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تیترها

حرام خوارها به صورت خوک محشور می شوند

 خبر  2

  آخر 4
توسط سه نفر مسافر در محور بافت- سیرجان انجام شد؛

بستن دست و پای راننده
 و سرقت ماشین یک همشهری

در نشست هم اندیشی
 با اصحاب فرهنگ و هنر مطرح شد؛

نقطه نظرات هنرمندان
 راهگشای حوزه هنری است

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر 2

اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان  امید: نشست هم  نسیم 
با ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و همراهی شرکت معدنی و 
اداره  به گزارش روابط عمومی  صنعتی گل گهر سیرجان برگزار شد. 

ارشاد، در این نشست جمعی از پیشکسوتان... 

هفته نامه نسیـم امید

در جلسه شورای شهر در پی تخریب واحد مسکونی بلوار امین عباسی مطرح شد؛

هدر دادن بیت المال در شهرداری 
نسیم امید:جلسه علنی شورای شهر هفته گذشته با محوریت دو موضوع تخریب خانه ای در بر بلوار شهید امین عباسی که به تازگی توسط شهرداری زیباسازی شده بود و 
مورد انتقاد بسیاری از کاربران فضای مجازی و شهروندان قرار گرفته بود مطرح و به انتقاد از عملکرد شهردار و واحدهای شهرداری منتهی شد. ابوذر زینلی، رئیس شورای شهر 

به موضوع تخریب دیوار این منزل در بلوار امین عباسی اشاره کرد و گفت: هفته گذشته با تخریب این دیوار، پرسنل شهرداری توضیح بدهند... 

  حوادث  3  میراث فرهنگی3

نیک ورز، دادستان سیرجان : 

رسیدگی به
 مشکالت خانواده های زندانیان

  آخر  4

حسینی، رییس اداره بهزیستی: 

ارتقا مهارتهای زندگی
 زنان سرپرست خانوار 

  آخر  4

عکس: سجاد حیدری فرد 

گزارش نسیم امید، به مناسبت روز میراث فرهنگی؛

رها شدگی آثار تاریخی سیرجان

یوسفی، فعال اجتماعی فرهنگی:

محله محوری 
باعث ارتقا کیفیت زندگی می شود 

  آخر  4

به 



2 نسیـم امیدخبر  یادداشت

مسئولیت امانت است
نسیم امید: در اینکه مدیریت، امانت است نه امتیاز، مسئولیت 
و  رانت،  نه  است  رنج  حق،  نه  است  تکلیف  مصونیت،  نه  است 
نیز  معاصر  انسان  نیست.  تردیدی  هیچ  مطلق،  نه  است  مشروط 
یافته است  توفیقات بسیاری  این فّن شریف،  در ساختارمندسازی 
کوشش ها  این  همۀ  می کوشد.  آن  کردن  علمی تر  در  همچنان  و 
از  بتواند  جامعه،  که  است  آن  برای  مدیریت،  دربارۀ  دانسته ها  و 

ببرد . را  بیشترین سود  امکانات،  کمترین 
بن  کارگزارانش)اشعث  از  یکی  به  نامه ای  در  علی)ع(  امام 
می  کرده،  گوشزد  را  مدیریت  و  مسئولیت  بودن  امانت  قیس(، 
امانتی  بلکه  نیست؛  طعمه  است،  تو  دست  در  که  »کاری  فرماید: 

است بر گردن تو.«)نهج البالغه ، نامه ۵(.
و  دارد  پیامدهایی  و  معانی  چه  مسئولیت،  شمردن  امانت  اما 
در  آن  نگهداری  معنای  به  امانت«،  »حفظ  آیا  چیست.  آن  الزمۀ 
نزد خود، به هر قیمت و بهایی است؟ »امانت داری در مدیریت«، 

است؟ چگونه 
امانت، گاهی شیء یا کاال است و امانت سپار از امانت دار جز این 
نزد خود  تا مدتی معلوم،  را  او  یا کاالی  این شیء  نمی خواهد که 
نگه دارد. در اینجا، خیانت به امانت، یعنی تصرف ظالمانه در آن 
شیء، یا بازپس ندادن آن به صاحبش در موعد مقرر. اما امانت در 
اموری مانند مدیریت و تربیت، معنای دیگری دارد و آن، استفادۀ 

بهینه از امانت است.
امانت  آنان،  مدیریت  که  است  این  مدیران،  از  برخی  تصور 
هرگونه  را  امانت  این  که  نیست  این  جز  آنان،  وظیفۀ  و  است 
مجبور  تا  و  دارند  نگه  خود  نزد  دارند،  دوست  و  است  ممکن  که 
مدیریت  مدیرانی،  چنین  بازنگردانند.  دیگران  به  را  آن  نشده اند، 
مسئولیتی  هیچ گونه  و  می دانند  الهی  تحفۀ  را  مسئولیت شان  و 
که  گره هایی  یا  می آفرینند  که  مسائلی  و  مشکالت  برابر  در  را 
نمی گشایند، نمی پذیرند. مواجهۀ آنان با اختیارات و امکانات شان، 

با مملوک است. مواجهۀ مالک 
و  نباشد  مهم  آن  نگهداری  نحوۀ  که  نیست  »شیء«  مدیریت، 
یا اجیر است، نه ولی یا  نفس نگه داری منظور باشد. امین، وکیل 
بوده  منظوری  برای  سپرده اند،  بدو  آنچه  که  بداند  باید  او  مالک. 
است و خیانت در امانت، یعنی برنیاوردن آن منظور و هدف. اگر 
از  پرهیز  و  مهربانی  و  پاک دستی  و  پاکدامنی  نهایت  در  مدیری، 
و  برآورد  خواسته اند  او  از  آنچه  نتواند  اما  کند،  زیست  شبهات، 
امانت  در  نباشد،  دیگری  به  خویش  مسئولیت  واگذاری  به  حاضر 
خیانت کرده است. در مدیریت، امین کسی است که »می خواهد« 
نیست؛  »نخواستن«  فقط  خیانت،  »می تواند«.  و  »می داند«  و 

»نتوانستن« و »ندانستن« هم خیانت است.
 از این رو است که امام صادق)ع(، خیانت »ناشی« و »نابلد« را 
الحیاۀ، ج۵، ص۵۴۰(؛یعنی  نمی شمارد)  »خائن«  خیانت  از  کمتر 
جرم کسی که از عهدۀ کاری برنمی آید اما آن را می پذیرد و رها 
نمی کند، به اندازۀ کسی است که عامداً و قاصداً خیانت می کند. 

است:  شرط  سه  را  امانت داری  و  است  امانت  مدیریت،  بنابراین 
آن  شایسته،  مدیر  یعنی  »توانستن«.  و  »دانستن«  »خواستن«، 
غیبِت  دارد.  نیز  توانایی  و  دانایی  خواستن،  بر  افزون  که  است 
شوربختانه،  است.  امانت  در  خیانت  شرط،  سه  این  از  یک  هر 
و  »ندانستن«  از  مسئولیت ها،  و  مدیریت ها  به  خیانت ها  بیشترین 

از »نخواستن«.     نه  »نتوانستن « است، 
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گروه خبر: جلسه علنی شورای شهر هفته گذشته 
با محوریت دو موضوع تخریب خانه ای در بر بلوار 
توسط شهرداری  تازگی  به  که  عباسی  امین  شهید 
زیباسازی شده بود و مورد انتقاد بسیاری از کاربران 
فضای مجازی و شهروندان قرار گرفته بود مطرح و 
انتقاد از عملکرد شهردار و واحدهای شهرداری  به 

منتهی شد.
موضوع  به  شهر  شورای  رئیس  زینلی،  ابوذر 
تخریب دیوار این منزل در بلوار امین عباسی اشاره 
دیوار،  این  تخریب  با  گذشته  هفته  گفت:  و  کرد 
این  مالک  با  که  بدهند  توضیح  شهرداری  پرسنل 
با  مالک  کردن  تخریب  از  و  نکردند  صحبت  خانه 
خبر نبودند یا خیر؟ وی ادامه داد: واحد زیبا سازی 
زمانی فرد ساختمان خود را قصد تخریب یا فروش 
را  کار  این  باید  مالک  هماهنگی  با  دهد  انجام  آنرا 
این  در  اینگونه  را  المال  بیت  پول  و  دهند  انجام 

شرایط هدر نمی دادند!
 حسن خدامی دیگر عضو شورای شهر از وضعیت 
نامناسب سرویس های بهداشتی شهر انتقاد کرد و 
گفت: در چند روز اخیر در فضای مجازی عکس و 
ها  پارک  بهداشتی  های  سرویس  وضعیت  از  فیلم 
زدن همه سرویس  قفل  دلیل  و  است  منتشر شده 
اگر مصوبه  داد:  ادامه  او  بهداشتی چی است؟  های 
و  شود  مطرح  جلسات  در  باید  است  کرونا  ستاد 

اگر  و  باشند  باز  که  است  نیاز 
مشکلی است باید نیرو به جای 
چند  روزی  آن،  تنظیف  یکبار 

بار این کار را انجام بدهد.
مدیرعامل  سعیدی،  بایک 
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 
مورد  این  در  شهرداری  سبز 
در  که  مسکونی  منزل  گفت: 
داشت  وجود  ملک  این  کنار 
و  را شهرداری خریداری کرده 
دیوار  و  شد  تخریب  به  اقدام 
متر  سانتی   ۴۰ قسمت  این 

است و به صورت مشاع است و از طرفی دیوار جلوه 
و  مرکزسیرجان شناسی  با  مکاتباتی  نداشت  خوبی 
اداره  ارشاد کردیم که به دلیل قرار گرفتن در مسیر 
استفاده  مشاهیر  های  چهره  از  گهر  گل  ورزشگاه 

شود که تایید شد.
پیمانکار  موضوع  این  برای  افزود:  ادامه  در  او 
میلیون   1۴۰ طرح  این  این  هزینه  کل  و  مشخص 
تومان در نظر گرفته شد که ما نامه زدیم به واحد 
آن  برای  ندارد  مشکلی  ملک  این  اگر  که  حقوقی 
اقدام کنیم و به اگر مشکلی پیش وجود داشت واحد 
حقوقی به ما اعالم می کرد و زمانی واحد حقوقی 
اعالم نکرد، اقدام به انجام این کار از سوی پیمانکار 

گرفته شد و به قسمت های هزینه بر طرح نرسیده 
بود که پنجشنبه مالک اقدام به تخریب ملک کرد.

های  سرویس  تنظیف  بحث  به  پاسخ  در  سعیدی 
بهداشتی گفت: دستور ستاد کرونا بود که سرویس 
کارتن  ها  شب  ولی  شود  زده  قفل  بهداشتی  های 
خواب ها قفل ها را می برند و نیروی ما این قسمت 
ها را تمیز می کند و به دلیل خاموشی نورها برای 
نیروی ما نیز خطرناک است به طور مثال در پارک 
جنب بیمارستان غرضی نیرو گشتی ها ما را چاقو 
زدند. وی ادامه داد: به این شکل نیست که تنظیف 
که  داریم  ها  پارک  در  را  مشکل  این  ما  اما  نشود 
کارتن خواب ها و کودکان کار اقدام به تخریب می 

کنند.

شرکت  فرآوری  مدیر  خبر:  گروه 
معدنی و صنعتی گل گهر گفت: با اعتماد 
 ۲۵ از  بعد  توانستیم  داخلی  جوانان  به 
سال برای اولین بار در مجموعه گل گهر 
و با اتکا به تخصص و تجربه متخصصین 
و  غبار  کاهش  راستای  در  داخلی 
تجهیزات  بکاری  آماده  و  تولید  افزایش 
اساسی  تعمیرات  توانمندی  و  دانش  به 
غبارگیر  فیلترهای  الکترواستاتیک 

)ESP( دست یابیم.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس  گهر،  گل  شرکت  بین الملل 

تعویض  و  تعمیر  افزود:  شکاری  حسن  محمد 
خورهای  ضربه  و  زن  ضربه  از  درصد   ۸۰ از  بیش 
زن  ضربه  های  گیربکس  موتور  سرویس  صفحات، 
های کانال ها، ترمیم صفحات تقسیم گاز ورودی، 
تعمیر رپینگ های صفحات دیسشارژها و ساخت و 

 ESP ترانس  ولتاژ  تنظیم  کانورتر  عدد  یک  نصب 
در  انجام شده  اقدامات  مهمترین  از  گوشه ای  تنها 
هزار  دوازده  از  بیش  صرف  با  که  است  راستا  این 
نفر ساعت کار به دست جوانان متعهد داخلی انجام 

شده است.

بار  نوارنقاله  طراحی  به  همچنین  وی 
تر   آسیاهای  خردایش  مدار  از  برگشتی 
ساخت  طراحی،  افزود:  و  کرد  اشاره  هم 
جهت  ها  نقاله  نوار  و  سرند  اندازی  راه  و 
آسیاب های  از  برگشتی  بار  برگرداندن 
خطوط ۵ و ۶ و ۷ به ورودی مدار خردایش 
انجام  شرکت  داخلی  متخصصین  توسط 
افزایش  به  منجر  دستاورد  این  که  گرفت 
انرژی،  مصرف  کاهش  وری،  بهره  و  تولید 
بارهای  انباشت  و  انتقال  هزینه های  حذف 
برگشتی، کاهش تردد ماشین آالت سنگین 
حذف  ایمنی  افزایش  سایت،  محوطه  در 
و  محوطه  در  ها  آسیاب  خروجی  دوغاب  ریزش 
بهبود نظافت شده و همه اینها میسر نمی شود مگر 
با اعتماد به تخصص مهندسانی که تمام تالش خود 
این شرایط سخت تحریمی  را برای خودکفایی در 

به کار گرفته اند.

در جلسه شورای شهر در پی تخریب واحد مسکونی بلوار امین عباسی مطرح شد؛

هدر دادن بیت المال در شهرداری 

مدیر فرآوری شرکت گل گهر عنوان کرد: 

دست یابی به دانش تعمیرات فیلترهای غبارگیر 

در نشست هم اندیشی با 
اصحاب فرهنگ و هنر مطرح شد؛

نقطه نظرات هنرمندان
 راهگشای حوزه هنری است

شهرستان  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  اندیشی  هم  نشست  خبر:  گروه 
و  معدنی  شرکت  همراهی  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  ریاست  با 

صنعتی گل گهر سیرجان برگزار شد.
از  جمعی  نشست  این  در  ارشاد،  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیشکسوتان و فعاالن فرهنگ و هنر شهرستان در رشته های گوناگون 
پرداختند.  خود  پیشنهادات  نظرات،  بیان  به  و  آمدند  هم  گرد  هنری 
حافظی ریاست اداره ارشاد در این جلسه ضمن اشاره به جایگاه واالی 
هنر و هنرمند در جامعه گفت: هدف اصلی این جلسه ادای احترام به 
جامعه هنری شهرستان و استفاده از نظرات و پیشنهادات آن ها است.  
و  پتانسیل ها  توانمندی ها،  بتوانیم  تا  گذاشتیم  این  بر  را  جمعی  خرد 
آن  ارتقاء  راستای  در  و  بشناسیم  را  هنر شهرستان  و  فرهنگ  جایگاه 
ها بکوشیم. وی افزود: به دنبال این هستیم تا نقطه نظرات هنرمندان و 
پیشکسوتان این حوزه را بشنویم و راهکارهای آن ها را دریافت کنیم تا 
بتوانیم برای اولویت بندی مسائل هنری شهرستان با همراهی شرکت گل 

گهر برنامه های مدونی را در نظر بگیریم.
به  اشاره  با  نیز  ابوذر حلوایی، رئیس روابط عمومی شرکت گل گهر 
اجرای طرح های هنری در  با  آمادگی همراهی  اینکه شرکت گل گهر 
شهرستان را دارد، گفت: مدیرعامل بومی گل گهر دغدغه هنر را دارد و 
هدف اصلی شرکت گل گهر برقراری ارتباط مستقیم با هنرمندان است، 
اما باید مشخص شود که ما با چه کسی در جامعه هنری طرف هستیم. 
آیا باید با یک نماینده از جامعه هنرمندان این ارتباط را برقرار کنیم یا با 
هر هنرمند به صورت مجزا. وی افزود: توجه شرکت گل گهر به همه ابعاد 
هنر است. سعی کردیم پای واسطه ها را حذف کنیم و به طور مستقیم 
با هنرمندان ارتباط بگیریم. منکر وجود برخی نواقص نیستیم اما تمام 
تالش خود را برای اعتالی هنر شهرستان می کنیم. حلوایی تصریح کرد: 
پذیرای هر گونه طرح و پروژه هنری که قابل ارائه و دفاع باشد هستیم 
به هنر و هنرمند کلیه شرکت های گل گهر  ویژه  توجه  راستای  و در 
را ملزم کرده ایم که واحد امور فرهنگی را در چارت سازمانی خود در 
حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  گهر  گل  عمومی  روابط  مدیر  بگیرند.  نظر 
آموزش فعالیت های هنری نیز آمادگی برگزاری هر نوع دوره و کالس 
بتوانیم در راستای توسعه و پرورش استعدادهای  تا  را داریم  آموزشی 
کلیه  نمایندگان  است  برداریم.گفتنی  را  موثری  گام  شهرستان  هنری 
انجمن های هنری حاضر در جلسه دغدغه های خود را بیان و مواردی را 

پیرامون مشکالت و مسائل حوزه هنر شهرستان مطرح کردند.



3 میراث فرهنگی  نسیـم امید
توسط سه نفر مسافر در محور بافت- سیرجان انجام شد؛

بستن دست و پای راننده
 و سرقت ماشین یک همشهری

راننده  تاکسی  هفته گذشته یک همشهری  گروه حوادث: 
بین شهری در حالی سه مسافر را از سیرجان به مقصد بافت 
مواجه  خودرو  سرقت  و  جانی  تهدید  با  که  بود  کرده  سوار 

شد.  
من  اینکه  بیان  با  سیرجانی  راننده  امید،  نسیم  گزارش  به 
بازنشسته هستم و برای زمان بیکاری مسافر سوار می کنم، 
در این رابطه به نسیم امیدگفت: روز 19 ماه رمضان  3 نفر 
مسافر را به مقصد بافت سوارکردم و پس از حرکت حدود۷ 
ها  آن  از  یکس  کردیم  عبور  اسطور  روستای  از  کیلومتر  تا۸ 
گفت: در کنار پارکینگ بایست تا سرویس بهداشتی بروم. او 
در ادامه افزود: زمانی که ایستادم پس از چند دقیقه یکی از 
آن ها یقه من را گرفت و با اون یکی دیگر با نوار چسب دهنم 
را بست و پیراهنم را پاره کردند سپس چشم، دست و پاهایم 
را باآن بستند و پس از طی مسیر در فاصله ای از جاده من را 
رها کردند.  این همشهری ادامه داد: حدود یک ساعت پس 
از رها کردنم یک نفر چوپان در مسیر من را دید و چند زنبور 
دار که در نزدیکی آن جا بودند را خبرکرد. او افزود: پس از 
این که آمدند با پلیس تماس گرفتند و پلیس بافت مشخصات 
شده  خراب  مسیر  در  ماشین  خوشبختانه  که  داد  را  ماشین 
به  بافت  پلیس  و  بودند  کرده  فرار  گذاشتن  با  دزدها  و  بود 
را داخل ماشین جا  از دزدان گوشی اش  من گفت که یکی 

گذاشته و از این طریق احتمال پیدا شدنشان هست. 

انگیزه قاتل 
اختالفات شخصی با مقتول بوده است

با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
اشاره به وقوع قتل یک مرد جوان در پارک یاسمن این شهر 
از شناسایی و دستگیری قاتل طی ۴۸ ساعت از زمان وقوع 

قتل خبر داد.
خبر  این  تشریح  در  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ   
یاسمن  پارک  در  قتل  فقره  یک  وقوع  اعالم  پی  در  گفت: 
با  محل  در  حضور  با  آگاهی  پلیس  ماموران  سیرجان،  شهر 
گردن  ناحیه  از  که  جوان  مرد  یک  خون  به  آغشته  جسد 
دچار جراحت عمیقی شده بود روبرو شدند و ضمن واکاوی 
صحنه، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند. وی در 
انجام  با  آگاهی  پلیس  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  ادامه 
شدند  موفق  بعدی  میدانی  تحقیقات  و  اطالعاتی  اقدامات 
هماهنگی  از  پس  را  وی  و  شناسایی  را  قاتل  فرد  هویت 
شهرستان  ورودی  محور  از  نقطه  یک  در  قضائی  مرجع  با 

دستگیر کنند.
بعدی  های  بازجوئی  در  متهم  این  داد:  ادامه  نژاد  ایران   
را  خود  انگیزه  و  اعتراف  قتل  این  انجام  به  زود  خیلی 
پارک  در  وی  با  درگیری  و  مقتول  با  شخصی  اختالفات 
عنوان و بیان کرد: در شب حادثه، مقتول که از قبل با هم 
آشنایی داشتند را در پارک مشاهده و پس از درگیری با وی 
با استفاده از یک قبضه کارد ضربه ای به گردن او وارد می 

کند که منجر به پارگی شریان اصلی و فوت او می شود.

 خبر
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قدیمی  و  تاریخی  آثار  فرد:  حیدری  سجاد 
تخریب  حال  در  مرور  به  سیرجان   شهرستان 
دلیل  به  تاریخی  بناهای  این  از  برخی  است. 
داشتن سقف و مکانی گرم در مرکز شهر ، شرایط 
را برای تجمع افراد آسیب دیده اجتماعی فراهم 
معتادان  و  کارتن خوابها  از  بسیاری  و  بود  کرده 
بادگیر  و  ها  یخدان  وارد  شب  گذراندن  برای 
اریبهشت،   ۲۸ مناسبت  به  شوند.   می  چپقی 
از  و میراث فرهنگی گزارشی  روز جهانی موزه 
وضعیت چند اثر تاریخی شهر تهیه کردیم که 
و  کارشناسان  مطالبه  از  یکی  که  این  علیرغم 
شهروندان رسیدگی به این آثار است و هر ساله 
مشکالت  این  کردن  برطرف  برای  هایی  وعده 
داده می شود اما اقدام خاصی صورت نمی گیرد.

بادگیر چپقی محل کارتن خواب ها
 شده است

برای گزارش به محل یکی از آثار تاریخی در 
مرکز شهر رفتیم. بادگیر چپقی که علیرغم این 
که در سال های گذشته مرمت نسبی آن انجام 
این  در  و  است  شده  رها  خود  حال  به  اما  شد 
نگرفته  اقدامی صورت  نگهداری آن  برای  مدت 
است. رضا یکی از اهالی گفت: این بنا شب ها 
محل استراحت کارتن خواب ها شده است و بر 
در دیوار آن یادگاری و نقاشی کشیدند و برخی 
قسمت های دیوار در حال تخریب دوباره است. 
این مکان تاریخی  نه تنها نگهداری از آن صورت 
نگرفته بلکه به گفته برخی اهالی محل خطری 
برای شهروندان است، چون شب ها افراد خاص و 
کارتن خواب ها در آن هستند و برای فرزندان و 

خانواده های آن ها خطرناک است.
ساخت و سازهای سبک جدید

 در  عدم نظارتی مسئوالن
که  است  سیرجان  قدیمی  بازار  بعدی  مورد 
مشهور به بازار دوقلوی استان که ارزش تاریخی 

روبه رو  یک سری مشکالت  با  دارد  اقتصادی  و 
است که در نشریات و رسانه ها بارها مطرح شده 
است. جلسات رسیدگی به مشکالت و مرمت بازار 
با حضور مسئوالن میراث فرهنگی، اداره اوقاف، 
فرمانداری، شهرداری و شورای شهر برگزار شده 
است و علیرغم اعالم های برطرف کردن مشکالت 
توجهی  خور  در  اقدام  ذیربط  مسئوالن  توسط 
انجام نشده است. در بازدید از بازار با ساخت و 
هویت  به  که  می شویم  روبرو  جدیدی  سازهای 

تاریخی این بازار آسیب زده است. 
حسین یکی از کسبه بازار گفت: برخی مغازه ها 
درهای  از  قدیم  نمای  تخریب  با  نوسازی  در 
که  کرده اند  استفاده  بازار  در  جدید  کرکره ای 
نشان از نبود نظارت و بی مسئولیتی متولیان امر 
بازار جزو آثار تاریخی  دارد، در صورتی که این 
از  شود.  مرمت  قدیمی  صورت  به  باید  و  است 
طرفی بازار با توجه به تاسیسات نامناسب مثل 
سیم های برق رها شده امکان هر لحظه حادثه 

را دارد.
تصرف و کاشتن درختان پسته

 داخل حصار  قلعه سنگ
عالوه بر این آثار که در مرکز شهر وجود دارد 
برخی آثار بیرون از شهر هستند که وضعیت ان 
ها به نوعی بدتر از این ها است. قلعه سنگ که 
به  و  است  سیرجان  آثار  ترین  تاریخی  از  یکی 
دلیل شرایطی که دارد محلی برای پیست موتور 
دلیل  به  از طرفی  و  است  جوانان شده  سواری 
عدم بازدید و نظارت مسئوالن برخی از کشاورزان 
اقدام به کاشت درخت از جمله پسته در داخل 
حصار قلعه کردند و به راحتی آبیاری می کنند 
و عالوه بر تصرف اراضی، اگر اثری در این مکان 

وجود داشته باشد از بین می رود.  
باید برای آثارتاریخی

 »کاربری« تعریف شود

وحید حسینی، کارشناس حوزه میراث فرهنگی 
در این رابطه بیان کرد:  در سال های اخیر بارها 
شاهد تخریب آثار تاریخی  بنا به دالیل مختلف 
آثار،  به  شهروندان  اهمیتی  بی  بحث  جمله  از 
وندالیسیم  و کارتن خواب ها و... بوده ایم. اودر 
ادامه افزود: با توجه به این که چند سال گذشته 
در حوزه مرمت آثار تاریخی کارهایی انجام شد 
»کاربری«  تاریخی  اثر  یک  برای  زمانی  تا  اما 
تعریف نشود، مشکل آن ها برطرف نمی شود، 
چون مرمت و تعمیر بنا است ولی اصل تعریف 
کاربری است که در کنار محافظت از جنبه جذب 

گردشگر و... داشته باشد.  
بحث  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  حسینی 
در  گفت:  نیست،  بنا  مرمت  غیرعلمی  و  علمی 
بنا  هر  برای  مناسب  کاربری  باید  حاضر  حال 
تعریف شود و اگر این اتفاق نیفتد دوباره مرمت 
انجام می شود و باز همین مشکالت پابرجا است. 
سرمایه  از  باید  فرهنگی  میراث  کرد:  اضافه  او 
با  و  کند  استقبال  خصوصی  بخش  گذارهای 
تعریف کاربری درست و منطقی آثار را زنده کند. 

این کارشناس با بیان اینکه باید برنامه جامع 
های  ارگان  راستا  این  در  افزود:  باشیم،  داشته 
مختلف باید همکاری کنند چون یکی از راه های 
جذب درآمد در جهان گردشگری است تا همان 
شهرهای  ویا  یزد  مثل  بزرگی  شهرهای  گونه 
کوچک آن، زرند و رفسنجان برای حوزه تاریخی 
تر  بیش  زمینه  این  در  نیز  ما  کار کردند،  خود 

تالش کنیم. 
حسینی با اشاره به بازار و یخدان های دوقلو، 
م بادگیر چپقی  که در شهرهای غربی نمایش 
گذاشته می شوند، گفت: شهروندان ما به  آثار 
تاریخی زیاد اهمیت نمی دهند و نیاز است در 
اضافه  باشند. وی  داشته  را  راستا همکاری  این 
کرد: برای مرمت بازار و یخدان های دوقلو تفاهم 
نامه ای بین میراث و شهرداری و متولیان منعقد 
شد شهرداری برای کف سازی بازار و ایجاد گذر 

فرهنگی در کناریخدان های دوقلو انجام دهد.
بودجه میراث فرهنگی دو سال 

اخیر صفر بوده است
نبی اله جعفری، رئیس اداره میراث فرهنگی 

سیرجان، در این باره بیان داشت: در سال های 
قبل ۷ الی ۸ اثر تاریخی شهر با اعتبارات دولتی 
و خصوصی که معین های اقتصادی هر بخش 
گذاشتند، مرمت شد و به نوعی در هر ۵ بخش 
این سوال که چرا  به  کار کردیم. وی در پاسخ 
تمام آثار به حال خود رها شدند، گفت: بودجه 
و  است   بوده  و 99 صفر  در سال 9۸  ما  اداره 
معین های اقتصادی در این یکی دو سال کاری 
را انجام ندادند و تنها دلیل این موضع این است  
و در حال حاضر مجمع خیرین سالمت، مرمت 
خانه دکتر صادقی و گل گهر خانه صدرزاده را 

انجام می دهند.
جعفری ادامه داد: ما دستگاه هماهنگ کنند 
ها  آن  سند  آثار  این  اکثر  و  هستیم  دولتی  و 
متعلق به شخص است و هر موسسه یا شرکت 
یا شخصی برای این موضوع اقدام کرده استقبال 
کاربری  تعریف  به  نیاز  آثار  این  برای  و  کردیم 
داد:  ادامه  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  است. 
برای مرمت بادگیر چپقی تاکنون دو باره در کار 
گذاشتیم ولی باز کارتن خواب خراب می کنند 
انتظامی هماهنگ کردیم،  نیروی  با  بار  و چند 

برخورد کرد ولی تاثیر نداشته است. 
برای  شهرداری  نامه  تفاهم  خصوص  در  وی 
که  بوده  میراث  برعهده  بازار  سقف  گفت:  بازار 
قبال انجام شده است ولی برای مابقی مرمت بازار 
تفاهمنامه منعقد شد و شهرداری قرار است که 
کف بازار را مرمت کنند. جعفری با بیان اینکه 
تنها اداره ای هستیم که هیچ مبلغی از بودجه 
می  هزینه  آثار  برای  و  کنیم  نمی  نگهداری  را 
ما صفر  اعتبار  ها ردیف  این سال  در  اما  کنیم 
بوده است، افزود: با فرمانداری صحبت کردیم که 
عالوه بر در نظر گرفتن بودجه سال 1۴۰۰ میراث 
همکاری معین های اقصادی را برای آثار تاریخی 

پای کار بیاورد. 

گزارش نسیم امید، به مناسبت روز میراث فرهنگی؛

رها شدگی آثار تاریخی سیرجان
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حرام خوارها
 به صورت خوک محشور می شوند

گروه فرهنگ: روایت شده است »معاذ بن جبل« - یکی از اصحاب 
پیامبر- دربارۀ این آیه و آیات ) سوره نبا( پس از آن از پیامبر اکرم 
)ص( پرسش کرد. پیامبر در پاسخ او فرمود: »ای معاذ، دربارۀ مطلب 
بزرگی و پرسش کردی.« آنگاه چشمان مبارکش را فرو بست و فرمود: 
»ده طایفه از اّمت من به طور پراکنده محشور می شوند. خداوند آنها 
را از میان مسلمانان مشخص فرموده. صورت بعضی از آنها به شکل 
اند  وارونه  بعضی  و  به صورت خوک  برخی  و  است  بوزینه  و  میمون 
به صورت  این حال  در  و  است  پایین  و صورتشان  باال  پاهایشان  که 
و  این طرف  به  و  کورند  بعضی  زمین کشیده می شوند.  به  هایشان 
آن طرف می روند. بعضی کر و گنگ هستند و شعور ندارند. بعضی 
که  شود  می  جاری  دهانشان  از  و چرک  جوند  می  را  خود  زبان  ها 
اهل محشر از بوی گند آن ناراحت می شوند. بعضی دست و پایشان 
بریده. بعضی از ایشان برشاخه هایی از آتش آویزان اند و بعضی از آنها 
عفونتشان از مردار گندیده بدتر است و بعضی از ایشان با لباس هایی 
از مس گداخته شده در آتش که چسبیده به بدنشان است، پوشیده 
اند.  مردم  از  چینان  اند، سخن  میمون  صورت  به  که  آنها  اند.  شده 
آنهایی که به صورت خوک اند، حرام خوارها هستند. آنهایی که وارونه 
اند، ربا خواران هستند.کورها کسانی هستند که در قضاوت ظلم می 
می  بزرگ  را  اعمالشان  که  ها، کسانی هستند  و گنگ  کرها  کردند. 
شمردند.کسانی که زبان هایشان را می جوند، علما و قاضیانی هستند 
که اعمالشان مخالف سخنانشان بوده است. آنها که دست و پاهایشان 
آنها  را آزار می دادند.  بریده شده، کسانی هستند که همسایگانشان 
را  مردم  که  هستند  کسانی  اند،  آویزان  آتش  از  هایی  شاخه  به  که 
نزد سالطین می بردند ]و باعث آزار و اذیت آنها می شدند[. کسانی 
که از مردار متعفن ترند، آنهایی هستند که ]از حرام[ شهوت رانی و 
لذت جویی می کردند و حقوق واجب مالی خود را که حق ا... است، 
ادا نمی کردند و کسانی که لباس آتشین بر تن دارند، فخرفروشان و 

متکبران هستند.

پل صراط؛ پل عبودیت و تقوا
امام سجاد )ع( در دعای ابوحمزه - که دعای خیلی خوبی است - 
ترس از قیامت را تشریح می کنند: »ابکی لخروجی عن قبری عریانا 
ذلیال حامال ثقلی علی ظهری«؛ امروز می گریم برای وقتی که عریان و 
ذلیل و بار سنگین عمل بر دوشم از قبر بیرون می آیم. »انظر مّرۀ عن 
یمینی و اخری عن شمالی اذ الخالئق فی شأن غیر شأنی لکّل امرء 
منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفرۀ ضاحکۀ مستبشرۀ«؛)11( 
یک عده چهره هاشان خندان است و خوشنود و خوشحال و سربلندند. 
این ها چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که در دنیا از پل صراطی که 
حقیقت و باطن اش در آن جاست و مثال آن در این جاست، توانسته اند 
رد شوند. این پل صراط، پل عبودیت، پل تقوا و پل پرهیزگاری است. 

   معرفت

ویژه

کمبود تخت و امکانات بستری در اورژانس
فارس: دکتر غالمرضا جهانشاهی، رئیس بیمارستان امام رضا 
)ع( سیرجان گفت: اوج گیری کرونا و افزایش مراجعات بیماران 
کرونایی، شهرستان سیرجان را با کمبود امکانات بستری حتی 
در اورژانس مواجه کرده است. وی با اشاره به کمبود امکانات 
بستری تصریح کرد: در بخش دارو هم کمبود مشاهده می شود و 
گالیه مردم در گرانی داروها نیز به حق است چون کمبود داروی 

داخل داریم و از داروهای خارجی استفاده می کنیم که قاعدتا بار مالی بیشتری را دارد. 
در حال حاضر عالوه بر ۶۰ نفر بستری در اورژانس سرپایی ۷۰ نفر هم در بخش های 
آی سی یو بستری هستند که حال ده نفر از آنها وخیم است و باید در کم شدن موج 

کرونا و مهار آن در پیک چهارم همکاری صورت گیرد.

نابود کردن ساختارهای کشور
نسیم امید: انتقاد احمدی نژاد از شورای نگهبان: می 
گویند چون قانون اساسی گفته است نظارت بر انتخابات 
ریاست جمهوری بر شورای نگهبان است پس می توانیم 
قانون بنویسیم! این همه اختیارات برای نهادها در قانون 
اساسی تعریف شده است، آیا هر نهادی می تواند برای 
خودش قانون بنویسد؟ یعنی هر نهادی حوزه اختیاراتش 
را برای خودش تعریف کند؟ این چه منطقی است و با کدام منطق حقوقی جهان 
سازگار است؟ این جز نابود کردن ساختارهای کشور هیچ تأثیری ندارد. آشکارا قانون 

اساسی را زیرپا می گذارند! قانون اساسی شرایط رئیس جمهور را مشخص 
کرده است. تمام شد. 

ارتقا مهارتهای زندگی زنان سرپرست خانوار 
نسیم امید: به همت بهزیستی سیرجان وهمکاری مرکز 
آموزش فنی وحرفه ای این شهرستان جامعه هدف بهزیستی 
تحت آموزش های ارتقای مهارت های زندگی و شغلی قرار 
گرفتند .به گزارش روابط عمومی بهزیستی، حسینی، رئیس 
اندیشی  هم  متعدد  جلسات  تشکیل  با  گفت:  بهزیستی 

وهمکاری با مرکز آموزش فنی وحرفه ای و انعقاد تفاهم نامه زمینه ارائه آموزش های 
ارتقا مهارت های زندگی وشغلی جامعه هدف بهزیستی  به خصوص زنان سرپرست 
خانوار فراهم شد و هم اکنون با همکاری مراکز آموزش خصوصی تعداد 2۸ نفر از زنان 
سرپرست خانوار واعضای خانواده آنان تحت آموزشهای ارتقا مهارت های شغلی قرار 

دارند و خانواده های بعد به ترتیب در مراحل بعدی مورد آموزش قرار خواهند گرفت.

)

انتقادها، پیشنهادها و مشکالت
 خود و پیرامون را به ما پیامک بزنید.

نسیم سالم

0916۲7۵6۲6۵ 

محله محوری

 یکی از راههای ارتقا کیفیت زندگی است 
عمادالدین یوسفی: نزدیک انتخابات ریاست 
هستیم  روستا  و  شهر  شوراهای  و  جمهوری 
نقد  البته  نیست،  زمان، زمان تخریب گذشتگان 
و بررسی عملکردها قابل قبول است. زمان آمدن 
به میدان و ساختن است، باید آمد، قوی آمد، با 
فکر آمد، با تدبیر آمد، با امید آمد، فقط برای یک 
هدف  و آن هم تالش برای تفکر و خرد جمعی 

و دست در دست هم دادن برای آبادانی قطعاً در هر مجموعه اجرایی، 
ضعف و کم کاری جزو الینفک خواهد بود و این امریست کامال طبیعی 
که تزریق اندیشه های نو و جدید می تواند آن مجموعه را ترقی بخشد.

 کیفیت زندگی به میزان برخورداری از امکانات شهری و احساس 
رضایت از آن تعریف می شود. شاید مهم ترین وظیفه شوراها، تدوین 
انداز برای ایجاد شهری با کیفیت برای مردم و از  و تهیه یک چشم 
طرف دیگر برنامه ریزی برای اجرای پروژه هایی که باعث بهبود زندگی 

شهروندان گردد باشد.
انجام  با تشویق و تسهیل  پس مجموعه شورا و شهرداری می تواند 
کار برای توسعه دهندگان شهری که با تفکر پیشرفت مالی کار انجام 
را  مردم  نیاز  که  کرد  هایی  پروژه  انجام  به  مجاب  را  ها  می دهند،آن 
برطرف کنند. با این عمل هم توسعه گر شهری، هم مجموعه شورا و 

شهرداری و در نهایت مردم ذینفع خواهند بود.
سیرجان در این باب با وجود منطقه معدنی و صنعتی گل گهر بسیار 
جای کار دارد. محله محوری یکی از راه های دیگر ارتقا کیفیت زندگی 
می باشد. با توجه به اینکه در این محدوه بیشتر افراد دارای خصوصیات 
پروژه  یک  انجام  هستند  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  مشترک 
متناسب با این خصوصیات می تواند تجلی خیلی روشنی داشته باشد. 
بهترین راه جهت انجام این مهم می تواند نیازسنجی از خود ساکنین در 
مرحله اول و برنامه ریزی جهت بررسی توجیه اقتصادی و امکان انجام 

در مرحله دوم و در نهایت اجرای طرح و پروژه باشد.
امید است با ایجاد یک پیوند قوی تر بین مجموعه گل گهر و شورا 
شهر،کیفیت زندگی شهروندان روز به روز افزایش یابد. کیفیت زندگی 
و بهبود و یا کاهش آن برای مردم،کامال قابل لمس و درک است، پس 
کاندیداهای انتخاباتی نمی توانند عملکردی شعارگونه و تبلیغاتی در ایام 
انتخابات در پیش گیرند. زیرا انتخاب یک فرد نامناسب قطعا منجر به 
کاهش کیفیت زندگی یک شهر خواهد شد و همچنین انتخاب چند 
فرد تکنوکرات می تواند زمینه ساز برطرف کردن بسیاری از مشکالت 

در زمینه های مختلف شهری شود.
با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که برنامه ریزی شهری 
را میتوان با در نظر گرفتن سه اصل نیازهای جمعیتی، رفع مشکالت 
و توسعه انجام داد. واضح و مبرهن است که در کنار برنامه ریزی های 
تخصصی شهری نیاز به یک تیم اجرایی حرفه ای و قوی با مدیریت 
یک فرد کوشا، دلسوز، ازخود گذشته و آگاه می باشد. امید است در ماه 
آینده شورا  اعضای  و  بخورد  رقم  برای سیرجان  اتفاقات خوبی  آینده 
زندگی  کیفیت  افزایش  در  گذشته  به  نسبت  بیشتر  هرچه  بکوشند 

شهری همشهریان بکوشند.
                                                     * فعال اجتماعی فرهنگی

رسیدگی به مشکالت خانواده های زندانیان
میزان: محسن نیک ورز، دادستان عمومی و انقالب 

سیرجان در اجرای اولویت های دستگاه قضایی و به منظور 
رسیدگی به مشکالت خانواده زندانیان در جریان بازدید از 
خانواده زندانیان نیازمند بیان کرد: در راستای اجرای تاکید 
دین مبین اسالم و همچنین سیاست های دستگاه قضایی 
با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین رفع مشکالت معیشتی خانواده 
زندانیان با تعدادی از خانواده های زندانیان این شهرستان دیدار شد. وی اظهار کرد: 
در این دیدار ضمن سرکشی از منازل خانواده زندانیان نیازمند، سبد کاالی معیشتی 
از طریق انجمن حمایت به آنان اهدا و مشکالت و درخواست های آن ها مورد رسیدگی 

قرار گرفت.
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