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تیترها

گزارش نسیم امید، از گالیه برخی شهروندان
از نحوه عرضه  بنزین در برخی جایگاه های سوخت؛

شهروندان کم فروشی  پمپ بنزین ها را گزارش دهند

  سالمـت  4

نماینده پاسخگو باشد

  جـامعه  3

  آخـــر  6

گفت وگو با دو کارشناس در خصوص مصرف
»روغن های خوراکی«؛

پخت  و پز با کدام روغن

  حوادث  5  آخـــر  6

اسالمی، مدیر موسسه داوری »رابین داور آروین«:

 حل  وفصل مسائل حقوقی
و اختالفات مردم

  جامعه  3

  خبـــر  2

فدایی، استاندار کرمان:

کارخانه تولید کاغذ
در سیرجان راه اندازی می شود

دکتر محمدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی

افزودن ۳ دستگاه آمبوالنس
به مرکز اورژانس سیرجان

  خبـــر  2

به منظور بازدید از توانمندی های شهرستان سیرجان در حوزه های اقتصادی و صنعت و معدن انجام شد؛ 

حضور  برخی سفرای خارجی در منطقه گل گهر

گروه شهر: دو هفته پیش حین بازگشت خبرنگار نسیم امید از تهران در کوپه 
4 نفره قطار تهران سیرجان از هر موضوعی سخن به میان آمد. یکی از موضوعات 
که توسط یکی از آن ها که اهل قزوین بود مطرح شد این بود که در مسافرت به 
برده شد(  سیرجان)نام  های  بنزین  پمپ  از  یکی  در  زدن  بنزین  حین  سیرجان، 
حداکثر  زیرا  است  داده  نشان  واقعیت  از  بیشتر  بنزین  پمپ  انداز  شماره  عدد 
گنجایش مخزن بنزین خودرو وی 45 لیتر بوده ولی شماره 53 لیتر در دستگاه 
نشان داده شده و مبلغ آن را  پرداخت است.کم فروشی در برخی از جایگاه های 

سوخت موضوعی است که  شاید بارها در جمع های مختلف ...

کرد:  بیان  انتخابات سیرجان  بازرسی  هیات  رئیس  خبر:  گروه 
در  دولتی  مدیران  و  کارکنان  فعالیت  انتخابات  قانون  طبق 
ساعات اداری منع دارد و خارج از وقت اداری منعی وجود ندارد.

 محسن آرش در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه نسیم امید، در 
خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: با توجه به حساسیت انتخابات 
در شهرستان به عنوان بازرسین وزارت کشور بر روند انتخابات 

نظارت می کنیم. وی در ادامه افزود: استفاده از امکانات دولتی 
به نفع کاندیداها تخلف بوده و با متخلفین طبق قانون برخورد 

خواهد شد...



گروه خبر: منطقه معدنی و صنعتی گل 
گهر تا پایان سال جاری، شاهد راه اندازی 
پروژه  ریال  میلیارد  103.6هزار  از  بیش 
و  ترین  بزرگ  میان  این  در  بود.  خواهد 
شاخص ترین طرح سال جاری، راه اندازی 
قطعه نخست خط انتقال آب خلیج فارس 
توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

است.
گل  الملل   بین  عمومی  روابط  گزارش  به 
آهن  سنگ  تولیدکننده  ترین  بزرگ  گهر، 
ایران به همراه شرکت گهر زمین تا پایان سال 
98 با راه اندازی 5طرح، 642 شغل مستقیم و 
بیش از 2430 فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد 
این طرح ها شامل واحد خردایش  می کنند. 
شماره 2 گل گهر،  گندله سازی شماره یک گهر 

زمین، واحد تیکنر مرکزی، قطعه نخست خط 
انتقال آب از خلیج فارس به سیرجان و واحد آب 

شیرین کن بندرعباس است. 
اَبَر پروژه انتقال آب از خلیج فارس در سه فاز 
به طول 900 کیلومتر است که عملیات شیرین 
سازی و انتقال را انجام می دهد و جزو یکی از 

بزرگ ترین طرح های خط انتقال آب در دنیا 
70.2هزار  طرح   این  در  می شود.  محسوب 
میلیارد ریالی، سه ویژگی در طول، فشار و ِدبی 
وجود دارد که آن را از سایر طرح های مشابه 
دنیا تمایز می سازد. در فاز نخست قرار است 
300 کیلومتر از این مسیر با سرمایه گذاری 

45.5 هزار میلیارد ریال، به بهره برداری برسد.
با  زمین  گهر  سازی  گندله  دیگر  سوی  از 
ظرفیت تولید 5 میلیون تنی، دیگر پروژه بزرگ 
این ناحیه معدنی به شمار می آید که از سرمایه 
گذاری بیش از 16.2هزار میلیارد ریالی برخوردار 
است. همچنین واحد خردایش شماره 2 نیز با 
سرمایه گذاری 2277 میلیارد ریالی، قرار است 
ساالنه 15 میلیون تن سنگ آهن شکسته به 
منظور تامین خوراک کارخانه های کنسانتره 
شماره 5،  6و 7 را تامین کند. منطقه معدنی و 
صنعتی گل گهر در آبان ماه امسال نیز شاهد 
راه اندازی 26 پروژه معدنی و صنایع معدنی از 
جمله آهن اسفنجی، فوالدسازی، نیروگاه و واحد 
خردایش از سوی رییس جمهوری بود. سرمایه 
گذاری انجام شده در این تعداد طرح به 8200 
میلیارد تومان رسید. حاصل آن رقم سرمایه 
گذاری 1270 شغل مستقیم و بیش از 3800 

شغل غیرمستقیم بوده است.

 نسیـم امیدخبـریادداشت

سیرجان  انتخابات  بازرسی  هیات  رئیس  خبر:  گروه 
بیان کرد: طبق قانون انتخابات فعالیت کارکنان و مدیران 
دولتی در ساعات اداری منع دارد و خارج از وقت اداری 

منعی وجود ندارد.
 محسن آرش در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه نسیم امید، در 
خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: با توجه به حساسیت انتخابات 
در شهرستان به عنوان بازرسین وزارت کشور بر روند انتخابات 
نظارت می کنیم. وی در ادامه افزود: استفاده از امکانات دولتی 
به نفع کاندیداها تخلف بوده و با متخلفین طبق قانون برخورد 
خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که حضور برخی مدیران 
به همراه نماینده روز ثبت نام بیان کرد: طبق قانون انتخابات 
فعالیت کارکنان و مدیران دولتی در ساعات اداری منع دارد و 

خارج از وقت اداری منعی وجود ندارد، البته کلیه اعضای هیات 
قانون  طبق  انتخابات  بازرسی  هیات  و  نظارت  هیات  اجرایی، 

اجازه فعالیت انتخاباتی برای کاندیداها ندارند.
 رئیس هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس در 
سیرجان در پاسخ به این سوال که با توجه به خرید و فروش 
رای در انتخابات قبل چه برنامه ای برای انتخابات پیش رو دارید، 
دادستان  و  انتخاباتی  جرایم  از  پیشگیری  کمیته  کرد:  اضافه 
محترم شهرستان پس از اعالم تخلفات انتخاباتی طبق قانون 
به موارد رسیدگی می کنند. وی در پایان اضافه کرد: شهروندان 
می توانند از طریق شماره تماس 42268000 و یا مراجعه به 
گزارشات  و  ویژه شهرستان شکایات  فرمانداری  بازرسی  دفتر 

خود را به مسئوالن امر ارائه دهند.

رئیس هیات بازرسی انتخابات سیرجان:

 شهروندان تخلفات انتخاباتی را گزارش کنند

2

حکمرانی مانند پزشکی
یک تخصص است 

القلم:  سریع  محمود  دکتر 
پاکت  چهار  روزی  شخصی  اگر 
سیگار مصرف کند و نیم کیلو چربی 
چای  هر  با  و  کند  خود  بدن  وارد 
نمی تواند  بخورد،  قند  حبه  دوازده 
وقتی در CCU بستری شد، روزگار 
کند.  سرزنش  را  خود  اطرافیان  و 
جسم  سالمتی  مانند  حکمرانی 
انسان، اصول دارد و اگر آن اصوِل 

جهان شمول رعایت نشوند، کارآمدی دچار اختالل می شود.
اولین شرط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی 
است. بعد از این که سطح قابل توجهی از این امنیت فردی تحقق پیدا 

کرد، حفظ هویت و تعلق خاطر اهمیت پیدا می کند.
اگر شهروندان یک کشور صبح از خواب بیدار شوند و متوجه شوند 
چهل درصد ارزش دارایی های آنها از بین رفته است به طور طبیعی در 

پی چاره اندیشی نخواهند بود؟
اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا که 508 میلیون نفر جمعیت دارد 

زندگی بسیار معمولی دارند:
یک آپارتمان بسیار کوچک، یک دوچرخه، یک کارت مترو و قطار 
و یک شغل معمولی. اما بسیار راضی و خوشحال هستند، چون امنیت 
روانی دارند و در جوامعی با ثبات زندگی می کنند. نرخ تورم حدود 2 
درصد است و به همان میزان درآمد آن ها در سال افزایش پیدا می کند 

و بنابراین احساس ثبات می کنند…
است:  تخصص  یک  معماری  و  مهندسی  پزشکی،  مانند  حکمرانی 
متونی در حد چند هزار کتاب دارد. محتاج تجربه و یادگیری است. به 
چارچوبی فکری به نام قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه 

مهم تر تابع یک سیستم با ثبات است. 
آیا آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان و چین می توانند نروژ هراسی به 

راه اندازند؟
نمی توانند! چون نروژ ثبات دارد.

با پنج میلیون و دویست هزار نفر جمعیت، 371 میلیارد دالر تولید 
ناخالص داخلی دارد. با 1.2 درصد نرخ تورم، مردم این کشور 7.3 درصد 
از درآمد خود را پس انداز می کنند، این در شرایطی است که دستمزدها 
در سال 4.6 درصد افزایش پیدا می کنند. درآمد حاصل از نفت فقط به 
»صندوق نفت« رفته و درصدها شرکت سرمایه گذاری می شود و تنها 
4 درصد از سود سرمایه گذاری در بودجه جاری به کار گرفته می شود. 
صندوق نفت نروژ حدود یک تریلیون دالر است. اصل و سود آن برای 
نسل های آتی است. درآمد سرانه در این کشور 62510 دالر است. با 
این آرامش، ثبات، امنیت، توزیع امکانات و آینده نگری، کدام کشور 

خارجی می تواند در نروژ نارضایتی ایجاد کند؟!
حکمرانی یک تخصص است. با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی 

نمی افتد؛ باید اندیشه های حکمرانی را اصالح کرد. 
و  او  نظر  و  رای  برای  برسد حکومت  نتیجه  این  به  وقتی شهروند 
با حکومت هم همکاری  قائل نیست،  ارزشی  او  برای خود  همچنین 

نمی کند.
ریشه ی عموم نارضایتی ها در نادیده شدن و بنابراین در ناکارآمدی است.

کارآمدی در حکمرانی نیازمند اجرای سیاست هایی است که به ثبات 
و امنیت روانی انسان ها بیانجامد.

مرکز  جدید  پیشرفته  آمبوالنس  سه  خبر:  گروه 
سرپرست  حضور   با  پزشکی  های  فوریت  و  اورژانس 
از  جمعی  و  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  فرمانداری، 
محل  در  گذشته   هفته  شنبه  سه  شهرستان  مسئوالن 

مرکز فوریت های پزشکی  دانشکده رونمایی شد.
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  محمدی،  غالمعباس  دکتر 
سیرجان در مراسم رونمایی از این آمبوالنس ها گفت: با نظر 
مساعد و حمایتی مسئولین وزارت بهداشت این سه آمبوالنس 
توسط  ریال  میلیارد   50 از  بالغ  اعتباری  با  آن  تجهیزات  و 
اختصاص  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  به  بهداشت  وزارت 
داده شده و از امروز در مدار خدمات رسانی قرار می گیرند. وی 
در ادامه افزود: این آمبوالنس ها دو دیفرانسیل و ویژه مناطق 
چنین  جاده ای  مراکز  در  و  بوده  العبور  صعب  و  کوهستاتی 

مناطقی در شهرستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مجموع  آمبوالنس  سه  این  شدن  افزوده  با  داد:  ادامه  وی 
آمبوالنس های مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی سیرجان 
به 23 آمبوالنس می رسد که در 4 پایگاه شهری و 11 پایگاه 

جاده ای خدمات رسانی می کنند.
نیز  بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان  سهراب 
با اشاره به حضور به موقع واحد اورژانس شهرستان در اتفاقات 
اخیر از آن ها تشکر کرد و گفت: شهرستان سیرجان در حوزه 
درمانی  ساخت های  زیر  بتوان  اگر  و  است  رشد  به  رو  درمانی 
را در این شهرستان اجرایی کرد، حتی می توانیم در سال های 
آینده به یک قطب درمانی در کشور تبدیل شویم اما در حال 
حاضر یکی از آرزو های درمانی شهرستان سیرجان این است که 
نیاز نباشد بیماران برای انجام مراحل کار های درمانی خود به 

استان های همجوار سفر کنند.
بودن  کوهستانی  دلیل  به  کرد:  تصریح  فرمانداری  سرپرست 
ویژه  به  مناطق  این  در  مرور  و  عبور  مناطق شهرستان  بعضی 
برای  سریعتر  چه  هر  سرعت  با  بایستی  که  آمبوالنس  برای 
ویژه  آمبوالنس  به  نیاز  احساس  شود  اعزام  رسانی  خدمت 
دستگاه   3 سهمیه  اختصاص  با  امروز  که  می شد  کوهستان 
آمبوالنس ویژه مناطق صعب العبور از سوی وزارت بهداشت به 

شهرستان سیرجان این نیاز مرتفع شد. 

افزودن 3 دستگاه آمبوالنس
به مرکز اورژانس سیرجان

گروه خبر: محمدرضا نژاد حیدری 
اصالح  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
دبیرکل جمعیت  مقام  قائم  و  طلبان 
توسعه و آزادی در گفت وگو با ایسنا:
شرایط  در  جامعه  اینکه  به  توجه  *با 
خاصی قرار دارد و دشمنان به این آب و 
خاک طمع کرده اند، الزم است انتخابات 
که  شود  برگزار  حداکثری  مشارکت  با 

این مشارکت همواره مورد تاکید و توجه 
مقام معظم رهبری بوده است.

طلبان  اصالح  جبهه  در  *فعالیت ها 
با  ملی  سطح  در  قبل  ماه  چندین  از 
طلبان  اصالح  عالی  شورای  محوریت 
استان  در  آن  موازات  به  و  شده  آغاز 
مرکب  طلبان  اصالح  شورای  نیز  کرمان 
شخصیت های  و  احزاب  نمایندگان  از 

آغاز  را  فعالیت خود  حقیقی مورد وثوق 
کرده و در گام بعد ترکیب هیئت رییسه 
نیز وارد مرحله  شورا مشخص شد.اخیرا 
و  شدیم  انتخاباتی  ستاد های  تشکیل 
هستیم،  انتخاباتی  فعالیت های  مشغول 
موجود  شرایط  در  ما  راهبرد  مهم ترین 
انتخابات  در  حداکثری  مشارکت  کشور، 

است.

انتخابات  *افرادی از اصالح طلبان در 
اجرایی  هیئت های  در  و  شده اند  نامزد 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  صالحیت ها 
نظارت  هیئت های  نظر  اعالم  منتظر  و 
هستیم تا بعد از آن درخصوص مصادیق 
انتخاب  بگیریم.  را  جدی  تصمیمات 
شهرستان  و  حوزه  هر  در  نهایی  گزینه 
به عهده اصالح طلبان همان شهرستان 
این  در  دخالتی  استان  مرکز  و  است 
زمینه ندارد، مگر اینکه در شهرستان به 
بخواهند  استان  از  و  نرسند  بندی  جمع 

داوری کند.

پنج پروژه در دست اقدام منطقه گل گهر 

عضو هیئت رئیسه شورای اصالح طلبان : 

تنوع نامزدها باعث افزایش مشارکت در انتخابات می شود
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تغییر وضع موجود
در سیرجان و بردسیر

کامران ارجمند: مشارکت فعال مردم یا 
آتی  انتخابات  در  آن ها  مشارکت  کاهش 
محافل  روزهای  این  داغ  بحث  مجلس 
و  احزاب  همه ی  است  ایران  سیاسی 
و  تفکر  اساس  بر  سیاسی  تشکیالت 
تحلیل های خود گمانه زنی های را مطرح 
می کند اما برای اینکه بدانیم در نهایت مردم به این سوال چه 

پاسخی خواهند داد بایستی تا دوم اسفند ماه صبوری کرد.
در شهر سیرجان نیز آرایش سیاسی جریان ها و گروه ها بعد از 
پایان یافتن زمان ثبت نام انتخابات مجلس مشخص شده است. هر 
کدام از این جریان های سیاسی با هدف و انگیزه مشخص پا به 
عرصه رقابت ها گذاشته اند. در این بین جریان اصالح طلبی با وجود 
تمام انتقاداتی که به وضع موجود دارند با ثبت نام سه کاندیدای خود  
دکتر زهرا رنجبر، دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی و دکتر جواد عباسلو 
و با هدف اولیه تغییر وضع موجود شهرستان سیرجان و بردسیر با 

نگاه محلی در رقابت حضور دارند.
رای  برخی  بین  در  انتخابات  آستانه  در  که  دلسردی  رغم  علی 
دهندگان سراسر کشور به موجب برخی از مشکالت و لجاجت ها 
به وجود آمده است به نظر می آید در شهر سیرجان هم عده ای  
از سردی فضای انتخابات استقبال می کنند و حتی در تالش برای 
عمیق تر کردن آن هستند ، اما کدام گروه از سردی فضای انتخابات 
در سیرجان سود می برند و چرا؟ پاسخ به این سوال برای مردم بعد 
از سال ها مشارکت و آزمون خطا کار دشواری نیست مردم به خوبی 
دریافته اند که کدام گروه برای بقای سیاسی خود دست به حذف 
فعال ترین و مردمی ترین مسئوالن شهر می زند آخرین مورد را در 
داستان تغییر فرماندار سابق آقای محمودآبادی شاهد بودند و موج 
امیدی را که در اثر فعالیت های اجرایی ایشان به وجود آمده بود از 

سر نگرانی و با انگیزه های انتخاباتی از بین بردند. 
البته این گروه به پیروزی بدون حضور رقیب عادت کرده است 
می توان گفت عمال انتخابات های مجلس در سال های  90 و 94 
در سیرجان درون گروهی بود و این انتخابات ها بدون حضور کاندید 
ترین جریان های سیاسی  اصلی  از  یکی  عنوان  به  اصالح طلبان 
کشور برگزار گردید . در این دور از انتخابات هم تالش هایی برای  
زمین گیر کردن اصالح طلبان البته در همان مرحله اول ثبت نام  
انجام گرفت که شاید بتوان آن را درک کرد . رقابت در شرایط برابر با 
اصالح طلبان یعنی مواجهه با آرای مردم شهری که قبال دو بار 100 

هزار رای به اصالحات را تکرار کرده اند.
*فعال اجتماعی سیاسی

یادداشت 3 جـامعه  نسیـم امید

بازگشت  حین  پیش  هفته  دو  شهر:  گروه 
خبرنگار نسیم امید از تهران در کوپه 4 نفره 
قطار تهران سیرجان از هر موضوعی سخن 
به میان آمد. یکی از موضوعات که توسط 
یکی از آن ها که اهل قزوین بود مطرح شد 
این بود که در مسافرت به سیرجان، حین 
های  بنزین  پمپ  از  یکی  در  زدن  بنزین 
انداز  شماره  عدد  شد(  برده  سیرجان)نام 
داده  نشان  واقعیت  از  بیشتر  بنزین  پمپ 
بنزین  مخزن  گنجایش  حداکثر  زیرا  است 
 53 شماره  ولی  بوده  لیتر   45 وی  خودرو 
مبلغ  و  شده  داده  نشان  دستگاه  در  لیتر 
برخی  در  است.کم فروشی  پرداخت  را   آن 
که   است  موضوعی  سوخت  جایگاه های  از 
بارها در جمع های مختلف در مورد  شاید 
با آن روبه  یا  باشید و  آن چیزهای شنیده 

در  موضوع  این  باشید.  رو شده 
جایگاه  که  می دهد  رخ  حالی 
این  همیشه  سوخت  داران 

موضوع را رد کرده اند.

 شائبه کم فروشی در برخی 
پمپ بنزین ها

اغلب شکایات در موضوع کم فروشی 
بنزین مربوط به این است که همراه 
خودرو  باک  وارد  هوا  بنزین  با 
دستکاری  به  را  امر  این  و  می شود 
در نازل نسبت می دهند.  رضا یکی 
می گوید:   دراین باره  همشهریان  از 

نمایشگر  می کنم  پمپ  بنزین  مراجعه  به  وقتی 
لیتر   20 دفعه  هر  و  می کنم  صفر  را  ماشین 
پمپی  هر  از  است  این  بنزین می زنم که جالب 
که می زنم مسافتی که رانندگی می کنم متفاوت 
است مثال اگر با 20 لیتر 150 کیلومتر در سطح 
از  بینی  می  یکبار  به  می کردم  رانندگی  شهر 
لیتر  جایگاه دیگری سوخت گیری می کنم 20 
170 کیلومتر مسافت را طی می کند. وی ادامه 
می دهد: دلیل این که این گونه است را نمی دانم 
ولی در بین دوستان زیاد شنیدم که بنزین با هوا 
باعث  این موضوع  و  باک خودرو می شود  راهی 
شده تا با طی مسافت کوتاهی،  بنزین زودتر تمام 
شود، اما خب چرا از این جایگاه تا جایگاه بعدی 
متفاوت است؟ این موضوعی است که باید شرکت 

نفت بررسی کند.
با  که  است  شهروندانی  از  دیگر  یکی  فرهاد 
در  کرد:  بیان  دراین باره  کردیم  صحبت  او 
زده  بنزین  مقدار  دادن  نشان  بیشتر  خصوص 
دیگر  سوی  از  است  زیاد  حدیث  و  حرف  شده 
افرادی نیز هستند که معتقدند کیفیت بنزین در 
جایگاه های مختلف متفاوت است،  به این صورت 
که بنزین برخی جایگاه ها دوام بیشتری در باک 
دارد و برخی دیگر به اصطالح زود می پرد. این 
همشهری اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی 
فعلی و قیمت بنزین و از طرفی سهمیه بندی 
های  پمپ  اگر  و  است  ساز  مشکل  مردم  برای 
پول  مردم  از  شرایط  این  با  بخواهند  سوخت 
بگیرند و بنزین به اندازه ندهند، ظلم است که 

مرتبط  موضوع  این  با  که  مسئوالنی  است  نیاز 
هستند یک سری به جایگاه ها بزنند و بازدید غیر 

محسوس کنند که چنین اتفاق هایی رخ ندهد.
 نحوه استفاده از کارت و بنزین زدن

هفته  نفت  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
احتمال  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای  طی  گذشته 
استفاده  در صورت  کارت  رفتن سهمیه  بین  از 
نادرست از کارت سوخت وجود دارد. با اعالم این 

پایان  از  پس  شرکت 
خودرو،  سوخت گیری 
بالفاصله کارت سوخت 

خود را خارج نکنید، زیرا در این صورت در هر 
مرحله تقریبا 1.5 تا 2 لیتر از سهمیه سوخت 
شما کم می شود و در صورت استفاده نادرست از 
کارت سوخت احتمال از بین رفتن سهمیه کارت 
نیز وجود دارد؛ بنابراین پس از سوخت گیری باید 
در جای  را  نازل  ابتدا  داد:  انجام  را  زیر  مراحل 
خود قرار دهید، دکمه خروج روی دستگاه پمپ 
بنزین را بزنید، پس از چند ثانیه و موقعی که 
نمایشگر دستگاه  در  بنزین شما  مقدار سهمیه 
پمپ بنزین نشان داده شد، کارت سوخت خود 

را خارج کنید. 
همچنین در این اطالعیه آمده است: برای بنزین 
کنید چرا  را کم  کنید سرعت  زدن شما سعی 
مجهز  بنزین  پمپ های  شلنگ های  بیشتر  که 
به سیستم برگرداندن بخار هستند و زمانی که 
فشار  انتها  تا  را  دستگیره  یا  زده  بنزین  سریع 
می دهید بخشی از بنزین دوباره بخار می شود. در 
این شرایط با سیستم برگرداندن یا بازگشت، این 
بخار مکیده می شود و دوباره وارد و برگرداننده 
خواهد شد. بدین طریق بخشی از شماره هایی که 

پمپ نشان می دهد بنزین 
بنزین  بخار  بلکه  نیست 
است که برای شما شماره 
می اندازد و باید هزینه آن 

را پرداخت کنید.
 شکایات از پمپ 
بنزین ها پیگیری 

می شود
با این حال انتظار می رود، 
بر  نظارت  که  مسئوالني 
عملکرد جایگاه هاي عرضه 
دارند،  عهده  بر  را  بنزین 
از  گسترده تر  و  دقیق تر 
گذشته انجام وظیفه کنند 
تا مراجعان با خیال راحت 
مهندس  بزنند.  بنزین 
مهدی میر، رئیس شرکت 
ملی پخش ناحیه سیرجان 
نسیم  به  خصوص  این  در 
های  کنترل  گفت:  امید، 
مجاری  از  کیفی  و  کمی 
عرضه شهرستان به صورت 
واحدهای  توسط  مستمر 
از  مهم  این  و  شود  می  انجام  شرکت  نظارتی 
کنترل  و  رصد  تحت  نیز  استاندارد  اداره  طریق 

خواهد بود.
او در خصوص شکایت برخی شهروندان از شک 
با  مصرفی  بنزین  تفاوت  خصوص  در  شبهه  و 
مقدار واقعی بیان کرد: در صورت وجود هرگونه 
خدمات  خصوص  در  مشکل  یا  و  گالیه مندی 
بنزین،  عرضه  مجاری  در  شهروندان  به  رسانی 
مراتب از طریق سامانه پاسخگویی به مشتریان 
شرکت ملی پخش 09627 قابل پیگیری است 
 42254540 های  تلفن  شماره  همچنین  و 
شهرستان  در  شرکت  این   422657307 و 
به  رسیدگی  و  پاسخگوی  آماده  نیز  سیرجان 

مشکالت مطروحه خواهد بود. 
های  گزارش  موارد  افزود:  ادامه  در  میر  آقای 
از  پس  شهروندان  توسط  شده  اعالم  مردمی 
کمیته  به  تخلف  احراز  صورت  در  و  بررسی 
و  ارجاع شده  این شرکت  به تخلفات  رسیدگی 
کلیه موارد از طریق روابط عمومی شرکت رصد و 

پیگیری می شود.

گزارش نسیم امید، از گالیه برخی شهروندان از نحوه عرضه  بنزین در برخی جایگاه های سوخت؛

شهروندان کم فروشی  پمپ بنزین ها را گزارش دهند

یک شـهروند: حیـن بنزیـن زدن در یکـی از پمپ 
بنزین های سـیرجان)نام برده شـد( عدد شماره 
انداز پمـپ بنزین بیشـتر از واقعیت نشـان داده 
بنزیـن  اسـت زیـرا حداکثـر گنجایـش مخـزن 
شـماره 53  ولـی  بـوده  لیتـر  وی 45  خـودرو 
لیتر در دسـتگاه نشـان داده شـده و مبلـغ آن را  

اسـت. پرداخت 

شـرکت  رئیـس  میـر،  مهـدی   
سـیرجان  ناحیـه  پخـش  ملـی 
هرگونـه  وجـود  صـورت  در   :
در  مشـکل  یـا  و  گالیه منـدی 
خصـوص خدمـات رسـانی بـه 
شـهروندان در مجـاری عرضـه 
بنزیـن، مراتب از طریق سـامانه 
پاسخگویی 09627 قابل پیگیری 
اسـت و همچنیـن شـماره تلفـن 
و 422657307  هـای 42254540 
شهرسـتان  در  شـرکت  ایـن 
سـیرجان نیز آماده پاسخگوی و 
رسـیدگی به مشـکالت مطروحه 

خواهـد بـود. 

بنزیـن  بـرای  نفـت:  شـرکت پخـش 
زدن سـعی کنیـد سـرعت را کـم کنید 
چـرا که بیشـتر شـلنگ های پمپ های 
بنزیـن مجهز بـه سیسـتم برگرداندن 
بخـار هسـتند و زمانـی کـه سـریع 
بنزیـن زده یـا دسـتگیره را تـا انتهـا 
بنزیـن  از  بخشـی  می دهیـد  فشـار 
دوباره بخار می شـود. در این شـرایط 
بـا سیسـتم برگردانـدن یا بازگشـت، 
ایـن بخـار مکیـده می شـود و دوباره 

وارد و برگرداننـده خواهـد شـد. 

مهدی میــر

عکس تزیینی است
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اطالع رسان- خبرنگار نسیم امید: تعدادی از 
سفرای جمهوری اسالمی ایران در کشورهای 
آسیایی، آفریقایی و اروپایی به منظور آشنایی با 
توانمندی ها و ظرفیت های شهرستان سیرجان 
و منطقه معدنی و صنعتی گل گهر پنجشنبه 

هفته گذشته از این منطقه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، سفرای کنونی و سابق 
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای سوئد، نیجریه، 
تایلند، کرواسی، فیلیپین، آفریقای جنوبی، مجارستان، 
آلمان،  دانمارک،  بالروس،  قرقیزستان،  صربستان، 
پاکستان، موریتانی و نروژ که به منظور بازدید از 
توانمندی های شهرستان سیرجان در حوزه های 
اقتصادی و صنعت و معدن به منطقه گل گهر سفر 
کرده  بودند، با همراهی برخی از مسئوالن استانی و 
شهرستانی و معاونین و مدیران شرکت گل گهر از 

منطقه معدنی و صنعتی گل گهر بازدید کردند.

 بازدید پروژه فوالد سازی شرکت توسعه 
آهن و فوالد

مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در 
ابتدای بازدید از پروژه فوالد سازی شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهرگفت: این پروژه با ظرفیت تولید 
سه میلیون تن آهن اسفنجی طی سه سال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید، نقدینگی پروژه که نزدیک 
به 13 هزار میلیارد تومان است تامین شده است، 

پروژه عمال مشکل مالی ندارد.
محمد محیاپور، ادامه داد: جهت تامین تجهیزات 
تمامی قرارداد ها و برنامه ریزی های انجام شده است 
و هم اکنون شرایط منطقه گل گهر در وضعیت 
بسیارعالی قرار دارد، این منطقه تبدیل به پایلوت 
اقتصادی کشور شده است. او تاکید کرد: در منطقه 

گل گهر معادن بسیار قوی وجود دارد، که حدود 
شش آنانومی غنی و بزرگ اینجا وجود دارد که دارای 
تکنولوژی  اکنون  بزرگ وخاصی است. هم  ذخایر 
خاص معدنی را در منطقه آورده ایم و همچنین پروژه 
های زیست محیطی خوبی در راستای فعالیت های 
اجتماعی در این منطقه انجام شده است، که حدود 
چهار هزارمیلیارد تومان هزینه پروژه های زیست 

محیطی شده است.

 بازدیدکارخانه گند له سازی شماره )1(گل 
گهر 

)1( شماره  سازی  له  گند  کارخانه  از  ادامه  در 
گل گهر بازدید شد که مهندس حجت نجمی نیا، 
گفت:  گهر  گل  برادری  بهره  معاونت  سرپرست 
ظرفیت نامی کارخانه حدود 5 میلیارد تن در سال 
است، که کارخانه گندله سازی شماره)2( نیز با همین 
ظرفیت در حال بهره برداری است. وی ادامه داد: 
استارت کارخانه از سال 89 بوده و کارخانه در همان 
سال به بهره برداری رسید. خوراک کارخانه گندله 
سازی از باال دست است وکنسانتره مورد نیاز وشارژ 
و خردیش و میکسینگ و گندله خام دراین جا شکل 
می گیرد و در ادامه فرآینده پخت تکمیل می شود و 

بار ذخیره سازی می شود.
 نجمی نیا ادامه داد: زنجیره فوالد در سیرجان 
بومی سازی شده و در بیشتر موارد 80 درصد قطعات 
تولید داخل است این منطقه تقریبا قطب فوالد است 
کلیه ظرفیت دو کارخانه گندله سازی باالی 12 

میلیون تن در سال است.

 سیرجان دومین شهر بزرگ استان کرمان 
مراسمی  گهر  گل  کنفرانس  سالن  در  سپس 
برگزارشد که در ابتدا سهراب بها الدینی؛ سرپرست 
به  آمدگویی  خوش  ضمن  سیرجان  فرمانداری 

حاضرین گفت: سیرجان دومین شهرستان بزرگ 
استان کرمان است که بیش از 325 هزار نفر جمعیت 
دارد و دارای موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی است و 

محور موسوالتی سه استان بزرگ کشور است.
وی تاکید کرد : شهر سیرجان یک شهر رسانه 
ای است که حدود 12 نشریه دارد که گاهی روزانه 
دو نشریه چاپ می شوند. درسیرجان هر روز پرواز 
سیرجان- تهران را داریم و بیش از50 واحد تولیدی و 

صنعتی در آن فعالیت دارند.
گفت:  گهر  گل  معدن  به  اشاره  با  الدینی  بهاء 
مجموعه گل گهر 6 معدن  که بیش از یک میلیارد 
و 200 تن ذخیره سنگ آهن در آن وجود دارد و 
دو سال پیش شهر سیرجان از سوی یو نسکو شهر 

جهانی گلیم معرفی شده است.

 سیرجان شهری زنده و پویا است
و  معاون حقوقی  دهقانی،  غالمحسین  ادامه  در 
بین الملل وزارت امور خارجی گفت: از حضور در 
جمع مردم خونگرم سیرجان و شهر سیرجان بسیار 
خوشحال شدیم و روحیه کار و تالش  به خصوص 
در بانوان خبرنگار قابل ستودن است و استان کرمان 
پتانسیل باالی در حوزه معادن، گردشگری و پسته 

وجود دارد.
او ادامه داد: این بازدیدها امیدواریم راه گشایی باشد 
برای شناخت بیشتر پتانسیل های منطقه و معرفی 
آن به جهان، خوب است مطالب و برونشرهای  به 
سایر زبانهای خارجی به جز انگلیسی تولید  و در 

اختیار بازدید کنندگان قرار بگیرد. 
ادامه  باید  اقتصادی  روند  این  داد:  ادامه  دهقانی 
اقتصادی حضور  فعاالن  و  باید سفرا  باشد،  داشته 
داشته باشند همانگونه که ما طی دوروز اطالعات 
امروز  کردیم.  کسب  بازدیدها  از  خوبی  خیلی 

بروشرهای دست ما دادن که نشان از رسانه ای بودن 
این شهر می دهد. باید مردم را نسبت به موضوعات 
روشن کنیم باید  فعالیت های اقتصادی را معرفی 

کنیم.
 محمد محیاپور؛ مدیرعامل شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر در سالن کنفراس در ادامه گفت: 
منطقه گل گهر در  کشور رکورد دار ذخایر معدنی 
کشور،  کنسانتره  کننده  تولید  بزرگترین  و  است 
بزرگترین تولید کننده گندله سازی، بزرگترین تولید 
کننده آهن اسفنجی و شرکت جهان فوالد بزرگترین 

ذوب جنوب شرق شناخته شده است.
وی تاکید کرد: بزرگترین سهامداران اصلی منطقه 
گل گهر؛ شرکت گهر زمین، شرکت توسعه آهن 
فوالد گل گهر، شرکت جهان فوالد پروژه بزرگ ملی 
آب خلیج فارس و شرکت گهر انرژی که رویکرد زیر 
ساخت انرژی و برق است در بحث افزایش تولید 
نسبت به سال گذشته حدود 5 درصد رشد تولید 
داشته باشیم و تا اینجا شرکت گل گهرمسئولیت های 

اجتماعی قابل توجهی انجام داده است.

 سیرجان در مسیر رشد و توسعه قرار دارد
شهباز حسن پور، نماینده سیرجان و بردسیر در 
ادامه این برنامه بیان کرد: فعل ما می توانیم فرزندان 
ایران سیرجان صرف کرده اند ما به دنبال ساخت یک 
منطقه  ایده آل در سیرجان هستیم، امیدواریم  در 
آینده نزدیک درب کمیته امداد در این شهرستان  
بسته شود و مردم را توانمند کنیم. امروز ما شاهد 
حدی  به  ایم.  بوده  شهرستان  در  بیکاری  کاهش 
که امیدواریم که دیگر هیچ شخص بیکاری را در 
سیرجان شاهد نباشیم. او تاکید کرد: برنامه های 
توسعه و رشد منطقه و گل گهر تا رسیدن این منطقه 

به نقطه ایده آل ادامه خواهد داشت.

به منظور بازدید از توانمندی های شهرستان سیرجان در حوزه های اقتصادی و صنعت و معدن انجام شد؛ 

حضور  برخی سفرای خارجی در منطقه گل گهر



 نسیـم امیدسالمت4یادداشت

تولیدی  های  شرکت  سالمت:  گروه 
که  دارند  را  ادعا  این  اغلب  ها  روغن 
بهترین روغن خوراکی برای پخت وپز را 
تولید می کنند، کمترین کلسترول را به 
تضمین  را  سالمتتان  و  می رسانند  شما 
می کنند.َ زمانی که قصد خرید دارید و به 
فروشگاه می روید، تنوع روغن ها آن قدر 
زیاد است که نمی دانید کدام بهتر است. 
روغن های مختلف کیفیت های گوناگون 
کدام  هر  مختلف  مصارف  در  که  دارند 
مصارف  می کند.  برتر  دیگری  از  را 
کردن  سرخ  پز،  و  پخت  روغن  مختلف 
سرد  غذاهای  و  ساالد  در  استفاده  یا  و 
خود  مناسب  روغن  آنکه  از  قبل  است. 
که  بدانید  حدی  تا  باید  بردارید،  را 
به سمت طبخ  بیشتر  رژیم غذایی شما 
و  چربی ها  می رود.  غذاهایی  نوع  چه 
در  مهمی  نقش  خوراکی  روغن های 
تغذیه انسان دارند مقدار کافی چربی در 
رژیم غذایی برای حفظ سالمتی ضروری 
پرچرب  موادغذایی  زیاد  مصرف  است. 
به خصوص روغن های حیوانی خطر ابتال 
ازجمله  ها   سرطان  انواع  از  برخي  به 
پروستات  و  بزرگ  روده  سینه،  سرطان 
را نیز افزایش می دهد. در دهه های اخیر 
که مصرف فست فودها به شدت افزایش 
وارد  مضر  های  روغن  است،  کرده  پیدا 

یا  و  می شوند  خون  گردش 
در زیر پوست تجمع پیدا 

موجب  هم  که  می کنند 
هم  و  می شوند  چاقی 
به  را  بدن  سالمت 

خطر می اندازند. 

 روغن جامد نباتی 
مضرترین روغن است

با  تغذیه  متخصص  همایونی،  نسیم 
می شوند،  بندی  دسته  ها  روغن  اینکه  بیان 
افزود: روغن کانوال و کنجد، زیتون به نوعی 
بهتر  اما  برای مصرف هستند  روغن  بهترین 
است که با حرارت کم و پخت و پزهای در 
بخاطر  باشد،  و...  سبزیجات  برای  تفت  حد 
خاصیت  باال  درجه  با  حرارت  این  اینکه 
ها  روغن  از  برخی  و  می کند  کم  را  روغن 
جدیدی  شکل  ببینند  زیادی  های  حرارت 
پیدا می کنند و به اسم و روغن ترانس باعث 

بیماری های قلبی و عروقی می شود. 
های  روغن  اما  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
کنجد و کانوال  اگر در حرارت های باال قرار 
بگیرند می توانند مضر باشند و بهتر از روغن 

مخصوص سرخ کردنی استفاده کنیم. 
نسیم همایونی با بیان اینکه موردی 
که باید بر آن دقت شود استفاده 
کردنی  سرخ  روغن  از  بار  چند 
فست  و  ها  خانواده  برخی  در 
در  روغن  گفت:  فودهاست، 

فست فودها هر چقدر از آن ها استفاده شود 
روغن  در  غذا  از  های  تیکه  وجود  دلیل  به 
باقی می ماند برای بار بعد به غذا بچسبد و 
حرارت ببیند مواد خطرناکی ایجاد می کند. 

تغییر  روغن  رنگ  که  زمانی  مجموع  در 
می کند یعنی قابل استفاده نیست. 

وی در خصوص استفاده از پالم گفت: روغن 
پالم مفید نیست چون ترکیب شیمیایی تک 
اشباعی است مثل روغن جامد و فقط برای 
پالم در  سرخ کردن می تواند استفاده شود. 
روغن  شیمیایی  ترکیب 
کردنی  سرخ  مخصوص 

استفاده می شود.
ادامه  متخصص  این 
گیاهی  جامد  روغن  داد: 
و  بدترین  نباتی  و 
است  روغن  مضرترین 
دیده  که  حرارت  بخاطر 
آن  شیمیایی  ترکیب  و 
قدر  این  و  می شود  عوض 
شیمیایی  بافت  و  حساس 
مضری پیدا می کند و تنها 
روغنی است که به سرعت 
تبدیل به بافت شیمیایی ترانس می شود و 
چربی ترانس مهم ترین اصلی قلب و عروق و 

فشار خون باالست. 
اکثر  که  اشتباهی  افزود:  پایان  در  وی 

و  زیتون  روغن  که  می کنند  شهروندان 
کنجد مفید است و در استفاده آن زیاده روی 
می کنند اما بخاطر اینکه کالری دارند بیشتر 
کلسترول  می توانند  شوند  استفاده  حد  از 
خون را باال ببرند و مورد دیگر اینکه برخی 
خواص  حیوانی  روغن  که  می کنند  فکر 
اینطور  اصال  که  صورتی  در  دارند  زیادی 
هستند  مقاوم  حرارت  برابر  در  فقط  نیست 
وگرنه مزیت خاصی ندارند و بخاطر کالری و 
انرژی که در آن ها وجود دارد می توان گفت 

استفاده زیاد از آن ها باعث چاقی می شود.

 بهترین نوع روغن مصرفي، 
روغن هاي مایع  هستند

و  بهداشت  پور، معاون  دکتر محمد موقری 
خصوص  در  پزشکی  علوم  دانشکده  درمان 
اینکه از چه نوع روغني براي پخت وپز باید 
روغن  نوع  بهترین  گفت:  کنیم؟  استفاده 
روغن  هستند.  مایع   هاي  روغن  مصرفي 
هاي مایع فاقد اسیدهاي چرب اشباع شده و 
اسید چرب ترانس هستند. سالم ترین روغن 
برای مصارف خانگی روغن های گیاهی  ها 
مایع هستند و بهتر است برای تامین همه 
صورت  به  ضروری،  چرب  اسیدهای  انواع 
رژیم  در  گیاهی  های  روغن  انواع  از  متنوع 
داد:  ادامه  وی  کنید.  استفاده  خود  غذایی 
چربی های  دلیل  به  مایع  های  روغن 
برای  گزینه  بهترین  دارند  که  غیراشباعی 
پخت و پز محسوب می شوند و روغن نباتی 
جامد به دلیل داشتن چربی های اشباع شده 
سبب  مایع  خوراکی  روغن  با  مقایسه  در 
مسدود شدن عروق می شود و خطر حمالت 

قلبی را باالتر می برد. 
نباتی  های  روغن  اغلب  کرد:  اضافه  وی 
مایع  طبیعی  شکل  به 
هستند، برای افزایش 
شکل  و  ماندگاری 
در  بیشتر  پذیری 
را  آنها  فرآیندی 
به  و  هیدروژنه 
جامد  اصطالح 
این  در  می کنند. 
روغن  تبدیل  فرآیند 
مایع به جامد اسید چرب ترانس 
ترانس  چرب  اسیدهای  می شود.  تشکیل 
بدن  در  را  ضروری  چرب  اسیدهای  جذب 
مختل می کنند. اسیدهای چرب اشباع شده 
نیز می توانند موجب افزایش کلسترول  بدن 
با رسوب در رگ های  بشوند و هم چنین، 
های  بیماری  و  عروق  انسداد  تنگی،  قلب 

قلبی عروقی و سکته قلبی را بدنبال دارند.
مایع  روغن  از  داد:  ادامه  موقری  محمد 
مخصوص سرخ کردن می توان استفاده کرد، 
روغن  هرگز  ریخت   دور  را  آن  باید  سپس 
حرارت دیده و استفاده شده را برای مصارف 
بهداشتی  معاون  نکنند.  نگهداری  بعدی 
مناسب  داد:  ادامه  پزشکی  علوم  دانشکده 
ترین روغن برای پخت وپز روغن مایع است 
توصیه  جامد  روغن  به  نیاز  صورت  در  ولی 
که  جامد  نیمه  نباتی  روغن های  از  می شود 
حاوی مقادیر کمتر اسیدهای چرب اشباع و 

ترانس هستند، استفاده شود. 

گفت وگو با دو کارشناس در خصوص مصرف »روغن های خوراکی«؛

پخت  و پز با کدام روغن
ظلم در حق خودمان

در  مهم  پدیده  هر   : خطیبی  مهدیه 
با  دارد   که  اهمیتی  اساس   بر  جهان، 
خطرها و آسیب هایی روبرو است. مهدویت 
نیز به خاطر اهمیت باالیش در دین اسالم، 
برداشت  است.  همراه  های جدی  آسیب  با 
به  آن  تعریف  و  انتظار  از  نادرست  های 
خصوص در زمانه ما، زیاده روی یا کندروی در نشان دادن مهر 
و کین از امام زمان عج. عنوان کردن حرف ها و بحث هایی در 
ظهور  وقت  کردن  معین  نیست.  که ضروری  با حضرت  رابطه 
خطر  با  را  مهدویت  مسئله  که  اند  شده  ای  زمینه  خود   ... و 
جدی روبرو کند. امام زمان عج در بین بیشتر ما به فراموشی 
سپرده شده است. زمانی که در  بعضی مجالس، دعای فرجی 
خوانده می شود همه دعا را می خوانیم اما این دعا، لغلغه زبانی 
است که به تکرار عادت کرده است. بدون آنکه ما بیدار شویم 
این دعا چه  و  بدانیم چه ظلمی در حق خودمان می شود  و 
مردم   ما  می خوانیم؟  را  آن  کسی  چه  برای  ؟  دارد  مضمونی 
آخرالزمانیم . مردمی که سرگرم دنیای دون و فانی شده ایم و 

یادمان رفت هدف از خلقت ما چه بود.
مردی  گفت:  آخرالزمان  مردم  توصیف  در  )ع(  صادق  امام   
چون  بزرگی  گناه  و  گذشته  او  بر  روز  یک  که  بینی  می  را 
نکرده   .... و  مشروب  خوردن  کالهبرداری،  فروشی،  فحشا،کم 
است اما او بسیار غمگین و اندوهگین است. حضرت علی) ع( 
فرمود: در آخرالزمان، زنانی ظاهر می شوند که برهنه هستند، 
زینت های خود را آشکار می سازند. به فتنه ها داخل می شوند 
به سوی شهوت ها می روند حرام های خدا را حالل می کنند 

آن ها در جهنم جاودانه خواهند بود. 
قرآن مجید در چند آیه به دوران آخرالزمان اشاره کرده است. 
در آیه های14،40 و 49 سوره واقعه ،آیه 42 سوره حجرات و 
آیه 128 سوره اعراف . حضرت محمد)ص( می فرماید : قائمی 
در آخرالزمان ظهور می کند و زمین را پر از عدل و داد می کند 
. همانگونه که از ظلم و جور لبریز شده است.در بیشتر ادیان 
حال   . است  شده  اشاره  آخرالزمان  به  هم  بزرگ  و  اسمانی 
وظیفه ما در این زمان چیست ؟ اینکه ما منتظر واقعی حضرت 
باشیم و انتظار هم جز با خودسازی درونی و پاکی دل میسر 
نمی شود . برای انتظار حضرت مهدی عج ، خودسازی فردی و 
اجتماعی، تسلیم نشدن در برابر ستمکاران و زورگویان، مبارزه 
موارد  از  دینی  اعمال  انجام  و  معنویت  عدالتی،  بی  و  فساد  با 

مهم در بحث انتظار مهدوی می باشد.
*فعال اجتماعی

بهداشـتی  معـاون  موقـری،  محمـد 
از روغـن  دانشـکده علـوم پزشـکی: 
مایع مخصوص سـرخ کـردن می توان 
اسـتفاده کـرد، سـپس بایـد آن را دور 
ریخت  هرگـز روغـن حـرارت دیده و 
استفاده شـده را برای مصارف بعدی 

نکنند.  نگهـداری 

فکـر  برخـی  تغذیـه:  متخصـص  همایونـی،  نسـیم 
می کننـد روغـن حیوانـی خـواص زیـادی دارنـد، در 
صورتـی کـه اصـال اینطـور نیسـت فقـط در برابـر 
حـرارت مقـاوم هسـتند وگرنه مزیـت خاصـی ندارند 
و بخاطـر کالـری و انـرژی کـه در آن هـا وجـود دارد 
مـی تـوان گفـت اسـتفاده زیـاد  از آن ها باعـث چاقی 

می شـود.

نسیم همایونی

محمد موقری

شنبه 14 دی 1398، شماره 214 ، سال پنجم



کشف 42کیلوگرم تریاک 
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف 42 کیلوگرم تریاک و 
دستگیری 7 سوداگر مرگ طی سه عملیات پلیسی در هفته گذشته 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، با اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در اجرای طرح های مقابله با قاچاق 
موادمخدر و برخورد با سوداگران مرگ، با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات 
اطالعاتی و اشرافیت کامل بر محورهای مواصالتی شهرستان در هفته گذشته 
موفق به کشف 42 کیلوگرم تریاک و توقیف 4 دستگاه خودرو و دستگیری 

7 نفر متهم شدند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان عنوان داشت: پلیس با به کارگیری 
تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت شهروندان تالش 
می کند و الزم است شهروندان نیز ضمن رعایت نکات ایمنی و امنیتی در 
پیشگیری از جرایم و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن  110 به پلیس 

اطالع دهند.
وی ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در شناسایی و کشف 
جرایم و دستگیری مجرمان، خطاب به افراد فرصت طلب و قانون شکن تأکید 
کرد: باتوجه به حضور و اشرافیت پلیس در جای جای نقاط شهرستان و 
افزایش ضریب  هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرایم، از 
این پس مجرمان و متهمان در امان نخواهند بود و با مجرمان با قاطعیت 

برخورد می شود.

کشف 1۳1کیلو موادمخدر در عملیات 
مشترک پلیس سیرجان و نی ریز

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان گفت: در عملیات مشترک پلیس 
سیرجان با شهرستان نی ریز  131کیلوگرم تریاک در هفته گذشته کشف شد.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد درتشریح این خبرگفت: ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر این شهرستان با انجام کار اطالعاتی از قصد قاچاقچیان جهت انتقال 
یک محموله موادمخدر از شهرستان سیرجان به مقصد استان فارس باخبرشده 
و پلیس شهرستان نی ریز را مطلع کردنند. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد بیان 
داشت: ماموران پس از شناسایی سواری پراید حامل مواد به آن دستور ایست 
دادند. ایران نژاد خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودرو 131کیلوگرم تریاک 
کشف و یک نفر دستگیر شد. فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به تداوم طرح 
های مبارزه با سوداگران مرگ گفت: پلیس با تالش بی وقفه خود و با تکیه 
بر اقدامات اطالعاتی اجازه نمی دهد از حوزه امن شهرستان به منظور عبور 

محموله های موادمخدر سوء استفاده ای صورت بگیرد.

مرگ راکب موتور سیکلت 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از جان باختن راکب موتورسیکلت در 

اثر برخورد با وانت در محمودآباد در هفته گذشته خبرداد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، با اعالم این خبر اظهار کرد: بر اثر برخورد یک 
دستگاه موتور سیکلت با خودروی وانت در جاده روستای محمودآباد، راکب 
موتور سیکلت در صحنه فوت کرده و سرنشین موتور سیکلت زخمی شد که  
توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد. وی  از تمامی راکبان موتورسیکلت 
خواست تا به  منظور پیشگیری از حوادث مشابه در این زمینه، همواره در هنگام 
رانندگی با این وسیله نقلیه از کاله ایمنی استفاده کرده و از هرگونه حرکات 
خطرآفرین و تخطی از سرعت مطمئنه نیز در سطح معابر درون شهری که 
بی تردید خطرات جبران ناپذیری را برای آنان و دیگر افراد جامعه در پی خواهد 

داشت، خودداری کنند.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

انتظامي  فرمانده  حوادث:   گروه 
سرقت  فقره  کشف23  از  سیرجان 
اجرای  نفر سارق در  و دستگیري 6 
جرم  و  آلوده  نقاط  پاکسازی  طرح 
خیز شهرستان در هفته گذشته خبر 

داد.
اعالم  با  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
این خبر گفت: در اجرای طرح پاکسازی 
شهرستان  در  خیز  جرم  و  آلوده  نقاط 
سیرجان، موضوع شناسایي و دستگیري 
در  ویژه  صورت  به  سارقان  یا  سارق 
وي  گرفت.  قرار  ماموران  کار  دستور 
زني  گشت  با  ماموران  افزود:  ادامه  در 
حوزه  سطح  در  نامحسوس  و  محسوس 
و  شناسایي  را  سارق  نفر   6 استحفاظي 

آنها را دستگیر کردند.
اینکه  به  اشاره  با  انتظامي  مسئول  این 
داخل  سرقت  فقره  یک  به  سارقان 

موتورسیکلت،  سرقت  فقره  خودرو،2 
اماکن  سرقت  و  منزل  سرقت  فقره   2
خصوصی و یک فقره احشام و یک فقره 

کشو زنی و 4 فقره سایر سرقت ها اعتراف 
کردند. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در 
ادامه تصریح کرد: در بازرسي از مخفیگاه 
سارقان لوازم و وسایل جهت باز نمودن 
و  و قطعات  داخل خودرو  قفل، وسایل 
تعدادي مدارک شناسایي مربوط به افراد 

مالباخته کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامي شهرستان با بیان اینکه 
سایر  کشف  جهت  سارقان  از  تحقیق 
اظهار  دارد،  ادامه  احتمالي  هاي  سرقت 
داشت: مشارکت شهروندان نقش مهمي 
در پیشگیري از سرقت دارد و درصورت 
مي  مشکوک  موارد  هرگونه  مشاهده 
توانند مراتب را در اسرع  وقت از طریق 

تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

وظایف مدیر دفتر دادگاه
لیال عمادآبادي: مدیر دفتر با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارد نقشی 
اساسی در تسریع با توقیف جریان دادرسی ایفا می کند. بنابراین آگاهی 
کامل هر فردی از جزئیات وظایف و اختیارات مدیران دفاتر، کمک فراوانی به 
وی در جلوگیری از ایجاد وقفه در جریان دادرسی می کند. مسئولیت اصلی 
مدیران دفاتر تنظیم نمودن پرونده های واصله و فراهم نمودن مقدمات یک 
دادرسی است. چندین کارمند نیز به عنوان تقریر نویس و بایگان و ثبات با 
مدیران دفتر همکاری نموده، مدیر دفتر خود تحت ریاست قاضی دادگاه 
انجام وظیفه می نماید. در واقع مدیران دفاتر با همکاری کارمندان خود زمینه 
هر چه بهتر انجام شدن امور قضایی را فراهم می نماید. همچنین عملکرد 
کارمندان دفتر و نظارت مدیر دفتر بر آنها نقش مهمی در رسیدگی پرونده 
ها و صدور حکم دارد. وظایف و اختیارات مدیران دفتر در مرحله تقدیم 

دادخواست بدوی:
- وصول دادخواست

شروع به رسیدگي پرونده در دادگاه با تقدیم دادخواست مي باشد .
- بررسی دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزینه های دادرسی 

و دفتری
هزینه های دادرسی عبارت است از: هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم 
می شود و هزینه قرارها و احکام دادگاه )م 502 قانون آئین دادرسي مدني(

- شرایط دادخواست
شرایط دادخواست به دو قسمت تقسیم می شود:

الف: شرایط الزامی بدون ذکر ضمانت اجرا. 
ب: شرایط الزامی با ذکر ضمانت اجرا در قانون.

- صدور اوراق قضایی و ارجاع برای ابالغ و نظارت برچگونگی ابالغ آن
الف( اوراق قضایی:

اوراق قضایی برگه هایی است که از لحاظ قانونی دارای جایگاهی با اهمیت 
می باشد و بنابراین چگونگی استفاده و کاربرد آن ها تصریح شده است، این 

اوراق خود قسمتی از پرونده است.
- نحوه ابالغ اوراق و نظارت بر ابالغ اوراق

مدیر دفتر با داشتن نظارت بر ابالغ اوراق می تواند از اطاله دادرسی جلوگیری 
کند.

ارسال نسخه ثانی دادخواست و پیوست های آن به خوانده یا خواندگان و 
اقدامات وی جهت تکمیل پرونده تا صدور رای، نظارت بر مندرجات مکاتبات 
و دعوت های دادگاه، متن احضاریه و سایر استعالمات توسط کارکنان دفتر 
زیر نظر مدیر دفتر آماده می شود، دعوت طرفین به دادرسی در امور کیفری 
و مدنی، در دعاوی حقوقی دعوت با ارسال اخطاریه و در دعاوی کیفری با 

ارسال احضاریه خواهد بود.
- تقدیم پرونده به دادگاه و بررسی مرتب بودن پرونده 

در ابتدای وقت نخستین جلسه رسیدگی پرونده هایی که وقت آنها مشخص 
شده باید به دادگاه تقدیم شود. مدیر دفتر باید از کارکنان بخواهد که پرونده 
ها را روز قبل از جلسه رسیدگی از بایگانی خارج و آن را منظم کنند تا همه 
مندرجات آن به خوبی قابل روئیت باشد و همچنین مدیر دفتر باید گزارشی 
حاکی از اقدامات الزمه را به دادگاه تقدیم کند تا دادرس دادگاه به راحتی 

با مطالعه این گزارش بدون بررسی اوراق پرونده قادر به رسیدگی باشد. 
* فوق لیسانس حقوق خصوصي
و مدیر دفتر شعبه سوم دادگستری سیرجان

سرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامی :یادداشت

با دستگيري 11 سارق، پرده از راز 23  فقره سرقت برداشته شد

»رابین  داوری  موسسه  خبر:  گروه 
داور آروین« به صورت فعال کار خود 
را در شهرستان  در زمینه حل وفصل 
ثبتی،  خانواده،  حقوقی،  دعاوی 
تجاری و... شروع کرده است. محمد 
هاشم اسالمی در خصوص معنای نام 
و هدف موسسه گفت: رابین تخفیف 
»راهنمای  معنی  به  بین  راه  شده 
مورد اعتماد است« و آروین به معنی 
می شود  بنابراین  و  است  »تجربه« 
با  و  اعتماد  مورد  راهنمای  و  داور 

تجربه. 
در  قاضی  کمبود  دلیل  به  وی  گفته  به 
حقوقی  مشکالت  طرفی  از  و  دادگاه ها 
عدیده ای که برای مردم شکل می گیرد از 
قبیل مسائل خانواده عدم سازش زوجین 
خانم  مالی  حقوق  به  مربوط  مسائل  و 
مسائل  معامالت،  به  مربوط  مسائل  ها، 
مربوط به بیمه و دیات، مسائل مربوط به 
بنگاه های معامالتی مسکن و خودرو باعث 
در  تشکیل شده  پرونده  انبوه  و  انباشت 
دادگاه ها است که مدت ها طول می کشد 
پرونده ها  این  از  بعضی  رسیدگی شوند 

سال ها در سیر رسیدگی می مانند و حل و 
فصل هم نمی شوند. داور می تواند مطابق 
به  توجه  با  را  گونه مسائل  این  قانون  با 
طرفین  اعتماد  مورد  و  دارد  که  اشرافی 
با کمترین  دعواست، بدون فوت وقت و 
زمان ممکن حل وفصل نماید و با کمترین 
هزینه کسانی که پرونده در دادگاه دارند 
ضمن صبر و حوصله فوق العاده که برای 
رسیدگی باید داشته باشند کلی هم باید 
هزینه دادرسی حق مشاوره حقوقی حق 
در  که  حالی  در  بپردازند   ... و  الوکاله 
موسسه داوری فقط یک هزینه مختصر 
داوری را می پردازد و با سرعت به حقوق 

آنان رسیدگی می شود. 
 مدیر موسسه داوری رابین داور آروین در 
خصوص  نحوه ارجاع پرونده به موسسه 
با  می توانند  دعوا  طرفین  گفت:  داوری 
دادگاه  به  مراجعه  بدون  یکدیگر  تراضی 
به داور مراجعه نمایند و با تنظیم قرارداد 
دعوا  های  طرف  و  داور  بین  داوری 
آن ها  اختالف  به  که  بخواهند  داور  از 
رسیدگی نماید و اگر قبل از مراجعه به 
باشند چه  کرده  مراجعه  دادگاه  به  داور 

مرحله  در  چه  و  بدوی  دادگاه های  در 
تجدید نظرخواهی چه در مرحله فرجام 
خواهی می توانند از دادگاه تقاضای ارجاع 
دادگاه  و  بدهند  را  داوری  به  پرونده 
مربوطه پرونده را به داور ارجاع می دهد 
باشد  کرده  قبول  که  در صورتی  داور  و 
تضمین  که  مدتی  ظرف  است  موظف 
کند.  رسیدگی  آن ها  اختالف  به  شده 
حتی معاملین در حین انجام معامله در 
دیگر  مکان  هر  یا  معامالتی  های  بنگاه 
می توانند ضمن معامله شرط بگذارند که 

اگر در آینده اختالفی پیش آمد برای حل 
اختالف به داور مراجعه شود. 

در  کرد:  اضافه  اسالمی  هاشم  محمد 
می توانند  حقوقی  دعواهای  و  اختالفات 
انتخاب  را  داور  خودشان  دعوا  طرفین 
کنند و یا در صورتیکه توان انتخاب داور 
را نداشته باشند دادگاه اقدام به انتخاب 
در  داور  نماید.  می  قانون  مطابق  داور 
رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آئین 
دادرسی نیست ولی باید مقررات مربوط 
به داوری را رعایت نماید.)ماده 477 آئین 
در  اجرا  قابل  داور  رای  مدنی(  دادرسی 
اجرای احکام می باشد مگر اینکه خالف 

قانون صادر شده باشد.
مدیر موسسه داوری رابین داور آروین در 
پایان تاکید کرد:  وفق ماده 488 ق.آ.د 
هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از 
دادگاه  ننماید  اجرا  را  داوری  رای  ابالغ، 
ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاه 
دعوا  اصل  به  رسیدگی  دار  صالحیت 
مکلف است به درخواست طرف ذی نفع 
طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و 
اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

بیان کرد: شهروندان برای  پایان  وی در 
کسب اطالعات بیش تر  به دفتر موسسه 
تماس  شماره  با  یا  و  کنند  مراجعه 

09133452052 تماس حاصل نمایند.

محمد هاشم اسالمی، مدیر موسسه داوری »رابین داور آروین« عنوان کرد:

 حل  وفصل مسائل حقوقی و اختالفات مردم
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آگهی فقدان سند مالکیت: آقای عباس پارسا نژاد وکیل حمیدرضا لری نژاد با ارائه دو 
برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  89 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 6 فرعی از 475 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای حمیدرضا لری 
نژاد 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: 14/ 10 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: وکیل ورثه آقای سیدعلی حسینی زیدآبادی با ارائه دو برگ 
مالکیت  اسناد رسمی شماره  210 سیرجان مدعی است که سند  از دفتر  استشهادیه 
ششدانگ پالک 1 فرعی از 4933 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای سید علی 
حسینی 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: 14/ 10 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم شوکت خواجویی نژاد با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره  7 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 20010 
فرعی از 5087 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم شوکت خواجویی نژاد 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: 14/ 10 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: آقای حسین جانی پور احد از ورثه آقای غالمرضا جانی پور با ارائه 
دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  150 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 1338 فرعی از 2112 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای غالمرضا 
جانی پور 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: 14/ 10 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان



 با درود فراوان، وضعیت روشنایی و آسفالت ورودی و خروجی 
جاده شیراز واقعا خراب است. خیلی وقت است تیرهای برق را 
ها  اما چراغ  اند  نصب کرده  نمک  کارخانه  روبروی  بلوار  وسط 

روشنایی ندارند. 9815
 قول های عسکری، عضو شورای شهر نیز مثل رئیسش است. 
چندی پیش از خیابان بدر جنوبی بازدید کرد و قول داد طی دو 
ماه درست شود ولی حتی یک اقدام کوچک نشد. همین بدقولی 

ها باعث بی اعتمادی مردم به مسئوالن شده است. 8439
 خواهشاً شهرداری یه فکری برای آرامستان بردارد، امکاناتش 

بسیار کم است.9466
انتخابات مجلس سالمی برگزار کند که   فرماندار سعی کند 
هر  از  انتخاباتی  تخلفات  جلوی  نیست.  مناسب  جامعه  فضای 

کس باشد باید گرفته شود. 7025
 سالم، وضعیت شهرک صنعتی شماره دو واقعاً ناراحت کننده 
هست، هنوز بلوارهای این شهرک خاکی هست، نگهبان و امنیت 
ندارد، با چه امیدی در اینجا سرمایه گذاری و تولید و اشتغال 

انجام بشود؟! 3548
 سالم تعدادی از تابلوهای راهنمای سطح شهر از جمله تقاطع 
و  نوروز  ایام  متاسفانه سوراخ شده  و سیدجمال  سردار جنگل 

مسافران نوروزی خوشایند نیست منظره خوبی ندارد.2329
 با سالم و تشکر از شما، عرض ادب خدمت شهردار محترم 
سیرجان، لطفاً به آسفالت کوچه های شهرک سی بی جی بعد 
ازشما.  فراوان  باسپاس  کنید.  بیشتری  توجه  این همه سال  از 

1067
 سالم، لطفا ورودی خرم آباد را روکش یا آسفالت کنید این 

مسیر خیلی داغون شده.1092
 برای ویزیت پزشک متخصص قلب به کلینیک سالمت حسینی 
رفتم. جالب است پزشک متخصص دستگاه فشارخون نداشت 
که فشارخون من را بگیرد  و گفت برو طبقه پایین فشارخونت را 
در تزریقات و پانسمان بگیر و بعد بیا باال!  دانشکده پزشکی یک 
درست  بگیرند  درمانگاهشون  پزشک  برای  فشارخون  دستگاه 

نیست این همه ادعا بعد پزشک بدون حداقل وسیله.8604
 با سالم این درهای فاضالب مثل قارچ از آسفالت خیابان ها 
زده اند بیرون و زیربندی ماشین ها را داغون می کنند. خیابان 
ها کم چاله وچوله داشتند حاال این ها هم شده اند قوز باال قوز! 

شهرداری بیشتر نظارت کند.8805 
 سالم، خواهشمندم به گوش مسئولین برسانید که چهارراه 

میرزارضا به چراغ راهنما نیاز دارد چون
خیلي تصادف می شود. لطفا پیگیر این موضوع باشید. 3917

 سالم ما ساکنان شهرک سی بی جی دیگه نمی دونیم باید 
چکار کنیم باید هرروز شاهد صحنه های وحشتناک رانندگی در 
تقاطع سی بی جی باشیم، از مسئولین عاجزانه درخواست می 
کنیم که رسیدگی کنند، از پل به سمت میدان گمرک که می 
آیید قبل از میدان، سرعت گیر بدجور گذاشته اند که ماشین 
ها به خاطر اینکه روی سرعت گیر نروند، می اندازند توی الین 
و  وحشتناک  خیلی  و  هست  جی  بی  سی  تقاطع  که  کندرو 
خطرناک شده است حتماً باید یکی کشته بشود تا اقدام کنند؟ 

ممنون.3191

ویژه

کارخانه تولید کاغذ در سیرجان راه اندازی می شود
ایرنا : استاندار کرمان با تکیه بر اینکه گزارش ارزیابی زیست 
محیطی با توجه به صنایع مستقر تهیه شود گفت : کلنگ 
راه اندازی طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در سیرجان 
در صورت دریافت استعالمات از 2 هفته آینده زده می شود. 
محمدجواد فدایی در نشست پنجره واحد سرمایه گذاری 
استان کرمان افزود: تولید کاغذ از کربنات کلسیم سیرجان 

با سرمایه گذاری 200 میلیارد تومان با اعتبار بخش خصوصی عالوه بر اشتغالزایی 
برای 400 نفر، می تواند 160 هزار تن کاغذ در سال بدون آلودگی زیست محیطی 

تولید کند.

سهمیه  طرح  از  داران  جایگاه  برخی  کاسبی 
بندی بنزین 

سوخت  کارت  داشتن  با  داران  جایگاه  خبر:  سیرجان 
خودروهای شخصی و فروش به قیمت آزاد سود خوبی از این 
کار به جیب می زنند. بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین 
این طرح باعث بوجود آمدن بازار داللی شد. طبق پیگیری 
های خبرنگار سیرجان خبر؛ برخی جایگاه داران سطح شهر با داشتن کارت سوخت 
خودروهای شخصی و وانت اقدام به فروش بنزین سهمیه ای با نرخ 3 هزار تومان آزاد به 
شهروندان می کنند که سود خوبی از این داللی به جیب می زنند. در این میان شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان متولی هیچ گونه نظارتی بر عملکرد جایگاه 

داران ندارد و این کارت سوخت های شخصی چگونه در جایگاه ها استفاده می شود.

احزاب آرزوهایشان را تبلیغ و آن ها را باور می کنند
گفتار نو: شهسوار صادقی، عضو شورای اصالح طلبان استان 
کرمان بیان کرد: گروه ها و احزاب سیاسی در برخی موارد 
آرزوهایشان را تبلیغ و گاهی همان آرزوها را باور می کنند 
و اینکه اصولگرایان می گویند شانس باالیی برای پیروزی در 
انتخابات دارند نیز از همان قبیل آرزوها است که بیان می شود. 
وی افزود سیاست های انبساطی شورای نگهبان می تواند روحیه 
امید را در میان مردم تقویت کند و آراء خاکستری بیش از ادوار گذشته است و آراء 
ثابت هم وزن سابق را ندارد. ظرفیت گفتمانی اصالح طلبان در جذب آراء خاکستری 

بیش از رقیب است.

اجرای نمایشنامه »حسنک کجایی« در سیرجان
به  کجایی«  »حسنک  نمایشنامه  امید:  نسیم 
کارگردانی محمود ستوده و نویسندگی حسن وارسته 
آمد.  صحنه  روی  به  سیرجان  فردوسی  تاالر  در 
حسنک  نمایش نامه  گفت:  نمایشنامه  این  کارگردان 
در  که  است  قدیم  های  داستان  از  برگرفته  کجایی 

به  را  تماشاگر  بازیگران جوان  نقش جذاب  و  بوده  متفاوت  طراحی صحنه 
افزود: در  از تئاتر بیشتر آشنا می کند. آقای ستوده  مفهوم و برداشت هایی 
این نمایشنامه نقش صبر برحل مشکالت و اتحاد و همدلی در برابر دشمن 
که همانا گرگ است متبلور می شود و بیننده به این مهم می رسد که نباید 

از دشمن غافل شد.
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نماینده پاسخگو باشد
نام آوران  با  محسن جهانشاهی: شهر سیرجان دیرباز 
بزرگی چون دکترصفارزاده و دکتر باستانی پاریزی ها و  
ادیبان و نویسندگان شناخته می شود مردم شهرمان از 
فرهنگ اصیلی برخوردار هستند، اما متاسفانه بیش از یک 
دهه با فرهنگی روبه رو شدیم که با فرهنگ اصیل مردم 
شهرمان تناقص دارد. چالش هایی چون بزهکاری رانت 
خواری، ویژه خواری، ییکاری و... شکل گرفته است و عده ای به حرام خواری 
از بیت المال مشغول هستند این موضوعات قابل دفاع نیست و مردم تحمل 
ندارند. حتی گاهی مشاهده می کنیم که متخلفان ترسی از ارتکاب به جرم 

ندارند و به فعالیت های فسادزای خود ادامه می دهند. 
همه امور این شهر باید بر مبنای نظم و انظباط و مدیریت شهری شکل گیرد، 
جامعه شناسان سیاسی و پژوهشگران این حوزه ها باید به مطالبه یک دهه 
اخیر سیرجان بپردازند و ضمن بررسی چالش های که دموکراسی اداری و 
غیره را با مشکل مواجه ساخته و اصل قانونمندی و قانون پذیری را زیر سوال 
برده است به ارائه راهکارهایی بپردازند. انگار ساختارهای اجتماعی، اقتصادی 
از  و مدنی در سیرجان به طور سیستماتیک دچار چالش هایی شده است 
جمله مشکالت کنونی در سیرجان فسادهای اقتصادی فردی و گاهی جناحی 
می باشد که باید به آنان پایان داد. برخی رانت خواری را تبدیل به یک شغل 
کرده اند و رهبری بارها تاکید به مطالبه گری کرده است تا مردم و مخصوصا 

جوانان جلو رانت خواری ایستادگی کنند. 
اقتصادی،  کلید راه گشای مشکالت پیش آمده در شهر از جمله مشکالت 
ایجاد  مدنی  مشکالت  و  شهر  مسئوالن  به  سیاسی  اعتماد  عدم  و  بیکاری 
شفافیت در همه بخش ها می باشد و لزوم آن مدیران پاسخگو که بهره برداری 
منفعت طلبانه را کاهش می دهد. حب دنیا که ریشه در  حب نفس دارد، در 
برخی از مسئوالن زیاد شده و برخی معتقد به خدمت هستند و از 40 سال 
پیش تاکنون در حال خدمت هستند و این نوع خدمت وچسبندگی صندلی 
،قانونمداری،  پذیری  قانون  اطالعات،  به  آزاد  دسترسی  دارد؟  سوال  جای 
شفافیت، پاسخگویی در برخی مسئوالن کاهش پیدا کرده است. با توجه به 
اینکه مجلس در راس امور است و بحث نظارت و قانون گذاری را به عهده 
دارد. پیشنهاد این است ضمن بررسی عملکرد نماینده فعلی جلسه یا جلساتی 
چند ساعتی برگزار گردد تا ضمن پاسخگویی و شفافیت این سه دوره 12 ساله 
نمایندگی ایشان با حضور نخبگان شهرمان مسیر پاسخگو و شفافیت سازی 
عملکرد سایر مسئوالن شهر فراهم شود. زیرا تاکنون هیچگونه جلسه ای با 
نماینده فعلی تا کنون صورت نگرفته است. شهر سیرجان به خاطر موقعیت 
تجاری و اقتصادی جاذبه های برای افراد ایجاد کرده است. باید نگرش سیستم 
مدیریتی این شهر تغییر کند تا شهرمان مسیر توسعه را با سرعت بیشتری 
طی کند. از دیگر چالش های این شهر عدم شفافیت انتخابات در سال 96 
است که در ذهن مردم شهرمان نقش بسته است که راهکارآن این است که 
این موضوع در کنار هیات های اجرایی و نظارتی، بی طرف  ضمن بررسی 
نهادهای  نیروهای مقاومت بسیج و سپاه و  نیروهای مردمی و در راس آن 
امنیتی نظارت کاملی در روند انتخابات داشته باشند تا ضمن شفاف سازی 
حقی از کسی ضایع نگردد. باید با استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای 
کسب منافع شخصی با گروه خاصی مبادرت شود. از آنهایی که قدرتمان اغلب 
قادر به ایجاد قوانین برای حفاظت خود هستند تاثیر فساد بیشتری می شود 
و به افراد امکان استفاده نامشروع از محیط اجتماعی و یا اقتصادی می دهد.
حضور جلسات پاسخگویی باعث شفافیت بیشتری در جامعه و در شهرمان می 
شودتا  مسیر سالم تر و بانشاط تر را طی می کند. امید است که با مشارکت 

گسترده و آگاهانه به مسیرتوسعه شهرمان شتاب بیشتری دهیم.

*فعال اجتماعی سیاسی

اجرای نمایش
»حسنک کجایی«
از 5 تا 20 دیماه

هرشب ساعت 18:30
در  تاالر فردوسی سیرجان

ستون آخــر


