
گروه حوادث: استفاده از تلفن همراه حين رانندگی و فرستادن پيغام 
از طريق شبكه هاي اجتماعي هم اين روز ها در بين رانندگان در سطح 
شهر افزايش پيدا کرده است. براساس آمار پليس بيش از ۷۰ درصد از 

تصادفات در مواقعی است که تمرکز رانندگان از طريق عواملی مانند 
از دست می رود.  تلفن همراه  با  يا صحبت کردن  خوردن، آشاميدن 
صحبت کردن راننده با تلفن همراه هم از جمله موضوعاتي است که 

سبب حواس پرتي و کاهش دقت راننده مي شود.
سرهنگ حسن ساالری، رئيس پليس راهور شهرستان، مكالمه با تلفن 

همراه هنگام رانندگی تخلفی است که  ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافيت  

سرهنگ حسن ساالری، رئیس پلیس راهور:

موبایلخطرتصادفرا4برابرافزایشمیدهد
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سرپرست فرمانداری:

افزایش  انگیزه کتابخوانی
 با طرح»پنجشنبه های کتابخوانی«

عرب قهستانی، رئیس هالل احمر:

داوطلبان هالل احمر
تا پایان آبان فرصت ثبت نام دارند
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گزارش نسیم امید، از وضعیت ترافیکی معابر مرکزی شهر؛

گره ترافیکی میدان گیتی نورد باز می شود 

گروه جامعه: »يک کنشگر و فعال سياسی نمی تواند در حد منتقد باقی 
بماند، حضور در فعاليت های سياسی برای يک کنشگر و جريان سياسی 
معنی  اين  به  سيرجان  در  طلبان  اصالح  »سكوت  است»،  ضرورت  يک 
ندارند، اصالح طلبان در حال بررسی و رصد کردن  برنامه ای  نيست که 

همه جوانب برای حضور فعال در انتخابات ...

عکس: نسیم امید



یادداشت

تا آخر  گروه خبر: داوطلبان هالل احمر 
آبان ماه فرصت دارند که با وارد شدن در 

سامانه عضو جمعيت هالل احمر شوند. 
با   مجید عرب قهستانی، رئیس هالل احمر 
اعالم خبر فوق به نسیم امید، گفت: با توجه 
به اینکه انتخابات شورای اجرایی هالل احمر 
شش ماه آینده برگزار می شود کسانی که در 
سامانه ثبت نام شده باشند و از تاریخ عضویت 
رای  می توانند  باشد  گذشته  ماه   6 ها  آن 
ابتدا در سامانه  افراد  ادامه داد:   بدهند. وی 
ثبت نام کنند و پس از اتمام ثبت نام مراحل 
عضویت به صورت حضوری  در هالل احمر 
خصوص  در  قهستانی  عرب  می شود.  انجام 

در  کرد:  بیان  برای عضویت  ثبت نام   تمدید 
اینکه  است  فرصت  آبان  آخر  تا  حاضر  حال 
تمدید شود یا نه مشخص نیست و متقاضیان 
انجام  را  نام  ثبت  مدت  این  در  کنند  سعی 

بدهند.
هالل  اجرایی  شورای  انتخابات  است  گفتنی 
زمان  در  که  قبل  دوره  در  سیرجان  احمر 
شده  انجام  سابق  رئیس  مسئولیت حسینی، 
بود در بی خبری داوطلبان و اعضا هالل احمر 
و بدون اطالع رسانی مناسب انجام شده بود 
مورد اعتراض برخی رسانه ها و اعضای هالل 
احمر  هالل  به  اعتراض  مراتب  و  واقع  احمر 

استان و کشور ارسال شده بود .

 نسیـم امیدخبـر2

گروه خبر: جلسه شورای فرهنگ عمومی 
با  و  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  محوريت  با 
فرمانداری  سرپرست  جمعه،  امام  حضور 
مسئوالن  از  جمعی  و  سيرجان  ويژه 

شهرستان برگزار شد.
ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصلی  محور  که  جلسه  این  در  سیرجان، 
کتاب  حوزه  به  مربوط  مسائل  آن  گفت وگوی 
ویژه  فرمانداری  سرپرست  بود،  کتابخوانی  و 
پیشنهاد  را  ویژه ای  کتابخوانی  طرح  سیرجان 
کرد که با استقبال امام جمعه و اعضای حاضر 
مواجه شد. همچنین در این جلسه مصوب شد 
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی مسابقه ای 
با همین عنوان و با اهدای جوایز به برگزیدگان 
مرکزی،  کتابخانه  اندازی  راه  گردد.  برگزار 
ورزشی،  اماکن  توجیهی  جلسه  برگزاری 
و  بانوان  فوتبال  برای  ورزشگاه  ساماندهی 
بهسازی سکوهای آن و... از دیگر مصوباتی بود 

که در این جلسه مطرح شد.
گفت:  جلسه  این  در  فرمانداری  سرپرست 
هایی  تشکل  از  یکی  عمومی  فرهنگ  شورای 
در  و  دارد  جامعه  در  رفیعی  جایگاه  که  است 
حتی  و  ورزشی  اجتماعی،  فرهنگی،  حوزه های 

اشتغال زایی مصوباتی دارد که می تواند به خوبی 
اجرایی شود. وی افزود: نشاط و امید مردم یکی 
از راه های استمرار حاکمیت و نظام است. وقتی 
اعتماد  مسئوالن  به  باشند  داشته  امید  مردم 

باشند،  ناامید  زندگی  در  اگر  اما  کرد  خواهند 
این  در  باید  لذا  نخواهند کرد؛  قوانین عمل  به 
زمینه حساسیت به خرج داد و برنامه های شاد 

و مفرحی را برای مردم در نظر گرفت.

به حاشیه  باید  محمودآبادی خاطر نشان کرد: 
شهر توجه ویژه ای داشت و امکانات عمومی و 
این  و  کرد  فراهم  آنها  برای  را  جمعی  شادی 
بود.  خواهد  ممکن  مدون  برنامه ریزی  با  امر 

فرهنگی  امور  در  ریال  میلیاردها  شهر  این  در 
عادالنه  و  نیست  دار  جهت  اما  می شود  هزینه 
توزیع نمی شود و به همین دلیل با چالش های 

فرهنگی در سطح شهرستان مواجه هستیم.
با اشاره به  سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان 
اهمیت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی و 
توجه به کتابخوان کردن افراد گفت: باید انگیزه 
اگر در  ایجاد کرد. مثال  را در مردم  کتابخوانی 
اتوبوس  یک  سیار  کتابخانه  اندازی  راه  کنار 
می توان  بهتر  شود  گرفته  نظر  در  هم  شادی 
کتابخوانی را ترویج کرد. کارهایی که در سطح 
شهرستان  جمعیت  برای  می شود  انجام  شهر 
به ویژه حاشیه شهر کفایت نمی کند و باید به 

توسعه آن اقدام کرد.
وی به اجرای یک طرح ویژه در حوزه کتابخوانی 
در  هفته  هر  شنبه  پنج  گفت:  و  کرد  اشاره 
استانداری ساعت مطالعه برای کارمندان در نظر 
گرفته شده که با حضور شخص استاندار انجام 
انگیزه  ایجاد  در  بوده  جوابگو  بسیار  و  می شود 
اگر  هم  عمومی  فرهنگ  شورای  مطالعه.  برای 
این طرح را در سیرجان تصویب کند می تواند 
انگیزه مطالعه را در بین کارکنان ادارات افزایش 

دهد.

سرپرست فرمانداری در جلسه شورای فرهنگی عمومی:

افزایشانگیزهکتابخوانیباطرح»پنجشنبههایکتابخوانی«

عرب قهستانی، رئیس هالل احمر:

داوطلبان هالل احمر تا پایان آبان فرصت ثبت نام دارند
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تعطیالت ایران پنج برابر میانگین جهانی
دارد.  را  تعطيالت  بيشترين  سريالنكا  از  بعد  ايران  شهروند: 
ميانگين جهانی تعداد روزهای تعطيل رسمی تقريبا 11 روز است. 
در سال 1355 ايران 16 روز تعطيل بيشتر نداشت اما در سال های 
پس از انقالب اسالمی اين تعداد به 25 روز رسيده است. 15 روز از 
اين روزها مناسبت های مذهبی است.1۰ روز باقی مانده هم بطور 
مساوی بين تعطيالت ملی و تعطيالت مناسبتی تقسيم شده است.

در سال 1366، سالروز اعالم نتیجه همه پرسی درباره قانون اساسی در 
12 فروردین 1358 که روز جمهوری اسالمی نام گذاری شده، سالروز قیام 
15 خرداد 1342 و سالروز ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 
به تعطیالت رسمی اضافه شد. از سال 1369، سالروز رحلت امام خمینی 
در 14 خرداد 1368هم به این تعطیالت مناسبتی پیوسته است. در سال 
1380، سالروز شهادت حضرت فاطمه س به عنوان تعطیل رسمی در تقویم 

ها درج شد و به جای میالد امام رضا ع، روز شهادت ایشان تعطیل شد.
مرکز پژوهش های مجلس در چند گزارشی که از مقایسه تعطیالت ایران 
با کشورهای جهان ارایه کرده، اوضاع ایران را مناسب ندانسته است؛ مجموع 
تعطیالت پنجشنبه ها و جمعه ها و 25 روز تعطیل، با احتساب همزمانی 
برخی از این روزها تعطیالت ایران را به 126 روز می رساند) بجز ایام روزهایی 
که بین دو تعطیلی قرار می گرفتند و به ) بین التعطیلین( مشهور هستند( 
و به این ترتیب 37 درصد روزهای سال تعطیل است؛ ایران در تعطیالت از 
دیگر کشورهای جهان پیشی گرفته است. تعطیالت هر کشور به تاریخ و 

فرهنگ آن بستگی دارد.
مردم ترکیه در سال 12 روز تعطیل دارند.آن ها عید فطر 3 روز و عید 
قربان 4 روز تعطیلند. بسیاری از کشورهای اسالمی و مخصوصا عربی برای 
عید فطر و قربان بیش از یک روز تعطیلی در نظر گرفته اند.در ترکیه روز اول 

ژانویه به مناسبت سال نو مسیحی هم تعطیل رسمی است.
مصری ها که از مترقی ترین مردمان عرب زبانند 13 روز تعطیل دارند. 
آنها 2 روز در عید فطر و 3 روز در عید قربان تعطیلند.روز تولد پیامبر اسالم، 
روز اول سال نو قمری و روز اول بهار با محاسبات تقویم مصری هم تعطیل 
است. سالروز باز پس گرفتن صحرای سینا از اسرائیل، سالروز ملی شدن 

کانال سوئژ،سالروز انقالب 1352 در مصر تعطیل رسمی است.
ژاپنی ها 13 روز تعطیل دارند. در این کشور اول ژانویه به مناسبت آغاز 
سال نو تعطیل است. روز تعطیل دیگر 15 ژانویه است که روز بلوغ نام گرفته 
در ژاپن هر که به سن قانونی 20 سالگی برسد در این روز جشن می گیرد. در 
این کشور دو روز برای احترام به طبیعت و عشق به موجودات زنده تعطیل 
شده است. سالروز استقالل و سالروز تصویب قانون اساسی پس از جنگ 
جهانی دوم روزهای تولد و مرگ امپراطور فعلی در ژاپن نیز تعطیل رسمی 
است. آنها یک روز برای احترام به سالمندان و یک روز برای احترام به کار و 
تولید را هم تعطیل کرده اند. در ژاپن هفته ای که از روز تعطیل تولد امپراطور 
شوآ در 29 آوریل شروع می شود و تا روز تعطیل 5 مه به نام روز کودکان به 
پایان می رسد، هفته طالیی نام گرفته و مردم در آن هفته به تفریح و سفر 

و استراحت مشغولند.



گروه شهر: فضای جغرافيايی هر مكان، 
اجتماعی  روابط  برای شكل گيری  بستری 
است و ساختار هر مكان بر اساس ساختار 
زمان  طول  در  آن  اجتماعی  و  عملكردی 
در  شود.  تغييراتی  دستخوش  می تواند 
درگذر  تغييرات  اين  شهری  های  ميدان 
از  استفاده  و  مدرنيته  به  سنت  مسير  از 
مشكالت  است.  مشهود  بسيار  خودرو 
کمرنگ شدن  به  ماشينی شدن  از  ناشی 
به  بخشيدن  قوت  و  پياده  عابرين  حضور 
حضور ماشين ها دامن زده است. به همين 
گره های شهری در  از  بزرگی  دليل بخش 
و  شكل ساختاری فلكه ها پديدار شدند 

ميدان ها کم کم از ميان رفته اند.
از  يكی  نورد(  )گيتی  قدس  ميدان 
است  سيرجان  شهری  پرتردد  ميادين 
برای  ترافيكی  مشكالت  بروز  باعث  که 
عبور و مرور خودروها شده است عليرغم 
اينكه در مسير لوپ روان سازی ترافيک 
شورای ترافيک قرار دارد، باعث بروز گره 
و  روز  های  ساعت  بيشتر  در  ترافيكی 

گاليه مند شهروندان شده است.

شهروندان را کالفه کرده است  برخی طرح هاي ترافيكي 
میدان  اطراف  اهالی  از  یکی  خلیلی  آقای 
میدان  این  می گوید:  دراین باره  نورد،  گیتی 
که  است  شهر  های  نقطه  ترین  مهم  از  یکی 
در حال حاضر یک معضل اساسی برای اهالی 
سال  چند  است.  شده  شهروندان  و  محل 
معابر،  این  ترافیک  مشکل  حل  برای  گذشته 
کردند  طرفه  یک  را  سعیدی  ا...  آیت  خیابان 
به  ترافیک  تمام  بلکه  نکرد  تنها کمک  نه  که 
خودرو  کلی  روزانه  که  افتاده  کوچه ها  داخل 
داخل کوچه ما پارک می شود و زندگی را برای 
کرد:  بیان  این شهروند  است.  کرده  ما سخت 
که  های  ساعت  هنوز  شرایط  این  به  توجه  با 
اطراف  عصرها  یا  و  می شود  تعطیل  مدرسه 
این میدان کلی خودرو پارک می کنند و باعث 

ترافیک می شود. 
اجراي  از شهروندان گفت:  مداح یکي دیگر 
در  سیرجان  در  ترافیکي  هاي  طرح  برخی 
کرده  کالفه  را  شهروندان  گذشته  ها  سال 

با  خیابان  این  در  خرید  براي  مردم  است 
شهروند  این  می شوند.  مواجه  ترافیک  مشکل 
ادامه داد:  با توجه به یک طرفه بودن خیابان 
پرترددترین  از  یکی  میدان  و  مسیر  این  امام، 
ترافیک  اوج  در  که  است  شهر  خیابان های 
مشکل  با  میدان  اطراف  در  خودرو  پارک  و 
روبه رو می شوند شورای ترافیک و شهرداری با 
اجراي طرح هاي مختلف در این بخش فکری 
میدان  که  همانگونه  کند  مسیر  این  حال  به 
و  برداشتند  پیش  سال  چند  را  محمدی  گل 
ترافیک آن محل برطرف شده است اینجا نیز 

کاری کنند.

 نبود پارکينگ
يكی از مشكالت ميدان قدس است

دکتر صالحه حسینی، کارشناس 
شهری  ریزی  برنامه  مدیریت 
از  یکی  کرد:  بیان  دراین باره 
نبود  قدس  میدان  فعلی  مشکالت 
این  و  است  آن  اطراف  پارکینگ 
های  مغازه  وجود  دلیل  به  منطقه 
در  گرفتن  قرار  و  میدان  اطراف 
گره  با  اصلی  های  خیابان  مسیر 
ادامه  وی  است.  روبه رو  ترافیکی 
نظارت  باید  منطقه  این  در  داد: 
شهرداری  و  شود  بیشتر  پلیس 

این  کند.  اقدام  پارکینگ  احداث  برای 
کارشناس شهرسازی در پاسخ به این موضوع 
که به گفته برخی کارشناسان فلکه که یکی از 
انواع تقاطع ها برای توزیع حرکت های سواره 
و  بردند  پی  آن  معایب  به  شهرسازان  است، 
ترافیکی  گره  ایجاد  عموماً  ها  فلکه  چون 
های  شبکه  طراحی  دستور  از  می کردند 
ترافیکی شهری حذف شدند، افزود: میدان در 
اصول شهرسازی نقش مهمی دارد و با حذف 
کردن میدان، پاک کردن صورت مسئله است 
و باید فرهنگسازی شود که این فضای ماشین 
دوچرخه  و  محوری  پیاده  سمت  به  محور 
عمومی  حمل ونقل  است  نیاز  که  رود  سواری 

قوی تر شود و زیرساخت ها را فراهم کنیم.
حسینی ادامه داد: همان طور که گفتم دنیا 
به سمت دوچرخه سواری و پیاده راه رفته و 
کنیم. وی  فرهنگسازی  زمینه  این  در  باید  ما 

پیشنهادی که  داد: حتی در طرح های  ادامه 
می کنند  مطرح  را  همسطح  غیر  های  تقاطع 
ترافیک  حل  برای  نیز  آن  من  اعتقاد  به  که 

فایده آن چنانی ندارد.

 ترافيک به دليل پارک خودروها 
در اين مسير است 

پلیس  رئیس  ساالری،  حسن  سرهنگ 
نظر  از  اگر  گفت:  دراین باره  شهرستان  راهور 
کنیم  بررسی  بخواهیم  ترافیکی  مشکالت 

انقالب  وضعیت میدان 
ساز  مشکل  بیشتر 

است اما همین میدان هم به دلیل مرکز بودن 
ترافیک  دچار  ترافیک  پیک  های  ساعت  در 
طبق  که  کاری  تنها  داد:  ادامه  وی  می شود. 
انجام شد،  موضوع  این  برای حل  بررسی های 
جدا  و  میدان  کنار  در  گذاری  جدول  ایجاد 
آیت  به  امام  خیابان  از  میدان  ورودی  کردن 
به  از یک مسیر  بود که خودروها  ا... سعیدی 
سرهنگ  شوند.  خیابان  وارد  جداگانه  شکل 

میدان  شدن  برداشته  خصوص  در  ساالری 
و  نیست  کم  میدان  شعاع  گفت:  نورد،  گیتی 
شود  زیادتر  مشکل  بسا  چه  شود  تقاطع  اگر 
و من فکر نمی کنم این طرح بتواند مشکل را 
حل کند چون اگر در این منطقه بررسی کنید 
بیش تر ترافیک به دلیل پارک کردن خودروها 
راهور  پلیس  نیروهای  که  است  این مسیر  در 
پارک کردن  از  و  این منطقه حضور دارند  در 
ادامه  وی  می کنند.  جلوگیری  خودروها  دوبل 
سطح  در  خودروها  افزایش  به  توجه  با  داد: 
این  از  خیلی  تا  شود  فرهنگسازی  باید  شهر 

مشکالت برطرف شود.

 شبيه سازی ميدان قدس
آماده شده است 

ترافیک  واحد  مسئول  خراسانی،  حسین 
ترافیک  مشاور  گفت:  دراین باره  شهرداری 
پیک  دارای  که  را  تقاطعی  ابتدا  شهرداری 
آن  مدل  و  می کند  بررسی  هستند  ترافیکی 

شبیه سازی می کند.
وی با بیان اینکه برای مشکل ترافیک میدان 
آماده  را  آن  سازی  شبیه  مدل  نورد،  گیتی 
قرار  افزود:  است،  کرده 
هفته  این  بود  این  بر 
ترافیک  شورای  جلسه 
برگزار و این طرح در آن 
جلسه  که  شود  بررسی 
رئیس  سفر  دلیل  به 
آینده  هفته  به  جمهور 

موکول شده است.
ادامه  در  خراسانی 
هایی  طرح  طی  افزود: 
سازی  روان  برای  ما  که 
داشتیم  میدان  ترافیک 
گیتی  میدان  برداشتن 
کردیم  مطرح  را  نورد 
که  بررسی های  طی  اما 
این  داد   انجام  مشاور 
حل  را  مشکل  طرح، 
ببینیم  باید  و  نمی کند 
که مشاور در طرح خود 
مطرح  را  چیزی  چه 
می کند و با تصمیم گیری در شورای ترافیک 

در مورد آن نتیجه قطعی اعالم می شود.
ادامه  در  شهرداری  ترافیک  واحد  مسئول 
افزود: مشاور ترافیک شبکه را بررسی می کند 
حل  منطقه  این  ترافیکی  گره  مشکل  اگر  که 
ترافیک به قسمت های دیگر منتقل  آیا  شود 
می شود یا نه؟ اگر این اتفاق بیفتد باید بررسی 

کند و فکری برای خیابان های اطراف کنیم.

جـامعه  نسیـم امید

صالحه حسـینی، کارشـناس مديريت برنامه ريزی شـهری: مشـکل 
فعلی میـدان گیتی نورد نبـود پارکینگ اطراف آن اسـت و اين منطقه 
به دلیـل وجود مغازه هـای در اطراف میـدان و قرار گرفتن در مسـیر 

خیابان هـای اصلی با گـره ترافیکی روبه رو اسـت.

اهالی محل: چند سـال گذشـته بـرای حل مشـکل ترافیک 
ايـن معابر، خیابـان آيت ا... سـعیدی را يـک طرفه کردند 
کـه نـه تنهـا کمـک نکـرد بلکـه تمـام ترافیـک بـه داخل 
کوچه هـا افتـاده کـه روزانه کلی خـودرو داخـل کوچه ها 
پـارک می شـود و زندگـی را برای ما سـخت کرده اسـت. 

ترافیـک  واحـد  مسـئول  خراسـانی، 
شـهرداری: طـی طـرح هايـی کـه مـا 
میـدان  ترافیـک  سـازی  روان  بـرای 
قـدس داشـتیم برداشـتن ايـن میـدان 

گیتـی را مطـرح کرديـم.

سـرهنگ سـاالری، پلیس راهور: شـعاع میدان قدس کم نیسـت 
و اگـر تقاطـع شـود چـه بسـا مشـکل زيادتـر شـود و مـن فکر 
نمی کنـم اين طـرح بتواند مشـکل را حـل کند چـون اگـر در اين 
منطقـه بررسـی کنیـد بیش تـر ترافیـک بـه دلیـل پـارک کردن 

خودروهـا در اين مسـیر اسـت.

3شهـــر

گزارش نسیم امید، از وضعیت ترافیکی معابر مرکزی شهر؛

گرهترافیکیمیدانگیتینوردبازمیشود

یادداشت

یک روز رویایی در کتابخانه )سال1440(
سهيال ملک محمدی*

یک  در  را  متن  این  سالم،  عزیزم  زینب 
تو  برای  هفته،  روز  نخستین  از  زیبا  عصر 
دارم  دوست  دوستم.  ترین  نزدیک  نوشته ام؛ 
فکر کنم که همه چشمهایشان را بسته اند و 
روزهایت  این  خوبی؟  میخوانی:  برایشان  تو 
راستی، چرا حالم  عالی است؛ می دانم.  حتماً 
البته کار بدی نمی کنی. به قول خودت، حال خوب  را نمیپرسی؟ 
پرسیدن نمی خواهد و حال بد هم گفتن ندارد. اما من دلم می خواهد 
برایت بنویسم از حال خوبم. امروز طبق معمول روزانه قصد داشتم با 
مونوریل به کتابخانه بروم. نوه ام سارا نیز قصد داشت برای دیدار سهیل 
به کتابخانه برود. با ترن هوایی سارا رفتیم، در ورودی کتابخانه سوار 
ماشین خودران شدیم و به زمین گلف رسیدیم. سارا تصمیم داشت 
امروز از سهیل خواستگاری کند. آنها را تنها گذاشتم. ترجیح دادم به 
سالن پژوهش بروم و آخرین ویرایش کتابم را انجام بدهم. فردا نوبت 
چاپ کتاب من است که حتما یک نسخه از آن را برایت ارسال می کنم. 
وارد ساختمان کتابخانه شدم. بهار جون پالتو و شالم را از من گرفت.

کنار میز سنگی توقفی کردم. باز هم بوی دمنوش های آن دوران مرا 
به سمت خود کشاند و به گذشته ها برد، همیشه سنتی پسند بودم. 
فنجانی برداشتم بوی بهار نارنج درخت نارنج مرا به سمت خود کشاند 
... امروز زمان بندی ام دقیق نبود. وارد سالن شدم. پشت میز کارم 
قرار گرفتم. کتاب های مورد استفاده ام را انتخاب و از طریق لپ تاپ 
قدیمی ام که همسفر خاطراتم بود در لیست درخواست گذاشتم. منتظر 
ماشین خودران حمل کتاب ماندم. اما من هنوز عاشق بوی کتاب 
هستم و فقط همان آرامم می کند. امشب قرار است مراسم » کشور 
عاری از سیگاری ها« را در پنت هاوس کتابخانه با حضور میهمانان 
ویژه برگزار کنند. همایش فضانوردی نیز امروز در سالن همایش ها 
در حال برگزاری بود. نسخه چاپی کتاب هایی را که گفته بودی تهیه 
کردم. امروز زیاد سرحال نبودم  کتابم را برداشتم به سالن کناری رفتم 
کاناپه را باز کردم و دراز کشیدم. لحظاتی نگذشته بود پزشک کتابخانه 
باالی سرم بود انگار حالم زیاد مساعد نبود می شناختمش همان دختر 
چشم رنگی تبریزی، او اکنون فوق تخصص روانشناسی است. حدس 
میزنم گرد پیری بر سر و رویم نشسته. هیچکس به اندازه تو نمی فهمد 
که چقدر حسرت می خورم برای روزهای رفته، در این عصر بی عاطفه، 
نمی دانم چرا اینقدر تنهایی را دوست دارم و هیچ چیز به اندازه کتاب 
خوشحالم نمی کند. یاد شصت سال قبل افتادم و شعر زیبا و ماندگار» 
من یار مهربانم« هیچکس به اندازه او دوستی نکرده است برای من، 
البته تو هم جای خود را داری. با سالم آغاز نکردم، پس بی خداحافظی 

هم تمام می کنم.
*  کتابدار کتابخانه شهيد مطهری سيرجان

شنبه 25 آبـان 1398، شماره 208 ، سال پنجم

مستقيم  احيای  کارخانه  رسانی:  اطالع 
روز  نخستين  در  بافت  فوالد  يک  شماره 
کرمان  استان  به  جمهوری  رئيس  سفر  از 
آهن  توليد  ساالنه  تن  هزار   8۰۰ ظرفيت  با 
برداری  بهره  به  گذشته  هفته  اسفنجی 

رسيد. 
بافت،  فوالد  کارخانه  روابط عمومی  گزارش  به 
طرح فوالد بافت یکی از پروژه های استانی فوالد 
است که عملیات اجرایی آن در جهت محرومیت 
با  بافت  شهرستان  در  اشتغال  ایجاد  و  زدایی 
ظرفیت 800 هزار تن آهن اسفنجی و 800 هزار 
تن فوالد خام در سال 85 مصوب، شورای اقتصاد 
و در سال 86 در زمینی به مساحت 612 هکتار 

آغاز شد.

اشتغال 3 هزار نفر مستقيم و غير مستقيم
و  ماهان  صنایع  گسترش  شرکت  را  طرح  این 
بانک صنعت و معدن و متعاقب آن شرکت احیا 
را  اجرایی طرح  عملیات  و  تشکیل  بافت  استیل 
فاز  به عنوان کارفرمای جدید به دست گرفتند. 

افتتاح  جمهوری  ریاست  توسط  که  آن  نخست 
هزار   800 ظرفیت  با  مستقیم  احیاء  واحد  شد 
تن به تولید رسیده این پروژه از سال 86 آغاز و 
بوده که  ارزش واحد احداثی 120 میلیون یورو 
250 نفر اشتغال مستقیم و 2 هزار و 500 نفر 
این طرح  در   می کند.  اشتغالزایی  مستقیم  غیر 
چهار  ریزی،  بتن  مکعب  متر  هزار   50 از  بیش 
و  هزار  هفت  و  فلزی  اسکلت  تن890  و   هزار 

641 تن تجهیزات نصب شده است.

فاز دوم فوالد بافت کلنگ زنی شد
از  هم  پروژه  این   2 فاز  طرح  این  با  همزمان 
مصوبه  اساس  بر  و  چین  فاینانس  منابع  محل 
رئیس  روحانی،  دکتر  حضور  با  اقتصاد  شورای 
کلنگ  کرمان  استاندار  و  وزیر صمت  جمهوری؛ 
به  سازی  گندله  واحد  قرارداد  عقد  و  شد  زنی 
منعقد  پیمانکار  با  تن  میلیون  نیم  و   2 ظرفیت 

شده است.
نوسازی  و  توسعه  سازمان  نظر  زیر  طرح  این 
سرمایه گذاری  با  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن 
250 میلیون یورو سرمایه گذاری واحد تولید 
گندله و بریکت گرم، 6 ماه دوم سال 1401 با 
اشتغالزایی برای 500 نفر به صورت مستقیم 

و 5 هزار نفر غیر مستقیم ایجاد می کند. هزینه 
ایمیدرو  بافت توسط شرکت  های مربوطه فوالد 

نیاز  مورد  آب  و  تامین شد  مربوطه  و مشارکین 
تاسیسات  و  گاز  بافت،  سد  از  احیاء  واحد  طرح 
آن و اینک در حال بهره برداری است، برق برای 

واحد احیاء تامین شده است.
مواد  ماهیت  به  توجه  با  بافت  فوالد  آهن  راه 
اولیه و محصول کارخانه و محدودیت محورهای 
در  آهن سراسری  راه  به  اتصال  به  نیاز  ارتباطی 
درخواست  مورد  که  دارد  وجود  کارخانه  این 

سرمایه گذار است.

همزمان با افتتاح طرح های صنعت و معدن توسط دکتر روحانی، رئيس جمهور انجام شد؛ 

افتتاحکارخانهفوالدبافت

استانی  پروژه های  از  يكی  بافت  فوالد  طرح 
جهت  در  آن  اجرايی  عمليات  که  است  فوالد 
در شهرستان  اشتغال  ايجاد  و  زدايی  محروميت 
بافت با ظرفيت 8۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و 8۰۰ 

هزار تن فوالد خام به سرانجام رسيده است.
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حسن  دکتر  رسانی:  اطالع 
روز  جمهور  رئيس  روحاني، 
حضور  با  گذشته  هفته  دوشنبه 
برخي  سيرجان  شهرستان  در 
فوالدي  و  معدني  طرح هاي  از 
برق  و  آب  صنعت  طرح هاي  و 
آهن  کارخانه  و  کرد  افتتاح  را 
کوثر(  مدول  )مگا  اسفنجي 
فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت 
هيات  و  وی  حضور  با  سيرجان 

همراه به بهره برداري رسيد. 
امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
و  آهن  توسعه  شرکت  بین الملل 
و  احداث  مراحل  گهر،   گل  فوالد 
به  اسفنجي  آهن  کارخانه  ساخت 
)مگا   2 مستقیم شماره  احیاء  روش 
مدول کوثر( واقع در شرکت توسعه 
 2 تولید  ظرفیت  با  فوالد  و  آهن 
سال  در  اسفنجي  آهن  تن  میلیون 
به  و  خورد  کلید   92 ماه  اسفند  از 
مهندسان،  کارگران،  تمامي  همت 
و  شرکت  این  مسئوالن  و  مدیران 
خصوصي  بخش  سرمایه گذاری  با 
در کلیه مراحل ساخت را پشت سر 
گذاشته و در آبان ماه سال جاري با 

حضور رئیس جمهور افتتاح شد.
آهن  کارخانه  این  محصول 
با  که  بوده  گرم  و  سرد  اسفنجي 
میلیون   71 ارزي  سرمایه گذاری 
ریالي  سرمایه گذاري  یورو، 
مجموع  و  تومان  میلیارد   437
سرمایه گذاري 1353 میلیارد تومان 
این  افتتاح  با  است.  گردیده  محقق 
مستقیم  طور  به  نفر   220 کارخانه، 
غیرمستقیم  بطور  نفر   880 و 
مدیران  شوند.  مي  کار  به  مشغول 
فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  ارشد 
در راستاي تحقق بیانات مقام معظم 
با  تولید«  »رونق  زمینه  در  رهبري 
آن  دنبال  به  مدون  ریزي  برنامه 
هستند تا پس از افتتاح این کارخانه 
جمهور،  محترم  ریاست  دست  به 
ظرفیت  به  کاري  روز   45 از  پس 

یابند.  دست  شده  پیش بیني  تولید 
عصر  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت 
رئیس  پذیراي  بهمن   20 دوشنبه 
بتواند  تا  بود  جمهور و هیات همراه 
با  را  تولید  افتخار دیگري در عرصه 

مورد  کشوري  ارشد  مقامات  حضور 
بهره برداري قرار بدهد.

 در حوزه صنعت و معدن
کارهاي عظيمي انجام داده است

و  ایمان  تالش،  جمهور  رئیس 
استان  برجسته  عوامل  را  فداکاري 
و  کرد  عنوان  کرمان  و  یزد  هاي 
گفت: در سفر دو روزه به استان هاي 
کردیم  مشاهده  آنچه  کرمان  و  یزد 
کوشي،  سخت  استان ها؛  این  در 
براي  فداکاري  و  ایمان  تالش، 
براي  بزرگ،  ملت  براي  آرمان ها، 

حسن  دکتر  بود.  عزیزمان  کشور 
در  باید  ما  همه  داد:  ادامه  روحاني 
بایستي  و  برداریم  گام  مسیرها  این 
مهندسان،  کارگران،  تمامي  از 
سرمایه گذاران  مدیران،  کارمندان، 
در  که  سیاست گذارانی  و  طرح ها 
شهرستان  پیشرفت  و  توسعه  حوزه 
معدن  و  صنعت  حوزه  در  سیرجان 

یا در  و  داده  انجام  کارهاي عظیمي 
دست انجام دارند تشکر کرد.

 سرمايه گزاری طرح
به صورت خصوصی است

و  معدن  صنعت،  وزیر  رحماني، 
کارخانه  افتتاح  آیین  در  تجارت 
آهن اسفنجي شرکت توسعه آهن و 
فوالد با اشاره به عظمت پروژه هایی 
که  پروژه هایی  گفت:  دست  این  از 
امروز با اعتبار میلیاردي در گل گهر 
و  کارگران  تالش  با  شد  انجام 
بومي  عمدتا  که  مجموعه  مدیران 
صددرصد  و  شد  محقق  بوده اند 
خصوصي  طور  به  آن  طرح  اجراي 

سرمایه گذاري شده بود.

 ساخت اين پروژه ها
صددرصد بومي بود

پور،  حسن  شهباز  همچنین 
بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
در  نیز  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
گل  مجموعه  تالش  به  مراسم  این 
کرد  اشاره  تولید  توسعه  براي  گهر 
و گفت: این کارخانه هایي که امروز 
افتتاح شد زحمت کارگراني بود که 
عزیزمان  میهن  براي  قوا  تمام  با 
این  ساخت  و  مي کنند  تالش 
وي  بود.  بومي  صددرصد  پروژه ها 
در ادامه افزود: سرمایه اصلي استان 
کرمان در حال حاضر نیروي انساني 
شاداب و بانشاط است که باید آن را 

قدر دانست.
آهن  توسعه  شرکت  است  گفتنی 
کردن  اجرایي  دنبال  به  فوالد  و 
منطقه  در  عظیم صنعتي  پروژه های 
ضمن  بتواند  آن  به واسطه  تا  است 
مرز  این  جوانان  براي  اشتغالزایي 
سیرجاني،  جوانان  ویژه  به  بوم  و 
نقش ارزنده ای در رونق تولید کشور 
چرخ هاي  آوردن  در  گردش  به  و 
داشته  عزیزمان  میهن  خودکفایی 

باشد.

همزمان با حضور رییس جمهور در شرکت توسعه آهن و فوالد؛

افتتاحبزرگترینواحدتولیدآهناسفنجيکشوردرسیرجان

شنبه 25 آبـان 1398، شماره 208 ، سال پنجم

نماز موجب عزت انسان است
واجبات  تمام  میان  در  زاده:  فتحی  مهدی 
را  نماز  ارزش  اهمیت و  و عبادت ها هیچکدام 
ندارد و با نماز برابری نمی کند، زیرا نماز، روشن 
انسان  ترین عالمت و نشانه عبودیت و بندگی 
است. نماز، نزدیک کننده ی انسان به خداوند 
سبحان است. نماز ستون دین و رکن ایمان است. نماز بهترین 
وسیله ترقی و تعالی روح و روان است نماز مونس جان و بهترین 
رفیق و نیکوترین همدم انسان است. نماز پایه و اساس ایمان و 
شرط پذیرش دیگر اعمال انسان است. نماز راهنما و راهگشای 
انسان است. نماز موجب عزت و شرافت انسان است. در بیش از 
20 آیه خداوند متعال انسان مسلمان را به نماز امر فرموده و 

انجام آن را به بندگان واجب ساخته است. 
و 3  آیه 2  بقره،  متعال در سوره  انسان: خداوند  1- هدایت 
هدایت  وسیله  نیست  آن  در  که شکی  کتاب  این  فرماید:  می 
پرهیزکاران است. آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا 
می دارند و از آنچه)از نعمت ها( به آنان روزی کرده ایم انفاق 

می کنند.
2- مدد الهی: در سوره بقره آیه 45  و آیه 153،  از صبر و 
نماز یاری بجوئید و این کار جز برای خاشعان گران است. نماز و 
توجه به خدا انسان را در برابر مشکالت و مشقات یاری می دهد 

و یاد خداوند موجب اطمینان خاطر می باشد. 
از  آنچه  آیه 45:  عنکبوت،  در سوره  گناه:  از  بازدارندگی   -3
کتاب آسمانی به تو وحی شده است تالوت کن و نماز را به پا 

دار که نماز تو را از زشتی ها باز می دارد.
4- ایمنی از ترس و اندوه: در سوره بقره آیه 277: به راستی 
کسانی که ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادند و نماز را برپا 
داشتند و زکات را پرداختند مزدشان نزد پروردگارشان است نه 
ترسی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند و آدم نماز گذار نه 
از چیزی می ترسد و نه در برابر ناگواری ها غمگین می شود. 
اندوه  و  ترس  هم  و  شود  می  شامل  را  دنیا  اندوه  و  ترس  هم 

آخرت را.
5- اصالح جامعه: در سوره اعراف آیه 170: و آنان که به کتاب 
تمسک جویند و نماز را برپا دارند ما پاداش مصلحان را ضایع 
نخواهیم کرد.کتاب های آسمانی عموما برای اصالح جامعه آمده 
اهمیت  از  ها  این کتاب  برنامه های  میان  نماز در  و چون  اند 
فوق العاده ای برخوردار است به عنوان نمونه بارز تمسک، خاطر 
نشان گردیده و نشان می دهد نماز یکی از عالمت ها و نشانه 
ادعای  هم  اگر  نماز  بی  آدم  زیرا  است  جامعه  مصلحین  های 

اصالح جامعه کند واقعیت ندارد و نباید به حرفش اعتماد کرد.
6- ارتباط با خدا و رستگاری: در سوره اعلی آیه 4 و5: البته 
رستگار شد کسی که خود را تزکیه کرد، و نام پروردگارش را به 

یاد آورد و نماز گذارد.
7- غفلت زدایی: وقتی انسان در هر شبانه روز پنج نوبت نماز 
بخواند یعنی پنج بار به خدا و آفریننده توجه پیدا می کند و او را 
به یاد می آورد و چنانچه نماز گذار به این مطلب عنایت داشته 
باشد یک چنین آدمی از خدا غافل نخواهد شد و او را فراموش 

نخواهد کرد! چنانچه می فرماید: و نماز را برای یاد من برپادار.

*دانش آموز متوسطه 

یادداشت

مديرعامل  خبری  نشست  رسانی:  اطالع 
کنفرانس  ويديو  به صورت  فوالد  شرکت جهان 
به دنبال افتتاح  بزرگترين کارخانه فوالد سازی 
جنوب شرق کشور، کارخانه ذوب و ريخته گری 
با حضور رئيس جمهور در  مجتمع جهان فوالد 
هفته گذشته با حضور اصحاب رسانه در مجتمع 

جهان فوالد برگزار شد.
بیان  با  نشست  این  در  عباسلو  علی  مهندس 
این  نیروهای  جمعی  های  تالش  خوشبختانه  اینکه 
توانستیم  از سال ها  بعد  و  نشست  نتیجه  به  مجتمع 
کارخانه  برای  کنیم،گفت:  جلوگیری  فروشی  خام  از 
بومی  نیروهای  از  فوالد  مجتمع جهان  احداثی  های 
های  آموزش  نیروها  این  همه  که  می کنیم  استفاده 
بلورد  فنی و حرفه ای در بخش  با همکاری  را   الزم 
کارخانه  دیده،  آموزش  نیروهای  همین  با  و  دیده اند 

های آتی را راه اندازی می کنیم.
محیط  حفظ  اهمیت  به  اشاره  با  عباسلو  مهندس 
زیست عنوان کرد: پیشرفته ترین تصفیه ها با قیمت 
باال را برای کارخانه ذوب خریداری کردیم که حتی 
برای این موضوع از رئیس سازمان محیط زیست لوح 

تقدیرگرفته ایم.
نمایشگاه   مدیرعامل شرکت جهان فوالد درباره ی 
فوالد که برای اولین بار در سیرجان برگزار می شود، 
گفت: مجتمع جهان فوالد همیشه در همه جا حضور 
است  بهتر  که  دادیم  را  پیشنهاد  این  و  داشته  فعال 
فوالد  تولید  رویکرد  با  سیرجان  در  نمایشگاه  این 
فوالد  جهان  پتانسیل  با  سرمایه داران  و  شود  برگزار 
منطقه  این  در  را   و سرمایه گذاری خود  آشنا شوند 

انجام دهند.
از  که  فوالد   جهان  مجتمع  داشت:  تاکید  عباسلو 
پایگاه  عنوان  به  سیرجان  است،  مشخص  آن   اسم 

فوالدی در جهان شناخته شود. 
نفر   750 فوالد  جهان  درکارخانه  وی  گفته  به 
مشغول کار هستند و نزدیک 3 هزار نفر اشتغال غیر 
ابزاری  آن  ترین  ارزش  با  که  کردیم  ایجاد  مستقیم 

است که همان دانش و تجربه نیروهای بومی است.
عباسلو در پاسخ به  این سوال  که چگونه با وجود 
این تحریم ها با چالش های جدید روبه رو می شوید، 
گفت: وقتی ما شروع کردیم تحریم ها وجود داشتند 
و واقعا کار سختی است ولی ما تالش و همت نیروها 
صادرات  همان  محل  از  و  دادیم  انجام  را  صادرات 

توسعه را انجام می دهیم.
مدیر عامل مجتمع جهان فوالد نیز در این جلسه 
بیان کرد: این مجتمع کمتر از 9 سال تاسیس شده  
راضی  سیرجان  رسانه  اهالی  از  مدت  این   در  که 
هستیم که همکاری خوبی با ما در این مدت داشتند.

افتتاح 3 پروژه ملی جهان فوالد
مهندس عباسلو در ادامه بیان کرد: در این 9 سال 
اول  پروژه  که  کرده ایم  اندازی  راه  را  ملی   پروژه   3
کارخانه اسفنجی با ظرفیت یک میلیون تن در سال 
تولید می شود که در سال 94 توسط دکتر جهانگیری 
، معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد. شرکت جهان 

این   93 سال  در  نوزدهمین شرکت  عنوان  به  فوالد 
این  سال  دو  از  کمتر  که  گرفت  تحویل  را  پروژه 
دوم  پروژه  در  و  رساند  اتمام  به  موفقیت  با  را  پروژه 
بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه میلگرد در بردسیر 
راه اندازی کرد که توسط الریجانی در روز  بهمن 95 
افتتاح پروژه کارخانه ذوب  افتتاح شد و سومین آن 
کارخانه جنوب شرق کشور  بزرگترین  ریخته گری  و 

فوالدی  شمش  تولید  تن  هزار   200 و  میلیون  یک 
در هفته گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

مدیر عامل مجتمع جهان فوالد در پایان اشاره کرد 
و گفت:  در این مدت مسئولیت های اجتماعی قابل 
توجه ای انجام داده شد و در همین راستا به مناسبت 
افتتاح کارخانه ذوب و ریختگری 5 زندانی غیرعمد 
سیرجانی که از لحاظ مالی دربند بودند آزاد و 150 

نیازمند  های  خانواده  به  مالی  کمک  تومان  میلیون 
زندانیان این شهرستان تعلق گرفت.

شرکت  توسط  شده  انجام  کارهای  فهرست 
مجتمع جهان فوالد سيرجان 

 7 منطقه  اقتصادی  توسعه  مثلث  دوم  -گام 
)شهرستان های سیرجان و بردسیر( بخش بلورد

و  محترم  استاندار  باحضور  نامه  تفاهم  -امضاء 

به  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  معرفی 
عنوان معین اقتصادی بخش بلورد

بلورد)شجاع  تاریخی  آثار  بازسازی  و  -مرمت 
السلطان(

سه  ورودی  مسافر  پارک  ساخت  در  -مشارکت 
با  استراحتگاه مسافرین(  بلورد)بازارچه محلی،  راهی 

مشارکت شهرداری و شورای اسالمی شهر بلورد
قرار  پایلوت  و  خورشیدی  پنل  عدد   30 -نصب 
انرژی  روستای  عنوان  به  محمدآباد  روستای  دادن 
پاک کشور از طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
بانک رسالت به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 

-راه اندازی و تجهیز کامل خانه توسعه بلورد جهت 
آموزش خیاطی و صنایع دستی

حسن  امام  دارالقرآن  ساخت  در  -مشارکت 
مجتبی)ع( و دو باب مغازه جهت ایجاد اشتغال

حضور  با  سیرجان  کارآفرینی  سمینار  -برگزاری 
در جمع  تهران  دانشگاه  کارآفرینی  دانشکده  اساتید 
و  اسالمی  شوراهای  و  دهیاران  شهرستان،  مدیران 

دعوت از کارآفرینان برتر کشوری
-بازسازی و تعمیر سوله و نمای کتابخانه عمومی 

بخش بلورد
-بازسازی و تعمیرات اساسی مدرسه شهید باهنر و 
تبدیل به مرکز آموزش فنی و حرفه ای بخش بلورد 
صنایع  بافی،  قالی  بافی،  گلیم  رنگرزی،  )کارگاه  و 
آموزش  و  خیاطی  آرگون،  جوش  دستی، 

کارآفرینی(
مدرسه  اساسی  تعمیرات  و  -بازسازی 
خانه  بزرگترین  به  تبدیل  و  روزی  شبانه 

بوم گردی شهرستان 
گردی  بوم  خانه  بازسازی  و  -مرمت 
درویش  موزه  ساخت  و  خان  درویش 

خان)باغ سنگی(
-برگزاری جلسات با حضور مسئولین جهت بررسی 

و حل مشکالت مردم بلورد )بیش از 80 جلسه(
در  کشاورزی:  جهاد  با  نامه  تفاهم  راستای  -در 
گل  دارویی(  کشت)گیاهان  الگوی  اصالح  خصوص 
زنبور  و  ماهی  پرورش  دارویی،  گیاهان  محمدی، 

عسل
محترم  مسئولین  و  محترم  استاندار  -سفر 
حال  در  های  طرح  از  بازدید  و  بلورد  به  شهرستان 

اجرا
-کارگاه های آموزشی گلیم بافی، قالی بافی، صنایع 

دستی، کارآفرینی، جوش آرگون و آرماتوربندی
-برگزاری جلسات جهت پیگیری امورات بخش بلورد

در راستای تفاهم نامه با جهاد کشاورزی: اصالح نژاد 
دام)بز سانن و میش افشار( راه اندازی مجموعه 40 
راسی بز سانن و 300 راسی میش افشار با پیشرفت 

80 درصد از طریق تسهیالت
یک  و  دندانپزشکی  یونیت  دستگاه  دو  -خرید 
دستگاه )آزمایش خون( و اهدا به مرکز بهداشتی و 

در مانی بخش بلورد
-بازدید از محل پیشرفت طرح ها

مدير عامل شرکت جهان فوالد در نشست خبری مطرح کرد:

رسالتجهانفوالد،جهانیاست

مهندس عباسلو: در کارخانه جهان فوالد ۷5۰ 
نفر مشغول به کار هستند و نزديک 3 هزار نفر 
اشتغال غير مستقيم ايجاد کرديم که با ارزش ترين 
آن ابزاری است که همان دانش و تجربه نيروهای 

بومی است.



فعال  و  کنشگر  »يک  جامعه:  گروه 
سياسی نمی تواند در حد منتقد باقی بماند، 
يک  برای  سياسی  های  فعاليت  در  حضور 
ضرورت  يک  سياسی  جريان  و  کنشگر 
است»، »سكوت اصالح طلبان در سيرجان 
ندارند،  برنامه ای  که  نيست  معنی  اين  به 
اصالح طلبان در حال بررسی و رصد کردن 
انتخابات  برای حضور فعال در  همه جوانب 
پيش رو هستند که با دست پر وارد ميدان 
گروه ها  بقيه  که  خوشحاليم  »ما  شوند«، 
اين  به  و  فعاليت هستند  و  در حال معرفی 
اين  می شويم.«  خارج  انحصار  از  شكل 
ضياء  ا...  نصرت  های  صحبت  از  بخشی  ها 
اصالح  سياسی  و  اجتماعی  فعال  شهابی، 
شدن  نزديک  به  توجه  با  که  است  طلب 
يازدهم،  مجلس  انتخابات  نام  ثبت  زمان 
اجتماعی  و  سياسی  شرايط  بررسی  برای 
حاکم بر انتخابات امسال، با وی گفت وگويی 

انجام داده ايم.

 جناب ضياء شهابی با توجه به نزديک 
نظر  به  يازدهم  مجلس  انتخابات  به  شدن 
می رسد اصالح طلبان در سيرجان سكوت 

هستند و به نوعی فعاليت ندارند؟ 
سکوت عالمت فهم و تفکر است، یا به فرموده 
پیامبر اکرم )ص( »اگر سخن گفتن ارزش نفره 
شاید  و  دارد«  را  طال  ارزش  سکوت  دارد،  را 
رصد  و  بررسی  حال  در  طلب  اصالح  دوستان 
کردن همه جوانب برای حضور فعال در انتخابات 
میدان  وارد   دست پر  با  که  هستند  رو  پیش 

شوند.
طلبان  اصالح  شما  اعتقاد  به  پس   
انتخابات  در  حضور  برای  را  الزم  آمادگی 

آتی دارند؟
سیاسی  فعال  و  کنشگر  یک  آرمین،  گفته  به 
در  حضور  بماند،  باقی  منتقد  حد  در  نمی تواند 
سیاسی  جریان  یک  برای  سیاسی  های  فعالیت 
باید  و  می تواند  هرچند  است،  ضرورت  یک 
کند  استفاده  منتقدان  اندیشه های  و  افکار  از 
باقی  آرمان ها  سطح  در  نباید  و  نمی تواند  اما 
و  واقعیت ها  عرصه  سیاست،  عرصه  زیرا  بماند، 
شما  خدمت  در  لحظه  این  تا  محدودیت هاست 
هستم اصالح طلبان آمادگی الزم را برای حضور 

در انتخابات آتی دارند. 
و  ها  افرادی در حزب   در حال حاضر  
اعالم  انتخابات  برای  مختلف  های  جناح 
آمادگی کردند اما برخی از اصالح طلبان با 
نمی کند  تاييد  نگهبان  اين ديد که شورای 

و با ترديد در رقابت سالم مواجه هستند؟
باشد  هم  شکل  این  به  کنید  فرض  اگر  قطعا 

نامزدهای اصالح طلب نیز می توانند حضور فعال 
داشته باشند که در صورت تایید شورای نگهبان 

انگیزه حضور مردم در انتخابات بیشتر می شود.
انتخابات  برای  طلبان  اصالح  سازوکار   

پيش رو چی هست؟
طلبان  اصالح  از  کوچکی  عضو  عنوان  به  من 
بدهم  توضیح  مورد  این  در  بخواهم  شهرستان 
با دوستان برگزار  این است که در جلساتی که 
به دیدگاهی که داریم  با توجه  اکثریت ما  شد، 
در  قصد حضور  که  توانمند  و  عالقمند  افراد  از 
استقبال  آنها  نام  ثبت  از  دارند،  را  انتخابات 

می کنیم. 
حاضر  حال  در  شهابی  ضياء  آقای   
و  اصولگرا  جريان  مجلس،  فعلی  نماينده 
فعاليت  آتی  مجلس  انتخابات  برای  غيره 
گزينه  تاکنون  طلبان  اصالح  اما  می کنند 

مشخصی را معرفی نكردند؟
حال  در  ها  گروه  بقیه  که  این  ما خوشحالیم 
از  شکل  این  به  و  هستند  فعالیت  و  معرفی 
انحصار خارج می شویم و اصالح طلبان در الک 
اصالح  به  نیاز  ما  جامعه  و  نمی کنند  فکر  خود 

افرادی  که  هستیم  باور  این  بر  و  دارد 
این  توان  و  ظرفیت  که  جامعه  بطن  از 
موضوع را در خود می بینند حضور پیدا 

کنند.
جامعه  بدنه  از  فردی  که  اين   
باشد و نامزدی از باال به شهرستان 
جديد  رويكرد  خود  نشود  تحميل 
توصيه  حاال  است،  تقدير  قابل  و 
بالقوه  توانايی  که  افرادی  برای  شما 
چی  دارند  را  مجلس  نمايندگی 

هست؟
خانم  و  جوان  افراد  به  ما  جامعه  در  ببینید 
افراد  و  است  شده  توجه  کمتر  توانمند  های 
ها  محدودیت  خاطر  به  که  داریم  شایسته ای 
فردی  هر  می کنیم  اعالم  ما  نمی شوند،  مطرح 
این  خود  در  که  طلبان  اصالح  خصوص  به 
اطرافیان  در  اینکه  یا  و  بینند  می  را  توانمندی 
خود می شناسند آنها را ترغیب به ثبت نام کنند 
و افرادی که کاندیدا شدند برنامه مکتوب آنها را 
مطالعه و دیدگاه آنها با پیشینه عملکردی شان 

بررسی و از نامزد توانمند حمایت می شود.

 پس به نوعی اکنون برای حضور افراد 
در صحنه انتخابات فراخوان می دهيد ؟

ما  اجتماعی  حساسیت  که  چیزی  تنها  بله، 
در شهر  و  نشود  دیکته  باال  از  فرد  اینکه  است، 

افراد با صالحیت از بطن جامعه مطرح شوند.
طلب  اصالح  پيشكسوتان  برخی  چرا   
سياسی  فعاليت  حاضر  حال  در  سيرجانی 

ندارند و به نوعی منفعل هستند؟
بررسی  را  آنها  و شرایط حال  پیشینه  باید  ما 
بیماری  یا  و  گرفتاری  علت  به  شاید  کنیم 

تمایالت  افرادی  اگر  و  باشند  داشته  معذوریت 
سیاسی آنها عوض شده باشد منفعل است و در 

جنبش اصالح طلبی تاثیر چندانی ندارد. 
پای  حضور  برای  مردم  تشويق  برای    
صندوق های رای پيشنهاد شما چی هست؟

و  اقتصادی  تحریم  شرایط  در  کشور  اکنون 
شرایط دشوار قرار دارد و برای تصمیمات بزرگ 

در جامعه نیاز به تغییر و تحول است.
 حضرت امام خمينی درباره نمايندگان 
به  نياز  »مجلس  فرمايد:  می  مجلس 
اقتصاددان دارد و سياست دان می خواهد 
و صرفا نماز خواندن دردی از جامعه را دوا 
شورای  که  رسد  می  نظر  به  اما  نمی کند.« 
اهميت  بيشتر  موضوع  اين  به  نگهبان 
افراد  از  بسياری  نتيجه  در  و  می دهد 

متخصص حضور نمی يابند؟
اگر حساسیت ها بیشتر به جنبه های سیاسی 
نتیجه  شود  توجه  کمتر  موارد  سایر  به  و  باشد 
رانت  به  این می شود که عده ای ورود کنند که 
خریدوفروش  رای  که  افرادی  یا  و  دارند  عالقه 

کرده اند تایید شوند.
 مجلس اول بهترين مجلس تاکنون در 
است  بوده  اسالمی  جمهوری  نظام 
زيادی  توانمند  افراد  اينكه  دليل  به 
ا...  آيت  مثل  داشتند  حضور  آن  در 
غيره.  و  بازرگان  مهندس  طالقانی، 
تضارب  نيست؟  اينگونه  اکنون  ولی 
آرا در آن بيش تر بود و افراد از طيف 

های مختلف در آن بودند.
برخی  حاضر   حال  در  ولی  بله، 
می نویسند،  نامه  شب  نمایندگان 
در جامعه درست می کنند  را   مشکالتی 
و  تعاون  سابق  وزیر  ربیعی،  گفته  به  و 
به  »نماینده ای  خود:  استیضاح  جلسه  در  کار 
عامل  مدیر  را  فرد  فالن  که  داده  پیشنهاد  من 
استخدام  جا  فالن  در  را  من  فرزند  یا  بگذارید، 
مطهری،  اینکه  یا   نشوی«  استیضاح  تا  کن 
صحن  در  هایی  طرح  »یک  که  می کند  مطرح 
علنی مجلس مطرح و تصویب نشده اما به برخی 
در  ای  نماینده  یا  است.«  شده  ابالغ  سازمانها 
از  آن  رای  که  مجلس  در  حساس  های  بزنگاه 
اهمیت باالیی برخوردار است در مجلس حضور 

ندارد و غیبت می کند.

يک  برای  سياسی«  »هويت  داشتن   
و  است  کاری  برنامه  مانند  مجلس  نامزد 
فعال  فرد  شناسنامه  حكم  سياسی  هويت 
ارايه هويت خود  از  برخی  دارد  را  سياسی 

فرار می کنند؟ 
اجتماعی  های  شبکه  وجود  با  من  اعتقاد  به 
مردم آگاه هستند، بخش های کوچکی از جامعه 
ارتباط ندارند که فرزندان  این فضای مجازی  با 
روشنگری  جامعه  و  خود  خانواده های  در  آنها 

می کنند.
 در حال حاضر به عنوان نامزد کسی را 
حمايت  آن  از  که  نداريد  طلبان  اصالح  در 

کنيد؟
بعد از ثبت نام در انتخابات ها مطرح می شوند.

در  طلبان  اصالح  که  »سرا«  سامانه   
کننده  کمک  آيا  کردند،  اندازی  راه  کشور 

است؟
این یک طرح پیشنهادی است و قابل بررسی 

است.
مجلس  به  که  کسانی  از  توقعی  چه   

می روند داريد؟
مجلس باید متحول شود، شما اگر دقت کنید 
چند نفر از نمایندگان مجلس مشکالت مردم را 
نفر در ذهن همه  الی 5  مطرح می کنند کال 4 
مشکالت  برای  بتواند  باید  نماینده  یک  و  است 
مردم راهکار ارائه کنند و به دنبال کاسبی نباشد 
خریدوفروش  در  که  نمایندگان  برخی  مثل 
خرید  قضیه  در  یا  شد  مطرح  اسمشان  خودرو 

سکه، که باعث تاسف است.
را  سيرجان  فعلی  نماينده  عملكرد   

چگونه بررسی می کنيد؟
صحبت  از  افرادی  شاید  انتخاباتی  فضای  در 
همه  عملکرد  اما  کنند  برداری  بهره  من  های 

مسئوالن قابل نقد و بررسی است.
بين  در  معدود  جلسات  سری  يک   
می شود  برگزار  سيرجان  طلبان  اصالح 

هدف اين جلسات چه است؟
اینکه  از  فارغ  داده  اجازه  وقتم  تا  هم  بنده 
دعوت  من  از  و  است  تشکیالت  و  حزب  کدام 
کردند شرکت کردم و حرف هایشان را شنیدم و 

راهکاری داشتم مطرح کردم.
و  ياس  و  موجود  شرايط  به  توجه  با   
نااميدی در جامعه که توسط برخی مديريت 

می شود، چه راهكاری مطرح می کنيد ؟
و  بگیریم  نادیده  را  مردم  نگرانی  نباید  ما 
که  کنند  پیدا  حضور  مجلس  در  باید  افرادی 
ما  و  باشند  کرده  درک  و  لمس  را  شرایط  این 
ثابت  را  مان  اندیشی  مثبت  خود  مشارکت  با 
می کنیم و این را باید بدانیم که سرنوشت کشور 

از داخل صندوق های رای  بیرون می آید.

جـامعه  نسیـم امید

هـر فـردی بـه خصـوص اصـالح طلبـان کـه در خـود ايـن 
اينکـه در اطرافیـان خـود مـی  توانمنـدی را می بیننـد و يـا 
شناسـند آنها را ترغیب به ثبت نـام کنند و افـرادی که کانديدا 
شـدند برنامه مکتوب آنهـا را مطالعه و ديدگاه آنها با پیشـینه 
عملکردی شـان بررسـی و از نامـزد توانمند حمايت می شـود.
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گفت وگو با نصرت ا... ضیاء شهابی، فعال اصالح طلب پیرامون انتخابات مجلس یازدهم؛
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شنبه 25 آبـان 1398، شماره 208 ، سال پنجم

اطالع رسانی: رئیس جمهور در جریان سفر دو روزه به 
استان کرمان برای افتتاح چند پروژه ی بزرگ صنعتی به 
سیرجان سفر کرد. در سفر روز دوشنبه ی رئیس جمهور 
به سیرجان، وزیر صنعت، معدن، تجارت و وزیر نیرو نیز 
وی را همراهی می کردند. حضور روحانی در منطقه ی 
بزرگ صنعتی معدنی گل گهر سیرجان از برنامه های 

روز نخست سفر استانی رئیس جمهور بود.
عصر روز دوشنبه ی گذشته رئیس جمهور، بخش آهن 
اسفنجی کارخانه ی توسعه ی آهن و فوالد و همچنین 
نیروگاه 160  و  سیرجان  فوالد  جهان  ذوب  کارخانه ی 
بهره  آغاز  برای  را  انرژی  گهر  شرکت  برق  مگاواتی 
با حضور در  رئیس جمهور  افتتاح کرد. سپس  برداری 
سالن اجتماعات شرکت صنعتی و معدنی گل گهر برای 
حاضران سخنرانی کرد. مسئوالن شهرستان، مدیران و 
در  حاضران  از  خبرنگاران  و  گهر  گل  کارکنان شرکت 

سالن بودند.
شهرستان  در  دولت  های  برنامه  از  نشست،  این  در 
و  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  رضا رحمانی  از سوی 
از  اردکانیان  شد،  رونمایی  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا 
خورده  رقم  کرمان  استان  در  که  گفت  پروژه ای   11
است. طرح هایی در بخش آبرسانی، تصفیه ی فاضالب، 
و  حرارتی  نیروگاه های  اندازی  راه  و  آب  تصفیه ی 

خورشیدی.
در  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا 
کرد.  ایجاد  معدنی  انقالب  »باید  گفت:  نشست  همین 
یعنی استفاده از تمام پتانسیل معدنی کشور با اکتشافات 
جدید و فعال سازی معادن کوچک.« اما سخنان رئیس 
جمهور در سیرجان از این قرار بود: »دیروز و امروز برای 
یزد  استان  دو  در  ما  که  بود.آنچه  روزهای خوشی  من 
برای  تالش  و  سخت کوشی  کردیم،  مشاهده  کرمان  و 
آرمان های ملت بزرگ در ایرانی عزیز و پیشرفته بود. «

روحانی ضمن تاکید بر کشف منابع جدید معدنی در 
کشور از ایران و استان کرمان به عنوان بهشت معدنی 
سخن گفت و افزود: »همه ی ایران را گل گهر می کنیم.«

از کشف  موضوع،  این  به  اشاره  رئیس جمهور ضمن 
معادن جدید خبر داد و به عنوان نمونه گفت: »اکتشاف 
میادین بزرگ نفتی را از سال 95 شروع کردیم. هفته ی 
پیش یک میدان با ذخیره ی 53 میلیارد بشکه ی نفت 

کشف و آماده ی بهره برداریست.«
روحانی سپس با اشاره به اینکه کشور به دانش کشف 
همه ی  »امروز  افزود:  رسیده،  نفتی  و  معدنی  ذخایر 
سد  خودمان  می دهیم.  انجام  خودمان  را  ها  اکتشاف 
در  امروز  نبودیم.  سدساز  ما  انقالب  از  قبل  می سازیم. 
این  نبودند  اگر  قدرت هستیم،  ما صاحب  فناوری  این 
سدها در فروردین امسال چه می شد؟ سیل مردم ما و 

شهرهای ما را می برد.

و  نیروگاه ها  کننده ی  وارد  کامال  زمانی  ما  برق  در 
نیروگاه  نمی توانستیم  خودمان  بودیم.  آن  تجهیزات 
بسازیم. امروز کشورهای دیگر از ما می خواهند برایشان 

نیروگاه بسازیم و با ما قرارداد می بندند.«
وی همچنین بر استفاده از دانشمندان و متخصصان 
نباید  »ما  گفت:  و  کرد  تاکید  کشور  از  خارج  ایرانِی 
پیشرفت  به  توجه  یکی  کنیم.  فراموش  را  نکته  دو 
هوش  مثل  دنیا  روز  های  فناوری  از  که  تکنولوژی  در 
مصنوعی عقب نمانیم و دیگری توجه به اخالق که باید 

اخالق پیامبر خدا را الگوی خود کنیم.«
صنايع  و  معدنی  طرح  تومان  ميليارد   116۰۰

معدنی در استان کرمان بهره برداری شد 
رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: ارزش 
که  معدنی  صنایع  و  معدنی  های  طرح  سرمایه گذاری 
در استان کرمان بهره برداری شد، به 11 هزار و 600 

میلیارد تومان می رسد.
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
معدنی و صنعتی گل گهر، رحمانی که شامگاه دوشنبه 
و  گهر  گل  منطقه  پروژه   26 از  برداری  بهره  آیین  در 
همچنین  و  جمهوری  رئیس  روحانی  دکتر  حضور  در 
خداداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو، جمشید 
مالرحمان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
جمعی از مدیران استان و شهرستان سیرجان و جمعی 
از مدیران، کارشناسان و کارگران منطقه گل گهر سخن 
می گفت، تصریح کرد: 8200 میلیارد تومان از این رقم 
مربوط به طرح های منطقه گل گهر است. وی تاکید 
کرد: گل گهر اکنون زنجیره کامل فوالد را از معدن تا 

محصول فوالد در اختیار دارد.
آهن  جديد  ظرفيت  تن  ميليون   4.3 ايجاد 

اسفنجی
رحمانی تاکید کرد: از دیروز تاکنون 4.3 میلیون تن 
ظرفیت جدید تولید آهن اسفنجی وارد مدار تولید شده

است. وی خاطر نشان کرد: واحد نیروگاهی که امروز 
های  شرکت  توسط  شد  افتتاح  جمهور  رئیس  توسط 
مجتمع گل گهر سرمایه گذاری شده است. وزیر صنعت 
ابتدای  در  که  کرد  اشاره  برنامه ای  به  تجارت  و  معدن 
امسال به رئیس جمهوری برای حوزه صنعت، معدن و 

تجارت ارایه شده است.
حرکت در راستای ۷ محور 

دربر  را  کلی  محور   7 برنامه  آن  گفت:  ادامه  در  وی 
می گرفت که معدن و صنایع معدنی یکی از بخش های 
آن است. به گفته رحمانی، ایجاد انقالب معدنی و نهضت 
ساخت داخل، توسعه صادرات، توسعه فناوری از بخش 
های اصلی این برنامه است که امروز با افتتاح های انجام 
شده، بخشی از اقدامات حوزه معدن و صنایع معدنی و 

پیشرفت های آن قابل مشاهده است.

دکتر روحانی، رئيس جمهور در سيرجان:

همهیایرانراگلگهرمیکنیم
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والیبال در شهرستان
نیاز به توجه بیشتر دارد

مهدی عباسپور: فدراسیون والیبال و تیم های 
خرم  یزدانی  ریاست  سال های  در  ایران  والیبال 
توانسته بود جایگاه خود را در آسیا وجهان پیدا 
کند و بعد از آن نیز با آمدن محمدرضا داورزنی، 
این  وجوانان  ورزش  وزیر  فعلی  قهرمانی  معاون 
و  جهانی  بازی های  در  که  داشت  ادامه  روند 
المپیک ایران تبدیل به یک تیم قدرتمند شده بود که نشان از 
توجه ویژه دو رئیس قبلی به اهمیت ورزش والیبال به خصوص 
توسعه ورزش های پایه واستعدادیابی بود که پشتوانه هایی برای 
از کوچ  بعد  اینکه  تا  باشد  در دسترس  بزرگساالن همیشه  تیم 
داورزنی به وزارت ورزش در برنامه های بلند مدت فدراسیون خلل 
ایجاد شد که متاسفانه اثر منفی این تغییر را نیز در والیبال در حوزه 
های مختلف می توان مشاهده کرد، حال پس از گذشت یکی الی 
دو سال از این ماجرا ظاهرا قرار هست دوباره محمدرضا داورزنی 
به فدارسیون والیبال برگردد که به زعم اکثریت کارشناسان قطعا 
تغییرات مثبت و جدیدی در والیبال صورت خواهد گرفت هر چند 

این موضوع به سیاست بستگی دارد و بی پدر ومادری اش...
اما دو نكته در واليبال سيرجان

1.تیم والیبال گل گهر در سال های گذشته در لیگ برتر ولیگ 
مربیگری  با  آن سال ها  در  توانست  که  داشت  فعال  یک حضور 
و  گهر  گل  نام  از  آسیایی  بازی های  در  معدنی  حسین  مرحوم 
سیرجان بخوبی دفاع کند، اما با رونق بیشتر فوتبال و آمدن آن به 
لیگ یک به مرور زمان والیبال در حاشیه رفت وآن اقدامات خوب 
و شایسه در حوزه استعدادیابی و تیم های پایه روز به روز کم رنگ 
شد که ظاهرا اخیرا به تعطیلی کشیده است که می طلبد با توجه 
به پتانسیل باالی شهرستان و باشگاه گل گهر توجه ای به ورزش 

والیبال نیز صورت گیرد.
به مدت دو سال است که  ایرانیان  فوالد سیرجان  2. شرکت 
تیم داری می کند  برتر  در حوزه رسالت خود در ورزش در لیگ 
که در سال اول حضور خود توانست رتبه چهارم لیگ برتر را به 
فقط  پنجم  از هفته  امسال پس  لیگ  ولی  اختصاص دهد  خود 
دوباره  بخواهد  اگر  که  کند  را کسب  امتیاز  است چهار  توانسته 
به جمع مدعیان لیگ برگردد، آنچه در با بازی با پیام مشهد در 
سیرجان دیده شد باید کادر فنی با هماهنگی وتمرکز بیشتر به 
با آمادگی و حضور  البته امیدواریم  فکر بازی های آتی باشد که 
مهدی مهدوی در تیم در بازی های پیش رو بتوانیم نتایج بهتری 

را کسب کنیم.

یادداشت

عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  خبر:  گروه 
جمعه،  امام  ويژه،  فرماندار  حضور  با  سيرجان 
شهردار، اعضای شورای شهر، رئيس اداره ورزش 
و جوانان و ساير مديران دستگاه های اجرايی اين 
نشاط  افزايش  و  ورزش  محوريت  با  شهرستان 
به  ،توجه  استعداديابی  همچنين  و  اجتماعی 
محالت و حاشيه نشين ها به ميزبانی شورای شهر 

برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شورای شهر، امین صادقی، 
رئیس شورای شهر در این جلسه بیان کرد: مباحث 
فرهنگی  و مسائل  اجتماعی همواره مورد توجه همه 
نهادها و دستگاه ها بوده و در همین راستا  نهاد شورای 
شهر  هم با هدف شناخت و اطالع از وضع فرهنگی شهر 
سیرجان و تالش برای بهبود، مصمم به تعامل سازنده و 

هدفمند با شورای فرهنگ عمومی در راستای نیازسنجی 
و رصد مشکالت فرهنگی، پیشگیری و کاهش آسیب 
های اجتماعی، لزوم ایجاد بستر مناسب برای فعالیت 
های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی، است و امید است 
همکاری شورای شهر و شورای فرهنگ عمومی باعث 
گسترش مسائل فرهنگی و بهبود شرایط شود و شاهد 
جهش بلندی در فعالیت های فرهنگی شهرستان باشیم.

گروه خبر: پنجمين نمايشگاه 
با  کرمان  کارآفرينی  و  اشتغال 
هدف معرفی فرصت های شغلی 
استان و افزايش آگاهی در زمينه 
معرفی  با  کار  و  کسب  ايجاد 
پتانسيل های استان و برگزاری 
شغلی  های  مشاوره  و  ورکشاپ 

برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه 
سمیه  گهر،  گل  اندیشه  معراج 
عبداللهی، دبیر تیم اندیشکده موسسه 
از برگزاری این نمایشگاه خبر داد و 

گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
الی 23  را در روزهای 21  نمایشگاه  این 

ایران  موبایل  بازار  مجموعه  در  ماه  آبان 
می کند.  برگزار  جمهوری  بلوار  در  واقع 

وی افزود: 29 موسسه فعال در حوزه 
کسب وکار و اشتغال در این همایش، 
فرصت های شغلی را معرفی کرده و 
دو فرصت ویژه استان کرمان یعنی 
گردشگری و انیمیشن به عالقمندان 
معرفی می شود. عبداللهی خاطرنشان 
معراج  موسسه  اندیشکده  تیم  کرد: 
اندیشه نیز با ارائه کارهای پژوهشی 
مسائل  جامع  نقشه  همچون  خود 
اشتغال  راهبرد  طرح  شهری، 
فرهنگی  راهبرد  طرح  شهرستان، 
موسسه معراج اندیشه، طرح ارزیابی 
این  در  و...  دانشگاه ها  و  مدارس  شغلی 

نمایشگاه حضور دارد

در  می توانند  والدين  خبر:  گروه 
هوش   - متعادل  کودک  همايش 
متعادل راهكارهای پرورش مهارت 

های فرزندان خود را بياموزند. 
این  عمومی  روابط  گزارش  به 
هدف  با  مذکور  همایش  موسسه، 
رشد  محورهای  با  والدین  آشنایی 
در  فرزندان  مهارت های  شکوفایی  و 
روز  دو  مدت  به  مختلف  های  زمینه 
خانه کودک  برگزار شد. شول مسئول 
موسسه معراج اندیشه در این خصوص 
مهارت های  پرورش  و  رشد  گفت: 

خاص  و  کوتاه  دوره  به  تنها  کودکان 
محدود نمی شود. این فرآیند از ابتدای 
تولد کودک آغاز شده و تا سنین باالتر 
نیز ادامه دارد. آنچه در این میان حائز 
به  و  پرورش  چگونگی  است  اهمیت 
ثمر رساندن مهارت هایی است که باید 
برنامه ای مناسب با سن کودک داشته 
افزود: در همین راستا خانه  باشد. وی 
کودک معراج اندیشه اقدام به برگزاری 
شکوفایی  جهت  در  کارگاه هایی 
زمینه های  در  فرزندان  مهارت های 

مختلف کرده است. 

فرهنگی  موسسه  خبر:  گروه 
هنری معراج انديشه گل گهر به 
منظور نياز معرفی شايسته شهر 
توليد  قصد  جامعه،  در  سيرجان 
يک نماهنگ با اجرای گروه کرال 
اجرای  شيوه  به  )همسرايان( 

ارکسترال را دارد. 
موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  شعر  کانون  اندیشه،  معراج 
اثر  این  تولید  برای  بوده  موسسه 
مناسب  ترانه  با  شعر  یک  نیازمند 
کلیه  از  منظور  همین  به  است. 

شاعران و افراد صاحب ذوق و قریحه 
که اثری در این موضوع دارند دعوت 
اثر:  قالب  شود.  می  همکاری  به 
ترانه  کالسیک،  قالب های  تمامی 
ابداع  ملودی  دارای  که  )اشعاری 
هستند  مزیت  دارای  باشند(  می 
ها،  آیین  محوریت  با  باید  اشعار  و 
آداب و رسوم، فرهنگ و هنر، هویت 
تاریخی، قدمت باستانی، جاذبه های 
توانایی  و  طبیعی  منابع  گردشگری، 
سروده  سیرجان  اقتصادی  های 

شوند.

در جلسه شورای فرهنگ عمومی به میزبانی شورای شهر مطرح شد؛

ورزشهمگانیبراینشاطعمومی

شنبه 25 آبـان 1398، شماره 208 ، سال پنجم

 موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار می کند؛

مسابقه ارسال شعر با محوریت ویژگی های سیرجان
حضور تيم انديشكده معراج در نمايشگاه کارآفرينی استان

همايش کودک متعادل - هوش متعادل
برگزار می شود

خون  انتقال  پايگاه  رئيس  خبر:  گروه 
سيرجان از نياز خونی اين پايگاه خونی به 
اهدای گروه های خونی توسط شهروندان 

خبر داد.
به  فوق  اعالم خبر  با  موسوی  محمود  دکتر   
که  هوا  سردی  به  توجه  با  گفت:  امید  نسیم 
سبب پایین آمدن آمار مراجعه کنندگان خون 
این  است  شده  خونی  ذخایر  کاهش  بالطبع  و 
پایگاه انتقال خون به اهدای خون نیاز دارد. وی 
نجات  باعث  که  است  اقدامی  اهدا خون  افزود: 
جان همنوعان می شود همچنین آقایان 4 بار و 
بانوان 3 بار در سال می توانند اهدا خون داشته 
کنندگان  اهدا  شرایط  درباره  موسوی  باشند. 

خون گفت: حداقل سن 18 و حداکثر 60 سال 
است و هیچ نوع بیماری از قبیل سرماخوردگی، 
چون  باشند  نداشته   ... و  قلبی  ریوی،  کلیوی، 

این عوامل روی کیفیت خون اثر کمی گذارد.
کرد:  تاکید  ادامه  در  خون  انتقال  رئیس 
در  خون  انتقال  پایگاه  یک  فقط  سیرجان 
که  دارد  پست  اداره  روبروی  سینا  ابن  خیابان 
ارائه خدمات به  از ساعت 8 صبح تا 13 آماده 
در  موسوی  دکتر  است.  خون  کنندگان  اهدا 
اهدای  واجدالشرایط  افراد  همه  از  گفت:  پایان 
خون درخواست می شود با همراه داشتن کارت 
ملی خود برای اهدای خون به این پایگاه انتقال 

خون مراجعه کنند.

فراخوان نياز خونی پايگاه انتقال خون سيرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدعلی ستوده وکیل محمد ساالری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره  46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یکهزار و نهصدو سی و سه سهم و سی وهفت 
صدم سهم مشاع از نه هزار و ششصد سهم ششدانگ پالک 2 فرعی از 5980  اصلی واقع در 
بخش 36 کرمان بنام آقای محمد ساالری 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: 25/ 8 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  فیوج  زاده  کرم  شاه  رضا  محمد  آقای 
شماره  7 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 15/5 سهم مشاع از ششدانگ پالک 1390 
فرعی از 2310  اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای محمد رضا شاکرم زاده فیوج 
لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت 
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: 25/ 8 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  ارائه  با  الهی  نعمت  خادم  غالمعباس  آقای  وکیل  الهی  نعمت  خادم  نرگس  خانم 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  19 کرمان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 3942 فرعی از 24 فرعی از 2311  اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای غالمعباس 
خادم نعمت الهی 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 
ثبت  اداره  رئیس  آرمانپور  محمد   - انتشار: 25/ 8 /1398  تاریخ  خواهد شد.  مالک صادر 

اسناد و امالک شهرستان سیرجان



دستگیری 14 سارق طی 72 ساعت
از کشف 24  انتظامی سيرجان  گروه حوادث: فرمانده 
هفته  طی  سارق  نفر   24 دستگيری  و  سرقت  فقره 

گذشته خبر داد.
محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر اظهار داشت: در اجرای 
طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان سیرجان، 
صورت  به  سارقان  یا  سارق  دستگیری  و  شناسایی  موضوع 

ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
گشت زنی  با  ماموران  افزود:  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
نفر  استحفاظی 24  در سطح حوزه  نامحسوس  و  محسوس 
اشاره  با  وی  کردند.  دستگیر  را  آنها  و  شناسایی  را  سارق 
اینکه سارقان به 8 فقره سرقت خودرو، 5  فقره سرقت  به 

موتورسیکلت و سایر سرقت ها اعتراف کردند.
ایران نژاد تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان لوازم و 
وسایل جهت باز کردن قفل، وسایل و قطعات داخل خودرو 
و تعدادی مدارک شناسایی مربوط به افراد مالباخته کشف 

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

پلیس اطالع دهند.

کشف بیش از 3200 لیتر مشروبات الکلی
32۰۰ليتر  از کشف   دادستان شهرستان  گروه حوادث: 
مشروبات الكلی دست ساز توسط عوامل نيروی انتظامی 
شهرستان  در پی سه عمليات در هفته گذشته کشف 

شد.
و  اقدامات  پی  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ورز  نیک  محسن 
تالش های نیروی انتظامی کارگاه های ساخت مشروبات الکلی 
دست ساز در چند منزل مسکونی از محالت حاشیه ای شهر 
شناسایی و معدوم شد. وی در ادامه افزود: در این زمینه توسط 
الکلی  لیتر مشروبات  از 3200  انتظامی بیش  نیروی  ماموران 

دست ساز کشف و 3 نفر  در این رابطه را شدند.

کشف 248 هزار نخ سیگار قاچاق 
از  سيرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
کشف و ضبط 248 هزار نخ سيگار خارجی قاچاق طی 

عملياتی در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر اظهار داشت: 
مأموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای 

مواصالتی به یک دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان افزود: راننده خودرو پس 
از رسیدن به ایست و بازرسی و مواجه شدن با دستور ایست 
ماموران انتظامی با افزودن بر سرعت خود، قصد فرار را داشت 
ماند. سرهنگ  ناکام  پلیس  مأموران  با عکس العمل سریع  که 
ایران نژاد در پایان اذعان داشت: در بازرسی از خودرو توقیفی 
به  که  شد  ضبط  و  کشف  قاچاق  سیگار  نخ  هزار   248 بیش 

همراه قاچاقچی دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شدند.

حوادث 7 حوادث و گوناگون شنبه 25 آبـان 1398، شماره 208 ، سال پنجم نسیـم امید

تلفن  از  استفاده  حوادث:  گروه 
فرستادن  و  رانندگی  حين  همراه 
اجتماعي  از طريق شبكه هاي  پيغام 
رانندگان  بين  در  روز ها  اين  هم 
کرده  پيدا  افزايش  شهر  سطح  در 
از  بيش  پليس  آمار  براساس  است. 
مواقعی  در  تصادفات  از  درصد   ۷۰
طريق  از  رانندگان  تمرکز  که  است 
يا  آشاميدن  خوردن،  مانند  عواملی 
صحبت کردن با تلفن همراه از دست 
می رود. صحبت کردن راننده با تلفن 
همراه هم از جمله موضوعاتي است 
که سبب حواس پرتي و کاهش دقت 

راننده مي شود.
پلیس  رئیس  ساالری،  حسن  سرهنگ 
همراه  تلفن  با  مکالمه  راهور شهرستان، 
هنگام رانندگی تخلفی است که پلیس به 
این سادگی ها از آن چشم پوشی نمی کند، 

گفت: طبق آمار خطای انسانی بیشترین 
به  رانندگی  تصادفات  بروز  در  را  سهم 
اساس،  این  بر  دهد  می  اختصاص  خود 
تاکید  رانندگی  و  راهنمایی  ماموران  به 
شده است با رانندگان متخلفی که هنگام 
رانندگی با تلفن همراه صحبت یا پیامک 
ارسال کنند، طبق قانون با جدیت و بدون 

اغماض برخورد کنند.
تلفن  از  استفاده  کرد:  نشان  خاطر  وی 
همراه در حین رانندگی یکی از مصادیق 
عدم توجه به جلو راننده است، این کار 
همچون  ناگواری  حوادث  بروز  باعث 
با  برخورد  یا  و  با خودروی جلو  برخورد 
شی ثابت در جاده، انحراف به چپ و یا 

خروج از جاده و واژگونی آن می شود، زیرا 
فردی که در حال صحبت کردن یا ارسال 
نمی  است  تلفن همراه  از طریق  پیامک 
تواند تمام حواس خود را به راه معطوف 
کند، در نتیجه کنترل خودرو از دستش 
خارج و باعث بروز خسارت جبران ناپذیر 
می شود. سرهنگ ساالری با بیان اینکه 
هر چند آمار رسمی از تصادفات منجر به 
تلفن  از  استفاده  از  ناشی  جرح  و  مرگ 
بررسی  اما  نداریم،  رانندگی  همراه حین 
های نشان می دهد که  یکی از سه علت 
مورد  همین  از  استفاده  تصادفات  اصلی 
است، وی ادامه داد: خطر تصادفات هنگام 
استفاده از تلفن همراه 4 برابر می شود لذا 
با تخلف استفاده از تلفن همراه در حین 
رانندگی به عنوان یکی از تخلفات اصلی 
حادثه ساز از سوی پلیس شناخته شده 

است و جدی با آن برخورد می شود. 

نشانی،  آتش  عمومی  روابط  گزارش  به  خبر:  گروه 
حادثه گاز گرفتگی به واسطه ی دو عامل اصلی اتفاق 
می افتد: عدم تامين هوای مصرفی جهت ترکيب با 
گاز به منظور سوختن کامل، فقدان امكان خروج کامل 
ديگر، شرايط  عبارت  به  از سوخت.  گازهای حاصل 
گاز سوز در دو موضوع  ايمن يک وسيله ی  کارکرد 
خالصه می شود: تامين هوای الزم و کافی برای احتراق 
کامل که از طريق دريچه های تامين هوا و فضاهای 
باز زير درها تامين می شود، تعبيه ی سيستم اصولی 
خروج محصوالت احتراق که اين مهم توسط اجرای 
اصولی و استاندارد دودکش تحقق می يابد، وسايل گاز 
سوز هميشه بايد با شعله ی آبی بسوزد و زرد سوزی 

نشانه ی خطر است .
از درزبندی منافذ درها پنجره ها اکیدأ خودداری کنید، وسایل 
گاز سوز برای سوختن نیاز به هوای کافی دارند بنابراین باید 
در کنار وسایل گاز سوز، دریچه ی تامین هوا وجود داشته و 

زیر درب اصلی ساختمان و زیر درب اتاق ها باز باشد.
همواره از اتصال کامل وسایل گاز سوز با دریچه ی دودکش و 

چفت شدن زانوها اطمینان حاصل کنید.
استفاده از لوله بخاری های آکاردئونی آلومینیومی خطرناک 

است.
قرار دادن لوله ی بخاری در داخل ظرف آب بارها حادثه ساز 

بوده است.
استفاده از زانوهای اضافی خطرناک است.

نباید لوله ی بخاری را به صورت افقی نصب کنیم.
لوله بخاری و آبگرمکن نباید به سمت پایین و به صورت 

سرازیر نصب شود.
قبل از بکارگیری وسایل گاز سوز، باز بودن انتهای دودکش را 

از روی بام کنترل نمایید. 
سرد بودن دودکش هنگام روشن بودن بخاری یا وسیله ی 
گاز سوز خطرناک است. با لمس دودکش از گرم بودن آن 

مطمئن شوید. 
دودکش بدون کالهک حادثه ساز است.

خارج کردن دودکش از دیوار یا پنجره خطرناک است.
خروجی دودکش، به ویژه دودکش آبگرمکن، به هیچ وجه 

نباید کنار کولر قرار گیرد.

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سيرجان از دستگيری يک 
مرد متكدی که با پوشش زنانه اقدام به گدايی می کرد،  در 

هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد  با اعالم این خبر افزود: با هوشیاری 
ماموران یگان امداد این شهرستان در اجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی حین گشت زنی در سطح شهر به یک نفر متکدی 
مشکوک و طی هماهنگی با مقام قضایی وی را دستگیر و به پلیس 

آگاهی انتقال دادند.
سرهنگ ایران نژاد  گفت: این متکدی که یک مرد بود در پوشش 
چادر و لباس زنانه در چهارراه ها، اماکن و معابر پرتردد این شهر اقدام 

به تکدی گری می کرد.
فرمانده انتظامی سیرجان با بیان اینکه تکدی گری یک ناهنجاری 
اجتماعی است و چهره شهر را مخدوش می کند از مردم خواست از 
کمک کردن به این افراد که بیشتر در سر چهارراه ها مستقر هستند 
خودداری کنند. وی ادامه داد: مردم  اگر کمکی هم می توانند انجام 
دهند آن را در اختیار نهادهای حمایتی بهزیستی،کمیته امداد و یا 
به صندوق صدقات سطح شهر قرار دهند تا صرف هموطنان بی 
بضاعت شود. از این متکدی زن نما که به گفته خودش روزانه 30 تا 

60 هزار تومان درآمد داشته مقادیری وجه نقد بدست آمد.

آشنايی با محصوالت تراريخته

يا  حيوان  )گياه،  موجودی  به  ژنتيكی  يافته  تغيير  موجود 
های  روش  از  استفاده  با  که  می شود  گفته  ميكروارگانيسم( 
  DNA  بيوتكنولوژی نوين تغيير يا تغييراتی در ساختار ژنی اش
ايجاد  محصول  در  را  ويژه ای   خصوصيات  که  می شود  ايجاد 
يا حذف می کنند، به گونه ای که اين تغيير از طريق روش های 
اتفاق  به طور طبيعی  که  نوترکيبی هايی  يا  نژاد  اصالح  سنتی 

می افتد امكان پذير نباشد.
انواع  محصوالت  تراريخته 

1-محصوالت تراریخته: مانند دانه های ذرت، سویا، پنبه دانه و کلزا 
2-غذاهاي حاوي محصوالت تراریخته: مانند اسنک های تهیه شده از 
ذرت ، فرآورده های گوشتی حاوی سویا، مانند آرد ذرت،  نشاسته ذرت 
و فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت)پاپ کورن، پفک، اسنک ها و...(، 

کنسرو ذرت و....
شناسايی فرآورده های غذايی و آشاميدنی حاوی  محصوالت 

تراريخته
حاوی  که  محصوالتی  بهداشت  وزارت  مصوب   دستورالعمل  طبق 
ترکیبات تراریخته باشند باید  نسبت به درج برچسب لوگوی تراریخته در 
کنار آرم سازمان غذا و دارو و واژه تراریخته در کنار مواد اولیه تراریخته که 
در ترکیبات تشکیل دهنده فرآورده وجود دارد، اقدام نمایند تا  خریدار با 

آگاهی نسبت به این موضوع، انتخاب خود را انجام دهد. 
درج لوگوی تراریخته بر روی مواد غذایی حاوی این محصوالت )سویا، 

ذرت، پنبه دانه و کلزا( اجباری است
لوگوی تراریخته به شکل یک دایره سفید تو خالی است که در مرکز آن 
عبارت تراریخته درج شده که درکنار لوگوی سازمان غذا و دارو می باشد.

* روابط عمومی مديريت غذا و دارو
دانشكده علوم پزشكی سيرجان

سرهنگ حسن ساالری، رئیس پلیس راهور:یادداشت

موبایلخطرتصادفرا4برابرافزایشمیدهد
 خطای انسانی بیشترین سهم را در بروز تصادفات دارد

هشدار آتش نشانی در آغاز فصل سرما متکدی زن نما در سیرجان دستگیر شد



 سالم ورودی شهر زیدآباد سرعت گیر بسیار خطرناکی احداث 
شده خواهشمند است تا کشته نداده عالمت گذاری کنید. 9826

 سالم، به عنوان یک شهروند الزم می دانم از زحمات و تالش های 
تمامی مسئولین محترم، عوامل پرتالش و دست اندرکاران پرانرژی 
برگزارکننده بسیار خوب و آبرومندانه جشنواره گلیم و پسته سیرجان 
به ویژه گروه های حرفه ای موسیقی صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. 

برقرار باشید. 4179
 درمانگاه بهبود برای اکثر مراجعین بیمار سرم و آمپول تجویز می 
کنند که شده مثل بیمارستان صحرایی. مریض ها رو صندلی نشسته 
با سرم به دست! این چه وضع طبابت است که برای پول به همه 

بیماران سرم وصل می کنند؟7845
اداره برق خواهش می کنم برای روشنایی  از مسئولین  با سالم،   
خیابان اصناف و بعضی از کوچه های اصناف فکری بکنند. طی چند 
بار پیامک دادن و خواهش کردن هنوز نیامده اند کاری بکنند. برای 
رفتن به مغازه و مسجد، تاریکی خیابان اصناف باعث وحشت و ترس 

زن بچه هایمان می شود. 1295
و  بزرگ  زباله  درخواست سطل  دو  منطقه  از شهرداری   سالم. 
نامگذاری کوچه های شهرک صدف را داریم. برای کوچه بدون نام 

چگونه آدرس بدهیم؟ 5810
 یک روز تلفن منزلمان به صدا در آمد تبلیغ قهوه گانودرما را 
کردند. به آدرس بلوار صفارزاده جنب بیمارستان غرضی رفتیم دو 
بسته قهوه و برنج برایم دادند به مبلغ 290 هزار تومان. بیماریم که 
خوب نشد حالم بدتر شد. هر روز تلفن می زنند چرا دوباره نمی آیی. 

این چه وضعی است؟ 4873
 سالم خسته نباشید، جهانشاهی هستم  متاهل هستم یک فرزند 
هم دارم 30 سال هم سن دارم اجاره نشین هستم. یک روز هم سابقه 
بیمه ندارم. معدن گل وگهر هم هزار بار بیشتر رفتم . اما کسی صدامو 
نشنید. االن هم بیکارهستم دیگه نمی دانم چکارکنم اگه میتونین 

کاری برام پیدا کنین تو معدن محبت کردین.ممنون. 7320
 سالم. شما را به خدا یک فکری به حال ما کارگران میدان بلوار 
صادقی که مقابل اداره اوقاف همیشه حیرون هستیم بکنید! گل گهر 
ما را هم  شرکت زیاد که داره آخه چرا ما باید بیکار باشیم. لطفاً 

حمایت بکنید ما نیاز داریم.2035
 سالم خدا لعنت کنه ما رو که این شوراها انتخاب کردیم بعدش 
خدا لعنت کنه شوراها که این شهردار انتخاب کردن بابا دوماه خیابون 
صایب کندن آسفالت کنن هنوز خبری نشده زندگی وکاروکاسبی 
مون رفته زیر خاک. حاال اگر عضو شورایی تو این محله بود سه سوته 
درستش میکردن. از خدا بترسین مسوولین از ریاست فقط صندلیش 

خوب فهمیدین. 9323
 سالم، بدینوسیله فرارسیدن هفته گرامیداشت»کتاب وکتابخوانی 
وکتابدار« را به ریاست محترم نهادکتابخانه های عمومی وکتابداران 
شریف و خادمان دلسوز، صدیق و بی ادعای فرهنگ شهرستان به 
ویژه کتابداران پرتالش و زحمت کش کتابخانه های عمومی شهید 
مطهری و 17شهریور سیرجان صمیمانه تبریک میگویم .تندرست 

باشید و برقرار. 4179
 از مسئولین خواهش می کنیم فکری به حال سگ های ولگرد 
منطقه خرم آباد و شهرک سمنگان بکنند، تعدادشان اینقدر زیاد شده 

که شب ها جرات بیرون آمدن از خانه را نداریم. 6872

ویژه

مرمت منزل دکتر صادقی از اولويت های شهرداری
نسيم اميد: امین صادقی، رئیس شورای شهر سیرجان با اعالم 
اینکه مرمت منزل دکتر صادقی از اولویت های حفظ منظر بومی شهر 
سیرجان است بیان داشت: دکتر صادقی پزشک وارسته که نقش 
ویژه ای در حوزه سالمت  شهر سیرجان داشته و تمام داشته های 
علمی، مادی و معنوی خود را وقف سیرجان کرده است. وی ادامه داد: 
شورای شهر با توجه به مذاکرات کمیسیون فرهنگی ورزشی و جلسه 

علنی شورای شهر از نماینده آستان قدس رضوی، مجمع خیرین سالمت، شهردار، فرماندار، 
میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی  دعوت بعمل آورد تا روند مرمت و نگهداری منزل دکتر 

صادقی  را بررسی و همکاری شود.

قوه قضاييه به همه مفاسد رسيدگی کند
مردم  نماینده  مطهری،  علی  آنالين:  اعتماد 

تهران در مجلس درباره برخورد قوه قضاییه در مواجهه 
با مفاسد اقتصادی اخیر گفت: اصل این کاری که قوه 
رسیدگی  اقتصادی  مفاسد  به  و  کرده  شروع  قضاییه 
می کند خوب است و آن را تایید می کنم، ولی معتقدم 
باید به همه مفاسد رسیدگی شود نه فقط به برخی مفاسد مربوط به گروه های 
سیاسی خاص. مطهری در پاسخ اینکه »نقش دستگاه های ناظر و امنیتی در 
جلوگیری از بروز مفاسد را چقدر می دانید« گفت: اول اینکه خود نهادهای 

اجرایی و مدیران اجرایی باید کاری کنند که این اتفاقات رخ ندهد.

افتتاح نمايشگاه صنعتی در سيرجان
توانمندی های  نمایشگاه  هفتمین  جوان:  خبرنگاران 
صنعت ساختمان در53 غرفه در سالن اجتماعات صدا وسیما 
سیرجان افتتاح شد. سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان 
سیرجان، طی بازدید از تمامی بخش های نمایشگاه گفت: 
هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشنایی با تکنولوژی ها و 
ضوابط  و  استاندار ها  از  آگاهی  ساخت،  نوین  فناوری های 
مربوط به صنعت و صنعت ساختمان است. او افزود: شاهد صنعتی شدن شهرستان 
هستیم و این یعنی سیرجان شهری صنعتی و معدنی است و به چشم انداز صنعتی 

سیرجان در آینده امیدوار هستیم.

بحران آب در استان کرمان
مجمع  رئیس  امیری،  حسین  جوان:  خبرنگاران 
نمایندگان استان کرمان در جلسه شورای اداری استان 
امروز در برخی  با حضور رییس جمهوری گفت:  کرمان 
کیفیت  بی  آبی  منابع  قطرات  آخرین  شهرستان ها 
مردم  شرب  برای  زمین  متری   300 از  بیش  اعماق  از 

با ورود دولت  استفاده می شود و در استان کرمان چالش هایی داریم که فقط 
حل می شود و مسئله آب بحثی نیست که در استان بتوان آن را حل کرد. امیری 
افزود: تابستان امسال در مرکز استان آب جیره بندی شد و در شهرستان های 
زرند، رفسنجان، بم و تقریبا همه شهرستان های استان مشکل اساسی در آب 

را داشتیم.
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حقوقی مهريه فردی که فوت شده به چه کسی می رسد؟
مهریه حق قانونی زوجه است که به عنوان پشتوانه اجتماعی 

برای او از سوی قانون گذار به وجود آمده. طبق ماده 940 قانون 
مدنی، هر یک از زن و شوهر پس از فوت دیگری از همدیگر ارث می برند 
و  مهریه زن پس از فوت قابل بررسی است. توارث بین زن و شوهر هنگامی 
برقرار می شود که رابطه زوجیت آنان دائمی باشد و در ازدواج موقت رابطه 
توارث برقرار نمی شود. اما اگر شوهر غیر از زن ورثه دیگری نداشته باشد، 
در صورت نبودن هیچ وارث دیگری زن فقط یک چهارم از اموال به جا 
مانده از شوهر را به ارث خواهد برد و بقیه اموال در حکم اموال بال وارث 
است و به ولی امر مسلمین رسیده تا برابر مقررات شرع با آن رفتار شود.
 اگر متوفی دارای چند زن باشد، یک چهارم یا یک هشتم اموال به جا 
مانده از متوفی به همسران او می رسد که به طور مساوی بین آنان تقسیم 
می شود. اگر زوج فوت کند زوجه برای مطالبه مهر باید  دعوا را به طرفیت 
ورثه متوفی که ترکه را پذیرفتند در دادگاه طرح دعوا کند. برابر ماده1082 
قانون مدنی در مواردی که مهریه زن پس از فوت باید از ترکه زوج متوفی 

پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.
از سوی دیگر برای مطالبه مهریه عندالمطالبه مرد ملزم است تحت هر 
شرایطی آن را پرداخت کند. اما گاهی اوقات این سوال پیش می آید که 
مهریه در چه صورتی به زن تعلق نمی گیرد و در پاسخ باید گفت تنها در 
شرایطی که بذل مهریه یا همان بخشش از سوی زوجه انجام گرفته باشد 
مهریه ای به او تعلق نمی گیرد  البته زن می تواند در ازای طالق توافقی 

مهریه خود را بذل کند.

تجمالت برای يک جامعه، مضر است 
و  اسراف  و  زیاده روی  باشد،  داشته  وجود  قناعت  جامعه  در  اگر 

ریخت و پاش نباشد، اگر حرص و افزون طلبی در امور مادی نباشد، 
این جامعه به بهشت و گلستان تبدیل می شود. این جانب از این که کسانی 
می کوشند تا در میان مردم ما رسم تجمل گرایی و اسراف و ولخرجی را 
شایع کنند، شدیداً نگران و متأسفم؛ و از این که مردم انقالبی ایران در امور 
شخصی به مصرف گرایی سوق داده شوند، به خدا پناه می برم. با تجمالت 
زیادی، جامعه زیان می کند.تجمالت برای یک جامعه، مضر است.           

حضرت آيت ا.. خامنه ای، مقام معظم رهبری 

به ياد مرگ بودن
فرزندم!  زیاد یاد مرگ کن. یاد جایی که ناگهان در آن فرو می 

باشی  آماده  آمد،  تا وقتی سراغت  به آن می رسی،  بعد مردن  و  افتی 
و کمربسته و مهیا. نکند ناگهانی غافلگیرت کند و مغلوب شوی. نکند 
رنگ و لعاب مردمی که خیال برشان داشته در دنیا می مانند، و فریب 
دنیا؛  بر سر  آن ها  و کشاکش  دنیا  به  داران  دنیا  از دل بستگی  نخوری 
آنان در سرگردانی های دنیا گم شدند و در نعمت هایش فرو رفتند و 
بازی کردند و هر چه فراسوی آن  با دنیا  آنها هم  دنیا شد خدایشان، 

بود، از یاد بردند.
از وصايای امام علی )ع( به امام حسن)ع(

توانایی از دست نمی رود اما پول و ثروت ممکن است بارها 
از دست برود.

برايان تريسی

اين عكس متعلق است به جمعی از دانش آموزان سيرجان ومعلمين آنها که حدودا 8۰ سال قبل گرفته شده است


