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تیترها

  جوادث  5

 افتتاح دفتر شبکه تلویزیونی اقتصاد ایران در سیرجان 
  شـهر  4

  خبـر  2

گفت وگو با جوان سیرجانی که از مرگ در اثر سوختگی نجات پیدا کرد:

پس از سوختگی
 من را به سردخانه منتقل کردند

لزومشفافسازی
دخلوخرجشهرداری

سیرجاندروضعیت
 خیلیپرخطرقرارگرفت

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گزارش نسیم امید به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان؛

 چند داستان کوتاه از نوجوانان همشهری

  خبـر  2

محمدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی:

بحران پذیرش بیمار
 در بیمارستان های سیرجان

  فرهنگ  3

بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری:

پارکینگ کامیون ها
 باید امنیت الزم را داشته باشد

  خبـر  2

نسیم امید: رقم بودجه شهرداری سیرجان در سال جاری 460 میلیارد تومان 
توسط شورای شهر تصویب شده است. مراحل تهیه، پیشنهاد و تصویب بودجه 
یکی از مهمترین فعالیت ها و وظایف شهرداری و شورای شهر است که همواره 
با چالش هایی همراه است. نحوه هزینه کرد، پروژه های مصوب، اعتبار تخصیص 
یافته و کسری بودجه از موارد مورد بحث افکار عمومی است. هزینه هایی که در 
سطح شهر برای پروژه های عمرانی، برطرف کردن مشکالت شهری و... می شود، 

همواره با اما و اگرهایی همراه بوده است....

هفته نامه نسیـم امید

  گروه فرهنگ: هجدهم تیرماه مقارن است با سالروز درگذشت نویسنده مطرح کودک و نوجوان و صاحب کتاب های ماندگار قصه های خوب برای بچه های خوب استاد »مهدی 
آذر یزدی« که در روز شمار کشور به نام ادبیات کودک و نوجوان نام گذاری شده است. شاید بعضی از ما سیرجانی ها خبر نداشته باشیم که سیرجان در زمینه ی  ادبیات کودک و 

نوجوان چه جایگاهی دارد. برای شروع باید بگویم استاد »محمدعلی آزادیخواه« از قدیمی ترین نویسندگان کودک و نوجوان استان است... 

شهرداری، پاسخگوی خسارت  وارده به شهروندان باشد
در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛

  آخـر  6

حسینی، کارشناس ارشد حوزه میراث فرهنگی: 

موزه، عنصر مفقوده
 جذب گردشگر در سیرجان

  خبـر  2



2 نسیـم امیدخبـرخبر

گروه خبر: رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان ضمن 
هشدار به مردم در خصوص رعایت موارد و مسائل بهداشتی 
برای جلوگیری از بیماری کرونا گفت: افزایش شمار مبتالیان 
به بیماری کرونا موجب شد تا بیش از 60 تخت بیمارستان های 
با  و  شوند  تکمیل  غرضی سیرجان  و شهید  )ع(  رضا  امام 

بحران پذیرش بیماران جدید روبه رو شویم.
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
و  موارد  رعایت  خصوص  در  مردم  به  هشدار  ضمن  سیرجان 
مسائل بهداشتی برای جلوگیری از بیماری کرونا گفت: افزایش 
شمار مبتالیان به بیماری کرونا موجب شد تا بیش از 60 تخت 
بیمارستان های امام رضا )ع( و شهید غرضی سیرجان تکمیل 

شوند و با بحران پذیرش بیماران جدید روبه رو شویم.
دکتر غالمعباس محمدی اظهار داشت: هم اکنون با بازگشایی 
و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  عدم  و  مراکز  از  بسیاری 
برگزاری مراسم جشن یا عزا به صورت جمعی موجب شده تا 
شاهد برگشت این ویروس فرصت طلب با شدت بیشتری در 

شهرستان باشیم. 
رعایت  عدم  گفت:  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
مردم، شرکت افراد در اجتماعات، برگزاری مراسم عزا و عروسی، 
دید و بازدیدها و مسافرت ها از علل اصلی افزایش آمار کرونا در 

سیرجان بوده است. 
به  فقط  را  بیمارستان ها  از  یکی  یا  باید  امروز  از  افزود:  وی 
به  را  بیماران  یا  و  دهیم  اختصاص  کرونا  به  مبتالیان  بستری 
شهرستان های همجوار اعزام کنیم که در هر صورت مشکل ساز 
است لذا تاکید می کنیم مردم همکاری کنند و دیگران را هم 
موظف به همکاری و رعایت موارد اعالم شده بهداشتی و اجرای 

دستورالعمل های وزارت بهداشت کنند. 
اعم  همکاران  و خستگی  کار  افزایش  داشت:  بیان  محمدی 
به  منجر  بیماری،  بار  افزایش  به دلیل  پزشکان  و  پرستاران  از 
که  شده  خودشان  از  مراقبت  برای  همکاران  دقت  شدن  کم 
می شود  مجموعه  کارایی  کاهش  و  پرسنل  مریضی  باعث  این 
برای حفظ سالمت خود  عزیز  تاکید می کنیم همشهریان  که 
و عزیزانشان نکات بهداشتی از جمله ماسک زدن، شستن مکرر 

دست ها و عدم حضور در اجتماعات را رعایت کنند.

برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم
سراسری  مسابقات  دوره  سومین  و  چهل  امید:  نسیم 
حضور  با  شهرستانی  مرحله  اوقاف  سازمان  کریم  قرآن 
شرکت کنندگان شهرستان های سیرجان، بردسیر و بافت 
در مقطع باالی 1۸سال برادران و خواهران پنجشنبه هفته 

گذشته به میزبانی سیرجان برگزار شد.
در  برادران  مسابقات  اوقاف،  اداره  روابط عمومی  گزارش  به 
صحن امامزاده احمد )ع( و خواهران در دارالقرآن علم الهدی در 
رشته های قرائت، ترتیل، اذان، حفظ )کل، ۲0 جزء،۱0جزء،۵ 
جزء(  با حضور داورانی از این سه شهرستان به صورت شفاهی 
برای  تا سوم هر رشته  اول  برتر  نفرات  به رقابت پرداختند و 
شرکت در مسابقات مرحله استانی که در شهریورماه در کرمان 

برگزار می شود معرفی شدند.

پارکینگ کامیون ها
 باید امنیت الزم را داشته باشد

محوریت  با  شهرستان  حمل ونقل  گروه  کار  خبر:  گروه 
ساماندهی وضعیت کامیون ها و اتوبوس ها  و پارکینگ آن ها؛ 

به ریاست سرپرست فرمانداری ویژه تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه؛ در این کارگروه که با 
حضور دادستان و مسولین مربوطه برگزار شد، سرپرست فرمانداری 
از شهرهایی است که  اینکه  سیرجان یکی  به  اشاره  با  سیرجان 
بیشترین تعداد کامیون را دارا می باشد؛ گفت: شاهد افزایش روز به 
روز تعداد کامیون ها در سطح شهرستان نیز هستیم که به یکی از 
دغدغه های جدی شهروندان تبدیل شده و از طرفی یکی از دغدغه 
های رانندگان نبود پارکینگ و امنیت برای کامیون های آنان می 
باشد. وی افزود: بایستی توقف و تردد کامیون های سنگین در سطح 
شهر ساماندهی شود. پارک کامیون های سنگین و رفت وآمد در 
سطح آنها در شهر، ضمن این که آسایش خانواده ها و شهروندان را 
مختل می کند به امکانات شهری در حوزه تاسیسات آسیب جدی 
می زند. سرپرست فرمانداری  افزود: متاسفانه زیرساخت های شهر با 
تردد کامیون ها دچار آسیب شده و طی سال های اخیر هم جریمه 
قطعی از سوی راهنمایی و رانندگی برای رانندگان جوابگو نبوده 
است.  همچنین بروز آلودگی صوتی، آلودگی هوا، افزایش حوادث 
ماشین های  تردد  است که  اصلی  از دیگر مشکالت  و...  ترافیکی 
سنگین در سطح شهر می تواند به وجود آورد.بهاالدینی خاطرنشان 
از  نقطه  پارکینگ در سه  راه اندازی  از  راستا پس  کرد: در همین 
سطح شهر بایستی پارک ماشین های سنگین در معابر شهری مورد 
بررسی جدی قرار گیرد.  در ادامه این جلسه اعضای کارگروه حمل و 

نقل از مکان های پیشنهادی پارکینگ  ها بازدید کردند.
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علنی  جلسه  خبر:  گروه 
با  گذشته  هفته  شهر  شورای 
حضور اعضا و شهردار سیرجان 
مشکالت  به  آن  در  که  برگزار 
و  شهر  سطح  معابر  خاموشی 
اداره  مناسب  همکاری  عدم 
برق و مشکالت حفاری فاضالب 

شهری پرداخته شد.
شورای  رئیس  صادقی،  امین 
سطح  مشکالت  به  اشاره  با  شهر 
شهر  معابر  اکثر  کرد:  بیان  شهر 
روشنایی مناسبی ندارند و شهرداری 
پروژه های عمرانی خود را به دلیل 
خیابان  مثل  برق  شبکه  مشکالت 
شاهد  کمربندی  و  میرزارضا 
نمی تواند انجام بدهد. وی ادامه داد: 
با  باید جلساتی از طرف شهرداری 
مشکالت  این  و  بگذارد  برق  اداره 

برطرف شوند.
رئیس  نائب  خدامی،  حسن 
شورای شهر در ادامه نیز بیان کرد: 

باید در بحث هزینه های شهرداری 
عادالنه  به صورت  مناطق  همه  در 
هزینه شود و مردم همه مناطق از 
تمام امکانات بهره مند شوند وی در 
ادامه به گالیه شهروندان در شرایط 
گفت:  و  پرداخت  شهری  عمران 
چرا باید مردم از کارهای نا به جا و 
غیرکارشناسی شهرداری گالیه مند 
کلی  قبلی  دوره های  در  باشند 
سرمایه در یک منطقه برای زیرگذر 
مطالعاتی  طرح  و  می شود  هزینه 
و کارشناسی شده کامل و جامعی 
ارائه نمی شود و نتیجه آن را در حال 
حاضر می بینید. وی در ادامه اضافه 
کرد: چرا این افرادی که کارشناسی 
را  منطقه  آن  در  تملک  می کردند 
این  جوابگوی  و  نگرفتند  نظر  در 
انتقاد  با  باشند. خدامی  خسارت ها 
پروژه  از  نظارت  در  شهرداری  از 
اکیپ  چند  با  چرا  گفت:  فاضالب 
مشکل  سریع تر  تا  نمی کنند  کار 

هر  و  شود  حل  اصلی  خیابان های 
چه سریع تر مشکل پیاده رو خیابان 

شریعتی را برطرف شود.
مصطفی اسفندیارپور دیگر عضو 
شهرداری  نظارت  بحث  از  شورای 
انتقاد کرد و گفت: شرکت فاضالب  
و  می دهد  انجام  کار  بی برنامگی  با 
می دهد،  انجام  که  لکه گیری هایی 
کرده  نشست  خیابان ها  برخی  در 
است و کار اساسی انجام نمی دهند. 
ساخت وسازهای  خصوص  در  وی 
کرد:  بیان  آزاد  دانشگاه  روبروی 
هیچ  شهرداری  ساختمانی  پلیس 
نظارتی بر ساخت وسازهای غیرمجاز 
می کنند  برخورد  یکبار  و  ندارد 
می شود  شروع  کار  بعد  روز  دوباره 
اقدامی صورت نمی گیرد و  و دیگر 
در این منطقه نزدیک ۱0 ساختمان 
دوطبقه  همه  که  شده  ساخته 
هستند و مشخص است که نظارت 

بر آن ها نبوده است.

این  در  نیا، شهردار  رضا سروش 
جلسه بیان کرد:  در جلسه ای که 
برگزار  استان  توسعه  شورای  در 
شد، همان طرح سال 88 تصویب 
محدوده  قسمت ها  برخی  در  و 
عمده  که  شد  جابجا  کم  خیلی 
باقی ماند. وی  مشکالت شهرداری 
نظارت  بحث  در  افزود:  ادامه  در 
را  الزم  تالش  ساختمانی  پلیس 
زمین ها  این  متولیان  اما  می کنند 
برای  آن  دردسر  و  است  دولت 
است  ساختمان  پلیس  بچه های 

آجر  روی  آجر  کسی  نگذارند  که 
بگذارد و بارها در این موضوع مردم 
بیان  با  او  ماموران درگیر شدند.  با 
شریعتی  خیابان  مشکالت  اینکه 
است،  برقی  تاسیسات  میرزارضا  و 
گفت: بارها از اداره برق خواستیم که 
این کار انجام دهد اعالم کردند که 
ما بودجه نداریم و شهرداری قبول 
دارد هزینه پیمانکار را پرداخت کند 
تا مشکل آن برطرف شود. سروش 
ترمینال  افتتاح  از  همچنین  نیا 
مسافربری در اول مرداد ماه خبرداد. 

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛
ترمینال مسافربری اول مرداد افتتاح می شود

 صادقی، رئیس شورای شهر: اداره برق مانع برخی پروژه های شهری است
  خدامی، نائب رئیس شورای شهر: کارشناسان شهرداری پاسخگوی خسارت های وارده به شهروندان باشند

  اسفندیارپور، رئیس کمیسیون نظارت: پلیس ساختمانی نظارتی برساخت و سازهای غیرمجاز ندارد 

با حضور نماینده شبکه تلویزیونی اقتصاد ایران انجام شد؛

 افتتاح دفتر شبکه تلویزیونی اقتصاد ایران در سیرجان 
دکتر محمدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی:

بحران پذیرش بیمار
 در بیمارستان های سیرجان

شبکه  دفتر  خبر:  گروه 
ایران  اقتصاد  تلویزیونی 
حضور  با  سیرجان  در 
نماینده  برفه ای؛  مهندس 
اقتصاد  تلویزیونی  شبکه 
ایران و شهباز حسن پور؛ 
پنجشنبه  مردم  نماینده 

هفته گذشته افتتاح شد.
خبر،  سیرجان  گزارش  به 
تلویزیونی  شبکه  نماینده 
گفت:  ایران  اقتصاد 
اقتصادی،  ظرفیت های 
معدنی و صنعتی شهرستان 
سیرجان موجب شد تا دفتر 
شبکه تلویزیونی اقتصاد ایران 

که با نام شبکه ایران کاال نیز 
در  امروز  را  می کند  فعالیت 

سیرجان راه اندازی کنیم.
این  افزود:  برفه ای  مهدی 
تولید  صورت  به  دفتر 
در  تلویزیونی  برنامه های 
حوزه اقتصاد و تولید کاال کار 
خود را در استان و شهرستان 
با  و  می کند  آغاز  سیرجان 
اقتصادی  بنگاه های  حمایت 
تاسیس  تجهیز  دنبال  به 
مستقیم  پخش  استودیوی 
برای برنامه های این شبکه در 

سیرجان هستیم.
معرفی  داد:  ادامه  وی 

کاالهای تولید شده، صنعت 
اقتصاد،  صنعتگران،  و 
فعالیت های معدنی، صنعت 
آموزش های  و  گردشگری 
مختلف در حوزه کسب وکار، 
و  اقتصادی  ایده های  ترویج 
در  که  آنچه  هر  و  تولیدی 

در  اقتصاد  و  تولید  پویایی 
شهرستان  و  کرمان  استان 
جزو  باشد،  موثر  سیرجان 
شبکه  این  دفتر  اهداف 
تلویزیونی در سیرجان است.

سعی  کرد:  اظهار  برفه ای 
برنامه های  در  شد  خواهد 

که  پخش هایی  و  تولیدی 
سیرجان  شهرستان  به 
می شود،  داده  اختصاص 
رسانه ای،  ظرفیت های  از 
مجری گری و تولید برنامه ای 
بهره  شهرستان  و  استان 
آمادگی  حتی  و  بگیریم 
آموزشی  دوره های  برگزاری 
بومی  افراد  برای  مربوطه 
استان در این زمینه در تهران 

هستیم.
و  سیرجان  مردم  نماینده 
در  نیز  مجلس  در  بردسیر 
سیرجان  گفت:  جلسه  این 
رسانه ای،  شهری  عنوان  به 

در  که  صنعتی  و  معدنی 
عنوان  به  دور  گذشته ای 
قطب اقتصادی ایاالت جنوب 
و  بوده  زمان  آن  ایران  شرق 
می رود  سمتی  به  هم  امروز 
اقتصادی  واقعی  جایگاه  که 
خود به عنوان قطب اقتصادی 
شرق  جنوب  در  صنعتی  و 
آورد.  دست  به  را  کشور 
در  افزود:  پور  حسن  شهباز 
حال حاضر به دنبال احیای 
جاده ابریشم هستیم که در 
قدیم از سیرجان می گذشته 
توانمندی های  بتوانیم  تا 
سیرجان را به کشوربرسانیم.



فرهنگ  نسیـم امید
عمادآبادی، مسئول کانون هنری موسسه معراج اندیشه گل گهر:

تمرکز بر روی
 آموزش کودک و نوجوان است

در  که  کتاب هایی  خبر:  گروه 
موسسه  در  نوجوان  و  حوزه کودک 
معراج اندیشه وجود دارد همه مورد 
تایید شورای کتاب کودک  هستند. 
همچنین در طرح »با من بخوان« که 
موسسه  کتابخوانی  کانون  نظر  زیر 
پژوهشی  موسسه  همکاری  با  و 
در  ایران  کودکان  ادبیات  تاریخ 
سیرجان برگزار شد.  روش های نوین 

کتابخوانی طی دوره های آموزشی برای ۲۵0 معلم در سطح شهر آموزش 
گفت:  امید  نسیم  با  گفتگو  در  عمادآبادی،  ابوالفضل  است.  شده  داده 
همکاران کانون کتابخوانی ما در موسسه معراج اندیشه از یک مرحله ای 
به بعد احساس کردند در بحث کتابخوانی باید در حوزه کودک و نوجوان 
کار کنند. در این چند سال کارهای متنوعی انجام شده است. وی در ادامه 
افزود: باهمت آقای میثم ملکشاهی مسئول کانون کتابخوانی موسسه طرح 
»با من بخوان«  با همکاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران 
انجام شد و در آن روش های نوین کتابخوانی و دوره های آموزش برای 
با حضور اساتید برجسته ی این حوزه  از ۲۵0 معلم سیرجانی را  بیش 
داشته ایم. در حال حاضر به مرحله ای رسیده ایم که ۱۵ نفر از معلمان 
در این حوزه در سطح شهر آموزش های طرح با من بخوان را تدریس 
می کنند. و حتی روش های جدید را با خالقیت و نوآوری خود در این 

حوزه طراحی کرده اند. 
عمادآبادی ادامه داد: کانون کتابخوانی موسسه خانه قصه های شاد را 
کالس های  که  است  کرده  راه اندازی  کودکان  کتابخوانی  ترویج  برای 
کتابخانه ای  محیطی  در  را   ... و  نقاشی  موسیقی،  مثل  هنری  آموزشی 
برگزار می کند. نشریه تخصصی کودک و نوجوان شهر سپید هم از دیگر 
فعالیت های کانون کتابخوانی موسسه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان 

است. تمامی نویسندگان و تصویرگران این نشریه سیرجانی هستند.
مسئول کانون هنر موسسه معراج اضافه کرد: انجمن مادران قصه گوی 
سیرجان هم که در امر قصه گویی و ادبیات کودک و نوجوان کار می کند 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ثبت شده است و با همکاری موسسه 
فرهنگی هنری معراج اندیشه گل گهر برنامه های متعددی در زمینه های 
داستان کودکان و قصه گویی برگزار می کند.  مسئولیت انجمن مادران 

قصه گو با خانم طاهره سادات فاطمی است.
ابوالفضل عمادآبادی ادامه داد: انجمن داستان گره در سال 93  فعالیت 
خود را آغاز کرد. ابتدا جلسات انجمن با مجموعه ای از داستان نویسان 
بزرگسال  برگزار می شد.  به مرور جمعیت جلسات زیاد شد و در بین 
نویسندگان، کودکان و نوجوانی بودند. گاهی داستان های افراد بزرگسال 
مناسب سن آن ها نبود. به همین دلیل  تصمیم بر این شد که جلسه 
داستان کودک و نوجوان راه اندازی شود. در این مدت دوره های آموزشی 
متعددی هم برای کودکان برگزار شده است و بیش از ۱۵0 هنرجو از این 

دوره ها استفاده کرده اند. مدرس این دوره ها خانم صهبا توکلی است.
به شیوع کرونا  توجه  با  افزود:  به شرایط کرونا  اشاره  با    عمادآبادی 
اکثر  اجتماعی  فاصله گذاری  به طرح  توجه  با  و   تعطیل شد  کالس ها 

آموزش ها از طریق فضای مجازی انجام می شود. 
 وی اضافه کرد: حضور در جلسات قصه گویی و داستان و .... رایگان است 

و برای دوره آموزشی مبلغ خیلی کم از افراد دریافت می شود.

گفتگو شنبه 14 تیر 1399، شماره 235 ، سال ششم

تیرماه  هجدهم  فرهنگ:  گروه 
درگذشت  سالروز  با  است  مقارن 
و  نوجوان  و  کودک  مطرح  نویسنده 
قصه های  ماندگار  کتاب های  صاحب 
استاد  خوب  بچه های  برای  خوب 
»مهدی آذر یزدی« که در روز شمار 
کشور به نام ادبیات کودک و نوجوان 
نام گذاری شده است. شاید بعضی از 
ما سیرجانی ها خبر نداشته باشیم که 
ادبیات کودک  سیرجان در زمینه ی  
برای  دارد.  جایگاهی  چه  نوجوان  و 
شروع باید بگویم استاد »محمدعلی 
آزادیخواه« از قدیمی ترین نویسندگان 
کودک و نوجوان استان است و کتاب 
»مرادو«  که یک رمان نوجوان به قلم 
این نویسنده ی خوب همشهری است 
سال  کتاب  بعنوان   13۸5 سال  در 

کشور انتخاب شده است. 
معدود  از  سیرجان  دیگر  طرف  از 
شهرستان هایی است که یک نشریه کودک 
و نوجوان فعال دارد. نشریه ی »شهر سپید« 
هنری  فرهنگی  موسسه  همت  به  که 
سردبیری  به  و  گهر  گل  اندیشه  معراج 
می شود  منتشر  ملکشاهی  میثم  آقای 
آن  تصویرگران  و  نویسندگان  همه ی  و 
انجمن  یک  سیرجان  هستند.  سیرجانی 
فعال داستان کودک و نوجوان بنام »انجمن 
مادران قصه گو« دارد که با مدیریت خانم 
زمینه ی  در  هم  فاطمی  طاهره السادات 
در  هم  و  کودکان  برای  نویسی  داستان 
و  حرفه ای  شکل  به  قصه گویی  زمینه ی 

جدی فعالیت می کنند.
در سیرجان کالس های آموزش داستان 
نویسی برای کودک و نوجوان هم برگزار 
خانم  تدریس  با  کالس ها  این  می شود. 
صهبا توکلی زیر نظر »انجمن داستان گره 
سیرجان« برگزار می شوند. به مناسبت روز 
دعوت  را  شما  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
می کنیم که چند داستان که هنرجویان 

این کالس ها نوشته اند را بخوانید.

بیرون  آتش  اژدها  دهان  از  چرا 
می آید؟

تصمیم  شکمو  اژدهای  یک  روز  یک 
گرفت کل دنیا را بخورد. او اول از خورشید 

شروع کرد، وقتی خورشید را خورد، چون 
خیلی داغ بود دهانش سوخت و بعد که 
خواست نفس بکشد آتش از دهانش بیرون 
آمد. اژدها دیگر از تعجب زبانش بند آمده 
او  از  و  او  خانه ی  آمدند  دوستانش  بود. 
پرسیدند خورشید خوشمزه بود یا نه؟ اژدها 
که نمی توانست حرف بزند چیزی نگفت 
بقیه ی  و  رفتند  خود  سر  دوستانش  بعد 
خورشیدها را خوردند و فقط یک خورشید 

باقی ماند.
نویسنده: مهدیس پورفریدونی، کالس چهارم

گل کاغذی

بیرون  کوچولو  فرشته  آفتابی  روز  یه 
قدم می زد. او رفت طرف خونه تا وسایل 
کار دستی ش رو برداره و بیاد توی حیاط 

کاردستی درست کنه.
او روی کاغذ دست خودش رو کشید و 

رنگ کرد.
بخوره.  غذا  رفت  و  شد  گرسنش  بعد 
روی  اومد  دزدکی  مگس  یه  یک هو 
دست  و  برداشت  رو  قیچی  و  وسایلش 
کاغذی فرشته رو قیچی کرد. فرشته وقتی 
اومد و دید که مگس اون رو چیده و  هنوز 
همن جت نشسته، زود رفت مگس کش رو  
آورد و اون رو کشت و با بال های مگس یه 

گل کاغذی درست کرد.
نویسنده: سدنا ساالری، کالس دوم

آرزوی آدم فضایی
آدم فضایی داستان ما که هشت تا دست 
داشت و شش  تا پا و رنگش دودی بود، از 

مغزش دود بیرون می آمد. دستکش هایش 
را به پایش می کرد و جوراب هایش را به 
دستانش. او ستاره ها را از آسمان می چید 
و می خورد شغلش هم شستن ماشین های 
فضایی بود. از اسکلت هم بسیار می ترسید 
رنگ چشمانش قرمز بود و وقتی عصبانی 
می شد از چشمانش خون می زد بیرون. او 
دوستان مریخی زیادی داشت که با یکی 
باهم  روزی  بود  صمیمی  بسیار  آن ها  از 
تصمیم گرفتند که یک ماشین جادویی 
آرزوهای  همه ی  بتواند  تا  کنند  اختراع 
دو  آن  کنند.  آورده  بر  را  آدم فضایی ها 
بسیار تالش کردند و حتی بعضی وقت ها 
از مغز آدم فضایی دود بیرون می آمد روزها 
گذشت تا باالخره توانستند اختراع خود را 
کامل کنند و ماشین جادویی را بسازند. 
کرد.  برآورده  آن ها  ماشین  را  آرزو  اولین 
آدم فضایی و دوست مریخی اش توانستند 
ارتباط  آدم ها  با  و  کنند  سفر  زمین  به 
برقرار کنند. حتی آدم فضایی در سرزمین 
انسان ها به شستن ماشین ها که شغلش بود 
ادامه داد. اما به خوبی نتوانست کار کند 
چون او ماشین های فضایی را شسته بود 
نه ماشین هایی که ساخته ی دست آدم ها 
بودند. وقتی دوباره به سرزمین خودشان 
باز گشتند فهمیدند که سیاره ی خودشان 
برای زندگی بهتر است و هر موجودی باید 
در سرزمین خود زندگی کند تا بتواند با 

اطرافیان خود رابطه برقرار کند.
نویسنده: سانیا حسینی، کالس سوم

قایق سواری
 

سوسک کوچولو یک پوست آدامس دید 

چه  گفت:  خودش  با  بود.  آب  داخل  که 
قایق قشنگی. او رفت و رفت تا به یک تنگ 
با خودش گفت چه استخر  ماهی رسید 
او پرید  قایق.  قشنگی. بعد برگشت کنار 
توی قایق و به سمت استخر رفت. در آن جا 

یک ماهی قرمز دید. 
سوسک کوچولو به ماهی گفت: تو چه 
من  گفت:  ماهی  هستی؟  جانوری  جور 

ماهی هستم. 
اسم من قرمزی ست. اسم

تو چی هست؟ 
سوسک کوچولو گفت؟ اسم من سوسا 

هست.
 آن ها باهم دوست شدند و  
کلی در استخر بازی کردند.

نویسنده: رها یزدی هشت ساله

زندگی عجیب و غریب شانسور
 

شانسور امروز هم با زیر دریاییش می خواد 
بره مغازه دوستش خدا که توی آسمون 

زندگی می کنه.
دفعه ی پیش شانسور با زیر دریایی رفته 

بود توی مغازه.
که  دریایی  زیر  با  جان  شانسور  اخه 

نمی شه رفت توی مغازه تازه
بچه ها، وقتی می گم مغازه منظورم از اون 
بزرگ کهنه هاش نیست، نه، یه مغازه خیلی 

خیلی کوچیک. 
 این شانسور هم دیگه زیادی خنگه.

تا  داره  احتیاج  وسیله  چندتا  شانسور 
اختراع ش رو کامل کنه. آخه شانسور یک 
مغازه ی خدا  از  و همیشه  مخترع هست 

خرید می کنه.
حاال حتمن می پرسین چرا فقط مغازه 

دوستش خدا؟ 
چون شرط دوستی خدا با شانسور اینه:

»شانسور جان تو فقط باید از مغازه من 
خرید کنی و من همه جا هستم و تو رو 

می بینم اگر از مغازه ی دیگه ای خرید کنی، 
من تو رو دشمن خودم حساب می کنم«.

 شانسور داره آماده میشه که بره. چند  
وقتی می شه شانسور از خدا خبری نداره.

کسی زنگ خونه ی شانسور رو می زنه. 
شانسور توی آیفون نگاه می کنه. وای خدا 

دوستشه!!!
خدا داره چی تعریف میکنه!!!

 شانسور از تعجب دهن ش باز مونده بود 
و گفت: باورم نمی شه.

گفت:  بود.  ناراحت  خیلی  هم  خدا   
داشتم  خونت  اومدم  که  باری  آخرین 

می رفتم نزدیک خونم. 
توی آسمون بودم که یک هو یه تیر برق 
مانع م شد. باورت می شه یه نقلی تیر برق 

مانع منه خدا بشه. 
شانسور باورش نمی شد که یک تیر برق 

مانع خدای قوی بشه.
شانسور و خدا سوار زیر دریایی شدن و 

حرکت کردن سمت آسمون. 
دیدن خبری از تیر برق نیست. اما یک هو 
اون ها  و  می شه  ظاهر  جلوشون  برق  تیر 
و  ماه. شانسور  رو  می ندازه  روی کره ی 
خدا همین جوری از روی یک سیاره پرت 
می شن روی سیاره ی بعدی تا می رسن به 

مریخ. 
مریخ با فشار گاز اون ها رو پرت می کنه 

سمت کره ی زمین. 
شانسور گفت: وای تیر برق چه کارهایی 
تو  جون  خدا  ولی  می آد.  بر  دست ش  از 
نگران نباش من یه وسیله دیگه هم اختراع 

کردم به اسم رنگ. 
خدا گفت :رنگ!!!

شانسور گفت: اره، چه اشکالی داره؟
چه  ببینم  اشکالی.  هیچ  گفت:  خدا 

می کنی. 
شانسور شروع کرد به رنگ پاشیدن. ولی 
رنگ های اون تیر برق رو نکشت. تیر برق 

خیلی قوی بود.
یک هو صدای تیر اندازی اومد.

 شانسور و خدا روی سرشون رو گرفتن 
و رفتن پایین.

 وقتی که صدای تیر اندازی تموم شد 
شانسور و خدا اومدند باال و دیدند که  یک 

کارآگاه اون جاس با الشه ی تیر برق. 
وای کارآگاه تیر برق رو کشته!!!!!  

شانسور با تعجب گفت: وای کارآگاه تو 
جونمون رو نجات دادی. ممنونم.

قابلی  می کنم  خواهش  گفت:  کاراگاه 
و  مردم  جون  نجات   من  شغل  نداشت، 

کمک به اون هاست.
 شانسور و خدا حرکت کردن به سمت 

خونه ی خدا.
همین که رسیدن، خدا گفت : شانسور تو 
یه جایزه داری اونم اینه که هرچی وسیله 
می خوای  جدیدت  اختراع  ساختن  واسه 

می تونی مجانی برداری. 
شانسور گفت: اتفاقن من هم می خواستم 
بیام و چند قطعه ی آشپزی واسه اختراع 

جدیدم بخرم.
من  که  می دونی  کجا  از  تو  راستی   

می خوام یه اختراع جدید درست کنم؟
و   خونت  اومدم  وقتی  گفت:  خدا 

دفترچه ات رو دیدم. که نوشتی بودی:
از مغازه  ۱. چند قطعه وسایل آشپزی 

خدا بگیرم. ۲......        3......
می شده  مرسی.  وای  گفت:  شانسور 

چندتا خوراکی هم بردارم.
خدا گفت: آره.

شانسور وسایل و خوراکی برداشت. 
 شانسور اصال حوصله برگشتن به خونش 
رو نداشت به خدا گفت: می شه من بیام 

پیش تو بمونم.
 به این زیر دریایی هم می گم وسیله هام 
اینترنتی  خونمم  بیاره.  خونم  توی  از  رو 

می فروشم.
 خدا خیلی خوشحال شد. گفت: باشه 
کنارم  دوستم  بهترین  خدامه  از  که  من 
گفت:  دریایی  زیر  به  شانسور  بیا.   باشه. 
پب  ربز وزبلسب یدک د کشببع ختپد لط 

زدس حکمپ یستز.
وای  گفت:  بود  کرده  هنگ  که  خدا   

شانسور دیوونه شدی داری چی میگی؟! 
شانسور گفت :این زبون زیر دریایی هاست 
دارم بهش می گم که بره و وسیله هام رو از 

توی خونم بیاره. 
خدا گفت: آها، خب پس بیا. شانسور این 

هم اتاقت.
شانسور اتاقش رو نگاه کرد و گفت: وای 

مرسی . واسه زیر دریایی هم جایی داری؟
خدا گفت: آره اون حوض هست

.نویسنده:یاسمن طاهری، کالس پنجم

3

گزارش نسیم امید به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان؛

 چند داستان کوتاه از نوجوانان همشهری



شعر

درد دلم به که گویم که درمان شود خدا 
                                                        درمان درد دل بی نوا گفتند تویی خدا

از پشت هزار پرده که دل عاشقانه گفت
                                                   من می کنم تالش مزدش تو می دهی خدا 

پاداش هرچه باشد از سوی تو جزاس
                                   من هم کنم صدا به درگه شاید که دیده شوم خدا

از مردم این ملک بی وفا دارم هزار غصه
                                          درمان غصه ی من شاید که نه حتما تویی خدا

رنجیده نمی شوم از کار این مردم ضعیف
                                                  چون دانم جزای کارشان آتش است خدا

پس ساقی قده پرکن از شراب ناب
                                           تا من گذر کنم از بی وفایی این مردم ای خدا

آخر به تو پناه می برم از شر این بدان
                                     پاداش آن همه غصه شنیدن این قصه است خدا

ماییم همه ضعیف و حقیر در پیشگاه تو
                                             لطف است اگر عنایتی نمایی به حال ما خدا

                                  
                              *: کارمند معاونت دانشکده علوم پزشکی سیرجان
                                                                                             تخلص: رازدار 

یاد آن بازی های کودکانه که نبودیم به فکر خشتی از خانه
                                                 صدای پدر آهنگی بود در داالن خانه 

خانه ای شلوغ برای مهمانی
                                                                     مهمانی نیست جز آشنایی 

آشنایی که گوید غیبت هرکس را در خانه ای 
                خانه اگر بود شلوغ باز بگویند نیست جایش خالی آن فالنی

خانه ای که نباشد در آن هیاهو        
                                                                             خانه ی ارواح شود زمانی

آمدند و رفتند در این مکان             
                                                                       بسی دیگر نیستند در میان 

هر چه ماند از این خشت گلی از ارث پدر 
                                                                  این نیز هم بماند برای خلق دگر

خانه  و کاشانه که پا برجا بود
                                                            این خاطرات بود که ما را می پرورد

هرکه از این ارث پدر برد نصیبی در تقسیم
                 ای کاش بجای خشت گلی محبت می جستیم از ارث پدری 

               
                                                                           * دیوان کوچه باغ

 نسیـم امیدشـهر4

بودجه  رقم  فرد:  حیدری  سجاد 
جاری  سال  در  سیرجان  شهرداری 
شورای  توسط  تومان  میلیارد   460
تهیه،  مراحل  است.  تصویب شده  شهر 
از  یکی  بودجه  تصویب  و  پیشنهاد 
مهمترین فعالیت ها و وظایف شهرداری 
با  همواره  که  است  شهر  شورای  و 
هزینه  نحوه  است.  همراه  چالش هایی 
کرد، پروژه های مصوب، اعتبار تخصیص 
مورد  موارد  از  بودجه  کسری  و  یافته 
بحث افکار عمومی است. هزینه هایی که 
در سطح شهر برای پروژه های عمرانی، 
و...  شهری  مشکالت  کردن  برطرف 
می شود، همواره با اما و اگرهایی همراه 

بوده است. 

 شهروندان از نحوه هزینه کرد 
بودجه ناراضی هستند

این  در  شهروندان  از  یکی  حسینی 
از  گفت:  امید  نسیم  خبرنگار  به  باره 
بودجه ای که شهرداری و شورا هر ساله 
بزرگی  ارقام  و  اعداد  می کنند  اعالم 
برای  آن  خروجی  ولی  می شنویم  را 
ادامه  وی  نیست!  ملموس  شهروندان 

داد: وضعیت اکثر محالت و خیابان های 
خود  سبز  فضای  و  کوچه ها  فرعی 
است  شهرداری  کار  میزان  گر  نمایان 
بودجه های  بحث  در  باید  و شهرداری 
شهری شفاف سازی کند که چه میزان 
بودجه در کدام محله و در چه زمینه ای 
یا  هزینه کرده و پیمانکار چه شرکت 

فردی بوده است؟
در  شهروندان  از  دیگر  یکی  رضا   
کرد:  بیان  شهرداری  بودجه  خصوص 
ساله  هر  شهر  شورای  و  شهرداری 
قابل  بودجه ای را مصوب می کنند که 
توجه است ولی عمدتا صرف حقوق و 
و  شهرداری  در  شاغل  پرسنل  مزایای 
اکثریت  که  می شوند  آن  سازمان های 
عمده آن ها با رابطه و بدون ضوابط در 
زمان شهرداری حسن پور، آبیار و عارفی 
مشغول به کار در شهرداری شده اند و 
انجام  برای شهرداری  نیز  مفیدی  کار 

نمی دهند. 
 شهروندان از هزینه پروژه ها

 خبر ندارند 
اسماعیل خواجویی، رئیس کمیسیون 
بودجه شورای شهر در گفتگو با نسیم 
امید، بیان کرد: برای پیشنهاد بودجه 
دارد  وجود  فرمول  یکسری  شهرداری 
سال  بودجه  شده  وصول  میزان  مثل 
طبق  که  دیگر  آیتم های  و  گذشته 
را به شورای شهر  آن شهرداری مبلغ 
پیشنهاد می دهد و این پیشنهاد چندین 
جلسه با حضور تیم شهرداری و شورای 
و  بررسی  بودجه  کمیسیون  در  شهر 
نهایت مبلغ در صحن علنی شورا مطرح 
ادامه  و تصمیم گیری می شود. وی در 
افزود: طبق قانون 40 درصد برای بحث 
هزینه های  برای  درصد  و 60  عمرانی 
بودجه  خوشبختانه  اما  است  جاری 
درصد   60 سیرجان  در  شهرداری 
برای مسائل عمرانی و 40 درصد برای 
هزینه های جاری شهرداری مثل حقوق 
و مزایای، آب و برق و... است که حقوق 
میلیارد   ۵ به  نزدیک  پرسنل  ماهیانه 

تومان است.
 460 اینکه  خصوص  در  خواجویی 
جذب  راه هایی  چه  از  تومان  میلیارد 
ساختمانی،  عوارض  گفت:  می شود، 
امالک،  واحد  ساختمانی،  پروانه های 
 ... و  معادن  و  صنایع  از  افزوده  ارزش 
ارزش  داد:  ادامه  وی  می شود.  جذب 
خاطرم  دقیق  گذشته  سال  افزوده 
تومان  میلیارد   ۱00 زیر  اما  نیست 

دریافت شد و شهرداری سال گذشته 
توانست ۲60 میلیارد بودجه ای را که 
جذب  بیشتر  حتی  را  کرد  مشخص 

بودجه شورای  کرد. رئیس کمیسیون 
شهروندان  اینکه  خصوص  در  شهر 
که  بودجه  به  توجه  با  دارند  گالیه 
مصوب می شود، در سطح شهر کار قابل 
هزینه  افزود:  نمی شود،  انجام  توجهی 
می شود اما اطالع رسانی دقیق صورت 
نمی گیرد که شهروندان متوجه شوند 
زمینه جدول گذاری،  در  کارهای  مثال 
شده  انجام   ... و  سبز  فضای  آسفالت، 
است. مثال یک خیابان هزینه آسفالت 
آن 3 الی 4 میلیارد تومان می شود اما 

ندارند  خبر  موضوع  این  از  شهروندان 
و احساس می کنند که هزینه چندانی 

نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه 
امسال  بودجه  در  پروژه ای  یا  و  خاص 
دیده شده است،گفت:  فقط دو تقاطع 
قرار  که  است  برنامه  در  غیرهمسطح 
است کلنگ آن زده شود اما امیدواریم 
که بودجه امسال کامل محقق شود و 
تا شهرداری بتواند مشکل مثل آسفالت 
معابر، جدول گذاری و هدایت آب های 
به  را  تمام  نیمه  پروژه های  و  سطحی 

نتیجه برساند. 
 یک تا دو تقاطع غیرهمسطح

 در بودجه امسال داریم 
گفتگو  در  شهردار  نیا،  سروش  رضا 
با نسیم امید، در خصوص بودجه سال 
ما  را که  پیشنهادی  بیان کرد:  جاری 
هیات  در   98 سال  بودجه  در  دادیم 
قانون  براساس  سرمایه گذاری  عالی 
دیده نشده بود، چون بودجه سال 99 
هیات  پروژه های  باید  ما  بود  تلفیقی 
میلیارد   60 که  سرمایه گذاری  عالی 
را شامل  ما  میلیاردی  بودجه 460  از 
می شد را داخل بودجه جدید بیاوریم 
که یک بخش آن مربوط به پروژه های 
سرمایه گذاری است که اتفاقات خیلی 
و  هستیم  آن  شاهد  امسال  خوبی 
همچنین بحث تورمی را در این بودجه 

در نظر گرفتیم. وی در ادامه افزود: به 
شهروندان اعالم می کنم که هیچ کار 
انجام شود  نیست  بنا  بزرگی در شهر 
فقط این اطالع رسانی شود که بحث 
و مسیرهایی که  جدول، سنگ فرش 
این  که  شد  باعث  شده اند  دوچندان 
در  آن  براساس  که  ریالی  رقم های 

به رقم 460 میلیارد  بودجه سال 99 
تومان رسیدیم. سروش نیا اضافه کرد: 
تقاطع  دو  الی  یک  امسال  بودجه  در 
داریم. شهردار  برنامه  در  غیرهمسطح 
جذب  راه های  خصوص  در  سیرجان 

در  ما  عمده  بخش  گفت:   99 بودجه 
توجه  با  و  سرمایه گذاری  عالی  هیات 
می شود  بسته  جامع  طرح  که  این  به 
که یکسری محدودیت هایی را به شهر 
الحاق می شود که آن ها جزء درآمدهای 

شهرداری حساب می شود. 
وی با بیان اینکه برآورد ما این است 
که با توجه به شرایط اقتصادی بتوانیم 
یک بودجه قابل توجه را محقق کنیم 
شهرداری های  در  دارید  اطالع  افزود: 
مناطق که ما بیشتر بحث درآمدزایی 
دارند عمال به دلیل بحث کرونا مطرح 
شد که یکسری بخشودگی ها و یکسری 
 ۱۵ هم  تیرماه  یک  تا  بود  تخفیف ها 
قیمت  اعمال  هم  و  تخفیف  درصد 
منطقه ای به سال های قبل را داشته ایم.

سروش نیا ادامه داد: با توجه به ارزش 
افزوده و مالیاتی را که دولت اعالم کرد 
از  بخشی  و  را  بخشودگی ها  یکسری 
مجتمع ها و افراد می توانند انجام بدهند 
بحث  در  را  ما  عمال  شهریور  پایان  تا 
بودجه ای ضعیف تر کرد اما تمام تالش 
قیمت های  و  درآمد  بحث  شهرداری 
قابل  مبلغ  بتوانیم  حداقل  منطقه ای 

توجهی از بودجه را محقق کنیم. 
سال  بودجه  کرد:  اضافه  شهردار 
محقق  تومان  میلیارد   ۲۵۲ گذشته 
شده است. وی اولویت امسال شهرداری 
در بودجه سال جاری را اینگونه بیان 
کوچه هایی  و  معابر  آسفالت  کرد: 
بود  شده  باعث  قبل  سال های  از  که 
یک  سنگ فرش ها،  و  جدول گذاری 
ورزشی  سوله های  مثل  پروژه  دو  الی 
در مناطق محروم،کتابخانه در خیابان 
بهشت، خیابان گلیم وکارهای مربوط 
زیرسازی های اولیه شهر است. معموال 
در قانون 4۵ تا ۵0 درصد بودجه برای 
مسائل عمرانی شهر است اما در بودجه 
امسال 60 درصد از بودجه را به مسائل 
اضافه  وی  داده ایم.  تخصص  عمرانی 
حوزه  در  تخصیص یافته  اعتبار  کرد: 
فرهنگی هنری 3 میلیارد، فضای سبز 
۱0 میلیارد و خدمات شهر ۱8 میلیارد 

تومان است.

شنبه 14 تیر 1399، شماره 235 ، سال ششم

گزارشی از بودجه مصوب شهرداری توسط شورای شهر در سال جاری؛

لزوم شفاف سازی دخل وخرج شهرداری 

شهروندان:عمدهبودجه
صرفحقوقومزایای

پرسنلشاغلدرشهرداریو
سازمانهایآنمیشوندکه
اکثریتعمدهآنهابارابطه
وبدونضوابطدرزمان
شهرداریحسنپور،آبیار
وعارفیمشغولبهکاردر

شهرداریشدهاندوکارمفیدی
نیزبرایشهرداریانجام

نمیدهند.

خواجویی:هزینهآسفالت
یکخیابان3الی4میلیارد
تومانمیشوداماشهروندان
ازاینموضوعخبرندارند
واحساسمیکنندکههزینه

چندانینشدهاست.
سروشنیا،شهردار:دربودجه
امسال60درصدازبودجهرابه
مسائلعمرانیتخصصدادهایم.
اعتبارتخصیصیافتهدرحوزه
فرهنگیهنری3میلیارد،فضای
سبز10میلیاردوخدماتشهر

18میلیاردتوماناست.

وارث

قصه ی غصه 

* سعید بستی

*  رمضان تروال

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم توران محمد علی پور طهر آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
123 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ  پالک 29 فرعی از 2168 اصلی واقع در 
بخش 35 کرمان به نام خانم توران محمد علی پور طهر آبادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 
سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .ضمنا ششدانگ در رهن بانک مسکن می باشد.

تاریخ انتشار: 14/ 4 /1399 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شرکت نوباوران امید آتیه سمنگان مهر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 4701 و شناسه ملی 14008547928 به استناد صورتجلسه 
به  اساسنامه  ماده 60   - مورخ 1398/08/13:  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
صورت ذیل اصالح گردد : - ماده 60 : سود قابل تقسیم : عبارت است از سود 
خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سالهای مالی قبل واندوخته قانونی 
مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به عالوه سود قابل تقسیم 
سالهای قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام 
فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود 1- پس از ذخیره 
اندوخته قانونی شرکت مقرر گردید که معادل 50 درصد از سود ساالنه شرکت 
صرف امور خیریه وعام المنفعه در سطح شهرستان سیرجان گردد تشخیص 
امور عام المنفعه با نظر اعضاء هیات مدیره وبراساس عرف رایج جامعه و با 
لحاظ نمودن مسائل شرعیه واخالق حسنه می باشد 2- باقی مانده سود ساالنه 
شرکت بایستی صرف توسعه ، رشد وشکوفایی شرکت گردد 3- مقرر گردید 
گزارش مالی به صورت شفاف هردو ماه یکبار به استماع امام جمعه وقت و 
نهادهای بازرس مربوطه برسد بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می 
گردد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )896415(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد خوش بین با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 59 مس 
سرچشمه سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ  پالک 2431 فرعی از 6518 
اصلی واقع در بخش 37 کرمان به نام آقای محمد خوش بین 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/ 4 /1399 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



کشف 3 خودرو مسروقه
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف 2 دستگاه 
خودرو سواری پراید و یک دستگاه پژو 405 توسط ماموران 

یگان امداد  در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر بیان داشت: در 
نفر دستگیر و جهت سایر سرقت های احتمالی  رابطه یک  این 
تحویل پلیس آگاهی داده شد. وی با بیان اینکه برخورد قاطعانه 
از شهروندان  است،  انتظامی  این مجموعه  اولویت  از  مجرمان  با 
مرکز  به  بالفاصله  را  مشکوک  موارد  و  رفتار  هرگونه  خواست 

فوریت های پلیسی ۱۱0 اعالم کنند.

کشف تعدادی المپ خارجی قاچاق 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از توقیف یک 
هفته  در  قاچاق  خارجی  عدد المپ   200 و کشف  اتوبوس 

گذشته خبرداد.
ماموران  خبرگفت:  این  اعالم  با  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
کنترل  و  بازرسی  و  ایست  حین  در  شهرستان،  این  انتظامی 
خودرو های عبوری، به یک اتوبوس مشکوک و آن را برای بررسی 
بیشتر متوقف کردند. وی افزود: ماموران موفق شدند در بازرسی از 
این خودرو، ۲00 عدد المپ خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی 
کشف کنند. فرمانده انتظامی شهرستان با بیان این که ارزش این 
محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان،۱40میلیون ریال برآورد شده 
است، اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سقوط فرد 55 ساله در ساختمان نیمه کاره
گروه حوادث: فردی حدودا 55 ساله ای بر اثر سقوط در 
یک ساختمان نیمه کاره  واقع در جنب میدان گیتی نورد 

دچار مصدومیت شده و به بیمارستان انتقال یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان، در پی 
اطالع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵ ، ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی سیرجان بالفاصله گروه امداد و نجات ایستگاه شماره 
یک به محل اعزام کرد . ساسان شریفی فرمانده اعزامی در عملیات 
افزود: فردی ۵۵ ساله به علت نامعلومی در حین تردد در محل 
ساختمان نیمه کاره، از طبقه همکف به طبقه منفی یک سقوط 
کرد. وی اضافه کرد : آتش نشانان بی درنگ ایمن سازی الزم را در 
با استفاده  اورژانس و  با حضور عوامل  انجام داده و  محل حادثه 
از برانکارد فرد مصدوم به باال منتقل و راهی بیمارستان کردند . 
آتشپاد فیروزآّبادی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان در 
پایان اظهار داشت : مالکان پروژه های نیمه کاره زمانی که فعالیت 
باید  تاخیر می افتد و کار آن ها تعطیل می گردد،  به  پروژه آن ها 
کلیه راه های منتهی به داخل ساختمان را کامال مسدود کنند و 
ایمنی آن را در نظر گرفته و از انباشت ضایعات و تردد سایر افراد 

در ساختمان جلوگیری شود.

حوادث 5 حوادثوگوناگون  نسیـم امید

گروه حوادث: سرگذشت حادثه امید 
اهالی  از  ساله   34 جوان  خسروپناه، 
پی  در  که  سیرجان  خسروی  روستای 
اثر گاز  آتش سوزی چند سال پیش در 
شهری دچار سوختگی شدید شده بود 
فکر  منطقه  اهالی  و  اقوام  که  نوعی  به 
می کردند فوت کرده و حدود یک ساعت 
در سردخانه بوده و از مرگ نجات پیدا 

کرده جالب توجه است.
امید خسرو پناه در گفتگو با نسیم امید 
در خصوص این حادثه بیان کرد: طرف های 
که  بود  سال 83  شعبان  سوم  روز  صبح 
کننده  نگران  پیامکی  دوستان  از  یکی 
به محتوای  با توجه  ارسال کرد که  برایم 
آن خیلی ترسیدم که خدای نکرده برایش 
اتفاقی بیفتد سریع از خانه خارج شدم و به 
آدرسی که داده بود، رفتم. وی ادامه داد: 
وارد خانه شدم همه جا  اینکه  به محض 
تاریک و همین که کلید برق را روشن کردم 
شعله وحشتناکی کشید و پنجره کنده شد 
تا  و  پرتاب شدم  از خانه  بیرون  به  و من 
آتش نشانی برسد فقط شنیدم، یکی فریاد 

کشید که یک نفر داخل است و نفهمیدم 
در چه حالی بودم داخل ساختمان رفتم و 
دوستم را با همان پتوی زیر پایش از خانه 
بیرون کشیدم و بعد از آن احساس کردم 
که در اثر سوختگی پتو به دستم چسبیده 

است و دیگر چیزی نفهمیدم. 
خسرو پناه ادامه داد: زمانی به هوش آمدم 
داخل بیمارستان بودم که یکی از آشنایان 
فقط صدای  و  بودند  سرم  باالی  مادرم  و 
پرسنل بیمارستان را شنیدم که گفتند: این 

تمام کرده بفرستینش سردخانه! او افزود: 
در آن لحظه می شنیدم ولی نمی توانستم 
زنده ام و حدود یک  بدهم که من  جواب 
ساعت در سردخانه بودم. امید با بیان اینکه 
امام حسین)ع(  آقا  از  فقط  لحظه  آن  در 
درخواست کمک می کردم، گفت: نمی دانم 
چه اتفاقی افتاد به سردخانه رسیدم یا نه 
را نمی دانم که پزشکی متوجه شده بود من 
هنوز جان دارم که فورا دستور داده بود من 
را به کرمان اعزام کنند که در کرمان پزشک 

گفته بود باید پوست همزاد بچه پیدا کنید 
که پس از تراش پوست صورت او را جراحی 
کنیم وگرنه چهره زشت وحشتناکی خواهد 
داشت که خداروشکر از اتاق عمل بیرون 
آمدم دکتر تعجب کرده بود که چرا پوست 

صورتم خراب نشده است. 
این همشهری اضافه کرد: قسمت دیگر 
روستای  خسروانی  به  که  بود  این  ماجرا 
ما خبر رسیده بود که امید در بیمارستان 
و  دوستان  همه  و  شده  فوت  کرمان 
تشییع  مراسم  برگزاری  آماده  همسایه ها 
برای من بودند که به گفته مادرم دوستان و 
اقوام تماس می گرفتند و تسلیت می گفتند 
که مادر ابتدا متوجه نشده بود بعد همین 
بود غم آخرت  از دوستان گفته  که یکی 
باشد، پرسیده بود برای چی؟ گفته بود مگه 
امید، پسرت فوت نشده که مادر توضیح 
داده بود نه رفته داخل اتاق عمل براش دعا 
کنید. وی در پایان افزود: تنها چیزی که 
من را نجات داد، دعای پدر و مادر و همان 
امام حسین)ع(  برای  بود که  روضه هایی 

خوانده بودم.

مسمومیت برخی مواد غذایی در تابستان
عالئم  است  ممکن  آلوده  غذای  خوردن  از  پس  سالمت:  گروه 
مسمومیت در کمتر از 30 دقیقه ظاهر شود. تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال 

و تب برخی از عالیم مسمومیت غذایی هستند.
خربزه و هندوانه: این دو میوه محبوب تابستانی در معرض آلودگی با 
لیستریا هستند. این میکروب در سطح پوست این میوه ها باقی می ماند. 
بنابراین قبل از قرار دادن این میوه ها در یخچال و نیز برش حتماً آن ها را 
شسته و حتی با وسیله مناسبی بسائید. در غیر این صورت هنگام برش 
باکتری ها از سطح به داخل وارد شده و در صورت نگهداری باقیمانده میوه 

برای روزهای بیشتر، آن ها را بشدت آلوده می کند.
برگرها: بخش های نپخته گوشت به ویژه برگرها می تواند شما را در خطر 
مسمومیت با باکتری خطرناکی به نام اشرشیاکلی قرار دهد. مسمومیت 
ناشی از مصرف گوشت نپخته با عالئمی از قبیل اسهال، دردشکمی، تب و 

استفراغ همراه است و دوره نهفتگی آن بین دو تا هشت روز است.
گوجه فرنگی: گوجه فرنگی اغلب در ساالد و ساندویچ مورد استفاده قرار 
می گیرد اما به دلیل این که پخته نمی شود، می تواند منشاً شیوع بسیاری از 
بیماری ها باشد. بنابراین قبل از مصرف آن را به دقت شسته و فاسد شده ها 

رو دور بریزید. 
جوانه ها: دانه حبوبات و غالت برای رشد و جوانه زنی نیاز به محیط 
مرطوب و گرم دارند و این شرایط محیط مناسبی برای رشد باکتری ها 
به ویژه سالمونال و اشرشیاکلی خواهد بود. حتی اگر این جوانه ها در شرایط 
بهداشتی و در منزل تهیه شوند، بازهم در این فصل در معرض آلودگی با 

این میکروب های خطرناک هستند.
ساالد تهیه شده از سبزیجات برگی: ساالدها و سس های تهیه شده برای 
پوشش دهی آن ها، به ویژه اگر به صورت دستی تهیه شده اند، می توانند 
شما را در تابستان در معرض بیماری قرار دهند. کاهو و فردی که ساالد را 
تهیه کرده خود از منابع اصلی آلودگی ساالد محسوب می شوند. مواد اولیه 
برای تهیه این ساالدها به طرق مختلف آلوده می شوند؛ از آبیاری با آب 

آلوده در مزرعه تا دستان آلوده افراد و وسایل آلوده.
از مواد مورد استفاده در تهیه  بستنی های دست ساز و خانگی: یکی 
بستنی تخم مرغ خام است که حاوی باکتری خطرناکی به نام سالمونالست. 
بنابراین بستنی های ساخته شده در فروشگاه ها ممکن است آلوده به این 
باکتری باشند. عالوه بر سالمونال، خطر مسمومیت با لیستریا نیز با مصرف 

این گونه بستنی وجود دارد.
تخم مرغ زده شده: خطر آلودگی با سالمونال در تخم مرغ بسیار باالست به 
ویژه اگر در دمای مناسب نگهداری نشود )دمای یخچال یا کمتر(. همیشه 
سعی کنید تخم مرغ را از فروشگاه هائی تهیه کنند که آن را در قسمت 
سرد نگهداری می کنند. اگر در حین آشپزی الزم است تخم مرغ همزده را 

برای زمانی نگهداری کنید، حتما آن را در ظرف یخ قرار دهید.
افراد وجود دارد  استافیلوکوکوس در پوست و موی  ساالد ماکارونی: 
و ممکن است در حین تهیه این غذا منتقل شود بویژه اگر در یخچال 

نگهداری شود.
ساالد سیب زمینی: زمانی که سیب زمینی پخته می شود، ممکن است 
باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم در آن زنده باقی بماند. سرد کردن 
آرام این سیب زمینی در شرایط مساعدی برای جوانه زنی اسپورهای آن 

فراهم می آورد و این باکتری سم بسیار خطرناکی تولید می کند.

یادداشت

شنبه 14 تیر 1399، شماره 235 ، سال ششم

گفت وگو با جوان سیرجانی که از مرگ در اثر سوختگی نجات پیدا کرد:

پس از سوختگی من را به سردخانه منتقل کردند
 دعای پدر مادر و روضه امام حسین)ع( من را نجات داد

انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه   
سیرجان از کشف 24 فقره سرقت و 
دستگیري 14 نفر سارق طي عملیات 
گذشته  هفته  در  مختلف  های 

خبرداد.
گفت:  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
آلوده  نقاط  پاکسازی  طرح  اجرای  در 
سیرجان،  شهرستان  در  خیز  جرم  و 
موضوع شناسایي و دستگیري سارق یا 
کار  در دستور  ویژه  به صورت  سارقان 
ماموران قرار گرفت. وي افزود: ماموران 

با گشت زني محسوس و نامحسوس در 
نفر سارق  استحفاظي ۱4  سطح حوزه 

را شناسایي و آن ها را دستگیر کردند.
به  اشاره  با  انتظامي  مسئول  این 
فقره سرقت داخل  به 6  اینکه سارقان 
موتورسیکلت،  سرقت  فقره  خودرو،۱ 
۵ فقره سرقت منزل و 4 فقره سرقت 

و  اتومبیل  فقره   ۲ و  خصوصی  اماکن 
کردند،  اعتراف  سرقت ها  سایر  فقره   6
وي تصریح کرد: در بازرسي از مخفیگاه 
سارقان لوازم و وسایل جهت باز نمودن 
خودرو،  داخل  قطعات   و  قفل،وسایل 
به  مربوط  مدارک شناسایي  تعدادي  و 

افراد مالباخته کشف و ضبط شد.

بیان  با  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
کشف  جهت  سارقان  از  تحقیق  اینکه 
دارد،  ادامه  احتمالي  سرقت های  سایر 
داشت:  اظهار  سارق  افراد  به  تذکر  با 
در  مهمي  نقش  شهروندان  مشارکت 
درصورت  و  دارد  سرقت  از  پیشگیري 
مشکوک  موارد  هرگونه  مشاهده 
وقت  اسرع   در  را  مراتب  می توانند 
اطالع  پلیس  به   ۱۱0 تلفن  طریق  از 

دهند.

صمت  اداره  بازرسان  خبر:  گروه 
خانگی  لوازم  احتکار  انبار  سیرجان 
حکومتی  تعزیرات  به  و  شناسایی  را 

معرفی کردند.
صمت،  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنعت،  اداره  رئیس  خواجویی،  محمدرضا 
انبار  این  گفت:  سیرجان  تجارت  و  معدن 

فاقد  انبارها ثبت نشده و  در سامانه جامع 
انبار بود و عالوه بر آن برای اعالم  شناسه 
موجودی کاال نیز اقدامی نکرده بود که طبق 
قانون این کاالهای احتکار شده برای صدور 
شهرستان  حکومتی  تعزیرات  اداره  به  رای 
را  احتکاری  کاالهای  ارزش  شد.  معرفی 
بیش از ۲میلیارد و 7۱۵هزار ریال اعالم و 

مشاغل)صنفی،  همه  صاحبان  کرد:  تاکید 
صنعتی، معادن، تولیدی، انبارها و سردخانه 
انبار  به ثبت مشخصات مکانی  ها( موظف 
اخذ  از  پس  انبارها  جامع  سامانه  در  خود 
و  هستند  صمت  اداره  از  مربوط  تائیدیه 
باید موجودی کاالهای ذخیره شده در این 

سامانه را ثبت کنند.

با دستگیري  14 سارق
پرده از راز 24  فقره سرقت برداشته شد

کشف احتکار 
لوازم خانگی
 در سیرجان



موزه، عنصر مفقوده جذب گردشگر در سیرجان  
وحید حسینی: یکی از مهمترین 

عنصرهای جذب گردشگر و ارایه تاریخ 
هر منطقه ای داشتن موزه برای نمایش 
آثار و نشانه های انسان در ادوار مختلف 

تاریخ است. گرچه موزه ها می توانند دارای 
خصوصیت و عنوان مختلف و تخصص های 
گوناگون باشند که در شهرهای بزرگ تر 
این موضوع کامال قابل مشاهده و قابل 

درک است اما مهمترین نوع آن، موزه مردم شناسی است. در واقع 
موزه به یک مکانی گفته می شود که به واسطه دارا بودن آثار منحصر 

به فرد و ارزشمند برای هر شخصی می تواند جذابیت ایجاد کند و 
این امر بسیار مهمی است که آثار موزه ای باید دارای ارزش تاریخی، 
فرهنگی و هنری باشد و این شاخصه ها باعث انحصار کردن آن اشیا 
می شود و غیر از این به هر اثری نمی توان عنوان یک اثر موزه ای داد .

این امر در کشورهای مختلف دنیا آنقدر مهم هست که موزه های 
خود را به عنوان یک برند در آورده اند که برای مثال در همه دنیا وقتی 
اسم موزه لوور می آید مردم یاد شهر پاریس می افتند و همین امر باعث 
جذابیت بیشتر آن شهر شده است. البته در دنیا به این موضوع آنقدر 
به صورت علمی و طبقه بندی نگاه شده که موزه های تخصصی زیادی 
برای مخاطبان راه اندازی شده که بعضا آنقدر این موزه ها از نظر درجه 
کیفیت آثار در سطح باالیی هستند که حتی به عنوان یک مرجع برای 
استناد دانشمندان آن علوم بکار می روند. در بیشتر شهرهای ایران نیز 
این امر به صورت جدی پیگیری و با راه اندازی نه تنها یک موزه)مردم 
شناسی( بلکه با گسترش و تعدد موزه ها در بعضی از شهرها، خود را به 
عنوان یک هدف قابل قبول برای گردشگر داخلی و خارجی به عرضه 

گذاشته اند . 
سیرجان نیز با توجه به قدمت مشخص و قابل توجهی که در اعصار 
مختلف تاریخی داشته اما هنوز نمی توان آن را به عنوان یک هدف 
گردشگری تعریف کرد زیرا در این شهرستان ما جاذبه های چشم گیر و 
قابل ارائه و تعدد آثار منقول مشخصی نداریم و اگر بنا و آثاری هم باشد 
یا در وضعیت نامناسبی قرار دارند و یا بعضا آثار تعریف شده شبیه به 
آن ها و قابل ارائه در شهر های هدف گردشگران به فور دیده می شود. 
اما یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری همه شهرهای هدف در این 
حوزه، داشتن یک موزه مردم شناسی با آثار طبقه بندی شده از اعصار 
مختلف تاریخی در این شهرستان است که متاسفانه با توجه به وجود 
آثار و نشانه های مختلف قدمت انسان از دوران پیش از تاریخ تا عصر 

حاضر ولی ما در این زمینه بسیار کوتاهی کرده ایم.
یک موزه مردم شناسی علمی و دقیق می تواند به تنهایی به عنوان 
یک جاذبه مهم گردشگری تعریف شود که اگر ما در این شهرستان 
پهناور تاریخی چنین موزه ای داشتیم خیلی از آثار مکشوفه و چپاول 
به صورت طبقه بندی شده در  را می توانستیم  این دیار  تاریخ  شده 
آن به نمایش عموم و گردشگران بگذاریم. متاسفانه این امر تاکنون 
جدی گرفته نشده و تفکر فعالی برای نمایش تاریخ این سرزمین کهن 
شکل نگرفته و اگر این اتفاق می افتاد با توجه به پیشینه تاریخی و آثار 
باارزشش می توانست به عنوان مهمترین رزومه تاریخی این سرزمین که 

روزگاری هم مرکز ایالت کرمان بوده معرفی شود. 
                                                     *کارشناس ارشد حوزه میراث فرهنگی
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نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

نسیم سالم

09162756265 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

گروه فرهنگ: آفرینش جهان با تمام آنچه در آن است، همه از روی حساب، 
میزان و اندازه گیری انجام گرفته است. بطوری که اگر چیزی از اندازه بیرون رود 
و در آن کم و زیاد و افراط و تفریط به وجود آید، موجب فساد و ضایع شدن و از 

دست رفتن منافع آن چیز می شود.
اگر انسان در قیمت خوردنی و آشامیدنی زیاده روی کند و مثال قیمت غذای 
مناسب او ده هزار ریال است و او غذا را به قیمت صد هزار ریال تهیه می کند 
و همچنین نوشیدنی را، این مصادف اسراف است که خداوند از آن نهی فرموده 

است.
متاسفانه عده ای از مردم این را افتخار می دانند که غذا و میوه را چندین برابر 
الزم تهیه کنند و برای پنج نفر غذا و میوه ۲۵ نفر را آماده سازند و در نتیجه 
مقدار زیادی غذا و میوه به سطل آشغال ریخته شود در صورتی که ممکن است 
از همسایگان و فامیلش باشند کسانی که تهیه غذا و میوه خانواده برایشان مشکل 

است.
موارد اسراف

۱- بذل و بخشش: با این که بخشش یکی از صفات بسیار پسندیده و ارزنده 
است با این حال اسراف در آن نیز مزموم می باشدکه خداوند از آن نهی فرموده 
است. در سوره اسرا آیه ۲9: )خطاب به پیغمبر( هرگز دستت را بر گردن زنجیر 
مورد سرزنش  تا  را مگشای  آن  از حد  بیش  و  نکن(  ترک  را  بخشش   ( مکن 

قرارگیری و از کار فرومانی.
۲- مال یتیم: در سوره نسا آیه 6: و یتیمان را بیازمائید تا هنگامی که به حد 
بلوغ برسند ) در این موقع( اگر در آنان رشد ) کافی ( یافتید، اموالشان را به آنان 

بدهید و بیش از آن که بزرگ شوند، اموال آنان را از روی اسراف نخورید.
3- معصیت: در سوره زمر آیه ۵3: بگو ای بندگان من که در گناه اسراف و 
بر خود ستم کرده اید از رحمت خداوند نامید نشوید که خدا همه ی گناهان را 
می آمرزد به راستی آمرزنده و مهربان است. خداوند متعال با دو شرط تمام گناهان 

را می آمرزد. نخست: آن که توبه کند و دوم: آنست که شرک نورزد.
4- غفلت: در سوره یونس، آیه ۱۲: و هنگامی که به انسان زیان و ناراحتی برسد 
ما را در همه حال در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده می خواند اما 
هنگامی که ناراحتی او برطرف ساختیم چنان می رود که گویی هرگز مارا برای 
حل مشکلی که به او رسیده نخوانده اینگونه برای اسراف کاران، اعمالشان زینت 

داده نشده است.
نکنید.  مسرفان  فرمان  اطاعت  و  آیه ۱۵۱و ۱۵۲:  در سوره شراء،  فساد:   -۵
همانان که در زمین فساد می کنند و اصالح نمی کنند. در این آیه، فساد و عدم 

اصالح گری، اسراف شمرده شده است. 
6- کفر: در سوره طه، آیه ۱۲4 و ۱۲7: و هر کس از یاد من روی گردان شود 
نابینا محشور  را  او  قیامت  روز  و در  ( خواهد داشت  ) و سختی  تنگ  زندگی 
می کنیم. می گوید: پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی؟ من که بینا بودم! می 
فرماید: این بخاطر آن است که آیات من به تو رسید و تو آن ها را فراموش کردی 

امروز نیز تو فراموش خواهی شد و اینگونه جزا می دهیم کسی را که اسراف کند.

 معرفت

ویژه

فعال بخش کودک و نشریات کتابخانه ها تعطیل است
نسیم امید: محمدعلی حافظی، مدیر کتابخانه های شهر 
در خصوص بازگشایی کتابخانه ها بیان داشت: از اول تیرماه 
کتابخانه های سطح شهر همراه با صنوف دیگر باز شدند و 
یکسری پروتکل بهداشتی را به کتابخانه ها اعالم کردند که در 
حال انجام است. وی اضافه کرد: باتوجه به وجود این بیماری 

بخش کودک و نشریات تعطیل است و اگر سالن مطالعه ۵0 نفر گنجایش داشته باشد 
ما ۲0 نفر را قبول می کنیم. فعالیت کتابخانه طبق روال گذشته است و کتاب امانت 
داده می شود و فقط اجازه ورود به مخزن داده نمی شود و برای کودکان باید والدین 

کتاب انتخاب کنند. 

محله و
 خیابان میرزا رضا 

محروم از 
حداقل

 خدمات شهری

تجلیل از کارگران فصلی ساختمان درسیرجان
تامین  و  رفاه  کار،  مدیرکل  حضور  با  سیما:   صداو 
اجتماعی استان از کارگران ساختمانی سیرجان در فضای 
رضا  شد.  تجلیل  گذشته  هفته  پنجشنبه  الله  بوستان  باز 
اسماعیلی در این مراسم گفت: کارگران فصلی ساختمانی 
بیمه نشده به نمایندگان ادارات تأمین اجتماعی، آموزش 

فنی و حرفه ای و رییس کانون انجمن کارگران ساختمانی در شهرستان های خود 
مراجعه و از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند. اسماعیلی از کسب رتبه 
اول شهرستان سیرجان در اشتغال و جذب نیروی کارگر خبرداد و گفت :طی دوسال 

گذشته سیرجان در حوزه اشتغال رتبه نخست استان را کسب کرد. 

بخشش بیش از حد اسراف است

کلنگ زنی احداث مدرسه 12 کالسه در شهرک ثارا...
نسیم امید: طی مراسمی با حضور مدیر کل آموزش 

مردم  نماینده  کرمان،  استان  مدارس  نوسازی  و  پرورش  و 
محلی  مسئوالن  و  خیرین  از  جمعی  و  سیرجان  شهرستان 
کلنگ احداث مدرسه ۱۲ کالسه در شهرک ثارا... سیرجان 
به زمین زده شد. به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، 
کلنگ احداث مدرسه ۱۲ کالسه در شهرک ثارا... سیرجان در 
زمینی به مساحت شش هزار متر مربع با زیربنای یک هزار و ۲60 مترمربع به زمین 
زده شد.گفتنی است اعتبار ساخت این مدرسه ۱۲ کالسه 4۵ میلیارد ریال می باشد 
که 30 درصد آن توسط اداره کل مسکن و شهرسازی پرداخت خواهد شد و 70 درصد 

آن نیز از محل اعتبارات دولتی نوسازی مدارس استان تامین خواهد شد.

رفع مشکالت اقتصادی، اولویت مجلس یازدهم است
ایرنا: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه 
اقتصادی  ارائه گزارش رئیس کمیسیون  از  علنی مجلس پس 
درباره مسائل حوزه اقتصادی و به ویژه بورس گفت: مردم عزیز ما 
مطمئن باشند که در مجلس یازدهم اولویت مهم، مسائل اقتصادی 
و مشکالت معیشتی مردم است. وی افزود: مجلس در راستای 
وظیفه نظارتی، نظارت از حوزه اقتصادی، وزرای دولت، سازمان های متولی و مردم را به 
صورت شفاف و ملموس دنبال می کند و به طور دقیق و متقن گزارش هایی را به آنها 
خواهیم داد در عمل نیز این امر اتفاق خواهد افتاد زیرا قشر ضعیف و مستضعف  با مشکالت 

معیشتی روبرو هستند و مجلس به رفع این مشکالت اهتمام دارد.

عکس: نسیم امید 


