراودات 
بسیاری از کشورها داریم. امروز زنجیره تولید 
فوالد در شهرستان تکمیل شده و عده کثیری 
افزود:  در معادن در حال فعالیت هستند. وی 
باید کارهای بزرگتری برای مردم این شهر انجام 
شود. سیرجان آماده یک جهش بزرگ است و 

باید به اوج قله های موفقیت برسد.

رویدادی بزرگ در »جشن گلیم و پسته«: 

حضور 15 سفیر و رایزن اقتصادی در سیرجان
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سروش نیا، شهردار خبر داد:
اجرای طرح نصب »پالک هوشمند افتخار شهدا« 



جشنواره  »این  علی نژاد:  سمیرا 
جامع  تشویق  از  اعم  بازخوردهایی 
در  بیشتر  کارهای  تولید  برای  تئاتری 
نوعی  به  و  جامعه  فرهنگ  ارتقاء سطح 
در  استان  نقاط  سایر  هنرمندان  حضور 
را  فرهنگی  دورهمی  و  تبادل  سیرجان 
می آورد.«  وجود  به  مدت  این  طول  در 
دبیر  های  صحبت  از  بخشی  ها  این 
اجرایی جشنواره تئاتر استان با »نسیم 
در  آبان   28 تا   2۵ که  است  امید« 

سیرجان برگزار می شود. 
این   برگزاری  از  هدف  پورمحسنی،  مجید 
ارتقاء  هدف  کرد:  بیان  اینگونه  جشنواره 
سطح تئاتر استان، گردهمایی و تبادل افکار 
آثار  گذاشتن  نمایش  به  و  هنرمندان  بین 
تولید شده توسط انجمن های  تئاتر استان 
جشنواره  دوره  دو  میزبان  سیرجان  و  است 
تئاتر در سال های 81 و 82  بود و بازتاب 
به  بعد  داشت  دنبال  به  استان  در  خوبی 
دالیلی از سال 82  جشنواره انتقال به مرکز 

استان پیدا کرد. 
وی ادامه داد: با توجه به تاکید سخن وزیر 
فرهنگ و ارشاد کشور که تمرکززدایی باید 
پخش  ها  شهرستان  به  ها  استان  مرکز  از 
استان  سطح  در  جشنواره ها  مجددا  شود 
که  جشنواره ای   95 سال  در  و  شد  برگزار 
در کرمان برگزار شده بود، مراسم اختتامیه 
ادامه  در  وی  شد.  برگزار  سیرجان  در  آن  
تئاتر  ظرفیت  خوشبختانه  اینکه  بیان  با 
در  زیادی  فعالیت  و  است  باال  سیرجان  در 
سیرجان  گفت:  می شود،  انجام  زمینه  این 
به طور  استان  تنها شهرستانی است که در 
امسال  و  تئاتر دارد  نمایش  انجمن  جداگانه 
تئاتر  انجمن  با پیشنهاد و همفکری اعضای 
در  را  جشنواره  این  شده  براین  تصمیم 

سیرجان برگزار کنیم. 
اقدامات  به  تئاتر  جشنواره  اجرایی  دبیر   
و  اشاره  فردوسی  سالن  در  شده  انجام 
افزود: پس  از 40 سال که از ساخت سالن 
فردوسی می گذرد و این سالن از لحاظ سازه 
و پلتفرمی که دارد جزو سالن های استاندارد 
استان محسوب می شود.  این سالن نیاز به 
اواخر  از  خوشبختانه  که  داشت  تجهیزات 
میلیون   370 نزدیک  کنون  تا   97 سال 
هزینه  فردوسی  سالن  بازسازی  برای  تومان 
و تقریبا تمام تجهیزات سالن اعم از صندلی، 
گرمایشی،  روشنایی،  سیستم  پوش،  کف 
اتاق نور و اتاق گریم تعویض و ترمیم شده 
است و در حال حاضر سالن فردوسی نیاز به 
این تجهیزات  نور و صوت دارد که  سیستم 

کل  اداره  توسط  آبان   20 تا 
آماده  سپس  و  نصب  استان 
اکران جشنواره تئاتر می شود.

درباره  ارشاد  اداره  رئیس 
گرفته  نظر  در  های  مکان 
داشت:  بیان  اجرا  برای  شده 
در  ها  نمایش  اجرای  برای 

پالتو  فردوسی،  تاالر  سالن   3 جشنواره 
فرهنگسرا و سالن غدیر در نظر گرفته شده 
است که طبق پیش بینی که با مرکز استان 
داشتیم احتمال بین 20 تا 30 اثر متقاضی 
شرکت در جشنواره باشند و نهایتا 8 اثر به 

جشنواره را پیدا می کنند.
پور محسنی ادامه داد: این جشنواره از 25 
آثاری که  و  برگزار می شود  ماه  آبان  تا 28 
یا  و  داشته اند  عموم  اجرای  سال  طول  در 
کارهایی که مجوز اجرا گرفته اند و به دلیل 
نداشته اند،  اجرا  فرصت  ها  سالن  مشکالت 
بازبینی می شوند و اثرات نهایی به جشنواره 

راه پیدا می کنند.
در  که  هایی  حاشیه  به  اشاره  با  وی 
بیان  بود،  پیش آمده  گذشته  جشنواره ها 
حاشیه  جشنواره ها  همیشه  متاسفانه  کرد: 
شدنی  تمام  و  دارند  را  خود  خاص  های 
نیستند  و در پایان می بینی عده ای از نتایج 

راضی  عده  یک  و  نیستند  راضی  داوری 
هستند، اما ما تمام تالشمان را انجام دادیم 
قبول  مورد  که  کنیم  انتخاب  داورهایی  که 
بار علمی و رزومه  از لحاظ  تمام هنرمندان 

کاری باشند. 
پورمحسنی در مورد زمان اکران کارها در 
جشنواره بیان کرد: سعی می کنیم که اکثرا 
تعداد  اگر  اما  باشد  بعدازظهرها   ها  اکران 
کارها زیادتر باشد، حداقل یک اجرا  طرف 
صبح داشته باشیم و نتایج باید تا 28 آبان 
دبیرخانه  به  فجر  تئاتر  جشنواره  برای  ماه 

تهران ارسال شود.
جشنواره  برگزاری  تاثیر  به  پورمحسنی 
تلفیقی  تئاتر  کرد:  اشاره  سیرجان  در  تئاتر 
یک  میزبان  وقتی  هنرهاست  همه  از 
منتخب  گروه های  و  شدیم  تئاتر  جشنواره 
و  می گذارند  نمایش  به  را  آثارشان  استان 
تئاتری  جامع  تشویق  از  اعم  بازخوردهایی 

بیشتر  کارهای  تولید  برای 
فرهنگ  سطح  ارتقاء  در 
مشارکت  بردن  باال  جامعه، 
دیدن  با  که  اجتماعی  های 
منتخب  آثار  سری  یک 
را  هنری  و  مفرح  روز  چند 
نوعی  به  و  ببینیم  تدارک 
حضور هنرمندان سایر نقاط استان تبادل و 
به  مدت  این  در طول  را  فرهنگی  دورهمی 

وجود می آورد. 
پور محسنی درباره تامین هزینه های این 
این  برگزاری   برای  استان  گفت:  جشنواره 
جشنواره یک بودجه ای در نظرگرفته که در 
قرار  استان  تدارکات  و  فنی  کمیته  اختیار 
را  ها  هزینه  این  درصد   90 ولی  می گیرد 

سیرجان تامین می کند.
داد: در  ادامه  تئاتر  اجرایی جشنواره  دبیر 
با  آینده  هفته  سیرجان  میزبانی  راستای 
فرمانداری  سرپرست  محمودآبادی،  آقای 
ستادی  آنجا  در  و  می شود  برگزار  جلسه ای 
روز   4 مدت  به  ما  و  داد  خواهیم  تشکیل 
میزبان حداقل 150 نفر از هنرمندان استان 
همه  که  می طلبد  رویداد  این  و  هستیم 
های  ویژه شهرداری، شرکت  به  ها  سازمان 
داشته  را  الزم  همکاری  معدنی  و  صنعتی 

باشند.
این  کرد:  بیان  پایان  در  پورمحسنی 
تصمیم  سپردند  بنده  به  که  را  جشنواره 
براین شد که این کار از صفرتا صد به انجمن 
جشنواره  این  نوعی  به  و  بسپارم  نمایش 
در  که  می شود  اجرا  نمایش  انجمن  توسط 
انجمن  رئیس  موسوی،  حمید  راستا  این 
کمیته  مسئول  عنوان  به  شهرستان  نمایش 

اجرایی انتخاب شده است.

 پنج اثر سیرجانی متقاضی 
حضور در جشنواره هستند

نمایش  انجمن  رئیس  موسوی،  حمید 
در   جشنواره  اجرایی  کمیته  مسئول  و 
جشنواره  گفت:  باره  این  در  سیرجان 
منطقه ای به خاطر مسائل مالی حذف شده 
سال  چند  مدت  به  کرمان  استان  و  بود 
اولین  و  کرد  اجرا  غیرمتمرکز  را  جشنواره 
این  به  اما  بود  ادواری  به صورت  نمایش ها 
عنوان  به  را  که یک شهری  رسیدند  نتیجه 
با  سیرجان  امسال  و  کنند  انتخاب  میزبان 
دارد  که  آمادگی های  و  پتانسیل  به  توجه 

انتخاب شد. 
مسئول کمیته اجرایی جشنواره به اهمیت 
و  کرد  اشاره  در جشنواره  میزبانی سیرجان 
گفت: جشنواره یک اتفاق خوب است چون 
اجرا  سیرجان  در  دیگر  شهرهای  از  کارها 
برگزار  بررسی  و  نقد  جلسات  و  می کنند 
تئاتر  جامعه  برای  موضوع  این  که  می شود 

اتفاق خوبی است.
برگزاری  ستاد  افزود:  ادامه  در  وی 
یکی  که  است  روبرو  بحث  دو  با  جشنواره 
که  می شود  شهرستان  اداره های  به  مربوط 
که  هستند  گهر  گل  و  فرمانداری  شهردار، 
از طریق رئیس اداره ارشاد هماهنگی انجام 
است  اجرایی  بحث  بعد  مورد  و  است  شده 
که بچه های هنرمند اعالم آمادگی کردند تا 

مثل همیشه میزبان خوبی باشیم. 
وی در ادامه افزود: 5 اثر از سیرجان شامل 
با کارگردانی  نمایش »خواب خیس ماهی« 
»ترانه  نمایش  پور،  خاکسار  محمدحسین 
ساالری،  حامد  کارگردانی  با  قدیمی«  های 
کارگردانی  به  میمون«  مثل  »میم  نمایش 
خانه«  چراغ  »سوسوی  اسدی،  ابراهیم 
نمایش  و  موسوی  حمید  کارگردانی  به 
محبوبی  علی  کارگردانی  به  »آسیدکاظم« 
زاده متقاضی حضور در جشنواره هستند که 
تا 15 آبان آثار بررسی می شوند و یک هفته 
قبل از شروع جشنواره اسامی آثار حضور در 

این جشنواره اعالم می شود.

جـامعه  نسیـم امید

هـدف  از برگـزاری جشـنواره ارتقـاء سـطح تئاتـر اسـتان، گردهمایـی 
و تبـادل افـکار بیـن هنرمنـدان با بـه نمایش گذاشـتن آثـار تولید شـده 

توسـط انجمـن هـای  تئاتر اسـتان اسـت.

3شهـــر

 گفت وگوی »نسیم امید« با پور محسنی، دبیر اجرایی جشنواره تئاتر استان در سیرجان:

 ظرفیت تئاتر در سیرجان باال است
  90درصد هزینه های جشنواره برعهده میزبان است

یادداشت

شهادت امام حسن عسکری)ع(
و غیبت حضرت مهدی)عج(

گروه فرهنگ: هشتم ربیع االول 1439 مصادف با سالروز شهادت 
حضرت امام حسن عسکری )ع( است. یازدهمین امام که بیشتر طول 
عمر مبارک را در حبس خانگی به سر می برد؛ مخصوصا به این دلیل 
که مشهور بود امام حسن عسکری علیه السالم صاحب فرزندی خواهد 
از  را  تا زمین  قیام خواهد کرد  به عنوان منجی آخرالزمان  شد که 

عدالت پر کند. 
پدر  با  را  زندگی اش  دوران  از  سال   22 علیه السالم  حسن  امام 
امامت  به  سال 254ق  در  پدر  با شهادت  و  کرد  بزرگوارش سپری 
رسید، امامت ایشان، شش سال بیش تر به طول نینجامید، ولی در 
این زمان کوتاه حوادث مهمی رخ داد. اهمیت دوران امامت ایشان 
زمانی آشکار می شود که به مسئله غیبت و اهمیت آن پی ببریم، چرا 
که حضرت باید در این مدت کوتاه مقدمات الزم برای انتقال شیعه از 

مرحله حضور به مرحله غیبت را فراهم می کرد.
امام حسن علیه السالم در طول 28 سال عمر پربار خویش، عالوه بر 
اینکه در تداوم راه نبوت و امامت، نهایت تالش خود را به کار گرفت 
و با تربیت شاگردان ممتاز و رهنمودهای خردمندانه خویش شایسته 
ترین خدمات را به امت اسالمی عرضه نمود، به عنوان امام امت و غم 
خوار ملت نیز از هیچ کوششی در راه رفع گرفتاری ها و مشکالت 

مسلمانان به ویژه شیعیان فروگذاری نکرد. 
 گرچه امام حسن عسکری علیه السالم به حکم اوضاع نامساعد و 
محدودیت بسیار شدیدی که حکومت عباسیان برقرار کرده بود، موفق 
به گسترش دامنه دانش خود در سطح جامعه نشد، اما در عین حال، 
در همان فشار و خفقان شاگردانی تربیت کرد که هر کدام به سهم 
خود در نشر و گسترش معارف اسالم و رفع شبهات دشمنان نقش 

موثری داشتند. 
در خصوص نحوه به شهادت رساندن امام حسن عسکری)ع( باید 
گفت که در طول دوران خلفای عباسی چون معتز و مهتدی آنان 
همواره تالش هایی را در جهت از میان برداشتن امام انجام دادند که 
به خواست الهی این تالش ها بی ثمر ماند اما در دوران معتمد عباسی 
به دلیل افزایش نفوذ و محبوبیت امام حسن عسکری)ع( در جامعه و 
توجه روزافزون مردم به ایشان، معتمد به شدت نگران شده و هنگامی 
که مشاهده می کند زندان و اختناق نه تنها از عظمت ایشان نمی کاهد 
بلکه بالعکس به محبوبیت ایشان می  افزاید به شیوه دیرینه خود یعنی 
به شهادت رساندن امام در حالی که شش سال بیشتر از امامت ایشان 

سپری نشده بود مبادرت می کند.
آغاز امامت امام زمان)عج(، زمانی برای شادی منتظران  

بر اساس تعالیم اسالمی یکی از وظایف مهم هر مسلمان، انتظار 
ظهور حضرت قائم)عج( است؛ انتظار تحقق وعده الهی بر حاکمیت 
صالحان و تشکیل دولت اهل بیت رسول خدا)صلی ا... علیه و آله( 
است. اما آیا هیچ می دانید که پاداش این انتظار چیست و چه ثمری 

برای منتظران دارد؟
امام صادق)علیه السالم( در روایت زیر به این پرسش پاسخ می دهند:
هر کس دوست می دارد از یاران حضرت قائم)عج( باشد باید که 
منتظر باشد و در این حال به پرهیزکاری و اخالق نیکو رفتار نماید، در 
حالی که منتظر است، پس چنانچه بمیرد و پس از مردنش قائم)عج(، 
بپا خیزد، پاداش او همچون پاداش کسی خواهد بود که آن حضرت 
را درک کرده است، پس کوشش کنید و در انتظار بمانید، گوارا باد بر 

شما ]این پاداش[ ای گروه مشمول رحمت  خداوند!
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رایزنان  و  سفرا  سفر  ادامه  در  خبر:   گروه 
مسئوالن  همراه  به  جهان  کشور   1۵ اقتصادی 
پنجشنبه گذشته از کارخانه جهان فوالد بازدید 

کردند. 
امور  وزارت  اقتصادی  معاون  انصاری،  غالمرضا 
خارجه در بازدید از مجتمع جهان فوالد گفت: یکی از 
کارهای بارز سیرجان معدن گل گهر است که نه تنها 
در نگهداری و کارهای این معادن خیلی خوب عمل 
شده بلکه شاهد روند توسعه واقدامات بسیاری که در 
حال انجام است هستیم و فازهای جدیدی قرار است 
به فازهای مجموعه اضافه شوند که در پیشرفت های 
فوالد  در حوزه  ویژه   به  و کشور  صنعتی شهرستان 

تاثیر چشمگیری دارد.
وی افزود: این شهرستان بهترین گزینه برای صنعت 
شرکت  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  و  است  پسته  و 
های بازاریابی فعال تری آغاز به کار کنند و موضوعی 
تولیدات  بودم  شاهدآن   روز   2 این  در  بنده  که 
المللی است  بین  استاندارد و در سطح  از نظر  اینجا 
منتهی هیچ وقت کار به تولید ختم نمی شود و بعد 
بازاریابی وصادرات شویم  از تولیدات ما باید وارد فاز 
امیدواریم که این محصوالت با این کیفیت باال بتواند 
در بازارهای بزرگ حضور پیدا کند مثل بازارهای اروپا، 

چین و کشورهای همسایه.
معاون امور خارجه درباره نقش نظارت امورخارجه 
خبرنگار  به  نفت   بودجه  از  جدا شدن  و  اقتصاد  در 
نسیم امید گفت: وقتی رشد و توسعه جهان فوالد را 
به  اعتماد  این  و  افتخار می کنیم  به آن  بینیم   می 
می  کمک  بسیار  و  برد  می  باال  را  مردم  و  ما  نفس 
که  صنعتی  ویژه  به  اقتصادی  بزرگ  اهداف  به  کند 
کشور دارد وزارت امور خارجه مثل بقیه سازمان ها 
و نهادها موظف برای رساندن محصوالت به صحرای 
بین المللی زمینه سازی کند و رویکرد همه ما به ویژه 
در این شرایط فعلی وضعیت کشور به دنبال صادرات 
به بازارهایی باشیم که بتوانیم این گونه محصوالت را 

مورد استفاده قرار بدهند.  
انصاری درباره سیاست وزارت امور خارجه با توجه 
نشان  نباشد خاطر  خام  که  های صادرات  تحریم  به 

کرد: این بر می گردد به سیاست های کل کشور. آنچه 
اقتصادی را در توسعه کارخانه های  از اهداف بزرگ 
صادرات  برای  بودیم  شاهد  امروز  معدنی  و  صنعتی 
محصوالت تولیدی به بازارهای بین المللی کمک می 
کنیم و این وزارتخانه نیز تابع سیاست های اقتصادی 

کشور کمک می کند از خام فروشی جلوگیری شود.

صادرات مواد معدنی به جای نفت
بازدید  این  در  نماینده سیرجان  پور،  شهباز حسن 
بیان کرد: ما به دنبال صادرات مواد معدنی و صنایع به 
جای نفت هستیم ما به دنبال این هستیم که کشور 
. وی  اداره کنیم  بتوانیم  ایرانی  تولید  با سرمایه و  را 
از خام  ما  آنچه که ما شاهد هستیم  افزود:  ادامه  در 

فروشی به آخرین مرحله تولید فوالد رسیده ایم در 
مجموع جهان فوالد با مدیریت موفق مهندس عباسلو 

شمش فوالد درحال تولید است.

معرفی این ذخایر ارزشمند به دنیا
محمودآبادی، سرپرست فرمانداری در رابطه با نقش 

این همایش ها و دیدگاه سفیران در این دو روز  به 
خبرنگار نسیم امید بیان کرد: ما فرصتی پیدا کردیم 
دنیا  به  داریم  راکه  ذخایری  ارزشمندترین  این  که 
شرکت  ذخایر  این  کنار  در  مخصوصا  کنیم.  معرفی 
تبدیل  تا  اکتشاف  از  فوالد  جهان  مثل  عظیم  های 
عظیمی  بخش  آلومینیوم،  و  شمش  به  آهن  سنگ 
از نیروهای سیرجان و استان را که تکمیل کردند و 
حجم زیادی از مشکالت در واقع اقتصادی در حوزه 

بیکاری  و رونق تولید حل و فصل کنند.
ظرفیت  افزایش  دنبال  به  توسعه  های  طرح  در 

هستیم 
جهان  مجتمع  عامل  مدیر  عباسلو،  علی  مهندس 
و  آینده  توسعه  طرح  و  فعلی  ازظرفیت  فوالد 
نسیم  خبرنگار  به  فوالد   تولید  برای  راهکارهایی 
امید گفت: خدا را سپاس که توانستیم از مرحله خام 
فروشی به مرحله تولید راه پیدا کنیم و کارخانه شبانه 
با ظرفیت یک میلیون و دویست هزار تن در  روزی 
حال تولید زنجیره  فوالد سنگ آهن شمش تکمیل 
شده است و انشاا... در طرح های توسعه ما به دنبال 
افزایش ظرفیت هستیم و به همین زودی طرح های 

توسعه  را شروع خواهیم کرد.
وی درباره افتتاحیه طرح های جهان فوالد افزود: هر 
موقع مقامات به سیرجان تشریف بیاورند ما آمادگی 
و  شمش  کارخانه  این  در  داریم  را  ها  افتتاحیه  این 

تولیدات به صورت مستمر انجام می شوند. 
مدیر عامل مجتمع جهان فوالد در سخن پایانی که 
تولیدات جهان فوالد به کجا صادر می شود بیان کرد: 
در مرحله اول نیاز داخلی خودمان درکارخانه بردسیر 
میلگرد تولید می کنیم یک بخش هم فروش داخلی 
داریم سپس برای صادرات سایر کشورها برنامه ریزی 
اینکه دغدغه همه مردم اشتغال  به  با توجه  داریم و 
به 2 هزار  نزدیک  جوانان است مجتمع جهان فوالد 
نفر اشتغال زایی در کارخانه ذوب دارد امسال هم که 
طرح های توسعه شروع شود اشتغال زایی 500 نفری 

در طرح اشتغال داریم.
همچنین شرکت جهان فوالد حامی نوزدهمین دوره 

مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر کشور بوده است.

 در پی بازدید سفرا و رایزنان اقتصادی از مجتمع جهان فوالد مطرح شد؛

جهان فوالد، اعتماد به نفس ما را باال می برد



موضـوع  مذهبـی:  خدامـی،  حسـن 
مسـئولیت اجتماعی از موضوعات مهمی 
اسـت که مـورد توجه این اسـام هسـت 
و مربوط به تمام اقشـار جامعه، شـرکت 

علـی سـوند رومـی، جامعه شـناس: بـرای اینکه هـا، نهادهـا و سـازمان هـا و ... اسـت. 
شـهروند مسـئولیت پذیـر تربیـت کنیـم نبایـد 
کـودک را پرتوقـع و غیـر مسـئول تربیـت کنیم.

4 نسیـم امیدجـامعه

 استعمار پسا مدرن انگلستان؛
هدایت منابع مالی به کانادا

دکتر جواد عباسلو: انگلستان در قرن های 16 
تا 20 میالدی در سراسر گیتی به بهانه آبادانی 
به چپاول منابع کشورهای آسیایی، آفریقایی حتی 
آمریکایی می زد که به این عملکرد استعمار کهنه 
نیروهای  با  انگلیسی ها  مستقیما  گفتندکه  می 
نظامی وارد می شدند گاهی با جنگ و اشغال، گاهی با قراردادهایی 
که با سران مفسد این کشورها می بستند در این مناطق شروع به 
فعالیت های اقتصادی در واقع غارت منابع و ثروت مردم بومی می 
کردند. ولی پس از انقالب های استقالل طلبانه مجبور می شدند 
مستعمرات خود را رها کنند که در کشور ما دکتر محمد مصدق با 
ملی کردن صنعت نفت دست انگلیسی ها را از منابع نفتی قطع کرد 
ولی به صورت های دیگر بعد از کودتای 28 مرداد  به غارت منابع 
ادامه داد  تا اینکه انقالب 57،  انگلیسی ها را از چپاول به روش 

های قبلی مایوس کرد.
اکنون به نظر می آید که آن ها بیکار نمانده و با نفوذ عوامل خود 
در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری پروژه چپاول را از طرق 
دیگر پیگیری می کنند. الزم به یادآوری است که یکی از روش های 
پیشبرد اهداف استعماری خودشان را ناامید سازی مردم از طرق 
از شرکت در تعیین سرنوشت  مختلف مثل دلسرد سازی مردم 
و انتخابات با انجام تقلب انتخاباتی توسط برخی و پرونده سازی 
بی مورد برای افراد خوشنام و مورد وثوق مردم و در نهایت با به فساد 
کشاندن مسئوالن و مدیران .. و با ایجاد فساد و ناکارآمدی ناشی 
از آن و درنهایت نخبگان علمی و اقتصادی کشور را نیز ترغیب به 

مهاجرت به کشورهای غربی به ویژه کانادا می کنند.
 اگر بررسی میدانی انجام شود برخی مدیران و مسئوالن خود و 
خانواده شان تابعیت دوگانه کانادا را اخذ نموده اند و سرمایه های 
به دست آمده را که اکثرا به طرق ناصحیح و رانتی وتوام با فساد 
حاصل شده است را به بانک های کانادا هدایت نموده اند، در واقع 
بدین طریق حجم وسیعی از منابع مالی کشور را به سمت بانک های 
تحت تسلط و حاکمیت بریتانیا که به روشی کامال حرفه ای کیش 
استعماری خود را ادامه می دهند وگاها افراد ناآگاه و سالم نیز فریب 
تبلیغات مسموم آن ها را خورده همسو با این تبلیغات می شوند و 
موجبات دلسردی بیشتر مردم و مهاجرت افراد نخبه اقتصادی و 

علمی گشته و آب به آسیاب انگلیس استعمارگر می ریزند.
درنهایت نخبگان اجتماعی سیاسی باید این دغل های استعماری را 
کشف و برای مردم روشنگری نمایند و هرگونه ایجاد جو ناامیدی 
توسط هر فرد در هر سطحی از مسئوالن و دست اندرکاران و یا 
توسط بوق های تبلیغاتی مستقر در انگلستان با هر روشی چه با 
ایجاد ناامیدی یا بوسیله پرونده سازی های کاذب و ... همه خواسته 
و یا ناخواسته پیروی از این سیاست استعماری پسا مدرن انگلیس 
برای همه فاسد انگاری در کشور است. در صورتیکه در کشور بسیار 
نیروهای کارآمد و مخلص چه در سطح مدیران و مسئوالن و چه 
در بین آحاد ملت وجود دارد که از نظر تعداد و درصد غیر قابل 
مقایسه با مفسدین می باشند و کشور ایران آینده درخشانی از این 
نظر دارد. به شرطی که خباثت انگلیس و سیاست های مخرب آن 
را بدانیم و اجازه تحرک در سپهر سیاسی کشور به عوامل پیدا و 

پنهانش ندهیم.
*فعال اجتماعی سیاسی

یادداشت

گروه فرهنگ: در مسئولیت اجتماعی خیلی 
منتظر قانون، بخشنامه و دولت نباشیم. اولین 
گامی که می توانیم برداریم باید ببینیم چه 
کاری حتی کوچک، حتی با یک ساعت وقت 
گذاشتن برای آموزش یک نفر، سروسامان 
دادن به محله ای که در آن زندگی می کنیم 
و یا با شرکت در برگزاری مراسم ها و کارهای 
چه  با  ببینیم  خودمان  دهیم.  انجام  خیریه 
کارهایی می توانیم مسئولیت اجتماعی را در 
جامعه به عنوان یک شهروند نهایی کنیم. 
را  مشترک  دغدغه  این  که  است  این  مهم 
چیزی  هر  از  تر  مهم  این  و  باشیم  داشته 
است. همه زندگی ما کار و تالش شخصی و 
پول نیست. دیگران را هم باید ببینیم و اگر 
الزم باشد دیگران هم ما را ببینند. 14 آبان به 
نام »روز فرهنگ عمومي« است و با توجه به 
اهمیت موضوع به بحث مسئولیت اجتماعی 

از دیدگاه کارشناسان پرداختیم.

 مسئولیت پذیری
 از خانواده شروع می شود

کارشناس  فضلعلی،  نجمه 
درباره  روانشناسی  ارشد 
مسئولیت  اجتماعی  با بیان 
اینکه این موضوع در سطوح 
مختلف شکل می گیرد، گفت: 

از  پذیری  مسئولیت  بحث  در 
اما  می شود  شروع  خانواده 
همه  ها  خانواده  متاسفانه 
اختیار  در  امکاناتی  نوع 
فرزندان قرار می دهند و در 
قشر  با یک  ما  حال حاضر 
می شویم  روبرو  دبیرستانی 
که کارهای حداقلی شخصی 
خود را نمی تواند انجام بدهد.

اینکه  برای  افزود:  وی 
و  گر  مطالبه  را  جامعه 
مسئولیت  به  که  کسانی 

پذیر و اجتماعی تربیت کنیم باید ابتدا خانواده از 
سنین کودکی فرزندان را در کارها مشارکت دهند 
و در ادامه معلمان و اولیای مدارس باید جوانان را 

پرورش بدهند و ریشه وندالیسم در این 
است که فرزندان مسئولیت پذیر نیستند 
گفت: این اتفاقات به این دلیل است که 
افراد آشنایی با حقوق و وظایف 

خود است.
پایان  در  روانشناس  این   

تحقیقات  نتایج  کرد  تاکید 
احساس  که  می دهد  نشان 
عزت نفس، شیوه فرزند پروری 

منسجم، صمیمی و پاسخگو، مشارکت 
غیررسمی،  و  رسمی  اجتماعی 
بین شخصی،  اجتماعی  اعتماد 
اعتماد تعمیم یافته  و پایگاه اقتصادی 
بر  تأثیرگذار  متغیرهای  اجتماعی 

مسئولیت پذیری اجتماعی هستند.

 مسئولیت اجتماعی مربوط 
به تمام اقشار جامعه است

حسن خدامی، کارشناس مذهبی 
در این باره گفت: گرچه این بحث 
امروزه با این قالب مطرح می شود 
اما توجه به منابع اسالمی از جمله قرآن کریم 
نشان می دهد که دین مبین اسالم به این موضوع 
اهمیت ویژه ای قائل است که از جمله می توان به 

احکامی 
و  الناس  حق  مثل 

اقتصادی  واجبات  حقوق حیوانات، حق حیات، 
عقود  و  معامالت  احکام  خمس،  و  زکات  مثل 
اسالمی مثل نکاح احکام مربوط به اهل ذمه و 
... که به وضوح توجه به مسئولیت اجتماعی را 

می توان دید.
وی در ادامه افزود: با توجه رشد جوامع بشری 
و به تبع آن لزوم تامین نیازمندی ها انسان ها به 
مشاغل و کسب و کارهای جدید هر روز اضافه 
می شوند دقیقا هر یکی از این امور در کنار اینکه 
بخشی از نیاز انسان ها را برآورده می کند آسیب 
خود  همراه  است  ممکن  را  تهدیدهایی  و  ها 
داشته باشدکه این آسیب ها ممکن است فردی 
یا اجتماعی باشد از جمله آلودگی محیط زیست 
در  قطعا  و...  معادن  و  صنایع  گسترش  اثر  در 

خیال این آسیب 
برای  حقوقی 
که  هایی  انسان 

در معرض این تهدید هستند شکل می گیرند. 
وی در ادامه افزود: مسئولیت اجتماعی بیانگر 
عنوان  تحت  فعالیتی  هر  و  است  موضوع  این 
شرکت یا موسسه یا سازمان و... فقط منحصر که 
کسب درآمد برای صاحبان آن مجموعه نیست 
بلکه به همراه انجام فعالیت ها باید توجه به اثرات 
مخربی که  برای دیگران به ارث می گذارند داشته 
و آن اثرات مخرب اوال تا به حد ممکن کاهش 
نیست  پیشگیری  قابل  که  حداقل  ثانیا  و  دارد 
به  منحصرا  فقط  موضوع  این  و  نماید  جبران 
شرکت ها و سازمان های بزرگ نیست گرچه در 

این خصوص بیشتر به ذهن نیاز پیدا می کند اما 
در فعالیت های فردی را هم شامل می شود. لذا 
موضوع مسئولیت اجتماعی از موضوعات مهمی 
است که مورد توجه این اسالم هست و مربوط 
به تمام اقشار جامعه، شرکت ها، نهادها و سازمان 
ها و ... است. امید است توجه هر چه بیشتر به این 
موضوع باعث برطرف شدن بسیاری از مشکالت 

اجتماعی ما بشود.

 بلوغ و نگرش دو شرط مسئولیت 
پذیری هستند

علی سوند رومی، جامعه شناس در این رابطه 
اگر  اجتماعی  های  مسئولیت  بحث  در  گفت: 
که  است  صورت  این  به  کنیم  تعریف  بخواهیم 
شرایط  بهبود  برای  تالش  و  کنترل  پیشگیری، 
اجتماعی و سیاسی. به گفته وی یکی از موضوعاتی 
که امروزه در دنیا در حوزه های مختلف از جمله 
حوزه اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد، موضوع 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بنگاه ها و افراد 
بنگاه ها  و  ها  است که شرکت  تعهدی  و  است 
در کنار درآمد و سودشان در عرصه های دیگر از 
جمله محیط زیست، آموزش و مسایل اجتماعی، 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛ برای حمایت 
شاخص های  ارتقاء  و  از 
اجتماعی  و  فرهنگی 
شهروندان انجام می دهند.

بیان  با  ادامه  در  وی 
اینکه مسئولیت اجتماعی 
شرکت  شامل  فردی 
اجتماعی  در  فرد  هر 
که در آن زندگی می کند است. می توان گفت 
نسبت عالقه مندی هر شخص به اتفاقاتی که در 
جامعه می افتد و شرکت فعال برای حل برخی از 
مشکالت محلی است، افزود: اما در بحث مسئولیت 
یکی  است که  پذیری شهروندان دو شرط الزم 
از فرد به بلوغ کامل رسیده باشد و دومین شرط 
معرفت و نگرش آن است که مسئولیت پذیر باشد.

های  مسئولیت  که  این  خصوص  در  وی 
اجتماعی چگونه فراگیر می شود، بیان کرد: برای 
اینکه شهروند مسئولیت پذیر تربیت کنیم نباید 

کودک را پرتوقع و غیر مسئول تربیت کنیم.

 نظر سه کارشناس درباره بی تفاوتی، به مناسبت »روز فرهنگ عمومی«؛

دغدغه مسئولیت اجتماعی نهادینه شود 
 کمرنگ بودن مسئولیت اجتماعی فردی

شنبه 11 آبـان 1398، شماره 206 ، سال پنجم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه ششدانگ زمین محصور دارای پالک 7032  اصلی به مساحت 119/27 مترمربع واقع در 
اراضی زیدآباد بخش 37 کرمان مورد تقاضای آقای محمدعلی پور خسروانی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال 
تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 98/7/30 مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 9 صبح روز شنبه 
98/9/2  در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرددکه 
در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با 
معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون 
حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره اعالم تا 
به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشار: شنبه 98/8/11 - محمد آرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم اقدس محمدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 12 فرعی از 5058 و 5060 اصلی واقع در بخش 
37 کرمان بنام خانم اقدس محمدی 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 صادرمی گردد. تاریخ انتشار: 1398/8/11 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
احتراماً نظر به اینکه در پرونده کالسه 980107 بایگانی اجرای احکام شوراها بر اساس صدور 
اجرائیه محکوم علیه حسین نیکوره نژاد محکوم به پرداخت مبلغ 3/780/000/000 ریال 
پالک  شماره  ملک  مشخصات  که  گردیده  آبادی  جمیل  مجید  له  محکوم  حق  در  خواسته  اصل 
سوم  طبقه  در  احداثی  مربع  متر   70 حدودا  کرمان   36 بخش  اصلی   69 از  فرعی   27 ثبتی 
با عرصه موقوفه به مساحت 218/85 متر مربع  روی پیلوت واحد شمالی ساختمان واحد 5 
شماال درب و دیوار به طول 11 متر شرقا به طول 20 متر جنوبا 11 متر غربا 20 متر دارای 
شرایط با قابلیت بهره برداری- اسکلت بتنی- سقف تیرچه فوم -آسانسور - آیفون - کمد 
دیواری- پارکینگ باشد که محکوم له تقاضای فروش فوق را از طریق اجرای احکام شوراها 
نموده اند که توسط کارشناس رسمی  دادگستری بازدید و پالک فوق واقع است در خیابان 
به  که  باشد  می  پیلوت  روی  سوم  طبقه  چپ  سمت  پالک  سومین   28 بست  بن  کوچه  خواجو 
مبلغ 2/170/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت گردیده  و مال معرفی شده در روز 
دوشنبه به تاریخ 1398/8/27 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 
میگردد  واریز  دولت  درآمدهای  حساب  به  مابقی  اجرایی  های  هزینه  کسر  از  پس  انصراف 
متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 10 درصد مبلغ پیشنهادی که 
گردد  واریز  ملی  بانک  نزد  دادگستری  به شماره حساب 2171293825007 سپرده  واریز 
داخل پاکت دربسته حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی به این 
اجرا ارسال و یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند و روی پاکت قید نمایند مربوط به 
مزایده مورخه دوشنبه 1398/8/27 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 دفتراجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان- عباسلو 

آگهی فقدان سند مالکیت
 46 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  عسکری  غالمرضا  آقای 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1560 فرعی از 2112 اصلی واقع 
در بخش 35 کرمان بنام آقای غالمرضا عسکری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 
واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/8/11 - 

محمد آرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

روانشـناس:  فضلعلی،  نجمه 
در حـال حاضر ما با یک قشـر 
دبیرسـتانی روبرو می شویم 
کـه کارهـای حداقل شـخصی 
انجـام  نمی تواننـد  را  خـود 

بدهند.

نجمه فضلعلی

حسن خدامی

علی سوند رومی



رئیس پلیس فتا:
ناامنی در استفاده از اینترنت رایگان اماکن عمومی

ساله ای   41 خانم  حوادث:  گروه 
در  خردکنی  سبزی  کارگاه  در  که 
به وسیله  شیراز  صنعتی  شهرک 
شدند،  قطع  انگشتش   4 ساتور 
در  سیرجانی  پزشک  توسط 

بیمارستان شیراز پیوند زده شد.
تخصص  فوق  رادمهر،  علی  دکتر 
»نسیم  با  گفت وگو  در  دست  جراحی 
امید«گفت: عمل پیوند دو ساعت پس 
از قطع دست انجام شد و این جراحی 
6 ساعت طول کشید که به موفق بودن 

این عمل امیدواریم.
طالیی  زمان  کرد:  بیان  ادامه  در  وی  
برای  و  ساعت   6 انگشت  پیوند  برای 
و عضو  پا حدود 2 ساعت است  و  بازو 
قطع شده باید روی ترکیبی از آب و یخ 
بیمارستان منتقل شود.  به  و  نگهداری 
این فوق تخصص جراحی دست و پیوند 
میکروسکوپی افزود: اگر عضو قطع شده 
پیوند  قابلیت  شود،  نگهداری  فریزر  در 

ندارد.
گفتنی است دکتر رادمهر سال گذشته 

نیز در یک عمل جراحی کم نظیر مچ 
با  را  ساله   31 جوان  شده  قطع  پای 

موفقیت پیوند زده بود.

از  شهرستان  فتا  پلیس  رئیس  حوادث:  گروه 
احتمال به خطر افتادن امنیت اطالعات گوشی 
در  رایگان  فای  وای  از  استفاده  در  هوشمند 

اماکن عمومی خبر داد.
برخی  اینکه  به  اشاره  با  پور   مرتضی صفی  سروان 
کاربران در مکان های عمومی نظیر هتل، کافی شاپ 
و مراکز خرید از اینترنت و وای فای رایگان استفاده 
وای فای  از  استفاده  بدانیم  باید  گفت:  می کنند، 
خطر  به  را  ما  اطالعات  امنیت  است  ممکن  رایگان 
سیم(  )بدون  وایرلس  اینترنت  به  اتصال  و  بیاندازد 
تمامی  و  است  و همگانی  وای فای، چون عمومی  یا 
استفاده  عبور  رمز  و  کاربری  نام  یک  از  کاربران 
در  ناامنی  به سمت  را  کاربران  ناخودآگاه  می کنند، 
آن مکان پیش می برد. وی ادامه داد: با اتصال رایگان 

حمالت  نظیر  مختلف  کالهبرداری های  افزایش 
سایبری، ورود بدافزار ها و باج افزاری و فیشینگ را 

برای کاربران در پی خواهد داشت.

رئیس پلیس فتا به کاربران فضای مجازی تاکید کرد: 
شهروندان بهتر است کار های مهم و حساس خود از 
جمله عملیات بانکی، چک کردن ایمیل های حساس 
و یا خرید های اینترنتی خود را با استفاده از وای فای 
عمومی انجام نداده و این اقدامات را به زمانی دیگر 
موکول  می کنند،  استفاده  خانگی  امن  شبکه  از  که 

کنند.
که  همشهریان  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی  همچنین 
با استفاده از یکی از نرم افزارها اقدام به خرید شارژ 
کالهبرداری  تومان  میلیون   23 مبلغ  بود،  کرده 
مبلغ  فتا  پلیس  تالش  با  که  گرفت  صورت  وی  از 
درگاه ها  از  شهروندان  افزود:  شد،  داده  برگشت  آن 
اینترنتی و سایت های نامعتبر به خصوص تلگرام و 

صفحات اینستا خریداری نکنند.

شهرستان  فرمانده  حوادث:  گروه 
هاي  محدودیت  اعمال  از  سیرجان 
ترافیکي روز 13 آبان با هدف برگزاري 
باشکوه راهپیمایي ویژه این روز خبر 

داد.
با  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
گرامیداشت فرا رسیدن یوم ا... 13 آبان روز 

مبارزه با استکبار جهاني و نماد ایستادگي 
مردم در برابر زورگویان، از اعمال محدودیت 
هاي ترافیکي در این روز خبر داد و اظهار 
داشت: همزمان با 13 آبان و از ساعت 8 
از  راهپیمایي  برگزاري  مسیر  در  صبح 
چهار راه موحدی به سمت خیابان نصیری 
شمالی تا تقاطع چهار راه سپاه و از سه راه 

خیام تا چهار راه سپاه حسینیه امام خمینی 
محدودیت هاي ترافیکي اعمال خواهد شد. 
وي با بیان اینکه در خیابان هاي منتهي 
به مسیر راهپیمایي نیز اعمال محدودیت 
هاي ترافیکي خواهیم داشت، افزود: هدف 
ترافیکي  هاي  محدودیت  اعمال  از  مهم 
برگزاري باشکوه مراسم راهپیمایي و تامین 

فرمانده  است.  انتظامي-ترافیکي  امنیت 
انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد: 
شایسته است در این روز و تا خاتمه مراسم 
خصوصا  مردم  مختلف  اقشار  راهپیمایي 
رانندگان محترم همکاري و مشارکت الزم 
را با پلیس داشته تا راهپیمایي باشکوه و 

دشمن شکن برگزار شود.

استفاده از دهانشویه
در موارد خاص است 

ایجاد  علل  تشریح  با  دندانپزشک  یک  خبر:  گروه 
پوسیدگی دندان ها گفت: استفاده از دهانشویه ها باید 

با مشورت پزشک انجام شود. 
دکتر جالل پورامینایی، درخصوص علل ایجاد پوسیدگی دندان 
پوسیدگی  محل  نظر  از  را  ها  پوسیدگی  اگر  داد:  توضیح  ها 
بررسی کنیم می توانیم عنوان کنیم که پوسیدگی در سه نقطه 
ایجاد می شود. وی در این رابطه توضیح داد: اولین نقطه سطح 
جونده در آسیاهای بزرگ و کوچک که روی این سطوح جونده 
شیارهای باریک ولی عمیقی وجود دارد که به علت عدم ورود 
زندگی  برای  مناسبی  محیط  آنها  داخل  به  مسواک  موهای 
میکروب ها فراهم می شود. لذا دندان ها در این نواحی خیلی 
مورد  در  امر  این  که  می گردد  و خرابی  پوسیدگی  دچار  زود 
اولین آسیای بزرگ که در حدود شش سالگی می روید اهمیت 
بیشتری دارد. دومین محل اطراف ناحیه تماس بین دندان ها 
است، این ناحیه نیز به علت آنکه به وسیله مسواک قابل تمیز 
کردن نیست از نواحی مستعد پوسیدگی به شمار می آید که 
معموال از سنین 20 سالگی به بعد در این نواحی پوسیدگی 
نخ  از  است  نواحی الزم  این  تمیز کردن  برای  دیده می شود، 
دندان استفاده کنیم. سومین محل ناحیه انتصال لثه با دندان 
بسیار  غلط  زدن  مسواک  اثر  در  بیشتر  نواحی  این  که  است 
حساس شده و گاهی حتی در اثر زیادی حساسیت مجبور به 
ترمیم دندان در این نواحی می شویم. در مورد بهداشت و نحوه 
مسواک زدن و نوع مسواک و نخ دندان در قسمت پیشگیری 
بیشتر صحبت می کنیم. اما آنچه که باید متذکر شویم استفاده 
از دهانشویه است بارها شنیده ایم که بسیاری از مردم به جای 
مسواک زدن از آب نمک رقیق شده استفاده نموده آن را غرغره 
می کند. این دندانپزشک با بیان اینکه استفاده از آب و نمک 
یا دهانشویه در کل مفید بوده اما اگر این کار مرتب ادامه یابد 
نه تنها مفید نخواهد بود بلکه مضر هم است، توضیح داد: در 
دهان باکتری های مفیدی وجود دارد که با این کار باعث از بین 
بردن این باکتری های مفید می شویم و در نتیجه دهان مواجه 
با بیماری های قارچی می شود و یا زمینه رشد باکتری ها مضر 
فراهم می شود پس استفاده از دهانشویه ها باید در موارد خاص 
انجام گیرد یا اگر چنانچه عادت به استفاده از آب و نمک دارید 

هفته ای یک بار این کار انجام شود.

مرگ مشکوک در خیابان امام  
گروه حوادث: چهارشنبه گذشته یک همشهری در پیاده 
نشسته  نیمکت  روی  که  حالی  در  )ره(  امام  خیابان  رو 
بود، فوت کرده که هنوز علت اصلی اش مشخص نیست.

از  یکی  شهرستان،  پلیس  اجتماعی  معاونت  گزارش  به 
امام متوجه فردی می شود  همشهریان هنگام عبور از خیابان 
با  و  است  نیمکت نشسته  بر روی  متعادل  غیر  به صورت  که 
نزدیک  و  انتظامی   نیروی  ماموران  و  می گیرد  تماس  پلیس 
شاهدان  گفته  به  که  می رود  حادثه  محل  به  گشت  ترین 
پیاده رو  کنار  صندلی  روی  دقایقی  فوت  از  قبل  وی  محل، 
استراحت می کرده که دچار ایست قلبی شده است که ماموران 
بررسي های اولیه را انجام می دهند. طبق مدارک این فرد 46 
ساله رضا مستقیمی نام دارد و ظاهرا دچار ایست قلبی شده 

و فوت کرده است. 

کشف 97 کیلوگرم تریاک 
کشف  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
97کیلوگرم تریاک و دستگیری 8  نفر قاچاقچی در سه 

عملیات جداگانه در هفته گذشته خبر داد.
اظهارکرد:  خبر  این  اعالم  با  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
توسط  مخدر  مواد  جابجایی  و  مبني حمل  خبری  دریافت  با 
یک دستگاه خودروی وانت پیکان از محورهای بافت بالفاصله 
موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت 
و محل تردد قاچاقچیان شناسایی شد. وی در ادامه بیان کرد: 
ماموران پس از شناسایی خودروی وانت پیکان در محورهای 
به راننده خودرو دستور ایست دادند که در این رابطه دو نفر 

دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی اضافه کرد: طی عملیاتی دیگر توسط پلیس 
با مواد مخدر شهرستان از یک خودرو سمن مقدار 3  مبارزه 
کیلوگرم تریاک کشف خودرو توقیف شد که در این عملیات 
پلیس  جداگانه  عملیاتی  در  همچنین  شد.  دستگیر  نفر  یک 
یک خودرو  از  که  موفق شد  مخدر شهرستان  مواد  با  مبارزه 
رابطه  این  در  نفر   5 و  تریاک کشف  کیلوگرم   12 مقدار  پژو 

دستگیر کند.

سارق به همراه خودروی سرقتی
دستگیر شد

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری 
یک نفر سارق خودرو و کشف خودروی سرقتی در هفته 

گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایرانژاد با اعالم این خبر بیان کرد: در پی 
تماس مرکز این پیام فرماندهی استان مبنی برسرقت یک وانت 
مختلف  محورهای  در  شهرستان  های  پاسگاه  بالفاصله  مزدا 
طرح مهار را اجرا کردند. وی در ادامه افزود: پس از این موضوع 
به  سیرجان  محور  در  را  خودرو  زیدآباد   15 کالنتری  پاسگاه 
شهربابک متوقف و در این رابطه یک  سارق نفر دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان به شهروندان توصیه کرد: به منظور 
نگذاشتن  ایمنی  نکات  حداقل  خودرو  سرقت  از  پیشگیری 
سوییچ بر روی خودرو، استفاده از دزدگیر و ... را رعایت کنند.

حوادث

خبــر

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

دکتر علی رادمهر، پزشک سیرجانی باز شگفتی آفرید؛ 

پیوند 4 انگشت قطع شده دست

اعمال محدودیت هاي ترافیکي یوم ا... 13 آبان در سیرجان
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می  اگر  کنم  می  خواهش  شهر  شورای  محترم  ریاست  از  سالم  با   
خواهد خدمتی به شهروندان این شهر انجام دهد و امنیت و بهداشت به 
مردم هدیه دهد برای جمع آوری تمامی سگ های ولگرد کاری بکندکه 

تمام شهر را تسخیر کرده اند.! 8027
 سالم، خواهش می کنم به گوش مسئولین برسانید چرا این گرانی 
ها و بدبختی ها از گریبان مردم بخصوص قشر فقیر و بی درآمد دست 

بردار نیست؟7325
 با عرض سالم لطفاً در خصوص فضایی که برای بچه ها توی پارک 
درست می کنند مسایل ایمنی را رعایت کنند. توی پارک سه راه کرمان 
سکوی صخره نوردی پالستیکی نصب کرده اند که متأسفانه بتن اجرا 
بیفته آسیب  اگه یه بچه  باالتر و  بادی که ریختن  از سطح ماسه  شده 

جدی می بیند. 2961
 خیابان هایی که جدیدا آسفالت آنها کنه و مجدد آسفالت می شوند 
شیب ندارند و پر از پستی و بلندی هستند. نظارتی از طرف شهرداری و 
شورای شهر بر کار آنها وجود ندارد. نمونه خیابان نظام الملک که پر از 

مشکل است. رئیس شورا چکار می کنید؟ 5428
 با سالم، قوانین رانندگي جز براي نظم و حفظ جان انسان ها نیست 
اما با توجه به صدور بعضي از قبوض به صورت پیامک اگر افسران عزیز با 
توجه به موقعیت خطر آفریني تخلف حداقل مبلغ را در نظر مي گرفتند 

راننده متخلف بیشتر شرمنده مي شد. با تشکر 5851
دارد  امام رضا)ع(  و  بیمارستان دولتی غرضی  تا   سالم سیرجان دو 
و  نماینده  آیا  ندارند  سونوگرافی  و  اسکن  تی  سی  و   MRI هیچکدام 
فرمانداری و نظام پزشکی به فکر مریض ها هستند؟ آنها باید بمیرند تا 

بروند شهر دیگری مداوا شوند؟ 3810
 سالم، تشکر فراوان از زحمات و پیگیری های صادقانه مدیریت شریف 
ایجاد روشنایی  بابت  اداره برق به ویژه جناب نخعی  و پرسنل پرتالش 
کوچه حسینیه و مسجد ساالرشهدا ، خ ابوریحان روبروی کمیته امداد 

امام)ره( و خیابان های اطراف اجرتان باساالر شهدا)ع( خداقوت.4179
 در ایتالیا هر زوجی صاحب فرزند سوم شود دولت برای افزایش نسل 
جوان عالوه بر پرستارکودک وسبد حمایتی، یک زمین کشاورزی به آنها 
واگذار می کند تا هم زوج را تشویق کرده باشد، هم آن خانواده در رشد 
اقتصاد کشور فعال باشند و هم برای خود درآمدزایی کنند، ولی در ایران 
زوجی که صاحب سومین فرزند شود نه تنها آن حمایت ها نمی شود 
بلکه باید برای تأمین مخارج شان کاسه گدایی دست بگیرند خصوصأ اگر 

آن زوج کارمند یا کارگر باشند. 0114
 دیشب رفتم بیمارستان امام رضا تریاژ زایشگاه انقدر این تخت بلند 
باید  نه  گفت  بدین  چارپایه  یه  بابا  گفتم  باال  برم  ازش  نمیتونستم  بود 
این  باال گفتم  بزار رو تخت خودتا بکش  باال!! دستاتو  همینجوری بری 
حرکت مال اوناییه که حامله نیستن میتونن وزن خودشونو بکشن باال 
جالبه که زیرانداز یکبار مصرف هم ندارن که بدن به مریض میگن برو 
که  میکردن  تایید  خودشون  یعنی  بیار.  بخر  پایین  طبقه  داروخونه  از 
تختشون پر از چرکه درمونگاها زیرانداز یبار مصرف دارن تعویض میکنن 
واسه هر بیمار، اونوقت اینا یه هزینه جداگونه ام میندازن رو دست آدم 
واسه زیر انداز با اینکه بیمارستان تازه سازیه ولی سرویس بهداشتیش 
برای روز زایمانتون یه زیر  بازدید زایشگاه گفت  یا روزی رفتیم  کثیفه 
انداز همراتون باشه که بندازین رو این توپ ورزشی!! چون ممکنه کثیف 
باشه از مریض قبلی!!! میخواسم بگم یعنی با ضد عفونی کال آشنا نیستین 

ها. )مراجعه حضوری یک شهروند(

ویژه

افتتاح کارخانه توسعه آهن جهان فوالد 
با حضور رییس جمهور 

صنعت،  سازمان  رئیس  نژاد،  حسینی  مهدی  ایسنا: 
معدن و تجارت استان با بیان اینکه در 2 یا 3 هفته 
آینده کارخانه توسعه آهن جهان فوالد با حضور رئیس 
و  تولید  افتتاح خواهد شد، گفت: خط سوم  جمهور 

کارخانه 5 میلیون تنی گندله سازی گل گهر در اوایل سال آینده به بهره 
برداری خواهند رسید و همچنین 2 کارخانه کنسانتره با ظرفیت 2 میلیون 
تن و یک کارخانه گندله سازی با ظرفیت 5 میلیون تن گندله دیگر نیز در 

آینده در این منطقه احداث خواهد شد.

پوشش ویزیت متخصصان طب سنتی
در بیمه سالمت 

ایرانی  دانشکده طب سنتی،  رئیس  خبرنگاران جوان: 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: شورای عالی بیمه 
نظام  در  را  ایرانی  سنتی  طب  ادغام  مسیر  سالمت 
سالمت هموار کرد. محمد ستایش  در این باره گفت: 
با تصویب شورای عالی بیمه سالمت کشور ویزیت پزشکان متخصص طب 
ایرانی با تعرفه متخصص، در تعهد سازمان های بیمه گر پایه قرار گرفته است 
و پوشش ویزیت متخصصان گامی در اجرایی شدن ادغام خدمات تایید شده 

طب سنتی خواهد بود.

شهروندان مشکالت ترافیکی را طی نامه اعالم کنند
فرماندار  عمرانی  معاون  نژادبیگلری،  علی  امید:  نسیم 
گفت: در خصوص مشکالت ترافیکی دور برگردان نرسیده 
به چهارراه رضوی باید واحد ترافیک شهرداری ببینیم چه 
برنامه ای برای آن دارد، چون شهرداری مشاور گرید یک 
را دارد و در حال بررسی تمام نقاط شهر است و نقاطی که 
مشکل ترافیکی دارند را بررسی می کند و طرح ارائه می 
دهد. معاون عمرانی فرماندار در ادامه بیان کرد: شهروندان و یا موارد این چنینی که 
باعث مشکل ترافیکی است اگر نامه ای به معاونت عمرانی فرمانداری ارسال کنند 

تا آن را بررسی و در شورای ترافیک مطرح می کنیم.

قهرمانی آرمان گهر
در رقابت های جام جهانی کارگری 

ایلنا: نماینده ایران در رقابت های جام جهانی کارگری 
فوتبال شرکت ها به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. 
این رقابتها با حضور 16 تیم در موناکو آغاز که در 
کشورمان  نماینده  سیرجان  گهر  آرمان  تیم  پایان 

موفق شد با پیروزی در تمامی بازی ها و 6 برد و کسب 18 امتیاز مقتدرانه 
به مقام قهرمانی دست یابد. در بازی فینال این رقابت ها تیم آرمان گهر 
سیرجان موفق شد با نتیجه 2 بر 1 تیم  RTC کشور کیپ ورد را شکست 
داده و قهرمانی این مسابقات را بدست آورد. این اولین حضور ایران پس 

از عضویت سال گذشته در کنفدراسیون جهانی فوتبال شرکت هاست.

بازرسی از حدود سه هفته  گروه خبر: شنیده شده است سازمان 
پیش در شهرداری نجف شهر حضور داشته و در این رابطه تخلفاتی 

از شهرداری و برخی اعضای شورای شهر گزارش شده است.
به گزارش رسیده به دنبال حضور سازمان بازرسی در شهرداری و شورای 
اسالمی شهر نجف شهر تخلفاتی در حوزه کاری شهرداری و شورا مشاهده 
شورا  دیگر  عضو  و  کرده  استعفاء  شهر  شورای  رئیس  آن  پی  در  و  شده 
جایگزین وی شده و تغییراتی در شهرداری و شورا رخ داده است. اعمال 
استفاده  بالمحل،  فاکتورهای  صدور  شهرداری،  اراضی  مزایده  در  دخالت 
با قیمت های بسیار  از اموال دولتی، فاکتور خرید برخی اجناس  شخصی 
باالتر از نرخ روز، تفکیک مشکل اراضی و چند مورد دیگر از جمله تخلفات 

گزارش شده است.
سازمان  کارکرد  و  وظایف  اساسی،  قانون   174 اصل  طبق  است  گفتنی 
اجرا،  حسن  بر  نظارت  قضائیه،  قوه  مجموعه  زیر  نهاد  عنوان  به  بازرسی 
اجرای صحیح قوانین و عامل پیشگیری از تخلف از قانون یاد شده است و 
شهروندان همواره خواهان حضور و بازرسی مکرر از نهادها و ادارات دولتی 
هستند و آنرا در جلوگیری از فساد و سالم سازی اداری بسیار تأثیرگذار 

می دانند.
ضرورت حمایت احزاب  از دولت   

عوامل  به  ملت  یک  خوشبختی   : صادقی  شهسوار 
مهمی مانند برخورداری از منابع خدادادی، درآمد ملی 
و دولت کارآمد وابسته است. دولت کارآمد نیز به پایگاه 
مردمی  و حامیان قدرتمند نیاز دارد. در جهان معاصر 
احزاب سیاسی پشتوانه و پشتیبان دولت ها محسوب 
می شوند و دولت هایی که از این پشتوانه محروم اند  بی 
پناهند. محرومیت دولت ها از احزاب قوی و شناسنامه دار معلول عوامل 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است ولی خود دولت ها در این ماجرا دخیل 
اند زیرا به تقویت تحزب توجه ندارند و یا این که  در شرایط عادی  غیر 
حز بی و فرا جناحی بودن  را افتخار می دانند  اما غافل از این که همیشه 
بخصوص در شرایط حساس  احزاب می توانند بزرگترین حامی دولت  باشند 
و جامعه را در  حمایت از دولت بسیج و سازماندهی کنند و فعاالن  حزبی 
افکار عمومی را  در این راستا آگاه و اقناع  کنند و در تقویت پیوند میان  
دولت و ملت  کوشش  کنند. با این وصف رسالت ملی و تاریخی همه احزاب 
موجود به ویژه  احزاب اصالح طلب  حکم می کند در شرایط فعلی  و در 
مقابل  التهابات   جامعه دولت را دریابند و نهاد دولت را  با تمام وجود 

یاری  رسانند که صالح ملک و ملت است.

* فعال اجتماعی سیاسی
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