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در نامه اعتراضی جمعی از فعاالن محیط زیست منطقه گوغر مطرح شد؛

مجوز دهندگان 
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ظلم ستیزی
 پیام محرم است

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  جامعه  4

منصور عماد، بخشدار سابق:

دوباره کاری بالی جان شهروندان، 
منابع ملی و محیط زیست
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عباسپور:  فعال فرهنگی:

در مقابل فساد و بی عدالتی 
نباید سکوت کرد 
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حجت االسالم پورپسندی: عزاداری و گریه بر مصیبت های امام حسین )ع( 
تنها هدف برگزاری مراسم ماه محرم نیست بلکه این عزاداری ها، اهداف بزرگی 
دارند مثل؛ تقویت روح ظلم ستیزی، بصیرت افزایی، حفظ مکتب و شریعت 
امامان، تزکیه نفس، معرفی اهل بیت معصوم )ع( به عنوان الگوی مسلمانان، 
وحدت میان امت مسلمان و ... تحوالتی که امام حسین علیه السالم بر زندگی ها 
دارد بسیار وسیع و گسترده است چنانچه داریم، »ماهاتما گاندی« رکن اصلی 

موفقیت قیامش را علیه انگلیس، الگو گیری از قیام مقدس عاشورا...      

هفته نامه نسیـم امید

  حوادث  5

سرهنگ پاک ایزدی، رئیس پلیس راهور:

 طرح برخورد با کامیون های متخلف 
موفقیت آمیز بوده است

گفت وگو با بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه، به مناسبت هفته دولت:

تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت دولت است
نسیم امید: سرپرست فرمانداری ویژه در گفتگوی نسیم امید با او درباره پیشرفت سیرجان در حوزه های مختلف با انتقاد می گوید: »سیرجان با توجه به شرایطی که دارد، یک شهر مهاجرپذیر، پرجنب وجوش و 
متفاوت در استان است، اما به اندازه ای که در بحث صنعت و معدن پیشرفت داشته، در حوزه فرهنگی اجتماعی شاخص های خوبی ندارد.«  به مناسبت هفته دولت گفت وگویی با سهراب بهاءالدینی در موضوعات 

مختلف باالخص عملکرد دولت تدبیر و امید، انجام داده ایم که در پی می آید...   

عکس: سجاد حیدری فرد

 اندکی از مردم سیرجان ماسک می زنند
 هنوز وضعیت کرونا در سیرجان نگران کننده است؛

  خبر 2



2 نسیـم امیدخبـر یادداشت

مهدی عباسپور: ماه محرم و مکتب 
سیدالشهداء ویژگی های نابی در خود 
ماندگاری  رمز  راحل  امام  که  دارد 
تنها  و  است  دانسته  آن  در  را  اسالم 
حرکت عظیم و تاثیر گذار عاشوراست 
که می تواند بعد از ۱۴۰۰ سال هنوز 
باشد.  جلو  به  رو   و  پویا  سرزنده،  هم 
شده  حرکت  این  رونق  باعث  آنچه 

همان دستور پیشوایان دین و شناخت نسبی از چرایی آن،که شور 
توام با شعور حسینی است، این مکتب عالوه بر شور در ابعاد مختلف 
و مهمتری از جمله معرفت، صبر، مردانگی، عزت و کرامت، ظلم 
ستیزی و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی، تسلیم و رضا و در یک کالم 
خدا محوری که همان شعور فرهنگ حسینی است که باید با جدیت 
بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و این شناخت را وعاظ و مداحان و... 
به بهترین شکل تبیین کنند که مبادا چرایی فرهنگ عاشورا خواسته 

یا ناخواسته دچار تحریف شود. 
مکتب عاشورا که در حال تبدیل به یک ایدئولوژی تاثیر گذار در 
سطح جهان شده، نباید با سهل انگاری آن را خالصه در عزاداری و 
مشکی پوش کردن شهرها و... کرد که این یک خطای بزرگ است 
هر چند که باید شعائر دینی در شان نام این بزرگواران و در چارچوب 
قیام  و  فرهنگ  چرایی  مبحث  از  نباید  ولی  شود  پیگیری  شرع 
سیدالشهداء غافل شد تا پیرو واقعی مکتب سرخ عاشورا با شناخت و 
عمل درست و بهنگام در این مسیر قدم بردارد. در واقع عاشورا یک 
درس تاریخی بسیار بزرگ است، یک نمونه آنکه امام حسین )ع( 
دعوت مردم کوفه که به معنای درخواست مبارزه با ظلم و فساد است 
را پذیرفت که این همان ادامه مسیر حکومت علوی که مبتنی بر 

احقاق حق بود که مبارزه با بی عدالتی و ایجاد مساوات است.
فرهنگ عاشورا که به نهضتی مقدس تبدیل شده بخاطر اینکه 
و  انسانی  نجات  برای  بلکه  و  نیست  فرد  برای  و  حرکتی شخصی 
آزادگیست و آن اینکه در مقابل ظلم، فساد و بی عدالتی نباید سکوت 
کرد که امام حسین )ع ( نیز نتوانست نسبت به رفتارهای خالف یزید 
بی تفاوت باشد که این حریت، آزادگی و دلسوزی باید سال به سال 
به واسطه برپایی مجالس عزاداری در رفتارهای مردم نمایان شود و 

اما چند نکته؛
۱-مبنای حرکت سیدالشهداء امر به معروف و نهی از منکر، آزادگی 
و مبارزه با ظلم و تبعیض است زیبنده نیست سیرجان سرشار از 
پتانسیل ظلم و تبعیض های بیشماری صورت گیرد و همه سکوت 
کنند و کسی به دنبال اصالح امورات نباشد و مدعی دارالحسین 

نیز باشیم.
۲- امسال با توجه به شرایط ویژه و وجود بیماری کرونا جا دارد که 
متولیان هیات های مذهبی با دقت و جدیت بیشتری نکات بهداشتی 
را رعایت کرده و با عقالنیت همراه با شور حسینی نگذاریم که این 
ابزاری برای دشمنان برای مقابله با دستگاه اهل بیت )ع( قرار  امر 

گیرد.
۳- مسئوالن هیات ها و بانیان محترم ضمن مدیریت بحث نذورات 
و پخت غذا و... محرومان جامعه و منطقه خود و کارگران فصلی و 

شرایط خاص آن ها را فراموش نکنند.
                                                               *فعال فرهنگی

اولویت انکارناپذیِر پایش سالمت کارکنان
سالمِت  پایش  روزافزوِن  اهمیت  به  توجه  با  خبر:  گروه 
شاغالن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، آزمایش های طب 

کار از مدیران ارشد این شرکت در هفته گذشته انجام شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، این شرکت در راستای حفظ و صیانت از سالمت کارکنان 
خود، طبق روال سال های گذشته، از ابتدای مردادماه سال جاری 
معاینات سالمت شغلی را با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی آغاز 
کرده است. در همین راستا، مهندس مالرحمان مدیرعامل به همراه 
جمعی از مدیران ارشد این شرکت با حضور در مرکز طب کار شرکت 

گل گهر، تحت آزمایش های مرتبط قرار گرفتند.
مدیرعامل گل گهر در حاشیه حضور در مرکز طب کار شرکت، 
از تالش های کادر مرکز طب کار گل گهر، خواستار  ضمن تقدیر 
حفظ  به منظورِ  کار  طب  آزمایش های  انجام  در  ایشان  مشارکت 
سالمت آنان و جلوگیری از بروز آسیب های احتمالی در آینده شد. 
قابل ذکر است، مرکز طب کار گل گهر عالوه بر دارا بودن امکانات 
فنی و آزمایشی الزم و به روز شده، نظیر مهندسی بهداشت حرفه ای، 
کارشناسی ادیومتری و اسپیرومتری، جدیدترین امکانات شنوایی 
و بینایی سنجی، آنالیز بدن و توده بدنی و سایر بخش ها که توسط 
پزشکان و متخصصان ماهر اداره می شود، امسال به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، واحد نمونه گیری آزمایش  جهت کاهش و جلوگیری 
از شیوع بیماری کووید ۱۹ را راه اندازی کرده است که مورد بازدید و 

تقدیر مدیرعامل و مدیران ارشد گل گهر قرار گرفت.

رسیدگی به اصالح و توسعه ی برق بخش پاریز
مدیر  خبر:  گروه 
برق  اداره  از  برق 
منظور  به  پاریز 
رسیدگی به مشکالن 
و  پوشش  تحت 
نظارت این بخش در 
بازدید  گذشته  هفته 

کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان، رضا سلمانی 
این بخش تحت پوشش  به  مشکالت  با هدف  رسیدگی  زاده 
پسوجان،  کران،  روستاهای  شبکه ی  از  بازدیدی  خود  نظارت  و 
آورد  عمل  به  زار  دره  معدن  و خط  دهشیرک  روچون،  هندیز، 
دفتر  و  بخشداری  پاریز،  برق  اداره  در  جداگانه ای  نشسته ای  و 
امام جمعه  این بخش برگزار کرد. وی در این نشست خواستار 
پیگیری و اصالح شبکه فشار متوسط ورودی دهشیرک و خط 
بیست کیلو وات روستای مرغی شد. مدیر برق سیرجان  در ادامه 
افزود: به منظور  بهینه سازی خطوط منطقه توسط برق پاریز، 
نیاز به اصالح و توسعه ی این بخش تهیه و  لیست شبکه های 
جهت  و  گردد  ارسال  سیرجان  برق  مدیریت  به  وقت  اسرع  در 
رفع افت ولتاژ منطقه دستورات الزم را صادر کرد. وی همچنین 
در نشست با امام جمعه پاریز نیز، ضمن قدردانی از وی، آمادگی 
خود را در خصوص همکاری های مورد نیاز در ماه محرم اعالم 
این  امام جمعه ی  توسط  برق  ترویج مدیریت مصرف  و خواستار 

منطقه ی شد. 

شنبه 1 شهریور 1399، شماره 241 ، سال ششم

سیرجان سرشار از پتانسیل ظلم و تبعیض های بیشمار است؛ 

در مقابل فساد و بی عدالتی نباید سکوت کرد 

ماه   6 گذشت  وجود  با  خبر:  گروه 
تمهیدات  انجام  و  کرونا  شیوع  از 
سالمت  مسئوالن  توصیه های  و 
سیرجان  در  کرونا  وضعیت  شهرستان 
نگران کننده و قرمز است و تنها اندکی 

از مردم سیرجان ماسک می زنند.
به گزارش خبرنگار نسیم امید که به 
صورت میدانی در مکان های مختلف و 
معابر شهری به تهیه گزارش و مشاهده 
شهروندان  زدن  ماسک  خصوص  در 
از  نگرانی  اظهار  با  است  پرداخته 
و  شهروندان  نظرهای  اظهار  برخی 

بیماری  گرفتن  شوخی  و  بی توجهی 
به  ابتال  روند  هنوز  متاسفانه  کرونا، 
بیماری کرونا در سیرجان کنترل نشده 
و  عالقه  شهروندان  از  بسیاری  و  است 
این  و  ندارند  ماسک  زدن  به  اعتقادی 
بیماری  به  ابتال  موارد  افزایش  باعث 
و  شده  سیرجان  شهرستان  در  کرونا 
است.  مانده  قرمز  سیرجان  وضعیت 
و  ادارات  در  که  افرادی  درصد  البته 
می کنند  استفاده  ماسک  از  بانک ها 
انتظار  لذا  دارد.  قرار  باالیی  سطح  در 
تبلیغات  و  روشنگری  ادامه  با  می رود 

دستورالعمل های  گرفتن  جدی تر  و 
کنترل  و  مهار  راستای  در  بهداشتی 
کرونا قدم برداریم. دکتر محمد موقری، 
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا سیرجان 
ماسک  از  استفاده  درصد  خصوص  در 
در بین شهروندان بیان کرد: در سطح 
کرد  بررسی  نمی توان  شهرستان   کل 
که چند درصد از شهروندان از ماسک 
بررسی  طی  اما  می کنند  استفاده 
ماموران از ارگان ها، ادارات و ... جاهایی 
 ۹۰ از  بیش  است  سخت گیری  که 
درصد از ماسک استفاده می کنند. وی 

در ادامه بیان کرد: در برخی ارگان ها 
شاید فاصله اجتماعی رعایت نشود اما 
بیشتر افراد ماسک استفاده می کنند و 
طبق این موضوع به صورت تقریبی 7۰ 
درصد مردم از ماسک استفاده می کنند.  
محرم  ماه  در  که  اکنون  است  گفتنی 
قرار داریم شایسته است مردم مسلمان 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی هم 
زنده  را  حسین)ع(  امام  قیام  از  هدف 
پروتکل های  رعایت  با  و هم  دارند  نگه 
خطر  به  را  دیگران  جان  بهداشتی 

نیندازند. 

گروه خبر: جلسه  کمیسیون پیشگیری 
از سرقت  با موضوع پیشگیري از سرقت 
بانک ها و موسسات مالی هفته گذشته در 

سالن کنفرانس فرمانداري برگزار شد.
فرمانداری  بهاالدینی،سرپرست  سهراب 
بر  تاکید  با  این جلسه  در  ویژه سیرجان 
جلسات  مصوبات  دقیق  انجام  و  پیگیری 
اجرای  خواستار  پیشگیری  کمیسیون 
بازدارنده  و  پیشگیرانه  اقدامات  برخی 
توسط  تجهیزات  و  تاسیسات  برای  اولیه 
دستگاه های خدمات رسان نظیر بانک ها و 

موسسات مالی در راستای  مقابله با سرقت 
شد. وی با بیان اینکه  اثرات روحی و روانی 
خسارات  از  بیشتر  شهروندان  به  جرائم 
مهمترین  کرد:  تصریح  است،  آن  مادی 
خصوص  در  مردم  سازی  آگاه  مساله 
نگهداری صحیح از مال و اموال خود است. 
فرمانده  ایران نژاد،  محمدرضا  سرهنگ 
این جلسه گفت:   در  نیز  انتظامی  نیروی 
اولویت های  از  جرائم  وقوع  از  پیشگیري 
مهم ناجا است و آموزش به عنوان یکي از 
مهم ترین راهکارها در راستاي پیشگیري از 

سرقت به خصوص سرقت بانک ها و ایجاد 
فضاي امن اقتصادي در جامعه می باشد و 
بر لزوم تعامل سازنده میان روسا و مدیران 

بانک ها با نیروي انتظامي تاکید می شود.
تاکید  با  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
که  نواقصاتي  و  معایب  برخي  وجود  بر 
ها  بانک  از  آمده  عمل  به  بازدیدهاي  در 
به روزرسانی  گفت:  است  شده  مشاهده 
فیزیکي،  حفاظ  خطر،  آژیر  سیستم 
استفاده از مامور مسلح به عنوان نگهبان 
پول  بانک و خودروهای مخصوص حمل 

و اخذ نظریه و تاییدیه از سوي کارشناس 
این  پلیس در  انتظارات  از دیگر  انتظامي 
اظهار  ایران نژاد  سرهنگ  است.  زمینه 
هشدارهای  و  توصیه ها  رعایت  داشت: 
پلیس به خاطر پیشگیري از بروز سرقت 
است لیکن همه می بایست با از بین بردن 
بسترها و زمینه وقوع جرم به این موضوع 
کمک کنند و مسئوالن بانک ها ، قبل از 
تأسیس و جابجایي شعبات خود نسبت به 
اخذ نظریه کارشناسي و تائیدیه مکاني و 

نهایي اقدام کنند.

جنگل ها  از  صیانت  منظور  به  خبر:  گروه 
تأمین  طرح   ، سیرجان  شهرستان  مراتع  و 
به جای  مناسب  سوخت های  جایگزینی  و 

هیزم و بوته، در حال اجراست.
طبیعی   منابع  رئیس  میرشاهی،  مهران 
اجرای  در  گفت:  سیرجان  آبخیزداری  و 
حفاظت  و  فسیلی  سوخت  جایگزینی  طرح 
مشارکتی از منابع طبیعی 7۰  دستگاه تنور 
گازی و 7۰ سیلندر گاز مایع در منطقه رنجیر 
توزیع شد.  بلورد  بخش  پلنگی  و حوزه  آویز 
قطع سرشاخه  از  برای جلوگیری  افزود:  وی 
های جنگلی ، قطع درختان و کندن بوته ها، 
ساکن  عشایری  و  روستایی  خانواده های 

سیرجان  طبیعی  منابع  و  جنگلی  مناطق 
برای  گاز  سیلندر  از  بوته  و  درخت  به جای 
استفاده  خود  نیاز  مورد  سوخت  تأمین 
می کنند. میرشاهی گفت: طرح های حفاظت 
 ۲۰ هزینه  با  طبیعی   منابع  عرصه های  از 
میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی 

در حال اجراست.

هنوز وضعیت کرونا در سیرجان نگران کننده است؛

 اندکی از مردم سیرجان ماسک می زنند

در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت سیرجان مطرح شد؛

مهمترین مساله در پیشگیری از سرقت، آگاه سازی مردم است

میرشاهی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان:
جایگزینی سوخت فسیلی و حفاظت از منابع طبیعی 

تاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط عزاداران 
 گروه خبر: فرمانده انتظامی سیرجان در آستانه فرارسیدن ماه محرم در 
اطالعیه ای بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی در این ایام توسط عزاداران 

اباعبداهلل الحسین )ع( تاکید کرد. 
بیان داشت: بدیهی است دست  این اطالعیه  ایران نژاد، در  سرهنگ محمدرضا 
دستورالعمل های  صحیح  اجرای  و  دقیق  برنامه ریزی  با  برگزارکننده  اندرکاران 
بهداشتی، مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان را به نحو احسن مدیریت خواهند 

کرد به گونه ای که مانع هرگونه سوءاستفاده دشمنان و افراد معاند شود. 
ایران نژاد ادامه داد: مسئولیت نظم بخشی داخل مراسم به عهده »همیاران محرم 
پلیس« است که اعضای آن داوطلبانه، مردمی و آموزش دیده اند و حفظ امنیت 
عمومی، جلوگیری از هرگونه بی نظمی، سد معبرهای اطراف مراسم، مقابله با هرگونه 
ناامنی و اقدام مخل امنیت از مهم ترین وظایفی است که پلیس شهرستان با همکاری 
سایر دستگاه ها مسئولیت تحقق آن را بر عهده دارند. همچنین پلیس فتای شهرستان 
با نظارت بر فضای مجازی، نسبت به برهم زنندگان آرامش عمومی در شبکه های 
اجتماعی که با انتشار اخبار کذب و گمراه کننده باعث نگرانی در جامعه می شوند، با 

قاطعیت برخورد خواهد کرد.



شهر  نسیـم امید

در نشست هم اندیشی اعضای شورای قرآنی مطرح شد؛
 بیان مفاهیم قرآن از مهم ترین ضرورت های فرهنگی است
برخی  و  قرآنی  شورای  اعضای  هم اندیشی  نشست  خبر:  گروه 
در  گذشته  هفته  سیرجان  کریم  قرآن  خانگی  جلسات  مدیران  از 

فرمانداری برگزار شد.
تمام  در  باید  قرآن  اینکه  بیان  با  جلسه   این  در  جمعه   امام 
بخش های زندگی جاری و ساری باشد گفت: نهادینه شدن فرهنگ 
قرآن کریم در جامعه الزمه سالمت مردم و آن جامعه هست و امروز 
هرچه  فاصله ها با این کتاب انسان ساز بیشتر شود گرفتاری ها بیشتر 
است. حجه االسالم سید محمود حسینی افزود: باید اهتمام بسیار 
خاصی برای فرهنگ قرآن کریم داشت و قرآن را به فضای خانه ها 
برد و دوره ها و جلسات خانگی قرآن را بیش از پیش در جامعه ترویج 

دهیم .
اعالم  ضمن  ادامه  در  فرمانداری  سرپرست  بهاءالدینی،  سهراب 
همکاری مجموعه اداری شهرستان با شورای قرآنی گفت: قرآن کتاب 
زندگی است و می تواند جامعه را در ابعاد و حوزه های مختلف هدایت 
کند، بنابراین برای ایجاد یک جامعه قرآنی و در راستای گسترش 
عمل  قرآن  به  اگر  افزود:  وی  نمائیم.  اقدام  و  برنامه ریزی  باید  آن 
کنیم و دیگران را به احکام اسالمی و قرآنی با حرکات و رفتارهای 
پویایی و تالش   از  انسانی تشویق کنیم، جامعه ای سرشار  شایسته 
در زمینه های مختلف خواهیم داشت. بهاءالدینی آشنایی و انس با 
و  فرهنگی  مهم ترین ضرورت های  از  را  کریم  قرآن  نورانی  مفاهیم 
از وظایف آحاد جامعه اسالمی عنوان کرد و گفت: در این خصوص 
نشر  و  توسعه  الهی در  انوار وحی  و  قرآن  به جایگاه رفیع  توجه  با 
آموزه  های واالی قرآن کریم، وظیفه مسئوالن دو چندان شده است.

امام عصر سیرجان  قرآنی  ایران نژاد، مسئول دفتر شورای  محمد 
نیز در این جلسه گفت: بهترین راهکار ترویج سبک زندگی قرآنی 
در جامعه  پرداختن به فعالیت  های قرآنی است و امروز جامعه ما به 
شدت نیازمند فرهنگ قرآنی است و ضروری است قشر جوان را در 
زمینه تربیت قرآنی ترغیب کنیم. وی بر استمرار کیفیت و کمیت 
جلسات خانگی قرآن کریم تاکید کرد و جوان گرایی و فراهم کردن 
شرایط حفظ قرآن کریم در این جلسات را اولویت کاری عنوان کرد 
و گفت : ایام کرونا موجب شد که خیلی از جلسات و موسسات قرآنی 
نیمه تعطیل یا راکد شود اما از امروز قرار بگذاریم که این جلسات و 
فعالیت ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی فعالیت داشته باشند .

در این جلسه هر یک از مسئوالن جلسات و مراکز قرآنی به ارائه 
راستای  در  مقرر شد  و  پرداختند  قرآنی خود  و طرح های  نظرات 
هم افزایی  فعالیت های قرآنی جامعه قرآنی همراه و هماهنگ شوند و 
جلسات قرآنی محرم و صفر همراه  با عزاداری سید و ساالر شهیدان 

شود.

شنبه 1 شهریور 1399، شماره 241 ، سال ششم خبر

فرد:  حیدری  سجاد 
ویژه  فرمانداری  سرپرست 
در گفتگوی نسیم امید با او 
درباره پیشرفت سیرجان در 
حوزه های مختلف با انتقاد می گوید: »سیرجان 
شهر  یک  دارد،  که  شرایطی  به  توجه  با 
مهاجرپذیر، پرجنب وجوش و متفاوت در استان 
است، اما به اندازه ای که در بحث صنعت و معدن 
اجتماعی  پیشرفت داشته، در حوزه فرهنگی 
هفته  مناسبت  به  ندارد.«   شاخص های خوبی 
در  بهاءالدینی  سهراب  با  گفت وگویی  دولت 
دولت  عملکرد  باالخص  مختلف  موضوعات 

تدبیر و امید، انجام داده ایم که در پی می آید.
در حال  را  احوال شهرستان   و  اوضاع    

حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟ 
سیرجان با توجه به شرایطی که دارد، یک 
شهر مهاجرپذیر، پرجنب وجوش و متفاوت در 
استان است از طرفی با توجه به قرار گرفتن 
آن بر سر چهارراه و تردد روزانه بیش از   ۴5 
را  شهر  این  آن   محورهای  در  خودرو  هزار 
 . است  کرده  تبدیل  تجاری  قطب  یک  به 
همچنین  چرخه تولید فوالد در منطقه گل 
در  ویژه   منطقه  صنعتی،  شهرک های  گهر، 
شهرستان باعث این شده است که روند توسعه 
را به  سرعت طی کند. در بحث کشاورزی هم 
سیرجان یکی از قطب های تولید پسته کشور 
برای گفتن  است و در حوزه دامداری حرفی 
دارد. همچنین در بحث اشتغال  ما در سه سال 

گذشته رتبه برتر را در استان داشتیم.
فرهنگی  مقوله  به  بهاءالدینی  آقای   
برخی  و  است  شده  توجه  کم تر  شهر 
از  بیش تر  صنعت  به  که  دارند  عقیده 
مسائل اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده 
به اندازه ای  را قبول داریم که  این  بله.  است؟ 
در  داشته ایم  پیشرفت  صنعت  بحث  در  که 
بحث های فرهنگی کار زیادی انجام نشده است 
و شهرستان زمانی به پیشرفت کامل می رسد 
که در زمینه فرهنگی و اجتماعی نیز به اندازه 
صنعت پیشرفت وجود داشته باشد اما در بحث 
به  توجه  با  که  حاشیه نشینی  مثل  مصداقی 
تعریف حاشیه نشینی در قانون، در سیرجان به 
آن شکل  نداریم ولی در سالیان گذشته برخی 
در حومه شهر زمین هایی خریداری کردند که 
جلسات  در  دارند.  هم  گاز  و  آب  و  برق  االن 
مسئوالن  حضور  با  حاشیه نشینی   با  مبارزه 
مرتبط مسائل مربوط به  آسیب اجتماعی را 

رصد می کنیم و از طرفی شهر ما مهاجرپذیر 
در  تبعه خارجی   هزار  از ۳۰  بیش  و  است  
فرهنگی  تضاد  طبیعتا  می کنند  زندگی  آن 
ایجاد می شود و معضالت اجتماعی بیشتر دیده 
می شود که با همکاری دستگاه ذیربط تا جایی 

امکان دارد مسائل را پیگیری می کنیم. 
مسکن  و  زمین  قیمت  به  توجه  با   
در شهرستان تصرفات در منابع طبیعی 
چه  زمینه  این  در  می شود  شنیده  زیاد 

راهکارهایی اندیشیده شده است؟ 
ملی  منابع  شهرستان  وسعت  به  توجه  با 
متولی  دستگاه های  نظارت  و  است  گسترده 
اقدامات خوبی   البته   است که  خیلی سخت 
 ۹۹ ماده  کمیسیون  آرا  جمله  از  شده  انجام 
...  البته  در این زمینه بخشداران، دهیاران و 
شوراها وظیفه دارند هرکجا  موردی از تصرفات 

غیرقانونی دیدند برخورد و یا گزارش کنند. 

گل  به  از سیرجان  آب  انتقال  بحث   
گهر هنوز هم ادامه دارد و ویدئوهایی در 
این رابطه پخش می شود، که آب با تانکر 

از سیرجان به گل گهر منتقل می شود؟
در جلسه شورای تامین این موضوع مطرح 
چاه  چند  گهر  گل  منطقه  شرکت های  شد. 
خریداری کرده اند که قسمتی از آب آن را با 
این  ساماندهی  برای   . می دهند  انتقال  تانکر 
وضعیت به زودی  موضوع  در جلسه مدیریت 
تصمیم گیری خواهد شد  و  مطرح  آب  منابع 
و انتقال آب از قنوات کشاورزی ممنوع است 
داشتیم که یک  زمینه  این  در  گزارشاتی  که 
شناسایی  را  بودند  سوءاستفاده  دنبال  عده ای 
کردیم. البته با توجه به انتقال آب خلیج فارس 
که احتماال در سال جاری به سیرجان خواهد 
رسید دیگر مشکل آب صنایع برطرف می شود. 

در  که  اداری  فساد  به  توجه  با   
سیرجان بخصوص شهرداری ها و شوراها 
در چند سال اخیر رخ داد به نظر می رسد 
برای  الزم  آموزش های  و  پیشگیری  که 

اعضای شورای شهر داده نمی شود؟
من هم معتقدم که نه تنها در بحث شورا و 
شهرداری بلکه در همه کارها نیازمند آموزش 
با شورای سیرجان  و روی صحبتم  هستیم  
شوراها  که  می کنم  عرض  کلی  بطور  نیست 
باید وظایف قانونی  خود را دنبال کنند و دنبال 
های  شورای  مجموع  در  و  نباشند  حاشیه ها 
اسالمی منجمله شورای اسالمی شهر سیرجان 

عملکرد خوبی داشته است .
سیرجان  به  استان  از  که  بودجه ای   

تعلق می گیرد چقدر است؟
  سازمان ها و ادارات  به تناسب  طرح هایی 
به  را  پیشنهادی  بودجه  دارند  برنامه  در  که 
ادارات کل  اعالم می کنند  و  از طریق  ما و 
و   بررسی  شهرستان   برنامه ریزی  کمیته  در 
تخصیص داده می شود . البته اعتبارات آن قدر 

نیست که با آن کار زیربنایی عمده انجام شود.
 از زمانی که دولت تدبیر و امید کار 
خود را آغاز کرده چه طرح ها و پروژه هایی 

در سیرجان انجام شده است؟
بیشتر  امید  و  تدبیر  دولت  در  رویکرد 
و  شده  زنی  کلنگ  طرح های  تکمیل 
پروژه  احداث  سیرجان  در  بود.  تمام  نیمه 
نیروگاه 5۰۰ مگاوات برق سمنگان، احداث 
و  توسعه  )ع(،  رضا  امام  بزرگ  بیمارستان 
تکمیل پروژه های صنعت و معدن از قبیل 
آب  انتقال  بزرگ  پروژه  کنسانتره،  و  فوالد 
بهره برداری  به  اواخر سال  فارس که  خلیج 
می رسد، پروژه های آب، گاز و جاده سازی 
سیرجان  آهن  راه  ریل  پروژه  روستایی، 
درصد   ۳۰ تاکنون  و  شده  شروع  بردسیر 
های  راه  است،  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
بین شهری از جمله تکمیل باند دوم اتوبان 
سیرجان بندرعباس، پروژه فاضالب شهری در 
این دولت شروع شد که در حال انجام است و 

بسیاری موارد ریزودرشت دیگر...
عمده  دغدغه  که  مسکن  بحث  در   
شهروندان است چه کارهایی شده است؟

در حوزه مسکن 5۰8 واحد مسکونی در بلوار 
والیت آماده و تحویل داده شد و از پروژه های 
اسناد  ثبت  و  دادسرا  ساختمان  شکل  این 
و  آموزش  راستای  در  و  آماده شد  شهرستان 
نقاط مختلف  در  بر 5۰ مدرسه  بالغ   پرورش 
در  همچنین  است.  شده  ساخته  شهرستان 
ثبت نام طرح ملی مسکن بیش از  ۱۰ هزار نفر  
ثبت نام کردند که در چند فاز قرار است انجام 
شود. در اولین فاز پروژه طرح اقدام ملی مسکن  
به زودی تعدادی افتتاح و تحویل داده خواهد 
شد و فاز دوم  بعدی آن در کنار میدان شورا  

شروع خواهد شد. 
چه  روستاها  به  خدمات  حوزه  در   

کارهایی انجام شده است؟
روستاها  در  برق،  مثل  خدماتی  بحث  در   
از  بیش  که  روستاهای  به  برق رسانی  تاکنون 
است.  شده  انجام  اکثرا  داشته اند  خانوار   ۱۰
انتقال آب چاه های آشامیدنی  همچنین خط 
 به تصفیه خانه سد تنگوئیه که در نیمه دوم 

امسال افتتاح می شود را داریم.
 در حوزه صنعت و معدن چه کارهایی 

صورت پذیرفته است؟
 در حوزه صنعت و معدن ما افتتاح پروژه های 
مختلفی را در حوزه فوالد داشتیم، راه اندازی 
خط های تولید کنسانتره، خط های تولید ذوب 
آهن و... را داشته ایم. همچنین ایجاد شهرک 
در  را  برق  نیروگاه های  و  دو  شماره  صنعتی 

صنعت شهرستان داشته ایم.
 مصوبات شورای ترافیک شهرستان 
یا مشکالت  بیشتر  ترافیک  ایجاد  باعث 
دیگری  برای شهروندان می شود و برخی 
عقیده دارند در این رابطه کار کارشناسی 
اعضا که  برخی  و  نمی شود  انجام  دقیقی 
در این شورا قرار دارند  تخصص الزم را 
در این زمینه ندارند و برای ترافیک شهر 

تصمیمات نادرست می گیرند؟
که   دارد  فنی  کمیته  یک  ترافیک  شورای 
موضوعات ابتدا در این کمیته مطرح  پس از 
آن پیشنهادات کارشناسی به شورای ترافیک 
موضوعی  می شود.   تصمیم گیری  و  می آید 
این است که شهر  به آن دقت شود  باید  که 
به  و  است  توسعه  و  رشد  حال  در  سیرجان 
مدیران  باید  و  می رود  شدن  بزرگ   سمت 
شهرداری در طرح های خود آینده شهر را در 

نظر بگیرند.
این  به  توجه  با  بهاالدینی  جناب   
فرمانداری  در  شما  مسئولیت  عمده  که 
سیرجان بوده است در پایان چه صحبتی 

دارید؟
در  که  مسئله ای  مهمترین  من  اعتقاد  به 
سیرجان حاکم است و باعث شده شهرستان 
روند رو به رشد و توسعه را طی کند، وحدت 
بین مسئوالن شهرستان است،  و همدلی در 
بی شک وحدت یکی از مهمترین عوامل توسعه 
یک شهر و یک منطقه بوده و هست و نکته 
دوم همه سعی کنیم برمدار قانون انجام وظیفه 

کنیم.
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گفت وگو با بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه، به مناسبت هفته دولت:

تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت دولت است

امید بیشتر تکمیل طرح های کلنگ زنی شده و نیمه  رویکرد در دولت تدبیر و 
احداث  سمنگان،  برق  مگاوات   500 نیروگاه  پروژه  احداث  سیرجان  در  بود.  تمام 
از  و معدن  پروژه های صنعت  تکمیل  و  )ع(، توسعه  امام رضا  بزرگ  بیمارستان 
به  سال  اواخر  که  فارس  خلیج  آب  انتقال  بزرگ  پروژه  کنسانتره،  و  فوالد  قبیل 
ریل  پروژه  روستایی،  سازی  جاده  و  گاز  آب،  پروژه های  می رسد،  بهره برداری 
راه آهن سیرجان بردسیر شروع شده و تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
بندرعباس،  سیرجان  اتوبان  دوم  باند  تکمیل  جمله  از  بین شهری  راه های  است، 
پروژه فاضالب شهری در این دولت شروع شد که در حال انجام است و بسیاری 

موارد ریز و درشت دیگر...

اطالع رسانی: به گزارش واحد خبر و امور  رسانه ارتباطات 
شهرداری سیرجان، دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان 
از  یکی  ها  کوچه  و  خیابانها  بودن  نامناسب  اینکه  بیان  با 
دغدغه های شهروندان است اظهار داشت:  در راستای ارتقاء 
کیفیت محالت با هدف رفاه و آسایش ساکنان، سهولت در 
امر تردد و حفظ چهره بصری مناسب، زیر سازي و آسفالت 
اساسی کوچه شماره 6 خیابان خواجه نظام منتهي به بلوار 
اجرای عملیات های تخریب  از  بعد  موسي بن جعفر )ع(  
آسفالت های قدیمی و فرسوده و  جدول گذاری، زیر سازی 
و آسفالت مجدد ، توسط معاونت فنی و عمرانی و سازمان 

عمران شهرداري سیرجان انجام پذیرفت.
وی با بیان اینکه در این کوچه بیش از ٦۱5۰ متر مربع آسفالت، 
کانیوو وسط  متر  و ۳۳۰  بغل  کانیوو  و  متر جدول گذاري   75۰
استفاده شده است، خاطرنشان کرد: هزینه زیر سازي و آسفالت این 
معبر تقریبا مبلغ ٦۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان و هزینه جدول گذاري و 

کانیوو هم مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان مي باشد.
وی خاطر نشان ساخت: با توجه به اولویت بندیهای از پیش برنامه 
ریزی شده توسط شهرداري، امید است با اجرای عملیات آسفالت و 

بهسازی معابر و محالت سطح شهر بتوانیم موجبات رضایت مندی 
شهروندان منطقه را فراهم و عملیات آسفالت کلیه معابر که نیاز به 

آسفالت دارند را اجرا کنیم.

 شهردار سیرجان در پایان از صبر و شکیبایي شهروندان عزیز که 
ما را در اجرای پروژه های عمرانی یاری می نمایند کمال تشکر و 

قدر دانی را نمود.

شهردار سیرجان از اجرای عملیات زیر سازي و آسفالت خبر داد:

اجراي عملیات زیر سازي و آسفالت کوچه شماره ٦ خیابان خواجه نظام 



 یادداشت

سپاسگزار باشیم

سارا فتحی زاده:سپاسگزاری 
کل  بر  حاکم  جهانی  طریق  از 
زندگی شما عمل می کند طبق 
تمامی  بر  که  جذب،  قانون 
اتم  تشکیل  از  ما  جهان  انرژی 
است،  حاکم  سیارات  حرکت  تا 
را  به هم یکدیگر  افراد شبیه   «
خاطر  به  می کنند.«این  جذب 

ماده  همانند  زنده ای  موجود  هر  که  است  جذب  قانون 
زندگی  در  دارند؛  قرار  یکدیگر  کنار  در  مادی  شیئی  هر 
شما این قانون طبق افکار و احساسات شما عمل می کند 
چون شما هم انرژی هستید و به هر چه فکر کنید و هر 
اگر  به خود جذب می کنید  را  آن  باشید  داشته  احساسی 
دست  به  کافی  پول  ندارم،  دوست  را  شغلم  کنید  فکر 
نمی توانم  کنم،  پیدا  را  مناسبم  نمی توانم جفت  نمی آورم، 
نمی داند،  مرا  قدر  او  بپردازم،  را  حساب هایم  صورت 
دردسرساز  بچه ام  باشم،  سازگار  مادر  و  پدر  با  نمی توانم 
است، زندگی ام پوچ است، ازدواجم به بن بست رسید پس 
اما  کنید،  جذب  را  تجربه ها  این  از  بیشتری  موارد  باید 
سپاسگزاریم  آن ها  وجود  برای  که  چیزهایی  درباره ی  اگر 
کارم هستم، خانواده ام  عاشق  مثل من  کنید  فکر  هستید 
خیلی از من حمایت می کنند، بهترین تعطیالت را داشتم، 
امروز احساس شگفت انگیزی دارم امروز بهترین امتیاز باز 
دخترم  با  گردش  بهترین  یا  گرفتیم،  را  مالیات  پرداخت 
سپاسگزاری  و  قدردانی  احساس  قلب  صمیم  از  و  داشتم 
سپاسگزارم  بیشتر  چه  هر  و  دارد  مغناطیسی  حالت  شما 
می کنید،  جذب  خود  سوی  به  را  بیشتری  فراوانی  باشید 

این قانون جهانی است.
حتما این موضوع را شنیده اید هرچه از خود منتشر کنید 
همان به سوی شما بازمی گردد هر چه بکاری همان را درو 
خواهی کرد و از هر دست بدهی از همان دست می گیری 
خب همه این گفته ها همان قانون را توصیف می کند، آن ها 
نیوتن  اسحاق  بزرگ  دانشمند  که  را  هستی  جهان  اصل 
کشف کرد توصیف می کنند کشفیات نیوتن شامل قوانین 

اساسی حرکت در جهان هستی می شود که می گوید:
»هر عملی را عکس العملی متقابل است.«

نیوتن  قانون،  برای  سپاسگزاری  ایده  بردن  بکار  هنگام 
و  سپاسگزاری  از  حاکی  بخشش  عمل  می گوید:»هر 
می شود  متقابل  واکنش  دریافت  سبب  همیشه  قدردانی 
دریافت  میزان  همان  به  باشی  بوده  سپاسگزار  هرچقدر  و 
خواهی کرد، این یعنی هر عمل قدردانی و سپاس واکنش 
دریافت خواهد کرد و هر چه صادقانه تر و عمیق تر قدردانی 
و هر چه بیشتر سپاسگزاری کنید بیشتر خواهید داشت.«

برند سونی در تشکر  راز موفقیت  امروزه کشف کرده اند 
کار،  محل  در  بنابراین  پس  است  بوده  مشتری  از   کردن 
خانه، خیابان از همسرمان، دوستان و آشنایان باید تشکر 
انسان ها  که  است  خداوند  از  شکرگزاری  و  تشکر  با  کرد. 

بزرگ می شوند. پس سپاسگزار خداوند باشیم.
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عماد:  منصور 
ی  ر ه کا ر با و د
که  است  اصطالحی 
محل  یا  و  کار  محل  خانه  در  روزانه  مردم  شاید 
اوقات  گاهی  و  می کنند  استفاده  آن  از  سکونت 
چرایی و افسوس تکرار چند باره یا دوباره کارها 
هزینه هایی  از  برآوردی  هر کسی  و  را می خورند 
که این دوباره کاری ها ببار می آورند را محاسبه 
می کند. اما موردی که مردم بیشتر با آن درگیر 
هستند و تاثیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد 
دوباره کاری در عمران و شهرسازی می باشد مانند 
به  معابر  کاری  کنده  خیابان ها  جداول  تعویض 
گاز،  برق،  آب،  شهری  تاسیسات  توسعه  منظور 
شبکه فاضالب و احداث پل های غیر همسطح و 

فرسوده شدن آسفالت معابر. 
هزینه های  ایجاد  بر  عالوه  دوباره کاری 
و  اولیه  مواد  از  باره  استفاده چند  باعث  مستقیم 
خواهد  طبیعی  ذخایر  و  ملی  سرمایه های  اتالف 
و  مدیران  از  را  زیادی  وقت  آن  بر  عالوه  و  شد 
عقب  را  شهری  توسعه  و  کرده  تلف  کارشناسان 

می اندازد. همچنین تخلیه نخاله های ساختمانی و 
و حاشیه جاده ها  اطراف شهرها  معابر شهری در 
باعث تخریب محیط زیست و ایجاد چهره  زشت 
دوباره کاری  هم  صنعت  در  می شود.  نامطلوبی  و 
صاحبان  و  دولت  دوش  بر  سنگینی  هزینه های 
که  قطعه  یک  تعویض  می کند.  تحمیل  صنایع 
انگاری شده و کیفیت  در هنگام خرید آن سهل 
الزم را نداشته است ممکن است چند دالر بیشتر 
ارزش نداشته باشد اما خواباندن کارخانه به خاطر 
است هر ساعت صدها  این قطعه ممکن  تعویض 

دالر ضرر وارد کند.
عواقب و زیان های دوباره کاری ها :

۱- اقتصادی: هزینه تخریب کارهای انجام شده 
و پاکسازی محل، انجام مجدد کار یا پروژه.

جالب است بدانید عمر آسفالت در ایران کمتر 
از نصف مّدت جهانی است بنا به دالیلی از جمله 
نظارت ضعیف دستگاه های نظارتی در هر یک از 
آسفالت،  پخت  و  تولید  مانند  کار  انجام  مراحل 
حمل و پخش، کیفیت پایین قیر ، انتخاب زمان 
زمان  در  هوایی  و  آب  شرایط  نظر  از  نامناسب 

دقت  و  کار  بستر  مناسب  زیرسازی  عدم  پخش، 
ناکافی در مرحله اجرا.

باعث  موارد  بسیاری  در  زیست محیطی:   -۲
نابودی منابع  و  ایجاد گردوغبار  آلودگی آب وهوا، 
اثر  در  زیرزمینی  آب  سفره های  آلودگی  و  ملی 
نشت مواد نفتی و یا مواد سمی حاصل از ضایعات 
یا نخاله های مربوطه ، همچنین ایجاد مناظر زشت 
ساختمانی  های  نخاله  تخلیه  اثر  در  ناپسندی  و 
یا معابر شهری در اطراف جاده ها و سکونت گاه ها.

۳- روانی: قطع آب، برق، گاز و یا سایر تاسیسات 
از  و  معابر  در  ترافیک  ایجاد  همچنین  و  شهری 
تاثیر  شهر  سطح  در  گردوغبار  ایجاد  هم  طرفی 
منفی بر روح ، روان و اعصاب شهروندان خواهد 

گذاشت.
۴- عدم توسعه و یا به قولی در جا زدن و عقب 

ماندگی به جای پیشرفت روزافزون.
به  مردم  عمومی  اعتماد  شدن  دار  خدشه   -5

دستگاه های دولتی و نظارتی.
٦- هدر رفتن وقت مدیران که می بایست صرف 
آینده  برنامه ریزی های  و  جدید  پروژه های  انجام 

شود و از دست دادن زمان.
چند نمونه از عوامل ایجاد دوباره کاری ها:

۱- عدم دقت در کیفیت: بکار بردن مواد اولیه 
یا  و  قطعات  تولید  در  قیمت  ارزان  و  نامرغوب 

کاالها .
هنگام  در  نظارت ضعیف  یا  و  نظارت  عدم   -۲
درست  یعنی  پروژه  اجرای  یا  و  کاال  تولید 
نکردن  رعایت  عبارتی  به  یا  و  کار  ندادن  انجام 
یا  مجریان  توسط  کار  انجام  استانداردهای 
پیمانکاران و بی دقتی و یا سهل انگاری ناظرین.                                                                    
کاری  وجدان  که  افرادی  گماشتن  کار  به   -۳
ندارند ، متاسفانه افرادی تخصص الزم را دارند اّما 
تعهد الزم را ندارند و سهل انگاری می کنند و یا به 

اصطالح عامیانه سیاه کاری می کنند.
و  رساندن  بهره برداری  به  در  شتاب زدگی   -۴
را  خودش  خاص  عواقب  که  پروژه ها  راه اندازی 

دارد.
که  پیمانکارانی  یا  افراد  به  کارها  واگذاری   -5
تخصص الزم را برای انجام آن کار مشخص ندارند.

و  طرح ها  اجرای  محل  نشدن  کارشناسی   -٦

و  آب  شرایط  و  سرزمینی  مکان  نظر  از  پروژه ها 
هوایی.

کوتاه مدت  مدّون  برنامه های  وجود  عدم   -7
ادارات  و  در سازمان ها  بلندمدت  یا  و  ،میان مدت 

درنتیجه سلیقه ای کار کردن مدیران
 عواملی که می تواند از دوباره کاری جلوگیری 

کند:
و  جدید  روش های  و  فناوری ها  از  استفاده 
نوین ، تعین اهداف با چشم اندازهای کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت ، ایجاد یک سیستم نظارت 
به روزرسانی  مستمر،  و  قوی  کیفیت  کنترل  و 
آموزش   ، کارها  انجام  ضوابط  و  دستورالعمل ها 
و  ناظرین   ، مشاوران   ، پرسنل  پی درپی  و  فنی 
بین دستگاه های خدمات  ، هماهنگی  پیمانکاران 

رسان قبل از شروع پروژه ها 
در آخر یادآوری می گردد مدیران شاید نتوانند 
اّما  انجام دوباره کاری جلوگیری به عمل آورند  از 
همچنین  و  درایت  و  تدبیر  با  می توانند  حداقل 
تسریع در انجام کارها زیان ناشی از دوباره کاری ها 

را کاهش دهند.

محیط زیست  فعاالن  از  جمعی  خبر:  گروه 
ارسال  با  بافت  گوغر  منطقه  طبیعی  منابع  و 
مجوز  به  نسبت  ذیربط  مسئوالن  به  نامه ای 
منطقه  درآن  واقع  مزار  کوه  معدن  واگذاری 
خطرات  علت  به  و  اعتراض  خاص  شخص  به 
منطقه  حیات  و  آب  تهدید  و  زیست محیطی 
خواهان لغو مجوز بهره برداری مربوطه شدند. 
دارای  منطقه حفاظت شده  این  است  گفتنی 
شایان  جانوری  و  گیاهی  زیستی،  منابع 
گوغر  منطقه  آب  آن  بر  عالوه  است،  توجهی 
باالخص چشمه سبز از آنجا تامین می شود و 
منابع  با  و جلسه  انجام شده  پیگیری های  در 
طبیعی شهرستان بافت مشخص شده که این 
صادر  طبیعی  منابع  مجوز  بدون  بهره برداری 
شده است و مسئوالن مربوطه باید پاسخگوی 
بهره برداری در کوه مزار باشند. نامه ارسالی به 

شرح ذیل است:
فرمانداری محترم شهرستان بافت

با سالم 
روزها،  این  می رساند  استحضار  به  احتراما 
در  درست  گوغر،  مزار  کوه  در  سنگی  معدن 
سبزپوش،  به  معروف  خدادادی  آب  باالدست، 
چون  واگذارشده،که   ... بنام  شخصی  به 
شرافتمند  گوغری  هر  برجان  شرر  آتشفشانی، 
از  بهره برداری  فرماندار،  جناب  است!  زده 

چگونه  و  قیمتی  چه  با  اما  است،  معدن خوب 
جایی!؟ آیا می شود، جایی را، بدون کار علمی و 
کارشناسی، بدون رعایت مسائل زیست محیطی 
ریشه  و  فروخت  نفر  یک  به  طبیعی،  منابع 
نفر  یک  آن  تا  خشکاند،  را  تمدن  یک  حیات 
است،  ممکن  مگر  ببرند!؟  سود  برش  و  دور  و 
آبی  باالدست آن،  را فروخت که درست  جایی 
قرار گرفته و چشمه  معروف  هفت هزار ساله 
به چشمه مزار که باالی قله سوم قلل سه گانه 
دم  انگار  آرام  صدایی  با  و  گرفته  جا  مزار  کوه 
آن  کشف  قصد  زیادی  کسان  و  دارد  بازدم  و 
را نموده و موفق نشده اند و خودش داستان ها 
تصادفی  قبل  که چند سال  غار جفریز  و  دارد 
کشف شد و گویی مادر آب مزار است! همین 
غارجفریز با صدایی بلند به ما فریاد می زند که 
»ای مسئوالن، ای فروشندگان کوه و جنگل و 
کوه ها  این  زیر  که  باشید  بهوش  دریا!  و  دشت 
انفجار کوچک  خالیست! یک تکان زمین، یک 
ولی حساس می تواند رشته حیات و ارتزاق یک 
یک  و  بخشکاند  را  بهشتی  سرسبز  سرزمین 

تمدن را به خاک سیاه بنشاند!« 

نقوی،  حمداهلل  شهیدان  فرماندار،  آقای 
و  عارفی  صادقی،  رحم  خدا  بختیاری،  خسرو 
ده ها شهید واالمقام پرورده همین آب مقدس 
همین  و  ایران  اسالم،  عظمت  برای  و  هستند 
داده اند،  جان  آب ها  همین  جریان  و  کوه ها 
حیات  ریشه  ندهد  جرئت  خود  به  کسی  تا 
فرزندانشان را بخشکاند و در بازاره مکاره فساد 

فراگیر، به حراج بگذارد! آبی که در همین طمع 
ورزی ها، سابقه قطع شدن و پس زدن هم دارد! 
همین چند سال پیش بود که براثر کندوکاوی 
را  مسیرش  در  باال  بی مطالعه،  و  غیرعلمی 
برداشتند! آب پس زد، قطع شد و یک نیمروز 
افتاد،  راه  دوباره  که  آنگاه  و  افتاد!...  جریان  از 
رنگین و خونین بود وهم آور و ترسناک! من و 

شما می توانیم بگوییم با خاک سرخ قاطی شده، 
ولی توتم ها ، از تحلیل من و شما قویترند و راه 
خود را می روند، بعد از آن برخی چشمه سارهای 
که  شد  کمتر  هم  آب  خود  و  خشکید  اطراف 
را  کوه ها  می تواند  اعتقادات،  این  دارد!،  قصه ها 
جابجا کند  جناب فرماندار، ما، آدم های مطیع 
قانونی حل شود،  مساله،  این  مایلیم  و  قانونیم 
لیکن ما آخِرین کسانی هستیم که می خواهیم 
مردم  داریم،  قانونی  راه  کردن  بر طی  اصرار  و 
گوغر، خونشان به جوش آمده، و ما از فرماندار 
محترم  و تمام مسئوالن ذیربط در کشور تمنا 
مانع  و  فرموده  عاجل  اقدام  داریم،  اصرار  و 
مجوز  بدون  واگذاری  این  غیرمترقبه  عواقب 
منابع طبیعی شوید، مردم غیرتمند اطراف کوه 
شاه، در حالی محیط زیست شان را نجات دادند 
که خطر آن معدن بدین نزدیکی نبود، که برای 
یالی  روی  درست  معدن،  این  مزار هست،  آب 
می گذرد،  آن  زیر  از  مزار  آب  که  قرارگرفته 
فاجعه ای  از  و  شوید  مانع  می کنیم  خواهش 
زیست محیطی منطقه گوغر جلوگیری فرمائید.  

دوباره کاری بالی جان شهروندان، منابع ملی و محیط زیست

در نامه اعتراضی جمعی از فعاالن محیط زیست منطقه گوغر مطرح شد؛

مجوز دهندگان بهره برداری کوه مزار پاسخگو باشند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 6087 پالک   دارای  پسته  مشجر  باغچه  ششدانگ  اینکه  به  نظر 
الله  خانم  تقاضای  مورد  کرمان   37 بخش  چهارطاق   در  واقع  اصلی 
سعیدی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون 
 99/5/26 مورخه  درخواست  حسب  لذا  نمیباشد  میسر  هم  ثبت 
قانون   5 تبصره  باستناد  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  مالک 
از ساعت 8 صبح روز دوشنبه  مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن 
99/6/24 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین 
( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این 
اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی برحدود و حقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را 
کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است 
پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

 تاریخ انتشار: شنبه 99/06/01   - محمد آرمانپور -رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  باب خانه دارای پالک 1739 فرعی  اینکه ششدانگ  یک  به  نظر 
بدرآباد  دراراضی  واقع  مربع  متر   140/28 بمساحت  اصلی   334
بخش 36  کرمان مورد تقاضای غالمرضا افضلی پور فریدونی نیاز به 
تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر 
بدینوسیله  مالک  مورخه 99/5/27  درخواست  لذا حسب  نمیباشد 
و  منتشر  مزبور  قانون   5 تبصره  باستناد  آن  حدود  تحدید  آگهی 
عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه99/6/26 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین ( امالک مجاور 
رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
آن  ارتفاقی  حقوق  و  برحدود  کسی  چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با 
اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 
به  کتبا  را  اعتراض خود  تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  روز پس 
این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از 
گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ 
انتشار: شنبه 99/6/1   - محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششدانگ یک باب منزل دارای پالک 6798 اصلی به 
  37 بخش  سادات  محمودآباد  در  واقع  مربع  متر   331/88 مساحت 
نیاز به تحدید حدود  آبادی  کرمان مورد تقاضای خانم فاطمه نصرت 
دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا 
تحدید  آگهی  بدینوسیله  مالک  مورخه 99/5/28  درخواست  حسب 
حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن 
از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 99/6/28 در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می 
گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام 
باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  حقوق  و  برحدود  کسی  چنانچه  و 
تنظیم  از  پس  روز   30 مدت  ظرف  حداکثر  قانون   20 ماده  طبق  بر 
تا  اعالم  اداره  این  به  کتبا  را  اعتراض خود  تحدیدی  صورت مجلس 
مهلت  گذشت  از  پس  است  بدیهی  گردد.  ارسال  صالحه  دادگاه  به 
یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  -رئیس  آرمانپور  محمد   -    99/6/1

شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
وکیل احد از ورثه آقای مرحوم حبیب اله التجائی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 134سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  19 فرعی از4780  
اصلی واقع در بخش 36 کرمان به نام آقای حبیب اله التجائی 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:

 01/ 1399/06 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید جواد علوی وکیل احدی از ورثه مرحوم فاطمه اسحاقی با ارائه دو برگ استشهادیه 
از دفتر اسناد رسمی شماره 134سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  25 
فرعی از134 اصلی واقع در بخش 36 کرمان به نام خانم فاطمه اسحاقی  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: 

01/ 1399/06 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای احمد سلیمی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 267 فرعی از 2119 اصلی واقع در بخش 
35 کرمان به نام آقای احمد سلیمی  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: 

01/ 1399/06 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ماشااله برزکار  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 155 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 67 فرعی از 4711 اصلی واقع در 
بخش 36 کرمان به نام آقای ماشااله برزکار 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: 

01/ 1399/06 محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



توقیف ۵2 موتورسیکلت متخلف  
دستگاه   ۵2 توقیف  از  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
موتورسیکلت متخلف از ابتدای مردادماه سال جاری تاکنون در 

این شهرستان خبر داد .
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت :از آغاز 
در  ترافیکی  مختلف  طرح های  تاکنون  جاری  سال  ماه  مرداد 
راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و انتظام بخشی در سطح شهرستان 
اجرا شده است. این مقام قضایی افزود: در این مدت 5۲دستگاه 
ارائه  عدم  قضایی  دستور  داشتن  سبب  به  متخلف  موتورسیکلت 
خطرناک  حرکات  انجام  صوتی  آلودگی  مدارک  و  گواهینامه 
و  توقیف  ایمنی  کاله  از  موتورسواران  استفاده  عدم  و  نمایشی  و 
با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  شدند.  پارکینگ  روانه 
افزایش  طرح ها  گونه  این  اجرای  از  پلیس  هدف  اینکه  به  اشاره 
امنیت؛ آسایش و آرامش مردم است از کلیه موتورسیکلت سواران 
که تاکنون موفق به دریافت پالک یا گواهینامه رانندگی نشدند 
تا  کنند  اقدام  نواقص  رفع  به  نسبت  سریع تر  چه  هر  تا  خواست 

موتورسیکلت توقیف نشود.

کشف بیش از 200 کیلوگرم تریاک 
گروه حوادث:  فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 202 کیلو و 
پانصد گرم تریاك در این شهرستان در هفته گذشته خبر داد. 

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
داشت: در راستای اجرای طرح برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد 
سیرجان  شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  مخدر، 
مطلع شدند.  مخدر  مواد  محموله  یک  انتقال  از  اطالعاتی  کار  با 
این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
شهرستان سیرجان با کار اطالعاتی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰5 
شناسایی  مواصالتی  محورهای  از  یکی  در  را  مخدر   مواد  حامل 
و متوقف کردند. وي در ادامه افزود: در بازرسی به عمل آمده از 
خودرو توقیفي، ۲۰۲ کیلو  و پانصد گرم تریاک کشف  و یک نفر 

دستگیر شد. 
نقش روسای هیئت های مذهبی 

در ارتقاء سالمت و امنیت اجتماعی 
 گروه خبر: جلسه ای با حضور فرمانده نیروی انتظامی، 
و  اسالمی   تبلیغات  سازمان  مشارکت  با  و  جمعه  امام 
در  شهرستان  مداحان  و  مذهبی  هیئت های  روسای 
هفته  در  علیه السالم  اکبر  علی  هیئت  عزاداری  کاروان 

گذشته برگزار شد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در این جلسه بیان کرد:  لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اهتمام 
همگانی برای این کار تالش برخی اقشار را در زمینه پیشگیری 
و  مهم  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  و  اجتماعی  آسیب های  از 
اساسی دانست و با بیان اهمیت کار مداحان و روسای هیئت های 
مذهبی در این مورد پرداخت. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
در پایان با اشاره به تامین نظم و امنیت جامعه به عهده نیروی 
والیتمدار  و  والیی  مردم  ما  کرد: همه  باشد خاطرنشان  انتظامی 
هستیم و این زبان زد عام و خاص است که بایستی جهت برگزاری 
هرچه باشکوه تر و عاری از صدمات ویروسی و امنیتی تالش بکنیم 
این مرحله  از  بتوانند  با همکاری همه هیئت عزاداری و مردم  و 

آزمون الهی نیز سربلند بیرون آییم.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

فرمانده  خبری  نشست  خبر:  گروه 
پلیس راهور با اصحاب رسانه پیرامون 
با  برخورد  طرح  بازخورد  موضوع  دو 
فنی  معاینه  و  متخلف  کامیون های 
خودروها چهارشنبه هفته گذشته در 

مرکز پلیس راهور برگزار شد.
ابتدای  در  ایزدی،  پاک  امین  سرهنگ 
ارتقاء  اینکه خبرنگاران در  با بیان  جلسه 
دارند،  بسزایی  تاثیر  آموزش  و  فرهنگ 
مسئولیت  که  ابتدایی  روزهای  در  گفت: 
فرماندهی پلیس راهور سیرجان را برعهده 
و  مراجعه  مورد   ۱۰ تا   7 روزی  گرفتم، 
شکایت در مورد پارک کامیون ها در سطح 
شهروندان  برای  مزاحمت  ایجاد  و  شهر 
سطح  در  که  شدم  متوجه  و   داشتیم 
موارد تصادفی که یک طرف  تعداد  شهر 
آن کامیون ها هستند، بیداد می کند. وی 
ادامه داد: میزان جریمه ای که قانون برای 
کامیون ها در محدود شهر مشخص کرده 
این  در  که  تومان هست  هزار  است، ۲۰ 
دوره و با توجه به درآمد باالی رانندگان، 

بازدارنده نبود. 
وی با اشاره به چند نشست با دادستان، 
ارائه شد  مشاوران حقوقی پلیس طرحی 
دادستان  گذشته  سال  اسفندماه   ۱5 و 
مبنا،  این  بر  که  دادند  حکمی  محترم 

شهر  سطح  در  که  کامیون هایی  برای 
جریمه،  قبض  بر  عالوه  می کنند،  پارک 
این  نیز صادر شود. مطابق  اخطاریه  یک 
تخلف،  دوباره  تکرار  صورت  در  اخطاریه، 

کامیون در سیستم توقیف می شود.
این  موفقیت  خصوص  در  ایزدی  پاک 
برای  طرح  این  شاید  داشت:  بیان  طرح 
بود  ناملموس  از مردم و مسئوالن  برخی 
نیروی  فرمانده  فرماندار،  دادستان،  اما 
همکاری  ما  با  تامین  شورای  و  انتظامی 
ابتدای  از  که  داشتند  خوبی  بسیار 
رانندگان  درصد   75 تاکنون،  اردیبهشت 
کامیون ها خود را به پارکینگ بردند و ۲5 
درصد باقیمانده که یا کامیون آن ها خراب 
بود و یا خیلی جدی نگرفتند که برای بار 
دوم اخطار داده و دادستان دستور توقیف  

در سیستم را داد. 
به اهمیت  اشاره  با  رئیس پلیس راهور 
این  خوب  ویژگی های  گفت:  طرح  این 
فوت  به  منجر  تصادفات  کاهش  طرح 
که  بودند،  کامیون ها  آن  سوی  یک  که 
به  رقم  این  تیرماه  تا  اردیبهشت  اول  از 
صفر رسید و این طرح برای اولین بار در 
ایران اجرا شده و انحصاری سیرجان بوده 
است و از این طرح در استان نیز استقبال 
شده است. سرهنگ پاک ایزدی، در ادامه 

معاینه  بحث  پیرامون 
اشاره  خودروها  فنی 
بررسی ها  مطابق  کرد: 
با  که  صحبت هایی  و 
داشتم،  کارشناسان 
بسیاری  شدم  متوجه 
دلیل  به  تصادفات  از 
خودرو  نقص  و  عیب 
سطح  در  و  است 
مرکز   ۳ شهرستان 

دارد که مدیر هر سه  فنی وجود  معاینه 
جلسه  آن  که  خواستیم  جلسه  در  را 
اگر خودرویی مشکل داشته  بیان کردیم 
باشد با مرکز معاینه فنی که آن را تایید 
به  شد.وی  خواهد  برخورد  باشد  کرده 
پرداخت  خودروها  فنی  معاینه  اهمیت 
فنی  لحاظ  از  خودرویی  اگر  گفت:  و 
مشکل نداشته باشد در کاهش تصادفات 
محیط زیست  و  هوا  آلودگی  و  رانندگی 
راهور  پلیس  رئیس  است.  کننده  کمک 
برداشته  و  ترافیکی  مشکالت  پیرامون 
نظر  از  گفت:  نورد  گیتی  میدان  شدن 
کارشناسی میدان های کوچک طرح های 
شکست خورده هستند و با توجه به اینکه 
این میدان ها در گذشته با حجم خودروی 
ترافیک  اکنون  ولی  شده اند  احداث  کم 

مشکالت  خصوص  در  وی  هستند.  زا 
بیان  شهریور   ۱7 خیابان  وسط  رفوژ 
داشت: ما بررسی کردیم و طرح های که 
مشکالت ترافیکی ایجاد می کردند را اعالم 
ترافیک  شورای  در  است  نیاز  که  کردیم 
تصمیم گیری و شهرداری آن ها را اجرایی 
حرکت  روند  این  در  متاسفانه  اما  کند، 
است. همچنین  و کند  آهسته  شهرداری 
خودروهای  با  برخورد  خصوص  در 
 85 به  گفت:  پیاده روها  در  نمایشگاه ها 
نمایشگاه اخطار داده شده  و اگر مجددا 
از قانون تخطی کنند با همکاری اماکن و 

دادستان محترم پلمب می شوند.
گفتنی است در پایان این نشست رئیس 
پلیس راهور سیرجان با اهداء لوح تقدیر و 
از اصحاب رسانه به مناسب روز  جوایزی 

خبرنگار تجلیل کرد.

هفت راهکار مفید برای درمان اعتیاد جنسی 
اعتیاد جنسی یکی از خطرناک ترین اعتیادهایی است که تا به 
 حال شناخته  شده است. این اعتیاد مانند انواع اعتیادهای دیگر، 
تأثیر منفی بر مغز انسان دارد و مغز را معتاد می کند. ازآنجایی که 
و  عاطفی  روانی،  فیزیکی،  مختلف  جنبه های  جنسی  اعتیاد 
معنوی دارد، درمان آن پیچیده تر از اعتیاد به الکل یا مواد مخدر 
است. ولی خبر خوب این است که این اعتیاد هم صدر در صد 
قابل درمان است. هرچند مدت زمان فرآیند درمان بسته به اینکه 
اعتیاد تا کدام سطح پیش رفته است، متفاوت است. اگر بخواهیم 
به شکل بسیار ساده درمان اعتیاد جنسی را بیان کنیم، به این 

چند مرحله می رسیم:
تقویت اراده و قدرت خود با گرفتن کمک از خداوند متعال

پرهیز جنسی یعنی قطع مصرف
شناسایی و رفع  عوامل روانی، عاطفی، معنوی که در اصل باعث 
طمع،  استرس،  ناامیدی،  مانند   ( بود  شده  اعتیاد جنسی  ایجاد 

زیاده خواهی، کینه ها و رنجش ها، کنجکاوی های زیاد و...(
جایگزین کردن فعالیت های مفید و سازنده

ایجاد ارتباط سالم و حقیقی با دیگران
ادامه پرهیز تا پایان عمر

ادامه کار کردن روی معنویت تا پایان عمر
همه این مراحل، زیرمجموعه های بسیار زیاد و ریزه کاری های 
فراوانی دارند. مثاًل پرهیز کردن، یعنی انجام ندادن آن عملی که 
اعتیاد مغز را تغذیه می کرد. آن عمل می تواند دیدن پورنو گرافی 
جنس  با  کردن  ارضایی، چت  خود  می تواند چشم چرانی،  باشد، 

مخالف در شبکه های اجتماعی و … باشد.
هفت راهکار مفید خانگی برای درمان اعتیاد جنسی:

کاغذ  روی  را  خودتان  در  جسمی  اعتیاد  زیان بار  تاثیرات   .۱
بنویسید.

اعتیاد جنسی تغییرات مثبتی که عالقه مند به  ۲.برای درمان 
مشاهده آن ها هستید را روی کاغذ بنویسید.

۳. رها شدن از هر چیزی که با اعتیاد جنسی در ارتباط بوده 
است.

فهرست  از  را  اسامی  و  اعتیاد جنسی شماره ها  درمان  ۴.برای 
مخاطبان خود پاک کنید.

شما  در  را  بد  عادت  این  که  افرادی  و  مکان ها  از  را  خود   .5
تحریک می کنند دورنگه دارید.

٦. برای درمان اعتیاد جنسی از عزیزان خود کمک بخواهید.
7. رابطه جنسی را با هر چیز دیگری جایگزین کنید که می تواند 

شما را تحریک کند.
ما برای شما چند پیشنهاد داریم:

* تمرینات ورزشی یا رشته ورزشی جدیدی را انتخاب کنید تا 
هر روز به بدن شما تحرک بدهد.

* در یک کالس هنری یا هر چیزی که می خواهید یاد بگیرید 
ثبت نام کنید.

* سرگرمی جدیدی برای خود انتخاب کنید که نیازمند تالش 
فیزیکی بیشتر است، مثال هدایت یک تیم، مربی گری یا نجاری.

* کارهایی را انجام دهید که ضربان قلب شما را سریع تر می کند 

 یادداشت
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سرهنگ پاک ایزدی، رئیس پلیس راهور در نشست خبری بیان کرد:

طرح برخورد با کامیون های متخلف موفقیت آمیز بوده است

گروه خبر: فرمانده انتظامی 
شورای  جلسه  در  سیرجان 
این  سرقت  از  پیشگیری 
شهرستان گفت نقش آفرینی 
با  مردم  مستمر  همکاری  و 
پلیس در بحث پیشگیری از 

سرقت امری ضروری است.

پایگاه  خبرنگار  گزارش  به   
سرهنگ  پلیس  خبری 
جلسه  در  ایران نژاد  محمدرضا 
عنوان کرد: با همکاری باغداران 
گماردن نگهبان دائم در تمامی 

کارت  صدور  و  پسته  باغات 
شناسایی برای آنان و همچنین 
محسوس  گشت های  راه اندازی 
و نامحسوس پلیس و استفاده از 
با مشارکت  گشت های رضویون 
جمله  از  بسیج  مقاومت  ناحیه 
راستای  در  که  است  اقداماتی 
پسته  سرقت  از  پیشگیری 
اجرایی  شهرستان  سطح  در 

می شود.
ادامه  در  ایران نژاد  سرهنگ   
مراکز  کنترل  و  بازرسی   : گفت 
سطح  در  پسته  خریدوفروش 

سازی  ایمن  بر  تاکید  با  شهر 
دوربین های  نصب  و  اماکن  این 
مجرمان  کنترل  و  مداربسته 
کار  دستور  در  نیز  دار  سابقه 

پلیس قرار دارد.
شهرستان  انتظامی  فرمانده   
تاکید  ضمن  پایان  در  سیرجان 
با هشدارهای  باغداران  توجه  بر 
پلیس  داشت:  بیان  پلیس 
و  کامل  اطالعاتی  اشراف  با 
قضایی  دستگاه  پشتیبانی  با 
برخورد  سارقان  با  قاطعانه 

خواهد کرد.

فرمانده نیروی انتظامی خواستار همکاری مردم برای پیشگیری از سرقت پسته شد؛

 گماردن نگهبان دائم در باغات پسته و صدور کارت شناسایی



ظلم ستیزی پیام محرم است
حجت االسالم عباس پور پسندی:

امام  بر مصیبت های  گریه  و  عزاداری   
حسین )ع( تنها هدف برگزاری مراسم 
ماه محرم نیست بلکه این عزاداری ها، 
بزرگی دارند مثل؛ تقویت روح  اهداف 
حفظ  افزایی،  بصیرت  ستیزی،  ظلم 
مکتب و شریعت امامان، تزکیه نفس، 
معرفی اهل بیت معصوم )ع( به عنوان 
امت  میان  وحدت  مسلمانان،  الگوی 
مسلمان و ... تحوالتی که امام حسین 

علیه السالم بر زندگی ها دارد بسیار وسیع و گسترده است چنانچه داریم، 
الگو  انگلیس،  »ماهاتما گاندی« رکن اصلی موفقیت قیامش را علیه 

گیری از قیام مقدس عاشورا معرفی می کند.
متفاوت  قبل  سالهای  با  کمی  کرونا  بیماری  وجود  با  امسال  محرم   
است و با توجه به تاکید مراجع تقلید عزاداری ماه محرم باید با رعایت 
باید  جامعه  سالمت  مسئوالن  و  شود  برگزار  بهداشتی  پروتکل های 
برنامه ریزی کنند و عزاداران محترم با عمل به پروتکل های بهداشتی 
اعالم شده کمک کنند که عزاداری انجام بگیرد و سالمت جامعه نیز 
محفوظ بماند.  ازآنجایی که از افراد سالمند، زنان باردار و افرادی که 
امسال در خانه  تا محرم  دارند خواسته شده است  بیماری زمینه ای 
بمانند و در خانه عزاداری های خود را برگزار کنند در رابطه با سوگواری 
و عزاداری در فضای خانه و خانواده و کیفیت آن چند مورد را باید در 
نظر گرفت: یکی لباس مشکی بر تن کنیم، مرسوم است در ماه محرم 
به خصوص در دهه اول این ماه لباس سیاه بر تن کنیم و با پوشاندن 
لباس مشکی برتن فرزندانمان حس و حال محرم را به خانه بیاوریم. 
همچنین هر روز زیارت عاشورا بخوانیم، در روزهای محرم، به توصیه 
امام غائب هر روز زیارت عاشورا بخوانید و به این ترتیب به امام حسین 

)ع( وصل باشیم. 
در سندها چنین آمده که زیارت عاشورا از حدیث های قدسی است 
و به همین خاطر علما و بزرگان دین بر خواندن این زیارت مداومت 
می کردند. گریه و اشک برای سیدالشهدا )ع(، یکی از شیوه های مرسوم 
عزاداری است و اجر و مزد گریه بر امام حسین )ع( بسیار بزرگ است 

و خداوند متعال خود ضامن آن می شود. 
شیخ صدوق از حضرت رضا )ع( روایت کرده است:»هر که روز عاشورا، 
روز مصیبت و اندوه او باشد، حق تعالی روز قیامت را برای او روز شادی 
و سرور گرداند و دیدگانش در بهشت به نور ما روشن می شود«، اما اگر 
نتوانستیم گریه کنیم، حالت تباکی به خود بگیریم، ممکن است که در 
مجلس عزاداری نتوانیم گریه کنیم و اشکی بریزیم. تباکی یعنی خود را 
به گریه زدن و حالت غم و اندوه به خود گرفتن. همچنین آویزان کردن 
پرچم سیاه بر سر در خانه و  برپایی روضه و مجلس سوگواری برای 
سیدالشهدا )ع(در خانه، عالوه بر اینکه از ثواب و اجر زیادی برخوردار 
است، باعث انس اعضای خانواده با روضه و فضای خانه را متبرک به 
یاد سیدالشهدا )ع( می کند. در همین حد هم که بتوانیم با شعرهایی 
درباره شهادت آن حضرت به حادثه کربال توجه کنیم. در جمع خانواده 
هر شب قسمتی از مقتل و یا زندگی نامه حضرت را انتخاب کنیم و 
با توجه در جمع بخوانیم و مطالعه، تفکر، تامل و الگوگیری از قیام ابا 

عبدا... الحسین )ع( را داشته باشیم.                  کارشناس مذهبی
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78۱85۱۴٦

توزیع: ۰۹۱۳۹۴5۰۰۹٦
مدیر مسئول: ۰۹۱۳۳۴7۰7۲8
روابط عمومی: ۰۹۱٦۲75٦۲٦5

چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

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

تلفن: ۴۲۲۰7۲5۰ - ۴۲۲۰۱٦۰۹
فکس:۴۲۲۳۳٦7۲

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

091627۵626۵ 

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

یا  اتلون  تری  ورزش:  گروه 
ورزش  یک  سه گانه  مسابقات 
است که شرکت کنندگان  ترکیبی 
در آن با انجام سه مرحله استقامتی 
با یکدیگر رقابت می کنند. مراحل 
مسابقه شامل شنا، دوچرخه سواری 
و دو هستند. مسافت هر یک از این 
مرحله ها بسته به نوع مسابقه تغییر 
این  نیز  زمان  طول  در  می کند. 
مسافت ها دستخوش تغییر شده اند.  
در این باره با مهدیه سادات علوی 

مربی تیم بانوان سیرجان گفت وگویی انجام داده ایم.
گفت وگو  در  شهرستان  اتلون  تری  بانوان  تیم  مربی  علوی،  سادات  مهدیه 
خود  تیم  مستقل  طور  به  باشگاه  بار  اولین  برای  کرد:  بیان  امید،  نسیم  با 
با نحوه مسابقه آشنا بشوند، این ورزش  را به کرمان فرستاد تا ورزشکاران 
در سیرجان ورزشکارانی دارد از استان های مجاور شرکت می کردند و یا از 
طریق مسابقات، دانشگاه های شهرهای مجاور عالقه مندان سیرجانی شرکت 
می کردند اما به طور مستقل اولین باشگاه مجوزدار تری اتلون جوان باشگاه 
بانوان ماست که از سه سال پیش در حال فعالیت است و رسما مجوز آن را 

پارسال دریافت کردیم.
وی در ادامه افزود: سال گذشته برای شناساندن این ورزش در دانشگاه آزاد از 
طریق ورزش جوانان و ورزشکاران باشگاه جوان به مردم و دوستداران ورزش 
شناسانده شد،  هیات سه گانه سیرجان در غرفه ایی که باهمت ورزشکاران 
به پا شده بود افتتاحیه هیات را جشن گرفت و در این مسیر محدودیتی به 
لطف خدا و فرهنگ غنی مسئوالن تا االن برای بانوان پیش نیامده است  و 
کار ورزشی ما و تمرینات باشگاه هفته ایی دوبار  در مسیر فرودگاه و خارج 

از شهر انجام می شود.
علوی با بیان اینکه در حال حاضر۲۰  ورزشکار فعال در رده های سنی مختلف 
در باشگاه تری اتلون جوان در حال فعالیت هستند، گفت: نحوه عضوگیری ما 
با تبلیغات اینستا گرامی و از طریق باشگاه جوان بدین شکل است که آموزش 
دوچرخه سواری و عضویت ساالنه و ثبت نام یکساله است متقاضی و ورزشکار 
در برنامه های تیم هفته ایی دوبار شرکت می کند و این ورزش زیر نظر هیات 

سه گانه تازه تاسیس فعالیت می کند.
 او ادامه داد: تیم سیرجان برای اولین بار مرداد ماه در مسابقات استان در 
کرمان که هدف آن انتخابی کشوری بود شرکت کردیم و تیم نظم و اخالق 
خود را به رخ ورزشکاران استان کشید، انشاا... با پشتکاری که بچه های گروه 

دارند، سال آینده انتخابی کشوری از سیرجان داشته باشیم.

گفتگو

ویژه

 انتقال آب خلیج فارس در مهر به بهره برداری می رسد
از  انتقال آب  ایرنا: محمد جواد فدائی، استاندار کرمان موضوع 
خلیج فارس را  جمله  موضوعات پیگیری شده در سفر اخیرش 
به تهران عنوان کرد و اظهار داشت:  فاز یک این خط انتقال آب در 
مهرماه و فازهای ۲ و۳ در ۲۲ بهمن به بهره برداری خواهد رسید و 
فازهای مختلف خط اول انتقال آب از خلیج فارس تا پایان امسال 

به بهره برداری می رسد. وی ادامه داد: پروژه انتقال آب خلیج فارس به عنوان اقدام ارزشمند 
دولت با مشارکت بخش خصوصی در این استان است و فازهای مختلف خط اول انتقال آب 
از خلیج فارس تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. وی اضافه کرد : جهاد نصر شرکتی را 
برای آغاز خط ۲ تشکیل داده است و شرکت هایی که عالقمند به همکاری در این زمینه 

باشند می توانند به شرکت جهاد نصر بپیوندند.

دولت تدبیر و امید مورد بیشترین بی مهری قرار گرفته است
گفتارنو: محمود علوی، وزیر اطالعات جمهوری اسالمی با 
بیان اینکه دولت در بدترین شرایط تحریم و فشار کشور را 
اداره کرد، گفت: دولت تدبیر و امید مورد بیشترین بی مهری 
و هجمه ها قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که 
خداوند امسال توفیق عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی 
را به مردم ما عطا کند، زیرا به خصوص به خاطر شیوع کرونا 

مزید غصه و اندوه مردم شده است. علوی ادامه داد: بدترین وضعیت فشار و تحریم در 
این دولت بوده و نه تنها امکان فروش نفت و دریافت پول آن با مشکالتی مواجه بود 

بلکه شاهد کاهش قیمت نفت بودیم.

اجرای فاز دوم بادگیر چپقی مانده است
نسیم امید: نبی ا... جعفری، رئیس اداره میراث فرهنگی 
شهرستان درباره شرایط بادگیر چپقی گفت: در بازدیدی که 
هفته گذشته از این بنا داشتیم مشکل خاصی در آن وجود 
ندارد و بادگیر سال ۹7 مرمت شد و بحث تملک اطراف آن بود 
که قرار بر این شد که شهرداری یکسری از زمین های اطراف 
بادگیر که در تملک شهرداری بود را جهت فضاسازی بادگیر در 
اختیار قرار دهد. وی افزود: کار در دو فاز انجام می شود که فاز اول مرمت خود بنا بود که 
در سال ۹7 انجام شد و در فاز دوم فضاسازی اطراف بنا است که پس از تملک اطراف 

توسط شهرداری محوطه سازی آن انجام می شود. 

مطالعه اهداف امام حسین )ع( کمتر از عزاداری نیست
نسیم امید: حجت االسالم دکتر غالمرضا متقی، کارشناس مذهبی 
درباره عزاداری ایام محرم گفت: اصل مهم که در اسالم اهمیت دارد 
بحث سالمتی و بهداشت افراد است و در قرآن و روایات داریم که 
کسی یک نفر را احیا کند مانند کسی است که کل مردم دنیا را احیا 
کرده است و رعایت بهداشت و سالمت انسان ها مورد اهمیت است 
چون انسان سالم می توانند عبادت و خدمت کنند. وی افزود: اگر 
افراد احساس می کنند که در مراسم شرکت کند صدمه ای به آن ها می رسد در خانه بماند و از 
طریق تلویزیون، خواندن زیارت عاشورا و ...آثار و اهداف امام حسین )ع( از قیام عاشورا مطالعه 

کنند که کمتر از عزاداری نیست.

گفت وگو با علوی، مربی تیم بانوان تری اتلون:

کسب امتیاز اخالق در مسابقات استانی 


