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سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان موجی 
از حیرت و تعجب فعاالن سیاسی و مسئوالن کشوری را برانگیخت. هر چند 
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مبهم بودن دخل وخرج شهرداری سیرجان 
نسیم امید: بودجه ای که هر ساله شهرداری و شورای شهر سیرجان اعالم می کنند اعداد و ارقام بزرگی است ولی خروجی آن شفاف نیست به طور مثال بودجه سال گذشته شهرداری 460 میلیارد تومان تصویب 
شده بود که رقم قابل توجهی بود و با توجه به کارهایی که در بحث زیرسازی  و آسفالت معابر و خدمات دیگر انجام شد، با این بودجه همخوانی ندارد و در حال حاضر ابهام های فراوانی در عملکرد درآمد و هزینه های 

شهرداری ایجاد شده است. طبق ماده 71 قانون شوراها، شهرداری و شورای شهر باید گزارش درآمد و هزینه ها را 6 ماهه به صورت شفاف به شهروندان گزارش دهند که خبری از آن نیست...
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در پی رد صالحیت های گسترده شورای نگهبان؛
بایکوت اصالح طلبان

صالحیت  بررسی  نتایج  اعالم  با  گذشته  هفته  امید:  نسیم 
توسط  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزدهای 
شورای نگهبان موجی از حیرت و تعجب فعاالن سیاسی و مسئوالن 
ممکن  برخی  برای  اخبار  این  باور  چند  هر  برانگیخت.  را  کشوری 
پایان  گمانه زنی ها  همه  نگهبان،  شورای  رسمی  اعالم  با  اما  نبود، 
یافت و سید ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، محسن رضایی، علیرضا 
زاکانی، سیدامیرحسین قاضی زاده، محسن مهر علیزاده و عبدالناصر 
باره  این  تائید صالحیت شدند. در  نگهبان  از سوی شورای  همتی 

موارد ذیل مطرح می شود:
مردم  مشارکت   و  انتخابات حضور  هر  در  موضوع  1-اصلی ترین 
امام خمینی)ره(  است. حضرت  و خود  تعیین سرنوشت کشور  در 
یعنی مالک رأی مردم  دانستند  را رأی ملت  رابطه میزان  این  در 
است نه چند نفر شورای نگهبان که برای انتخابات محدودیت شدید 
ایجاد کنند. مقام معظم رهبری نیز در انتخابات ریاست جمهوری 
دستور  نگهبان  شورای  به  بیشمار  های  ردصالحیت  پی  1384در 
دادند: »مطلوب آن است که همه ی افراد کشور از صاحبان سالئق 
گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات 

را بیابند.«
2-بدیهی است یکی از الزامات حضور مردم و مشارکت حداکثری 
برای کشور  ایده های مختلف  و  انتخابات، حضور چهره ها  در  آن ها 
درصحنه انتخابات است تا مردم بتوانند نماینده ی خود را در میان 
داوطلب،  افراد  از  بسیاری  حذف  با  اکنون  کنند.  مشاهده  نامزدها 
انتخاباتی  رقابت  در  شرایط  واجد  نامزد  اصالحات  گفتمان  حداقل 

ندارد. 
ریاست  انتخابات  قانون  از  سوم  فصل    35 ماده  3-مطابق 
دایره  کردن  تنگ  و  است  نامزدها مشخص شده  جمهوری شرایط 
مندرج  شرایط  به جز  مواردی  گرفتن  نظر  در  و  تائید صالحیت ها 
غیرقانونی  و عملی  است  نگهبان  برخالف وظیفه شورای  قانون  در 
ریاست  انتخابات  نامزدی  ابالغ شرایط  لذا  است،  غیرقابل پذیرش  و 
جمهوری توسط شورای نگهبان به وزارت کشور در هفته های پیش 
مسئول  رئیس جمهور  روحانی،  و  است  بوده  اساسی  قانون  خالف 

اجرای قانون اساسی نیز با آن مخالفت کردند.
هر  معتقدند  کشور  سیاسی  کارشناسان  و  تحلیلگران  قاطبه   -4
چه تنوع گرایش های سیاسی حاضر در عرصه انتخابات بیشتر شود، 
می توان انتظار مشارکت بیشتری داشت؛ چرا که وجود حق انتخاب 
سبب  جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیداهای  میان  در  گسترده 
می شود بخش قابل توجهی از جامعه برای رأی دادن ترغیب شوند و 
این فرایند حتی می تواند آرای خاکستری را نیز به میدان انتخابات 

وارد کند.
و  قوم  هیچ  سرنوشت  »خداوند  کریم:  قرآن  فرموده  به  5-بنا 
بخواهند.« وظیفه  اینکه خودشان  نمی کند مگر  را عوض  طایفه ای 
و  سیاسی  نگاه  از  فارغ  که  است  ما  جامعه  آحاد  مدنی  و  دینی 
به جهت خون های عزیزانی  برای سربلندی کشورمان  و  گفتمانی 
انتخابات  درصحنه  شدند  ریخته  اسالم  و  نظام  این  برای  که 
مهم  موضوع  این  از  بی تفاوت  و  باشیم  داشته  حاضرشده مشارکت 
نگذریم. ضمن اینکه به عملکرد شورای نگهبان معترض بوده و آنرا 
اسالمی  جمهوری  نظام  آرمان های  و  اهداف  از  که  می داریم  اعالم 

فاصله گرفته می شود.
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منطقه  در  آتش سوزی  خبر:   گروه 
نیروی های  توسط  گذشته  هفته  چهارگنبد 
مردمی، آتش نشانان و نیروهای منابع طبیعی 
اطفا شد. فصل بهار و بازهم وقوع آتش سوزی 
و  چهارگنبد  منطقه  جنگل های  و  مراتع  در 
اخیر  سال  چند  در  موضوع  سیرجان  اطراف 
امسال  اما  زیاد رخ می داد  تابستان  در فصل 
با توجه کمبود بارش و خشک بودن بیابان ها 
موضوع  این  است.  شده  آغاز  زودتر  کمی 
پرداخته شده  آن  به  رسانه  در  بارها  تکراری 
است و نیاز است که مسئوالن منابع طبیعی 

راهکار  آن  برای  فرمانداری  در  بحران  مدیریت  و 
مناسبی را مشخص کنند. 

بطری های شیشه ای باعث آتش سوزی می شوند
این  در  محیط زیست  فعال  پاریزی،  فتحی  زهرا 
رابطه گفت: دو سال قبل محیط زیست هشدار داد 
مراتع،  گیاهی  پوشش  و  بارش ها  افزایش  دلیل  به 
غیرعمدی  و  آتش سوزی های عمدی  وقوع  احتمال 
رهگذران،  و  چوپانان  بی توجهی  دارد.  وجود 
سهل انگاری افراد هنگام حضور در مناطق تفریحی 
با  بازی  در  نوجوانان  و  کودکان  شیطنت  طبیعی، 
و  مقطوعات  مازاد  و  سرشاخه ها  زدن  آتش  آتش، 
جمله  از  مزارع  در  کشاورزی  محصوالت  بقایای 
عوامل آتش سوزی های غیرعمدی محسوب می شود.

در  آتش سوزی  وقوع  از  قبل  اینکه  بیان  با  او 
به  افزود:  باشد،  ایمنی  نکات  به  طبیعت حواسمان 
کمک عالیم، مسیر دسترسی به محل سکونت خود 
را مشخص کنید، طوری که از کنار جاده به خوبی 
)نظیر  شیشه ای  مواد  هرگز  باشند،  قابل تشخیص 
خرده شیشه  پالستیکی(،  و  شیشه ای  بطری  انواع 
مراتع  و  جنگل ها  داخل  در  را  مشابه  اشیای  و 
عمل  ذره بین  عدسی  همانند  اشیا  این  نکنید.  رها 

قابل  مواد  و  علوفه خشک  اشتعال  موجب  و  کرده 
ایجاد  باعث  و  شده  مراتع  و  جنگل ها  اشتعال کف 

آتش سوزی می شوند.
فتحی پاریزی اضافه کرد: از پرت کردن ته سیگار 
مراتع  و  جنگل ها  در  استفاده شده  چوب کبریت  یا 
خودداری کنید، باید گیاهان و علوفه سطح جنگل 
کاهش  دستی  برداشت  و  دام  چرای  با  را  مرتع  و 
داد و تنه های پوسیده و خشک درختان پاک سازی 
شود و یا در مواقع ضروری آتش را در جایگاه های 
دور  و  روشن  گاهی  پوشش  بدون  سطوح  یا  ویژه 
خاموش  هنگام  کنی،  محصور  سنگ چین  با  را  آن 
کردن آتش، خاکسترهای اجاق را بدون اطمینان از 
خاموش شدن کامل ) به وسیله آب یا مدفون کردن 

با خاک( رها نکنید.
در   که  افرادی  به  توصیه  با  کارشناس  این 
فاصله  تا  داشت:  بیان  می کنند،  زندگی  روستاها 
چندانی  درختان  نباید  خانه،  اطراف  متری   10
برابر  در  دفاع  برای  فضایی  اقدام  این  بکارید. 
آتش سوزی ایجاد می کند. بعدازاین فضا نیز شاخ و 
باید جمع آوری کرد  برگ ها و چوب های خشک را 
اطراف  در  آتش  به  مقاوم  گیاهان  و  درختان  یا  و 

سریع  گسترش  از  مانع  تا  بکارید  سکونت  محل 
چوب  دارای  درختان  )مثاًل  شوند  آتش سوزی 
مقاوم، کاج مقاوم به آتش و درخت همیشه بهار( 
همچنین باید منابع آب مانند استخر معمولی شنا 

و چاه آب در دسترس مأموران آتش نشانی باشد.
عوامل مشکوک به تلفن 1504 اطالع داده شود

منابع  اداره  رئیس  میرشاهی،  مهران  مهندس 
در  آتش سوزی  به  اشاره  با  سیرجان   طبیعی 
منطقه چهارگنبد مرز سیرجان و بردسیر در هفته 
حفاظت  یگان  مأموران  از  اکیپی  گفت:   گذشته 
منابع طبیعی شهرستان با هماهنگی ستاد بحران 
نیروهای  با  بلورد  بخشدار  و  فرماندار  ریاست  به 
بخشداری، شورای شهر و شهرداری بلورد به منطقه 
اعزام و با هماهنگی با واحد آتش نشانی معدن تخت 
در  بودند  حادثه  وقوع  محل  نزدیکی  در  که  گنبد 
محل حاضر شدند. وی اضافه کرد: با توجه به وزش 
که  بود  زیاد  بسیار  آتش سوزی  شدت  باد  شدید 
همین امر باعث شد کار سخت تر و اطفاء به سختی 
محیط زیست،  نیروهای  تالش  با  و  پذیرد  صورت 
همیاران طبیعت سیرجان، انجمن های مردم نهاد و 

مردم محلی سرانجام آتش خاموش کنند.
نقش شهروندان  به  توجه  با  ادامه  در  میرشاهی  
بیان  اتفاقاتی  این گونه  از  جلوگیری  در  اهالی  و 
داشت: از همه مردم بخصوص افرادی که در مناطق 
جنگلی حضور دارند تقاضا می کنیم که  در مناطقی 
مشخص شده  بخشداری ها  و  دهیاری ها  توسط  که 
یگان  نیروهای  و  نکنند  روشن  آتش  به هیچ عنوان 
چه  که  هستند  موضوع  بررسی  حال  در  حفاظت 
هستند  دخیل  مهم  امر  این  در  کسانی  یا  کس 
شناسایی و طی گزارشی به دستگاه قضایی  با آن ها 
برخورد قانونی می شود  و در صورت مشاهده چنین 
مواردی با شماره تلفن 1504 تماس حاصل بدهند.

فوتبال  ملی  تیم  دوستانه  دیدار  خبر:  گروه 
ملی  مرکز  در  جوانان،  و  ایران  بانوان  بزرگساالن 

فوتبال چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی 
شهرداری سیرجان، در این دیدار که با حضور عزیزی 
خادم، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد، تیم ملی 
شهرداری  بازیکنان  از  نفر   4 که  بزرگساالن  فوتبال 
مقابل  داشت،  ترکیب  در  دقیقه   90 را  سیرجان 

شهرداری  بازیکنان  از  نفر   5 حضور  با  جوانان  تیم 
با گل های  بر صفر  نتیجه 2  با  سیرجان، موفق شد 
بانوان  تیم  )بازیکنان  بهشت  شبنم  و  متولی  ملیکا 
دهد.   شکست  را  خود  حریف  سیرجان(  شهرداری 
در این دیدار دوستانه تیم های ملی افسانه چترنور، 
برازجانی  امینه  فاطمه  متولی،  ملیکا  بهشت،  شبنم 
عرفانی،  زهره  و  بزرگساالن  ملی  تیم  ترکیب  در 
و  نسب  جالل  رقیه  ستوده،  فاطمه  سروری،  مریم 

هستی فروزنده بازیکنان تیم فوتبال بانوان شهرداری 
سیرجان با مربیگری مریم جهان نجاتی رودرروی هم 

قرار گرفتند.
گفتنی است تیم های ملی فوتبال بانوان ایران در 
را  بزرگساالن، جوانان و زیر 17 سال خود  رده های 
برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کنند که 16 
نفر از بازیکنان تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان 

در ترکیب هر سه رده تیم های ملی حضور دارند.

درخواست عمومی در پی آتش گرفتن مراتع و جنگل های چهارگنبد؛ 

ضرورت  پیشگیری  ازآتش سوزی طبیعت

دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال بزرگسال و جوانان برگزار شد؛

رویارویی 9 بازیکن سیرجانی در ترکیب دو تیم ملی

در گردهمایی مدیران روابط عمومی مطرح شد:
وظیفه برقراری ارتباط دوسویه 

توسط روابط عمومی ها
گروه خبر: آیین گردهمایی مدیران روابط عمومی های سیرجان 
رئیس  شهرستان،  ویژه  فرماندار  سیرجان،  امام جمعه  حضور  با 
دفتر نماینده مجلس، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گل گهر 
ادارات شهرستان  و  نهادها  عمومی  روابط  مدیران  از  تنی چند  و 

سیرجان پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه سیرجان، در این مراسم که 
به همت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنعتی و معدنی گل 
گهر و فرمانداری سیرجان برپا شد، فرماندار ویژه شهرستان سیرجان در 
ابتدا گفت: روابط عمومی هر اداره یا سازمان جایگاه مهم و مؤثری دارد و 
معتقدم که مدیر رابط عمومی باید در حد مدیر  باشد و نگاه به او با ارزش 
باشد؛ چرا که وظیفه اطالع رسانی و برقراری ارتباط دوسویه اداره یا سازمان 
با مردم را بر عهده دارد و باید با شفافیت نسبت به اطالع رسانی و عملکرد 

مجموعه خود، اقدام کند.
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  بودن  رو  پیش  به  اشاره  با  وی 
جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر رو روستا، بیان 
کرد: در برهه حساس کنونی دشمن با تمام توان تبلیغاتی و رسانه ای خود 
اقدام به تخریب و ناامیدی مردم برای شرکت نکردن در انتخابات است 
که این وظیفه همه مسئوالن و مردم را سنگین تر می کند تا دشمن را در 
این امر شکست دهیم؛ رهبر معظم انقالب بر حضور پرشور و مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات تأکید دارند که در همین راستا یکی از وظایف 
روابط عمومی ها، تبلیغات گسترده عمومی با استفاده از مضامین و اشعار 
حماسی و بیانات رهبر معظم انقالب و دعوت مردم به حضور پای صندوق 

رأی است.
امام جمعه سیرجان در ادامه  با بیان نقش مؤثر مدیران روابط عمومی 
در اطالع رسانی دقیق و شفاف و ترویج صیانت از نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران، اظهار داشت: در دنیا تقوا مهم است و برای آخرت نیازمند 
عمل صالح و نیک هستیم پس نباید از قیامت غافل شویم و قطعاً کسانی 
هستند،  اسالم  پیامبر  و  اطهار  ائمه  مکتب  پیرو  و  حق  مسیر  در  که 

عاقبت به خیر می شوند.
ابوذر حلوایی پور؛ مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گل گهر در ادامه 
این آیین  با تقدیر از فعالیت های مجموعه روابط عمومی های شهرستان 
سیرجان، گفت: امروزه یکی از مهم ترین و اثرگذارترین ارکان هر نهاد یا 
سازمان، روابط عمومی آن مجموعه است که بتواند علمی و عملی فعالیت 
کند و ارتباط دوسویه مدیر اداره با مردم را به خوبی برقرار کند و نسبت به 
رفع مشکالت اقدام کند. گفتنی است در پایان این مراسم از مدیران روابط 

عمومی اداره های شهرستان سیرجان تجلیل شد.

تخصصی  و  پایه  آموزش  کارگاه  خبر:  گروه 
و  عمومی  روابط  توسط  که  آبرنگ  با  نقاشی 
امور بین الملل شرکت گل گهر با همکاری اداره 
از سه شنبه  اسالمی سیرجان  ارشاد  و  فرهنگ 
خود  کار  به  پنج شنبه  و  آغاز   گذشته  هفته 

پایان داد.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت گل گهر، این دوره آموزشی با تدریس 
استاد اکبر اکبری از اساتید مطرح و بین المللی 
این حوزه در سه روز متوالی توسط روابط  در 
با  و  گل گهر  شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی 
برگزار  ارشاد اسالمی  اداره فرهنگ و  همکاری 

شد.
گفتنی است در فراخوانی که اردیبهشت ماه 
آثار  هنرجویان  شد  منتشر  منظور  همین  به 

خود را ارسال و سه داور آثار دریافتی را داوری 
کرده و حدود 45 اثر انتخاب شدند که صاحبان 

این آثار در کارگاه مذکور شرکت کردند.
تدریس  دوره  این  در  که  مباحثی  مهمترین 
شد، پیرامون نقاشی با آبرنگ بود. در روز اول 
با  نقاشی  و  ها  بافت  ها،  تکنیک  هنرجویان 
آبرنگ را فرا خواهند گرفت. روز دوم اختصاص 
به فضای شهری و نقاشی در این حیطه داشت 
و  گرفت  انجام  پرتره  آموزش  سوم  روز  در  و 
کارگاه  در  حاضر  هنرجویان  به  دوره  پایان  در 
اعطا  آبرنگ  دوره  بین المللی  گواهی  آموزشی، 

شد.
از  یکی  اکبری  اکبر  استاد  است  گفتنی 
صاحب نظر  و  آبرنگ  المللی  بین  اساتید 
را  مختلفی  عناوین  که  است  نقاشی  عرصه 

المللی  بین  و  کشوری  های  جشنواره  در 
این  در  توانستند  هنرجویان  و  کرده  کسب 
نقاشی  مهم  های  تکنیک  آموزشی،  روز  سه 

با آبرنگ را از این استاد مطرح بیاموزند.

دوره  این  در  حضور  است  ذکر  قابل 
های  پروتکل  کلیه  رعایت  با  آموزشی 
ثبت  که  هنرجویانی  کلیه  برای  و  بهداشتی 

نام کرده اند، رایگان بود.

روابط  همت  به  و  معدن  هفته  مناسبت  به 
گهر،  گل  شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی 
اولین تور عکاسی معدن با حضور بالغ بر 45 
گذشته  هفته  در  سیرجانی   عکاسان  از  نفر 

برگزار شد.
بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
برای  این تور یکروزه عکاسی  الملل گل گهر، 
عکاسان حرفه ای و هنرجویان رشته عکاسی 
برگزار  تبلیغاتی(،  و  صنعتی  )مطبوعاتی، 
مختلف  مناطق  از  برنامه  این  در  حاضران  و 
جمله  از  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  منطقه 
تغلیظ  کارخانه  سازی،  گندله  کارخانه های 
سنگ شکن،  و  یک  شماره  معدن  غبار،  و 
کارخانه  هماتیت  کارخانه  کام،  پلی  کارخانه 
شرکت  کارخانه  فوالد،  جهان  شرکت  ذوب 
گهر   3 شماره  معدن  فوالد،  و  آهن  توسعه 

و  بازدید  کنسانتره  تولید  خطوط  زمین، 
عکاسی کردند.

را   خود  منتخب  های  عکس  عکاسان؛  این 
ماشین آالت  معدن،  و  انسان  محورهای  در 
معدن  معادن،  در  کار  سختی  کارخانه،  و 
به  را  معدن  و  اشتغال  و  زیست  محیط  و 
با  رابطه  همین  در  که  دبیرخانه جشنواره ای 
فراخوان قبلی برگزار می شود، ارسال خواهند 
تور؛  این  ارسالی  های  عکس  بین  از  و  کرد 
انتخاب  برتر توسط هیئت داوران  25 عکس 
و به آثار برگزیده لوح سپاس و جوایزی اهدا 

خواهد شد.
گفتنی است آثار برتر در تاریخ 10 تیر ماه 
مصادف با روز صنعت و معدن در قالب یک 
قرار  عالقمندان  دید  معرض  در  نمایشگاه 

خواهد گرفت.

با حمایت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر؛

دوره آموزش تخصصی نقاشی با آبرنگ به کار خود پایان داد

توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر؛

اولین تور عکاسی معدن در سیرجان برگزار شد

دعوی  به  علوی  درویش  سید  حاج  موقوفه  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
ارائه دو برگ استشهادیه از  با  تولیت آقای سید عمادالدین نعمت الهی 
مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   113 شماره  رسمی  اسناد  دفتر 
ششدانگ پالک 1067 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام موقوفه حاج 
الهی  نعمت  عمادالدین  سید  آقای  تولیت  دعوی  به  علوی  سیددرویش 
جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت 
مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
انجام  تا هر کس مدعی  آگهی می شود  مردم  اطالع  مراتب جهت  ثبت 
از  روز   10 مدت  ظرف  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله 
تاریخ انتشار روزنامه اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت  از سپری شدن مدت  صورت پس 
 -  1400/3/8 شنبه  انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالک  بنام  المثنی 

محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه آقای محمد میمندی و غیره به 
استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تقاضای سند مالکیت تصرفات مفروز خود تحت پالک 117 واقع در بخش 12 کرمان 
اراضی حسین آباد آگهی نوبتی آن منتشر و اینک به استناد تبصره ماده 13 را نموده 
که قانون و ماده 13 آیین نامه فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به 
شرح ذیل منتشر می گردد: پالک 117 اصلی آقای محمد میمندی و غیره ششدانگ 
مزرعه و قنات حسین آباد واقع در سیرجان- اراضی حسین آباد بخش 12 کرمان 
عملیات تحدید حدود ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 1400/3/29 در محل وقوع 
ملک بعمل خواهد آمد، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان حقوقی 
ارتفاقی در پالک فوق اعالم می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از 
تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را کتباً به این 
واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی آن 
را به اداره ارائه نمایند. تاریخ انتشار: شنبه 1400/3/8- محمد آرمانپور -رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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ناکارآمدی مدیریت شهری

بسیاری  بختیاری:  محمدعلی 
صورت  به  کوچک  شهرداری های  از 
جذب  و  شده اند  تشکیل  غیرتخصصی 
پرسنل آن ها نیز به صورت تخصصی نبوده 
است. وجود نیروهای با تحصیالت اندک یا 
غیرتخصصی نه تنها به توسعه شهری کمک 
جهت  در  عاملی  خود  بلکه  کرد  نخواهد 

ناکارآمدی مدیریت شهرهای کوچک بوده است خطرناک تر از آن به 
کارگیری افراد فاقد تخصص، تجربه و تحصیالت مرتبط در پست های 
مدیریتی شهرداری هاست که موجب دور شدن نهاد مدیریت شهری 
از اهداف مطلوب خود خواهد بود. گرچه در سال های اخیر تالش هایی 
در جهت ضابطه مند نمودن به کارگیری نیروهای شهرداری صورت 
گرفته شده است، اما به نظر می رسد این اقدامات کافی نبوده و نیاز 
به توجه بیشتری دارد در عین حال ضروری است نهادهای مرتبط با 
مدیریت شهری فعالیت های مربوط به ارتقاء سطح علمی و آموزشی 

کارکنان خود را به صورت جدی مورد توجه و تعقیب قرار دهند.
دخالت های  برخی  کوچک  و  متوسط  شهرهای  در  بعدی  مشکل 
نظر  از  است  شهرداری ها  عملکرد  در  شهر  شوراهای  بی ضابطه 
به  شهر  شوراهای  ورود  شهری  مدیریت  عرصه  فعاالن  از  بسیاری 
عرصه مدیریتی شهری و واگذاری قدرت تصمیم گیری و دخالت در 
شهرداری ها از جمله مهم ترین عوامل تضعیف کننده مدیریت شهری 
توانایی  شهر  شوراهای  که  آنجا  از  است  بوده  کوچک  شهرهای  در 
انتخاب و تغییر شهردار را دارند ممکن است شهردار به نوعی تحت 
از  منافع  جهت  در  شهرداری  برنامه های  و  قرارگرفته  ایشان  سلطه 
اعضای شورای شهر دست خوش تغییر شوند )برای مثال در بسیاری 
از شهرها شنیده شده است که اعضای شورای شهر به صورت ماهیانه 
مبالغی را به صورت حقوق البته در قالب عنوان قانونی حق جلسه( 
دریافت می کنند و یا شهرداری را وادار به عقد قرارداد به شرکت های 
متعلق به وابستگان خود می نمایند و غیره. بر این مبنا به نظر می رسد 
کامل  طور  به  شهرداری  نهاد  و  شهر  شورای  نهاد  تا  است  ضروری 
از یکدیگر تفکیک شده و اختیارات شورای شهر را کاماًل محدود به 
قانون گذاری در امور مربوط به شهر نموده و شهرداری ها شخصیت 
حقوقی کاماًل مستقلی اعطا کرد. در عین حال ضروری است تا نظارت 
نهادهای فرادست بر نحوه عملکرد شوراها در ساختار مدیریت شهری 

و شهرداری ها افزایش یابد. 
مدیریت  نهاد  شهری  مدیریت  عرصه  محققان  از  بسیاری  نظر  به 
شهری در کشورهای پیشرفته جهان بر مبنای مشارکت شهروندان در 
فرآیندهای توسعه شهری استوار است و بدون توجه به مشارکت های 
مردمی بسیاری از برنامه های شهری تحقق نخواهد یافت عدم توجه 
عدم  دالیل  از  تنها  نه  شهری  توسعه  در  شهروندان  مشارکت  به 
موفقیت شهرهای ایران است این روند را حتی شاید بتوان در خصوص 
شهرهای کوچک ایران به صورت امری معکوس قلمداد کرد چراکه 
بسیاری از شهرداری های کوچک به جای مشارکت دادن شهروندان 
آن در توسعه شهری خود درگیر مسائل خصوصی شهروندان نیز شده 
و به حل وفصل آن ها پرداخته و از وظایف خود نیز باز می مانند تعریف 
برنامه  در  شهروندان  مشارکت  برای  روشن  و  صریح  سازوکارهای 
توسعه شهری می تواند گامی در جهت بهبود عملکرد مدیریت شهرها 
باشد به عنوان نمونه اگر مردم را در ساخت زیرگذر صنعت مکی آباد 
مشارکت می دادند یا تشویق به مشارکت می نمودند یکی از معضالت 

شهری حل شده بود.                                      *فعال فرهنگی

    یادداشت

ساله  هر  که  بودجه ای  فرد:  حیدری  سجاد 
اعالم  سیرجان  شهر  شورای  و  شهرداری 
ولی  است  بزرگی  ارقام  و  اعداد  می کنند 
مثال  طور  به  نیست  شفاف  آن  خروجی 
بودجه سال گذشته شهرداری 460 میلیارد 
تومان تصویب شده بود که رقم قابل توجهی 
بحث  در  که  کارهایی  به  توجه  با  و  بود 
زیرسازی  و آسفالت معابر و خدمات دیگر 
و  ندارد  همخوانی  بودجه  این  با  شد،  انجام 
در حال حاضر ابهام های فراوانی در عملکرد 
ایجاد  شهرداری  هزینه های  و  درآمد 
شوراها،  قانون   71 ماده  طبق  است.  شده 
شهرداری و شورای شهر باید گزارش درآمد 
به  شفاف  صورت  به  ماهه   6 را  هزینه ها  و 
آن  از  خبری  که  دهند  گزارش  شهروندان 

نیست.
گالیه شهروندان از شفاف نبودن 

هزینه های شهرداری
شهرداری  بودجه  شدن  مصوب  به  توجه  با 
در سال های اخیر با وجود آنکه هر ساله این 
بودجه چند برابر می شود، اما تاکنون  تغییر 
مشاهده  شهر  سطح  در  اساسی  تحولي  و 
معابر  آسفالت  زیرسازی  و یک سری  نشده 
در سال 99 بوده است که به عقیده برخی 
خوب  باکیفیت  خدمات  این  صاحب نظران 
دوباره  کوتاهی  مدت  از  پس  و  انجام نشده 
طرفی  از  همچنین  می شوند.  مشکل ساز 
معابر  آب گرفتگی  قبیل  از  مشکالت  برخي 
احداث  روند  شدن  طوالني  خیابان ها،  و 
مراکز  کمبود  شهري،  عمران  پروژه های 
اقامتي، عدم الیروبي جداول در  و  تفریحي 
برخی مناطق و فضای سبز آلوده در سطح 
شهر وجود دارد که این سؤال مطرح است 
مصوب  که  بودجه ای  به  توجه  با  شهرداری 
شده چرا در این زمینه ها اقدام چشمگیری 

صورت نگرفته است؟ 
میزان  در خصوص  است که شهرداری  نیاز 
هزینه کرد بودجه شهری شفاف سازی کند. 
حقوق  بودجه صرف  عمده  بخش  طرفی  از 
و  شهرداری  در  شاغل  پرسنل  مزایای  و 
بر سر  سازمان های آن می شود که همیشه 
توسط  که  زیادی  نیروهای  که  موضوع  این 

شهرداری  بدنه  به  شهرداران 
که  این  بدون  شده اند  اضافه 
سازماندهی و کار مناسبی برای 
جای  باشد  تعریف شده  آن ها 

بحث است؟
عدم گزارش مالی شهرداری 

به شهروندان
میلیارد   460 بودجه  شهرداری 
سال  در  نتوانست  را  تومانی 
این  از  و  کند  محقق  گذشته 
تومان  میلیارد   238 مقدار  
حدود110  که  کرد  جذب  را 
مالیات  محل  از  تومان  میلیارد 
از  آن  مابقی  و  ارزش افزوده  بر 
عوارض  و  زمین  فروش  محل 

این  و  است  بوده  ساختمانی  پروانه های 
بودجه  کسری  درصد   49 شهرداری  یعنی 
می رسد  نظر  به  که  آن طور  است.  داشته 
نسبت  درآمدها  تحقق  بخش  در  شهرداری 
بودجه  اما  است  عقب  اولیه  برآوردهای  به 
ارقام  مصوب سال 1400 بر اساس اعداد و 
با  اعالم شده 490 میلیارد تومان است که 
توجه به این که شهرداری در سال 99 تنها 
50 در صد آن را کسب کرده است  این رقم 
به نظر رؤیایی و غیرواقعی بسته شده است.

نکته مهم در این میان طبق ماده 71 قانون 
شوراها، شهرداری و شورا موظف هستند هر 
6 ماه گزارش مالی از درآمدها و هزینه کرد 
به  را  زیرمجموعه  سازمان های  و  شهرداری 
اطالع شهروندان برسانند که تاکنون محقق 
دخل وخرج  از  شهروندان  و  است  نشده 

شهرداری سیرجان خبر ندارند!
نصف بودجه سال 99 جذب شده است

این  در  شهر  شورای  رئیس  ابوذرزینلی، 
گذشته  سال  مصوب  بودجه  گفت:  رابطه 
میلیارد   238 که  بود  تومان  میلیارد   462
درصد   51 تقریباً  که  شد  جذب  آن  تومان 
است.  شده  محقق  گذشته  سال  بودجه 
درآمدی  منابع  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
درآمدهای  از  بودجه  این  افزود:  شهرداری 
در  مناطق  شهرداری های  و  شهرداری 
بحث عوارض، صدور پروانه های ساختمانی، 

فروش زمین های شهرداری و.... 
از گل گهر  ارزش افزوده  دریافت   همچنین 
بوده است. زینلی با بیان اینکه بحث بیماری 
دلیل های  تحریم ها   مواردی  در  و  کرونا 
بود،  شهرداری  بودجه  تحقق  عدم  عمده 
بیان داشت: بودجه سال گذشته با توجه به 
شرایط تعداد کارمندان و... در بحث جاری 
درصدی  بخواهیم  اگر  و  هزینه شد  بیش تر 
برای  بودجه  درصد   50 حدود  کنیم  اعالم 
 50 و  جاری  هزینه های  و  مزایا  حقوق 
رئیس  شد.  صرف  عمرانی  بحث  در  درصد 
شورای شهر با اشاره به اینکه بودجه 1400 
شهرداری مبلغ 497 میلیارد تومان مصوب 
جلساتی  گفت: شهرداری طبق  است،  شده 
بودجه  و  شد  انجام  بودجه  بحث  در  که 
در  که  گرفت  قرار  موردبررسی  پیشنهادی 
توانایی  که  کردند  اعالم  شهرداری  نهایت 
جذب این بودجه را در سال جاری دارند و 

ما به این موضوع خوش بین هستیم.
حدود116 میلیارد تومان ارزش افزوده 

جذب شده است
مالی  قائم مقام  زاده،  معتمدی  محمد 
کرد:  بیان  باره  این  در  سیرجان  شهرداری 
شهرداری ها  در  بودجه  پیش بینی  برای 
بررسی  را  آخر  سال  پنج  بودجه  میزان 
شده  جذب  میزان  به  توجه  با  و  می کنند  
در این سال ها بودجه سال بعد را پیش بینی 

و از سوی شورای شهر و تأیید وزارت کشور 
با  سیرجان  شهرداری  و  می کنند  مصوب 
توجه به جذب بودجه و متمم آن در سال 
تومان  را460 میلیارد  بودجه سال99   ،  98
او  کرد.  مصوب  شهر  شورای  و  پیشنهاد 
ادامه داد: در سال 99  شهرداری سیرجان 
توانست از بودجه تعیین شده 260 میلیارد 
را جذب  آن   که حدود 57 درصد   تومان 
و  کرونا   بحث  آن   کسری  دلیل  و  کند 
تنها  نه  که  است  بوده  کشور  شرایط خاص 
شهرداری سیرجان بلکه اکثر شهرداری های 

سراسر کشور با این  مشکل مواجه بودند.
در  کرد:  اضافه  شهرداری  قائم مقام 
شهرداری  اولویت   ، بودجه  کمبود  صورت 
نشود  انجام  اگر  و  است  جاری  هزینه های 
زمانی  و  می شود  تعطیل  شهرداری ها  عماًل 
خاصی  شرایط  و  بودجه  کمبود  مشکل  به 
مثل سال 99 مواجه می شود به ناچار باید از 

هزینه های عمرانی کم شود.
که  این  خصوص  در  زاده  معتمدی   
چه  گذشته  سال  در  شهرداری  درآمدهای 
در  گفت:  است  بوده  افزوده  ارزش  میزان 
میلیارد  حدود116  مبلغ  گذشته  سال 
تومان  از محل عوارض ارزش افزوده و حق 
عوارض،  طریق  از  آن  مابقی  و  آالیندگی 
سهم سرانه و سایر منابع درآمدی شهرداری 

بوده است.

با  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  مسئول  این 
توجه به کمبود بودجه سال قبل چرا بودجه 
سال1400 بیش تر مصوب شده است، افزود: 
از منبع های اصلی درآمد شهرداری ها  یکی 
سهم سرانه است و با توجه به میزان سهم 
آن ها  کاربری  که  زمین هایی  از  سرانه 
ارزش  می نشیند،  بودجه  در  و  تعریف شده 
در سال جدید  که  این  پیش بینی  و  افزوده 
شرایط بهتر از سال 99 است بودجه بررسی 
سال  دوماهه  در  و  است  شده  مصوب  و 
جاری 11 درصد وصولی داشتیم  که انتظار 
شود.   محقق  کامل  امسال  بودجه  می رود 
سال  کرد:   اضافه  زاده  معتمدی  محمد 
گذشته  52 میلیارد تومان از طریق عوارض 
 ،).. و  زمین  فروش  )عوارض،  غیرنقدی 
116 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده و 
آالیندگی ،درآمد شهرداری منطقه یک 25 
 28 دو  منطقه  شهرداری  و  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان و مابقی از طریق سازمان های 
شهرداری و مدیریت درآمد شهرداری جذب 
بخش  سرمایه گذاری  همچنین  است  شده 
جزو  شهرداری  پروژه های  در  خصوصی 

اولویت های شهرداری سیرجان است.
اسماعیلی، معاون مالی شهرداری: 

پس از انتخابات پاسخ می دهم
از  بیش تر  اطالع  برای  راستا  همین  در 
جزئیات هزینه کرد شهرداری در سال 99  
و نحوه تعیین بودجه سال 1400 به سراغ 
غالمرضا اسماعیلی، مدیرامورمالی شهرداری 
رفتیم و پس از هماهنگی با روابط عمومی 
انتخابات  از  قبل  که  بود  کرده  بیان  وی 
موردی  اگر  و  نمی دهم  انجام  مصاحبه ای 
پرسیده  شهرداری  مالی  قائم مقام  از  هست 
این است که  شود. سؤالی که پیش می آید 
پاسخ گویی  از  شهرداری  مالی  مسئول  چرا 
خالی  شانه  شهرداری  بودجه  خصوص  در 
موکول  انتخابات  از  بعد  به  را  پاسخ گویی  و 
می کند؟ برای اطالع از جزئیات هزینه کرد 
بودجه  شهرداری که حق به جا  شهروندان 
است باید منتظر باشد که انتخابات به پایان 

برسد؟ 

گزارشی از تصویب و جذب بودجه سال99شهرداری سیرجان؛

مبهم بودن دخل وخرج شهرداری سیرجان 
کسری50 درصدی بودجه شهرداری در سال 99
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انتهای  با  همزمان  هوا  گرمای  شهر:  گروه 
افزایش  باعث  تابستان  فصل  آغاز  و  بهار 
این  که  شده  برق  مصرف  میزان  چشمگیر 
روزها با قطعی برق در محالت مختلف شاهد 
را  گرم   هوای  که  شرایطی  در  هستیم.  آن 
برای  هشداری  موضوع  این  داریم  پیش  در 
شهروندان  است  ضروری  و  است  شهروندان 
نسبت  صنعت  و  خانگی،کشاورزی  بخش  در 
از  جلوگیری  برای  برق   مصرف  مدیریت  به 
بروز خاموشی ها، توجه کنند و اگر این اتفاق 
رخ ندهد همان گونه که هواشناسی سیرجان 
اعالم کرده است که تابستان گرم و کم بارشی 
جدی تری  مشکالت  با  داریم،  پیش  در  را 

روبه رو خواهیم شد.

گالیه شهروندان از قطعی برق
به  اشاره  با  صنفی  واحدهای  مسئوالن 
کرونایی  محدودیت های  به تازگی  اینکه 
درگیر  آن ها  و  است  شده  برطرف  اصناف 
تعهدات  انجام  و  فروش  کاهش  مشکالت 
برق  قطعی  که  می گویند  هستند،  خود 
آن ها  مشکالت  بر  محدودیت ها،  رفع  از  بعد 
افزوده است. رضا یکی از همشهریان در این 
بار  اخیر چند  هفته  دو  در  داشت:  بیان  باره 
وسایل  به  خسارت  باعث  که  شد  قحط  برق 
سرمایشی مغازه ما می شود و به دلیل داشتن 
مواد غذایی در یخچال مغازه، قطعی بیش از 
یک ساعت باعث ضرر به ما می شود. او ادامه 
داد: امسال بحث است که محل استخراج رمز 
شده  آن  قحطی  و  برق  کمبود  باعث  ارزها 
است و اداره برق به جای قحط برق محالت 
و  کند  برخورد  موارد  گونه  این  با  مغازه ها  و 

کارگاه ها را پلمپ کند.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  همشهری  این   

برق یک ساعت قطع می شود و می توان کنار 
آمد اما اگر این موضوع زیاد و با ساعت های 
اکثر  که  کسبه  ما  برای  شود  طوالنی تر 
و  شوند  نگهداری  یخچال  در  باید  وسایلمان 
جدی  مشکالت  با  هستند  خوراکی  بیش تر 

روبه رو می شویم.
کارگاه رمز ارزها 

رمز  استخراج  پدیده  جاری  سال  در 
توجه  مورد  گذشته  سال های  از  بیش  ارز 
قرارگرفته است موردی که این روزها یکی از 
مطرح  مسئوالن  طرف  از  برق  قطعی  دالیل 
می شود و پدیده ای درآمدزا که البته در کشور 
ما جرم محسوب می شود. جرم از این جهت 
که با برق خانگی کار استخراج انجام می شود 
با  اقتصادی  فعالیت  یک  انجام  یعنی  این  و 

یارانه مسکونی است. 
در همین راستا از ابتدای سال چندین مورد 
کارگاه رمز ارز توسط نیروی انتظامی و اداره 
گرفته  صورت  الزم  برخورد  و  شناسایی  برق 
گرما  فصل  وارد  باید  که  آن طور  هنوز  است. 
انتشار جدول قطعی  با توجه به  اما  نشده ایم 
قطعی  شاهد  نیز  که  می رود  احتمال  این 

بیش تر باشیم. 
اداره ها پس از ساعت 13 هیچ گونه 
وسایل برقی روشن نداشته باشند

شهرستان  برق  اداره  رئیس  سلمانی،  رضا 
سیرجان، در خصوص قطعی برق در دو هفته 
کاهش  بارندگی  میزان  امسال  گفت:  اخیر 
نیروگاه های  بنابراین  داشت،  چشمگیری 
تولید  و  روبه رو هستند  با مشکل  ما  برق آبی 
برق نسبت به سال قبل کاهش یافته است و 
مراکز استخراج رمز ارزها یکی از چالش های 

همه  باید  اما  است  برق  توزیع  شرکت های 
و  صرفه جویی  برای  را  خود  ظرفیت های 
مصرف بهینه برق به کار بگیریم و خاموشی ها 

نیروگاه ها  تولید  و  مردم  مصرف  وضعیت  به 
بستگی دارد. 

وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز استخراج 
می رسانند،  آسیب  برق  شبکه  به  ارزها  رمز 
شبکه  و  بی رویه  مصرف  پی  در  افزود: 
تأسیسات بیش از 20 مزرعه رمز ارز برخورد 
که  کردیم  معرفی  قضا  دستگاه  به  و  کردیم 

جرایم سنگینی دارند و شهروندان درخواست 
اطالع  ما  به  دیدند  موردی  اگر  که  داریم 

بدهند.

در  دار  مجوز  مورد  آیا  اینکه  مورد  در  او   
 250 مورد  دو  افزود:  دارد،  وجود  سیرجان 
مجوز  دارای  سیرجان  در  کوچک  کیلوبایتی 
هستند که همکاری با ما دارند و از آغاز پیک 
تفاهم نامه  طبق  و  است  قطع شده  آن ها  برق 
همکاری می کنند اما مشکل اصلی مزرعه های 
از  که  است  غیرمجاز  ارزهای  رمز  استخراج 

شبکه برق خانگی استفاده می کنند. 
است  نیاز  اینکه  بیان  با  در  سلمانی 
برای  گفت:  شود،  انجام  صرفه جویی  که 
فرهنگ سازی برای صرفه جویی هر سال بسته 
تجاری،  خانگی،  برق  زمینه   در  تشویقی  
صنعتی کشاورزی داریم و برای  صرفه جویی 
است  ساده   راه حل های  خانگی  مصرف  در 
عدم  کولرآبی،  کند  دور  از  استفاده  مثل؛ 
نور  که  ساعت های  در  المپ  کردن  روشن 
برای  و  است  کرده  روشن  را  خانه  خورشید 
سال جدید پیک مصرف برق از ساعت  13 
وسایل  از  کنند  سعی  و  شده  اعالم   18 تا 

پرمصرف در این ساعت ها استفاده نکنند.
 همچنین در بسته تشویقی مصارف خانگی 
اگر در طول ماه زیر 100 کیلوبایت  استفاده 
از   و  است  رایگان  آن ها  مصرفی  برق  کنند، 
استفاده  کیلوبایت   300 تا  کیلوبایت   100
گرفته  آن ها  افزایش  درصد   16 میزان  کنند 
نمی شود و در بحث کشاورزی و صنعتی هم 
نظر  در  پاداش  و  برق مصرفی  رایگان  شامل 

گرفته شده است. 
کرد:  اضافه  شهرستان  برق  اداره  رئیس 
وسایل  هیچ گونه   13 ساعت  از  پس  اداره ها 
موضوع  این  و  باشند  نداشته  روشن  برقی 
نشود  رعایت  موردی  اگر  که  می شود  پایش 
با هماهنگی فرمانداری قطع خواهد شد. او در 
ادامه افزود: موردی که باید شهروندان بدانند 
می توانند  من«  »برق  اپلیکیشن  نصب  با 
کلیه کارها را انجام بدهند و نیاز به مراجعه 
اپلیکیشن  حضوری به اداره نیست و در این 
اعالم  محالت  در  برق  قطعی  اطالعات  تمام 

می شود. 

کودك خود را ببینید و بشنوید
روزنامه جوان: بی تردید فرزندپروري فقط به رشد دادن جسم 
به بزرگ پروري کودک است. بزرگ  کودک نیست. فرزندپروري 
چشم  باید  گاهي  بدهیم  یاد  خود  کودک  به  اینکه  یعني  پروري 

ها را بست و دهان را بسته تر نگه داشت.
اگر  شد.  خواهد  ما  رفتارهاي  از  اي  نمونه  آینده  در  ما  کودک 
یکدیگر  اصطالح  به  و  گویید  مي  دروغ  یکدیگر  به  کودک  مقابل 
را  شما  او  نوجواني  در  که  باشید  منتظر  باید  پیچانید،  مي  را 
کودک  مقابل  در  اگر  دهد.  انجام  مخفیانه  کار  هزاران  و  بپیچاند 
باشید  منتظر  باید  کنید،  مي  احترامي  بي  خود  والدین  به  خود 
بستر  پس  کند.  له  خود  پاي  زیر  را  شما  جواني  در  روز  یک  که 
دهید.  او  روان  به  مناسب  کودک  کنید  پاکسازي  را  خود  نهال 
به کودک خود  باید  باوري است که  و  اعتماد  او همان  تکیه گاه 
او  به  شما  که  کند  احساس  کودک  دهید  اجازه  دهید.  نشان 
کودک  با  گاهي  سپارید.  مي  مسئولیت  او  به  و  دارید  اعتماد 
اجازه  بگذارید.  او  پاهاي  را روي  یا سر خود  خود درد دل کنید 
است.  پرقدرت  و  مهم  زندگي شما  در  که  کند  احساس  او  دهید 
کودکي که اعتماد ببیند به طور قطع بهترین رفیق والدین خود 
خواهد  میان  در  آنها  با  را  خود  زندگي  بم  و  زیر  و  بود  خواهد 
گذاشت. آب و نور مناسب هم کالم، رفتار و توجه شماست. اگر 
علیه  روز  یک  قطع  طور  به  باشد،  اسلحه  مانند  او  براي  زبانتان 
شما شلیک خواهد کرد. همیشه یادتان باشد کودکي که دیده و 
شنیده نشود و از والدین خود توجهي دریافت نکند، در نوجواني 
و جواني چشم، گوش و حواس خود را به دیگران مي دهد و بر 
باید  بلکه  نیست  کافي  کودک  به  کردن  نگاه  فقط  رود.  مي  باد 
او  به  باید  و  نیست  کافي  او  صداي  شنیدن  تنها،  و  ببینید  را  او 

گوش دهید.
از آن طرف بام پرت نشوید 

شوند.  مي  پرت  بام  دیگر  طرف  از  والدین  گاهي  است  جالب 
قرار  کردن  لوس  و  اهمیت  و  توجه  مرکز  را  کودک  آنقدر  یعني 
بشر روي  ترین  بي مسئولیت  و  ترین  به خودخواه  مي دهند که 
زمین تبدیل مي شود. او فقط اکسیژن و انرژي جهان هستي را 
مصرف مي کند و هیچ کاري از او برنمي آید جز بار شدن روي 
فرزند خود  را در  نوعي درماندگي  والدیني  دوش دیگران. چنین 
درمانده  فرد  یک  ابد  تا  او  شود.  مي  موجب  که  دهند  مي  رشد 
انجام ندهد و  یاد مي گیرد هیچ کاري  باشد. کودک  توان  و کم 
و چه  کودکی  در  او چه  برندارد.  قدمي  شرایط خود  تغییر  براي 
یاد  باشد چون  تواند هیچ دستاورد مهمی داشته  در جوانی نمی 
بهره  مسائل  حل  در  خود  های  توانایی  از  چگونه  است  نگرفته 
امور  تا دیگران  بنشیند  یاد گرفته است یک گوشه  او فقط  ببرد. 
پادشاه  یا  ملکه  است  گرفته  یاد  فقط  او  ببرند.  پیش  او  براي  را 
حل  را  امور  همه  او  براي  دست  زیر  مانند  دیگران  و  باشد  خانه 

و فصل کنند.

4یادداشت

گزارشی از قطعی برق در دو هفته اخیر و لزوم صرفه جویی؛

مدیریت مصرف برق توسط همه 
  برق دو مزرعه رمز ارز مجوز دار در سیرجان قطع شده است

شهروندان از دور کند کولرآبی، عدم روشن کردن المپ در ساعت هایی 
که نور خورشید خانه را روشن کرده است و پیک مصرف برق برای سال 
جدید از ساعت  13 تا 18 اعالم شده و سعی کنند از وسایل پرمصرف 

در این ساعت ها استفاده نکنند.

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 6 دستگاه استخراج ارز 
از شرکت  پاورکه داخل یخچال فریزرصنعتی در یکی  دیجیتال و 12 عدد 

های لبنی  جاساز و راه اندازی شده بودند، خبر داد. 
این  انتظامی  ماموران  داشت:  اظهار  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
شرکتهای  از  یکی  در  قاچاق  ماینر  دستگاه  چندین  فعالیت  از  شهرستان 
لبنی که داخل یک دستگاه یخچال فریزر صنعتی جاساز و راه اندازی شده 

بودند مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی در ادامه افزود: در این رابطه ماموران پس از تکمیل تحقیقات ضمن 
هماهنگی قضائی در بازرسی از این مکان 6 دستگاه ماینر قاچاق به همراه 

12 عدد پاور و سایر تجهیزات در حال استفاده بودند را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه ارزش این دستگاه 
است  شده  برآورد  ریال  میلیون   200 و  میلیارد   5 کارشناسان  توسط  ها 
گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی 

معرفی شد.

تولید ارز دیجیتال
 در یخچال فریزر صنعتی  

درخشش روابط عمومی گهرزمین

 در جشنواره نگارِش »چراغ روشن رابطه«
کننده  شرکت   2 حضور  با  گهرزمین  عمومی  روابط  تیم 
رابطه« مقام  توانست در نخستین جشنواره »چراغ روشن 

برتر را کسب کند. 
الملل شرکت سنگ  بین  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
آهن گهرزمین، همزمان با هفته گرامیداشت روابط عمومی 
ویژه  رابطه«  روشن  نگارش« چراغ  ارتباطات،  جشنواره  و 

کارکنان روابط عمومی های استان کرمان برگزار شد.
با  توانست  روابط عمومی گهرزمین  تیم  این جشنواره  در 

از آن خود  از پرسنل این واحد، مقام برتر را  حضور 2 نفر 
کند.

شایان ذکر است آیین اختتامیه و اهدای هدایای نخستین 
برگزار  به زودی  رابطه«،  روشن  »چراغ  نگارش  جشنواره 
این جشنواره  برتر  آثار  مجموعه  کتاب  همچنین،  می شود. 

تدوین و منتشر خواهد شد.
آهن  سنگ  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 

گهرزمین



5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
دستگیری اراذل  و اوباش 

حمله کننده به پلیس سیرجان 
سیرجان  پلیس  به  حمله  جرم  به  نفر   4 حوادث:  گروه 
که  بودند  معروف  اوباش های  از  تن   4 این  شدند  دستگیر 

به دام افتادند.
با  گفت:  خبر  این  تشریح  در  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
حضور به موقع و مقتدرانه پلیس، 4 نفر اراذل واوباش این 
دستگیر  شهروندان  از  یکی  ضرب وجرح  هنگام  شهرستان 
پی  در  داد:  ادامه  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ  شدند. 
مورد  یک  بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم 
از  نفر  وحشت4  و  رعب  ایجاد  و  سرد  سالح  با  درگیری 
یکی  در  شهروندان  از  احدی  ضرب وجرح  و  اراذل واوباش 
محالت شهر سیرجان، بالفاصله بررسی موضوع به صورت 
تیم های  افزود:  او  گرفت.  قرار  پلیس  کار  دستور  در  ویژه 
حاضر  محل  در  ممکن  زمان  کمترین  در  پلیس  گشتی 
این  از  نفر   4 منسجم  و  مقتدرانه  عملیاتی  طی  و  شدند 

اراذل واوباش را در محل دستگیر کردند.
سرهنگ ایران نژاد با اشاره به اینکه مقابله با مخالن نظم 
و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت برای شهروندان 
هیچ  به  افزود:  دارد،  قرار  پلیس  کار  دستور  در  همواره 
امنیت  و  آرامش  این  فردی  هیچ  نمی دهیم،  اجازه  عنوان 

را به خطر بیندازد.

موتور خودرو 4 میلیاردی قاچاق
 به مقصد نرسید 

دستگاه  یک  کشف  از  انتظامي   فرمانده  حوادث:  گروه 
یک  از  ریال  میلیارد   4 ارزش  به  قاچاق  کیا  موتور خودرو 

دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد. 
اظهار  خبر  این  اعالم  با  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
راستای  در   شهرستان  آگاهی  پلیس  ماموران  داشت:: 
با قاچاق کاال هنگام کنترل خودروهای عبوری در  مبارزه 
مشکوک   اتوبوس  دستگاه  یک  به  -سیرجان  شیراز  محور 
از  بازرسي  در  ماموران  افزود:  وي  کردند.  رامتوقف  آن  و 
این اتوبوس یک دستگاه موتور کامل لوکس کیا کارنیوال 
ریال  میلیارد   4 ارزش  به  را   قاچاق   سی   سی   3800
نشان  خاطر  شهرستان  انتظامي  فرمانده  کردند.  کشف 
اداره  به  نفرمتهم دستگیر و  رابطه  یک  این  : که در  کرد 
پایان  در  وی  شد.  معرفی  شهرستان  حکومتی   تعزیرات 
خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کاال و برخورد قاطعانه با 
امنیت عمومي در جامعه همواره  و  نظم  زنندگان  برهم  با 

در دستور کار پلیس است.

شنبه 8 خرداد  1400، شماره 278 ، سال هفتم خبر

حمیدرضا زیدآبادی بازیکن تیم قهرمان، امید گهرزمین سیرجان:

اتفاقات خوب با ورود گهرزمین 
در ورزش فوتسال

طوفان ورزشی: زیدآبادی بازیکن تیم امید گهرزمین در خصوص تیم 
فوتسال و بازی خود در این تیم گفت: از 7 سالگی بازی را شروع کردم 
تا 11 سالگی در زیدآباد زیر نظر آقای اسدی تمرینات را پشت سر  و 
گذاشتم و از 11 سالگی به تیم البرز سیرجان پیوستم و تحت هدایت 
آقایان شهبا، خدری و زنداقطاعی فوتسال را به صورت حرفه ای پیگیری 
کردم و بعد از اینکه مدت 5 سال در خدمت مجموعه خوب البرز بودم به 
کرمان رفتم و نکات تکمیلی فوتسال را از استادی مطرح فرا گرفتم و با 
حمایت باشگاه گهرزمین از فوتسال سیرجان و تحت پوشش قرار دادن این 
ورزش کالسیک ، با ثبت قرارداد به تیم گهرزمین ملحق شدم و االن نیز 

در خدمت این باشگاه هستم.
او افزود: مسابقات از سطح باالیی برخوردار بودند ، در دور اول تیم های 
آران و بیدگل و فراز شاهین اصفهان ما را به چالش کشاندند که خدا را 
شکر با غیرت بچه ها ، درایت سرپرست تیم و تدابیر کادر فنی و اجرایی 
موفق شدیم تمامی بازی های این دور که به میزبانی اردبیل بود را پیروز 
شدیم و با 18 امتیاز بعنوان تیم اول به مرحله بعد صعود کنیم و دور دوم 
در مشکین شهر با حضور چهار تیم که از دو گروه راهی این مرحله شده 
بودند و با کسب دو پیروزی و یک شکست برای اولین بار در استان کرمان 
ارمغان  به  را  امیدهای کشور  یک  لیگ  قهرمانی  و شهرستان سیرجان 
آوردیم. او بیان داشت: در دور اول مسابقات در پست غیرتخصصی، »عقب 
گیر« انجام وظیفه نمودم و دور دوم به پست تخصصی ام »فلنک« چپ 

انتقال یافتم و توانستم 12 پاس گل و 9 گل به ثمر برسانم.
زیدآبادی ادامه داد: با توجه به عملکردی مه داشتم سهمیه رده سنی 
امید در تیم بزرگساالن هستم، اما از شرایط خودم راضی نیستم و در سال 
گذشته از یک تیم رده امید در لیگ برتر و امسال نیز دو پیشنهاد دارم اما 

با باشگاه گهرزمین قرارداد دارم.
حمیدرضا زیدآبادی در خصوص موفقیت های که تاکنون کسب کرده 
است عنوان کرد: قهرمانی لیگ شهرستان، آقای گلی مسابقات قهرمانی 
استان،  بازیکن  فنی ترین  و  استان  نایب قهرمانی  دو  زیر 15سال،  استان 
بهترین بازیکن استان )جوانان( سال 97، قهرمانی مدارس استان، صعود 
جوانان به لیگ دسته اول و نایب قهرمانی مسابقات زیرگروه کشور، صعود 
به لیگ برتر امید سال 99 و قهرمانی لیگ دسته اول و... را در کارنامه 
کاری خود دارم. در واقع بهترین حریف تمرینی من پسرعمه ام امیرحسین 
پورجمعه که از 7سالگی تا االن باهم بودیم و در تیم های متفاوت هم تیمی 
بودیم و بله نقش تأثیرگذاری هم در عرصه ورزش و در مراحل زندگی 
برایم داشته است و جا دارد از خانواده ام که حامی من بودند تشکر کنم. 
همچنین از سیدرضا مهدوی مدیرعامل باشگاه گهر زمین، علی ناظری و 
کادر فنی تیم گهرزمین تشکر ویژه داشته باشم و با ورود گهر زمین در 

عرصه فوتسال اتفاقات خوبی برای ورزش شهر می افتد. 

انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
یک  سارقان  گفت:  سیرجان  شهرستان 
سیرجان  شهر  در  فروشی  نقره  مغازه 
تحویل  مسروقه   اموال  و  دستگیر 

مالباخته شده است.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، گفت: در 
پی وقوع سرقت از یک مغازه نقره فروشی 
مأموران کالنتری 12  در شهر سیرجان، 

این  سارق   2 اطالعاتی  اقدامات  انجام  با 
پلیسی  را شناسایی و در عملیاتی  مغازه 
اموال  فروش  هنگام  را  سارقان  این 
ادامه  در  او  کردند.  دستگیر  مسروقه 
تمامی  سارقان  دستگیری  از  پس  افزود: 
مقداری طالی  اموال سرقت شده شامل 
سنگ های  و  نقره  زیورآالت  دوم،  دسته 
فیروزه به ارزش 2 میلیارد ریال از دست 

سارقان کشف و تحویل مالباخته 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  شد. 
تشکیل  به  اشاره  با  سیرجان 
پرونده و معرفی متهمان به مرجع 
باید  صنوف  کلیه  افزود:  قضایی 
تجهیزات  به  را  خود  مغازه های 
ایمنی و بازدارنده از جمله سامانه 

مها مجهز کنند.

مستقیم  به طور  جمعیت  کاهش  یا  افزایش  آژ:  رقیه 
جامعه  یک  آینده  البته  و  امنیت  اقتصاد،  معیشت،  با 
و حاکمیت هر کشوری می تواند  دارد  تنگاتنگ  ارتباط 
از این ابزار برای بهبود زندگی خود مردم و اقتصاد کشور 
استفاده کند. ما به یک آمار عجیب در این زمینه دست 
پیدا کرده ایم و آن رسیدن به نرخ رشد زیر یک درصد 
برای  این  و  است  درصد  آن 96صدم  دقیق  عدد  است! 
اولین بار در تاریخ ایران است که نرخ رشد جمعیت به 
جایگزینی  نرخ  یا   "TFR" شاخص  می رسد؛  یک  زیر 
جمعیت در ایران اکنون به زیر 1.7 رسیده و اگر به 1.5 
برسد گرفتار تله جمعیتی می شویم وضعیتی که دیگر 
شاخص جمعیت نمی تواند ساماندهی شود؛ شواهد این 
وضعیت نیز کاماًل آشکار است همه می دانند که تعداد 
موالید و متولدان در کشور طی چهار سال )94 تا 98( 
از یک میلیون و 570 هزار نفر به یک میلیون و 196 هزار 
کاهش یافته است یعنی 370 هزار نفر از متولدان کشور 
در سال کم شده است یعنی در سال 98 نسبت به سال 

94 حدود 25 درصد کمتر تولد داشته ایم.
جمعیت  برای  درصد  یک  زیر  رشد  نرخ  به  رسیدن 
بحران  حاضر  حال  در  و  است  خطرناک  بسیار  کشور 
جمعیت کاماًل ملموس است؛ شاخص جایگزینی جمعیت 
در سال 94 حدود 2.11 بود، سال 95 به 2.08 رسید، 
این شاخص  سال 96 به 1.98 کاهش یافت، سال 97 
1.88 شد و سال 98 به 1.7 رسید، یعنی هر خانم در 
متوسط  به طور  باشد  زنده  که  صورتی  در  باروری  سن 
اینکه  1.7 فرزند به دنیا می آورد. عدد بین المللی برای 
جمعیت فعلی جایگزین شود، نرخ جایگزینی 2.1 است 
عدد  این  می رساند.  یک  باالی  به  را  جمعیت  رشد  که 
کشور  در  و  است  متفاوت  مختلف  کشورهای  در  البته 
ما با توجه به میزان باالی تصادفات و باالتر بودن مرگ 
کودکان و نوجوانان به نرخ جایگزینی 2.2 نیاز داریم تا 
ترکیب جمعیتی فعلی حفظ شود. جمعیت مولد دهه 60 
اکنون به سن میان سالی و به حدود 40سالگی رسیده اند 
اگر سال 65  باروری خارج می شوند.  از سن  به زودی  و 
را مالک قرار دهیم تعداد متولدان سال 70 حدود 25 

درصد کمتر از سال 65 است؛ سال 1360 حدود 10.5 
میلیون خانم در سن باروری داشتیم و ساالنه دو میلیون 
و 400 هزار نفر متولد می شد اما در سال 98 تعداد زنان 
در سن باروری به 22 میلیون و 400 هزار نفر رسید با 
یک میلیون و 196 هزار تولد و باید بدانیم که جمعیت 
زیرا  باز هم کمتر می شود  آینده  پنج سال  مولد کشور 
تعداد زنان بارور رو به کاهش است در حالی که تاکنون 

رو به افزایش بوده است.
در حال حاضر 10 درصد جمعیت کشور را سالمندان 
تشکیل می دهند که همین حاال هم هیچ گونه زیرساختی 
برای رفاه نسبی این افراد در کشور نداریم و نمی توانیم 
خدمات خوبی را  به این جمعیت ارائه کنیم، بررسی ها 
تا  سالمندان  جمعیت  درصدی   30 افزایش  از  حکایت 
سال 1430از یکسو و از سوی دیگر بسته شدن پنجره 
از سال  جمعیتی ) فرصت طالیی رشد همه جانبه( که 
1385 برای کشور ایران باز شده است و حداکثر 4 دهه 
به طول می انجامد و ما متأسفانه حدود 20 سال آن را از 
دست داده ایم سبب شده زنگ خطر بحران جمعیت در 

ایران به صدا درآید. 
از    وظیفه ی قانون گذاران و مسئوالن است که قبل 
وقوع بحران ها، آن را پیش بینی کنند و برای پیشگیری 
از آن ها اقدامات الزم را انجام دهند. هر چند حتی اگر 
امروز  همه ارگان ها و سازمان های مرتبط با این حیطه 
مردم،  توده  همکاری  و  مشارکت  بدون  بیایند،  پای کار 
نخواهد  صورت  کشور  جمعیتی  وضعیت  در  اصالحی 
گرفت!  مشکالت مختلفی فراروی جوانان در امر ازدواج 
به  حاکمیت  که  است  الزم  و  دارد  وجود  فرزندآوری  و 
از سیاست های خانواده حمایت  و  نماید  طور جد ورود 
کند؛ باید به  دور از هرگونه سطحی نگری و شعارسرایی، 
و  آسان  موقع،  به  ازدواج های  که  گیرد  شکل  رفتاری 
کاهش  به  توجه  با  شوند؛  نهادینه  کشور  در  ماندگار 
شدید نرخ باروری ایران در سه دهه اخیر و خطراتی که 
آینده جوانی جمعیت کشور را تهدید می کنند، با تأمل 
در شاخص های مختلفی که با این مسئله مرتبط است، 
به  را  فرزندآوری  ازدواج،  از  بعد  جوانان  دارد  ضرورت 

تأخیر نیندازند و با فاصله گذاری 
تعداد  ماه،   24 تا   18 حداکثر 
طی  را  خود  فرزندان  مناسب 
تنظیم  باروری  مطلوب  دوره 

کنند. 
دختران  ازدواج  سن  متوسط 

دختران  از  نیمی  یعنی  رسیده  سال   25 به  ایرانی 
متوسط  می کنند؛  ازدواج  25سالگی  از  بعد  کشورمان 
سال   29 باالی  هم  ایرانی  زنان  فرزندآوری  اولین  سن 
29سالگی  سن  در  را  فرزندآوری  اولین  که  زنی  است! 
ندارد.  دوم  فرزند  برای  زیادی  فرصت  می آورد،  دنیا  به 
 4.5 می کنند؛  ازدواج  دختران  که  25سالگی  از  بعد 
و  دنیا می آید  به  فرزند  اولین  متوسط  به طور  بعد  سال 
5.3 سال بعد فرزند دوم به طور متوسط به دنیا می آید؛ 
ازدواج دو فرزند  از  یعنی به طور متوسط 10 سال پس 
در  است  ممکن  است؛  متوسط  وضعیت  این  می آورند؛ 
اما  بیاورد  فرزند  پنج  یا  اندک یک خانواده چهار  موارد 
وضعیت عمومی این نیست؛ اگر در یک سازمان دولتی 
خوبی  مالی  وضع  همسرش  که  خانم  همکار  یک  مثاًل 
دارد، چهار فرزند یا حتی سه فرزند به دنیا بیاورد همه با 
تعجب به او نگاه می کنند؛ این نشان می دهد که نرم های 
فرهنگی در کشور تغییر کرده است و نهادهای فرهنگی 
نباید فقط توصیه  البته  این زمینه ورود کنند؛  باید در 
می گوییم  مردم  به  اگر  که  باشد  به گونه ای  باید  کنیم 
فرزند بیشتر بیاورید از آن طرف امکانات مالی الزم هم 
برای آن ها فراهم کنیم. باید فرزندآوری در سطح جامعه 
به یک فرهنگ و ارزش اجتماعی تبدیل شود، عالوه بر 

این دولت باید از آن حمایت کند. 
65 درصد کشورهای دنیا، سیاست های جامعی برای 
اجرا  و  اعمال  فرزندآوری در حال  و  از خانواده  حمایت 
است و به اشکال مختلف از خانواده و فرزندآوری حمایت 
می کنند؛ در کشور ما نیز راه حل برون رفت از این مشکل 

فقط حمایت از خانواده است. 
دانشکده  بهداشتی  معاونت  خانواده  سالمت  سرپرست   *

علوم پزشکی

سرهنگ ایران نژاد فرمانده انتظامی سیرجان عنوان کرد؛
سارقان طال و جواهرات در سیرجان دستگیر شدند

گرفتار »تله جمعیتی« می شویم
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چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
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فکس:42233672

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

رابطه میان اعمال صالح
 و نعمت های دنیوی 

معرفت: این جمله ، یعنی جمله إِنَّ الّلَ الَ یَُغیُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّرواْ 
َما بَِأنُْفِسِهْم .سوره رعد آیه 11 چکیده اش این است که خداوند چنین 
حکم رانده و حکمش را حتمی کرده که نعمتها و موهبت هایی که 
به انسان می دهد مربوط به حاالت نفسانی خود انسان باشد، که اگر 
آن حاالت موافق با فطرتش جریان یافت آن نعمت ها و موهبتها هم 
به  فطرتشان  استقامت  بخاطر  مردمی  اگر  مثال  باشد،  داشته  جریان 
خدا ایمان آورده و عمل صالح کردند، به دنبال آن نعمت های دنیا و 
آخرت بسویشان سرازیر شود، همچنانکه فرمود:))و لو ان اهل القری 
آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض و لکن کذبوا(( 
و مادامی که آن حالت در دلهای ایشان دوام داشته باشد این وضع 
هم از ناحیه خدا دوام یابد، و هر وقت که ایشان حال خود را تغییر 
دادند خداوند هم وضع رفتار خود را عوض کند و نعمت را به نقمت 

مبّدل سازد.
یعنی  بشود  استفاده  هم  عمومّیت   ، آیه  از  که  هست  هم  ممکن 
و  اطاعت  و  ایمان  دارای  مردمی  اگر  یعنی  را هم شامل شود  نقمت 
ایشان  به  را  باطنیش  و  نعمت های ظاهری  باشند خداوند هم  شکر 
و  و کفر  دادند  تغییر  را  ایشان وضع خود  و همین که  بدارد،  ارزانی 

فسق ورزیدند خدا هم نعمت خود را به نقمت مبّدل کند.
در  شیوع_صالح  میان  مالزمه  درباره  آیه  ظاهر  از   ، آنچه  بود  این 
فرد  آیا  اینکه  اما  شود  می  استفاده  برایشان  نعمت  دوام  و   ، قومی 
هم عینا مانند قوم و جمعیت است و صالح و فساد عمل او در وضع 
؟  نه  یا  گذارند  اثر می  او  معنوی  و  مادی  امور  و  او  دنیای  و  آخرت 
آنچه که از کالم الهی برمی آید این است که میان اعمال صالح یک 
فرد و میان صالح آخرت و نعمت های معنویش رابطه هست ، و در 
صورت تغییر آن ، نعمت های مزبور هم تغییر می کند و لیکن آیات 
داللتی بر رابطه میان نعمتهای_مادی و جسمانیش ندارد و حکمت 
همه اینها هم روشن است ، زیرا تالزم مذکور، مقتضای حکم توافق 
و سنخّیتی است که در اجزای نظام عالم برقرار است و هر نوعی را 

بسوی غایت و نهایت سیرش سوق می دهد،
اصلیش  فطرت  مقتضای  از  انواع  سایر  مانند  اگر  هم  انسان  نوع  و 
منحرف نگردد، عالم بر طبق سعادت و نعمت او دور می زند و جریان 
می یابد، و اما اگر منحرف شد و فساد در میان آن رایج گردید، تعادل 
میان اجزای کون بر هم خورده و همین خود باعث می شود که نعمت 
از او هجرت نموده نظام زندگیش مختل گردد، و در نتیجه فساد در 
دریا و خشکی عالم بخاطر اعمال ناروای آدمی ظاهر می شود، و خدا 
کیفر بعضی از آنچه را که کرده اند به ایشان می چشاند تا شاید برگر
دند.                                 *عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان

 معرفت

ویژه

انتقاد نشریه زرنگار به  دو شغله بودن رییس صمت سیرجان
زرنگار: تقریباً دو ماه قبل خواجویی، رئیس اداره صنعت 
و معدن سیرجان با حفظ سمت، عضو هیات مدیره شرکت 
گل گهر شد این در حالیست با استناد به قانون ممنوعیت 
تصدی بیش از یک شغل و عضویت در هیات مدیره شرکت 
های خصوصی جرم می باشد. طبق قانون »تصدی هر نوع 
از  قسمتی  یا  تمام  که  مؤسساتی  در  دیگر  دولتی  شغل 

سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و یا عضویت در هیأت 
مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات 

برای کارکنان دولت ممنوع است.«.

سوءاستفاده انتخاباتی از اقوام و مذاهب، جرم است
ایسنا: سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به جرائم انتخاباتی 
گفت: سوءاستفاده و بهره برداری ابزاری از اقوام، فرق و مذاهب 
در جهت اهداف انتخاباتی باید در اولویت جرایم انتخاباتی قرار 
گیرند. وی با اشاره به دستورالعمل اجرایی بخشنامه انتخاباتی، 
اظهار کرد: اعضای ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی بایستی به منظور 
هماهنگی، برنامه ریزی و پیگیری به موقع وقایع انتخاباتی اخبار و اطالعات مهم 
مربوط به انتخابات را به صورت روزانه و سایر اخبار، اطالعاتی و آمار غیرفوری را به 

صورت هفتگی به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال کنند.

معین های فرهنگی شهرستان معین می شوند
نسیم امید: محمدعلی حافظی، رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سیرجان در دیدار با امام جمعه شهرستان 
گفت: تمرکز ما بر استفاده از خرد جمعی است تا آسیب های 
فرهنگی و هنری شهرستان را به حداقل برسانیم  و بنا داریم 
از موسسات فرهنگی و توسعه فعالیت های فرهنگی در سطح 
شهرستان حمایت کنیم. در همین راستا با استفاده از خرد 

جمعی، آسیب های فرهنگی هنری شهرستان جمع بندی خواهد شد و از طریق یک 
کار پژوهشی، اولویت های فرهنگی شهرستان مشخص شده و در راستای تحقق آن 
ها گام برخواهیم داشت. همچنین برنامه دیگری که در نظر داریم تعیین معین های 

فرهنگی شهرستان می باشد. 

)

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

نسیم سالم

09162756265 

نامزدهای شورای شهر سیرجان

 برنامه ندارند
نسیم امید: کمتر از یک ماه دیگر ششمین انتخابات شوراهای 
نامزدهای  از  ثبت نام  شود.  می  برگزار  کشور  در  روستا  و  شهر 
است. طی  انجام شده  اسفند 99  اواخر  در  انتخابات شورای شهر 
این مدت در فضای مجازی کم و بیش نامزدهای انتخابات شورای 
شهر سیرجان مشخص شده اند و در حال گفتگو و  معرفی خود به 
شورای  نامزدهای  بین  در  آنچه  میان  این  در  هستند.  شهروندان 
شهر سیرجان و حومه به چشم می خورد عدم ارائه برنامه در حوزه 
شهری سیرجان و حوزه ثبت نامی است. این نکته بسیار مهم است 
افرادی  تا  کنند  مطالبه  برنامه  شورا  نامزدهای  از  شهروندان  که 
بدون هدف و سرگردان به شورا راه پیدا نکنند و باعث مشکالت 
و  مدیریت  امر  در  شورا  انتخابات  نامزدهای  است  الزم  لذا  شوند. 
سال  چهار  برای  شهر  شوراهای  وظایف  حیطه  در  شهری  توسعه 
آینده برنامه های علمی و واقعی داشته و آن ها را به افکار عمومی 
ارائه دهند و افرادی که برنامه ندارند از همین االن انصراف دهند. 

شهر سیرجان و مدیریت شهری دارای برخی مشکالت زیر است 
و نیاز است نامزدها در این موارد برنامه داشته باشند:

* فساد، رشوه، ریخت و پاش اداری
* عدم شفافیت مالی شهرداری و سازمان های زیرمجموعه

و  سازمان دهی  شهرداری،  در  انسانی  نیروی  بزرگ  حجم   *
قانونمندی استخدام های شهرداری
* آسیب های اجتماعی فرهنگی

* طرح تفصیلی
* کاهش درآمد شهرداری

* بی توجهی به فضای سبز شهری و کاشت آکالیپتوس، چمن و 
گل بر خالف نظر اساتید فن 

* نظارت ضعیف بر امورات شهرداری
* کیفیت پایین آسفالت معابر عمومی شهری

* عدم پارکینگ در سطح شهر
قبیل  از  مزاحم  مشاغل  وجود  و  شهری  بهداشت  مشکالت   *

تعمیرگاه و جوشکاری در سطح شهر                             
* مشکالت محله ای و کمی بوستان های محله ای، کتابخانه، خانه 

فرهنگ، فضای ورزشی و بازارچه محله ای
* بی توجهی به ورزشی های همگان و دوچرخه سواری              

* ضعف حمل ونقل عمومی و فرهنگ پیاده روی 
* عدم نظارت بر سازمان های شهرداری و حیاط خلوت شهرداری     
زیباسازی  و  اصالح  شهر،  حاشیه های  شهری،  فرسوده  بافت   *

ورودی های شهر
و  شهرداری  معامالت  مالی  شفافیت  شهرداری،  درآمدزایی   *

سازمان ها
امور  در  مردمی  مشارکت های  تقویت  و  شهروندان  آموزش   *

شهری
* بی توجهی به حقوق شهروندی، گردشگری و آثار تاریخی

* تغییر کاربری اراضی بدون اطالع شورای شهر و بزرگ کردن 
حوزه شهری

 * عدم واحدهای تخصصی در شورای شهر

اعالم زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم 
نسیم امید: به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 

و امور خیریه استان،  چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن 
کریم  در دو بخش بانوان و آقایان در رده های سنی باالی 
18 سال برگزار خواهد شد. حجت االسالم جاللی افزود: این 
مسابقات در رشته های قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ 5، 10، 
20 جزء و کل قرآن کریم، تفسیر عمومی قرآن، همسرایی 
و همخوانی قرآن کریم، اذان و دعاخوانی برگزار خواهد شد. 
رشته های همسرایی و همخوانی قرآن و اذان تنها ویژه آقایان است و تنها رشته های 
قرائت تحقیق و ترتیل و حفظ کل آقایان و رشته حفظ کل بانوان دارای مرحله 

بین المللی است.

محسن مهر علیزاده                                                علیرضا زاکانی                                                               سعید جلیلی                                                                         سید ابراهیم رئیسی

عبدالناصر همتی                                                 محسن رضایی                                                   سید امیرحسین قاضی زاده          

نامزدهای
 سیزدهمین دوره

  انتخابات
 ریاست جمهوری 

مجید ایران نژاد
گل گهر  شده ی  رها  پارک  زننده ی  وضع  از  فقط  خواستم 
بگویم که بهشت بود و با واگذار شدنش به شهر و رها شدنش 
به حال خود مبدل به جهنم شد. بعد یادم به سرسره های پر از 
سر سوزن و سرنگ در هر دو پارک سه راهی کرمان افتاد. بعد 
یک باره  زباله ها و ته سیگارها را در بوستان های ریز و درشت 
شهر به خاطرم آوردم و شرایط بد پارک 17 شهریور سیرجان و 

پدیده ی کارتون خوابی.
این صحنه ها همه آشنا برای پدر و مادرهایی ست که در خانه 
کودکی دارند و یکی از دلخوشی های هر بچه ای همین است که 

ساعتی را در یک پارک با تاب و سرسره بازی کند. 
گفت  می توان  جرات  به  سرسره ای؟!  چه  و  پارک  چه  ولی 
بتوانید  شما  که  هست  سیرجان  در  سبزی  فضای  کمتر  که 
کودک تان را با خیالی راحت به آنجا ببرید و چنین صحنه هایی 

را در آنجاها نبینید.

این میان نگرانی شما برای اینکه کودک تان فحش های رکیک 
اوباش مستقر در پارک را بشنود و یاد بگیرد و تکرار کند یا 
اینکه بچه تان دستش را توی مدفوع سگ های ولگرد بکند هم 

از دیگر نگرانی های شما خواهد بود. 
همین نگاه اجمالی به پارک ها در سیرجان، خبر از کوه یخ 
از آب بیرون زده و  مشکالتی می دهد که فقط نوک قله شان 

دیده می شود. مشتی نمونه ی خروارها کار نشده. واقعا چرا؟!
چرا در شهری ثروتمند و پر درآمد و با وجود تزریق بودجه های 
در  زیربنایی ئی  هیچ کاری  معادن،  از  شده  گرفته  هنگفِت 

حوزه های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی نشده است؟! 
نه مناسب سازی معابر و تمیزی پارک ها و معابر، نه جدیتی 
ساماندهی  نه  و  عقیم سازی  و  ولگرد  زنده گیری سگ های  در 

کارتون خواب ها!؟
چند دهه است که همه ی گزارش عملکردها فقط آسفات را 

نشانه رفته است.

در واقع پارک های سیرجان را نبض سالمت شهرمان بدانید 
و این اوضاع آشفته در آن ها را نشانه ای بر خوب نبودن حال 
سیرجان. ناچارید به این نتیجه برسید که نه حال فرهنگ این 

شهر خوب است و نه حال آبادانی اش. 
وگرنه چرا اقدام عملی جدی ئی نشده وقتی که چندین سال 
است شاهد پدیده ی زشت کارتون خوابی در سیرجان هستیم 
و  تن  سالمت  که  مهمی  این  به  معضلی  برای  آنکه  جالب  و 
روان نسل آینده را به خطر می اندازد، هیچ فکری نمی شود و 
در رابطه با حل این مشکل شاهد کمترین همکاری را میان 

ارگان ها، سازمان ها، نهادها و اداره های مربوطه هستیم.
گزارش های  این  از  کدام  هیچ  به  که  درحالی ست  این 
رسانه های سیرجانی و سواالت و ابهامات مردم شریف سیرجان 
و مطالبات به حق شان، هیچ پاسخی درخور شأن همشهریان 
عزیز از سوی مسئوالن مربوطه داده نمی شود تا سیرجان بیشتر 

از پیش شبیه شهری رها شده به حال خود باشد.

 معضالت فضاهای سبز در سیرجان و هزاران کار نشده؛

نبض شهر بد می زند


