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آب و برق در مرز هشدار

اســدی الری  جســد محمدعلی 
یک هفتــه بعد از ربوده شــدن  
نزدیکــی جاده  برکــه ای در  در 

چک چک پیدا شد.
به گزارش کانــال گراش، غروب 
۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ با اطالع رسانی 
مردمــی از وجود یک جســد در 
نزدیکی جاده چک چک، نیروهای 
امــدادی و تشــخیص هویت در 
محل حاضر شدند. نیروهای امداد 
هالل احمر حدود ســاعت ۲۰ با 
همکاری آتش نشــانی، جسد را از 
برکه خارج کردند و تحویل پلیس 
آگاهــی دادند. به نظر می رســد 
مرگ محمدعلی اسدی الری چند 
روز پیش اتفاق افتاده اســت. دست های جسد از پشت بسته شده بود و با 
بلوک سیمانی در برکه انداخته شده است. اما بعد از گذشت چند روز جسد 
به روی آب آمده اســت. زمان و نحوه قتل بعد از کالبدشکافی و تحقیقات 

پلیسی تعیین خواهد شد.
رنجبر رییس دادگاه گراش در نخســتین ســاعت های پیدا شدن جسد به 
خبرنگار هفت برکه می گوید: »ســرنخ هایی در دست داریم. تاکنون چندین 
نفر درباره این پرونده دســتگیر و بازجویی شده اند، اما با توجه به در جریان 
بودن پرونده و حساســیت موضوع، اطالعات دیگر پس از تکمیل تحقیقات 

منتشر می شود.«
رییس دادگاه گراش تاکید می کند: »از همان ابتدا با حساسیت این موضوع 
را پیگیری می کردیم و پرونده در اختیار شــعبه ویژه پلیس  آگاهی استان 
فارس است. همه نیروهای قضایی و انتظامی روی موضوع حساس هستند 
و حتی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس پیگیر موضوع بوده است. همه 

تالش می کنیم که پرونده به نتیجه برسد.«
پیگیری خبرنگار هفت برکه برای دریافت جزییات بیشتر از پرونده با توجه 

به این که این پرونده در حال بررسی است بی نتیجه ماند.

سرمقاله

آمارهایی که امنیت نمی آورد 
هر بار که خبر ســرقت، قتل یا حتی تصادفی را در ســایت 
گریشنا منتشــر می کنیم، با تعدادی از نظرات نگران کننده 
روبه رو می شــویم که بیشتر از آن ها از وضعیت امنیتی شهر 

شکایت می کنند.
از سوی دیگر هر وقت با مسئولین انتظامی و قضایی گفتگو 
می کنیم آن ها با اســتناد به آمار، گراش را یکی از امن ترین 
شهرهای اســتان فارس می دانند. به گفته فرمانده انتظامی 
شهرستان گراش در سه ماه اول سال ۱۸ سرقت ریز و درشت 
در کل شهرســتان رخ داده اســت که در ۱۱ مورد موضوع 
کشف شده و سارق محکوم شــده است. رییس دادگاه نیز 
حجــم اصلی پرونده ها را نه پرونده های جنایی و امنیتی که 

مسائل اقتصادی و خانوادگی می داند.
برای درک این تناقض باید بین نگاه آماری به امنیت و وجود 
حســاس امنیت در شهروندان تفاوت قائل شد. شاید از نظر 
آماری، آمار جرایم چندان باال نباشــد اما حساسیت امنیتی 
مردم به حدی باالست که با کوچکترین جرمی فضای ناامنی 

ایجاد می شود.
احســاس امنیت وابســته به وجدان جامعه و درک آن ها از 
آدم های اطراف شــان است. احساس امنیت بیشتر از آن که 
یک مســاله انتظامی باشد یک مســاله اجتماعی است و به 
مســائلی مانند سرمایه  اجتماعی و پیوندهای درونی جامعه 

بستگی دارد. 
افزایش گشت های پلیس و بسیج، نصب دوربین های امنیتی 
و راهکارهای مشابه می تواند ســطح امنیتی را باال ببرد اما 
این امنیت ممکن اســت با یک قتل، آدم ربایی یا سرقت به 
عنف )که وقوع آن ها به طور کامل قابل پیشگیری نیست( به 

سرعت آسیب می بیند.
اما اگر پیوندهای بین اقشار جامعه، در سطح خانواده، محله و 
شهر افزایش یابد یا به زبان ساده تر مردم دیگران را به شکل 
دزد، قاتل و یک تهدید نبینند، حتی در صورت وقوع موردی 

جرایم نیز حساس امنیت خدشه دار نخواهد شد. 
به جای تالش برای ساختن جامعه ای دلپذیرتر، هر روز دیوارها 
را باالتر برده ایم و دیوار تازه ساخته ایم شاید به امنیت برسیم، 
در حالی که حاصل آن فقط زندانی کردن خودمان بوده است.

محمدخواجهپور «
مدیرسایتگریشنا «

خالصه مصاحبه� 
با افتتاح ساختمان است که عمال دادگستری شهرستان فعال می شود. �
در سال گذشته آمار طالق کاهش چشمگیری داشته است. �
چهار شعبه حل اختالف در شهرستان فعال است، که در یک شعبه رای صادر می شود. �
حدود سیصد پرونده مربوط به تغییر کاربری زمین در دادگاه در جریان است. �
آمار سرقت در گراش باال نیست، ولی همین موارد را هم با جدیت پیگیری می کنیم. �
سرقت های گراش را بزهکاران از شهرستان های دیگر انجام می دهند. �
امسال 25 درصد ورودی پرونده های دادگاه افزایش داشته است. �
مهمترین اقدام سال گذشته فعال شدن ابالغ الکترونیک است. �

گفتگوبارییسدادگاهگراشبهمناسبتهفتهقوهقضاییه

بیشتر مراجعات دادگاه برای مسائل ملکی و خانوادگی است
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هفت برکـه )گریشـنا(: در رزمایـش 
آمادگـی  قـدس،  راهیـان  امنیتـی 
بـرای  گـراش  بسـیجی  نیروهـای 
و  انتحـاری  حمـالت  بـا  مقابلـه 

شـد. سـنجیده  بمب گـذاری 
رزمایـش امنیتـی راهیـان قـدس با 
حضـور پایگاه هـای مقاومت بسـیج 
شـهر گراش از ساعت ۲۳ اول تیرماه 
آغاز شـد و تا سـحر دوم تیرماه ادامه 
داشـت. این رزمایش زیر نظر ناحیه 
مقاومـت بسـیج سـپاه گـراش و به 
میزبانـی پایـگاه علـی  ابـن ابیطالب 
)ع( و بـا همـکاری حـوزه مقاومـت 

شـهید بهادری برگزار شـد.
سـرهنگ محمدمهـدی درسـتکار، 
فرمانده ناحیه مقاومت بسـیج سپاه 
گـراش، در گفتگو با گریشـنا گفت: 
»رزمایش دیشـب بـا هدف مقابله با 
ناآرامـی و بمب گـذاری و بـه عنوان 
یـک تمرین تاکتیکـی برگزار شـد. 
در ایـن رزمایـش، اماکن حسـاس و 
پرتردد، از دادگسـتری تـا دارایی در 

نقاط مختلف شـهر کنترل شـد.«
هر سـال بسـیجیان گراش در یکی 
از شـب های مـاه مبـارک رمضـان 
بـا برگـزاری مانـور، آمادگـی خـود 
را نشـان می دهنـد. بـا توجـه بـه 
تحرکات نیروهای تکفیری و داعش 
در سـال گذشـته، مانـور امسـال به 
صورت مانـور کوی و بـرزن طراحی 

شد. سرهنگ درسـتکار درباره زمان 
برگـزاری مانـور گفت: »بـا توجه به 
شـب قدس و ناآرامی هـای اخیر که 
رخ داد، ایـن مانـور را در ایـن شـب 

برگـزار کردیم.«
سـرهنگ درسـتکار در مورد اهداف 
ایـن مانور گفـت: »هدف مـا مقابله 
گونـه  ایـن  بـا  بسـیج  بچه هـای 

ناآرامی هـا بـود کـه بـه ایـن هـدف 
رزمایـش  و  کردیـم  پیـدا  دسـت 
امسـال بسـیار موفقیت آمیـز برگزار 
شـد. مثال پایگاه شـهید دسـتغیب 
سـناریویی شـبیه به اتفـاق مجلس 
بازسـازی  را در شـهرداری گـراش 

کردنـد.
»در سـناریوی ایـن مانـور، نیروهای 

داعـش به سـه منطقـه پرجمعیت 
وارد  گـراش  شـهر  حسـاس  و 
شـدند و اقـدام بـه بمب گـذاری و 
عملیات انتحـاری کردنـد. عملیات 
دشـمن فرضـی در حسـینیه اعظم 
را نیروهـای پایـگاه مقاومـت علـی 
ابـن ابیطالـب )ع( خنثـی کردنـد. 
صاحب الزمـان  مقاومـت  پایـگاه 
)عـج( از عملیـات فرضـی داعش در 
مرکـز خریـد حضـرت زینـب )س( 
جلوگیـری کـرد. در بخـش دیگری 
از شـهر نیـز پایگاه مقاومت شـهید 
دسـتغیب عملیاتی را در شـهرداری 

گـراش خنثـی کـرد.«
گـراش  شـهر  پایگاه هـای  تمامـی 
و  بودنـد  فعـال  عملیـات  ایـن  در 
پایگاه هـای دیگـر به صورت ایسـت 
و بازرسـی امنیـت شـهر را تامیـن 
درسـتکار  سـرهنگ  می کردنـد. 
از نهادهایـی کـه در برگـزار مانـور 
همکاری کردند، هماننـد اورژانس و 

تشـکر کـرد. آتش نشـانی، 

 فرهنگسازی
الزمه اجرای قانون

یکی از موضوعاتی که اخیرا همشهریان در فضای مجازی 
زیاد در مورد آن اعتراض کرده اند، بستن تقاطع ها و لزوم 
یا عدم لزوم چراغ راهنما در شــهر بوده است. اعتراض ها 
هم بیشــتر در این جهت بوده اســت که چرایی این امر 
برای مردم شــفاف نیست و دلیل بستن تقاطع ها یا نصب 
چراغ راهنما محل بحث و گفتگو شده است. این مساله را 

می شود از دیدگاه جامعه شناسی بررسی کرد.
برتراند راسل، فیلسوف و جامعه شناس معروف انگلیسی، 
می گوید که نظام پاداشی-کیفری جامعه به ترتیب از سه 

نیرو استفاده می کند: 
یــک( ابتدا »نیروهــای باوراننده« هســتند که به کمک 
استدالل، افراد را به انجام کارهای خاصی مجاب می کنند. 
می شود گفت در دو موضوع تقاطع ها و چراغ راهنما، این 
نیرو یا وجود ندارد یا خیلی کم است. اگر افراد قانع شوند 
که اعمال تغییرات، به ســود آنها تمام می شود، مسلما از 
آن استقبال خواهند کرد. مثال اگر مجاب بشوند که نصب 
چراغ راهنما در نقطه خاصی از شهر چه سود و ضررهایی 
دارد و بــه ایــن نتیجه برســند که ســود آن بر ضررش 
می چربد، احتمال اینکــه در آینده به قانون چراغ راهنما 

عمل کنند و از چراغ قرمز عبور نکنند، بیشتر می شود.
دو( بــا این وجود، باز هم ممکن اســت که عده ای مجاب 
نشــوند و خواستار بســتن تقاطع ها یا نصب چراغ راهنما 
نباشند، که در این صورت از »نیروهای انگیزاننده« استفاده 
می کنند. نیروهای انگیزاننده، مثل طرح های تشویقی، مردم 
را به کارهای خاصــی ترغیب می کنند. به عنوان مثال، به 
کمک تســهیالت یا جوایزی، مردم را تشــویق و ترغیب 
می کنند تا به قوانین بیش از پیش عمل کنند. از این نیرو 
در اقالم تبلیغاتی هم به وفور استفاده می شود و در اثر رقابت 

بازار، این نیرو بیشتر از پیش هم می شود.
سه( اما »نیروهای وادارنده« نیروهایی هستند که مستقیم 
وارد عمل می شوند و مردم ناچار به اطاعت و پذیرش وضع 
موجود هستند. در مورد نیروهای وادارنده می توان از قوه 
قضاییه یا مجاری قانونی مثل پلیس و نیروی انتظامی نام 
برد. مسلما اســتفاده از نیروی قهریه، محبوبیت کمتری 
بین مــردم دارد، چرا که احســاس می کننــد به عنوان 
شهروند، به خواسته ها و نیازهای آنها توجهی نشده است 
و به اکراه باید به قوانین تن در دهند؛ چرا که در غیر این  
صورت بازخواست یا جریمه خواهند شد. به عنوان مثال، 
ممکن است مردم ســاکن در منطقه ای از شهر، از نصب 
چراغ راهنما در محل خشــنود نباشند، ولی در عین حال 
نتواننــد اعتراضی کنند یا به چراغ راهنما توجهی نکنند، 

چرا که می دانند این کار برای آنها هزینه دارد.
قاعدتا در اعمال قوانین جدید، استفاده از این نیروها باید 
به ترتیــب صورت بگیرد؛ یعنی ابتــدا نیروهای باوراننده 
به کار رود، و اگر مثمر ثمــر نبود، از نیروهای انگیزاننده 
اســتفاده شــود تا به کمک پاداش هایی، مردم ترغیب به 
اطاعت از قوانین بشــوند. اگر این دو نیرو تاثیری نداشت، 
به اکراه و اجبار نیروهای وادارنده وارد عمل می شوند. اما 
متاســفانه در ایران در بعضی زمینه ها مستقیما از نیروی 
نوع سوم استفاده می شــود که باعث ناراحتی و تنش در 

مردم می شود.
تنها نیروی باوراننده اســت که ســبب فرهنگ ســازی 
می شــود. برای همین اســت که آگاهی بخشــی و دادن 
اطالعات درســت به مردم، اهمیت فراوان دارد. از آنجایی 
که این آگاهی بخشی در بعضی موارد صورت نمی گیرد و 
مستقیما از نیروی ســوم یا وادارنده استفاده می شود، تا 
وقتی که اعمال قدرت بر آن وجود دارد، این روش جواب 
می دهد. ولی در روش اول یا باوراننده، چون به نحوی آن 
باورها »درونی« شده است، مردم  خودبه خود به آن عمل 
می کننــد، چرا که برای آن دلیل کافــی و موجه دارند و 

خویشتن را موظف به پیروی از آن می دانند.
با این تفاسیر می شود از ارگان های مربوطه انتظار داشت 
که جهت آگاهی بخشــی به مردم یا مســتقیما از طریق 
نماینده یــا نمایندگانی، در جهــت ارائه ی توضیحات به 
شهروندان وارد عمل شــوند؛ و یا به طور غیر مستقیم از 
طریق نصب بنرها یا توزیع بروشــورها و ... مردم را آگاه و 

مجاب کنند که اعمال این تغییرات، چه ضرورتی دارد.
در آخر باید اشاره کرد که این موضوع را می شود به موارد 

دیگر، مثل بعضی از کارهای عمرانی، نیز تعمیم داد.

خبر
یادداشت

عکس خبر

زنگ ورزش

گزارش اختصاصی

 قرمزها جام رمضان را 
باالی سر بردند

هفت برکه )گریشــنا(: قرمزپوشان هالل احمر با شکست 
جوشن در فینال، قهرمان مسابقات فوتبال جام رمضان 

گراش شدند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه گراش جوان مسابقات 
فوتبال بزرگساالن جام رمضان با همت باشگاه فرهنگی 
ورزشــی گراش جوان و همــکاری هیــات فوتبال در 
مجموعه ورزشــی شهدای بسیج برگزار شد. جمعه دوم 
تیرماه ۱۳۹۶ در بازی فینال هالل احمر بابرد ســه بر دو 

برابر جوشن قهرمان مسابقات شد.
این مســابقات در دو گروه پنج و چهار تیمی با حضور 
تیم های شاهین، ســتاره آبی، اتحاد، پرسپولیس نوین، 
شهدا، خلیج فارس، جوشن، هالل احمر و گراش جوان 
با هم به برگزار شــد. در شب پایانی در حضور مسولین، 
پیشکسوتان و تماشــاگران پرشور دو تیم هالل احمر و 
جوشن با قضاوت علی آشفته، محمدجواد افشار، مرتضی 
آشــفته و حمید واحدی و سرپرســتی مسابقه حسین 

حسن زاده فینال این مسابقات را برگزار کردند.
در اواخر بازی در حالی تیم جوشــن بــا اخراج بازیکن 
خــود ده نفره بازی را ادامه می داد و نتیجه دو بر دو در 
حال برگزاری بود تیم هالل احمر با گل دیر هنگام خود 
نتیجه را سه بر دو به ســود خود رقم زد و قهرمان این 

دوره از بازیها شد.
مراسم اختتامیه و اهدای جام مسابقات در جایگاه شهید 
یحیایی زمین فوتبال شهدای بسیج برگزار شد. در این 
مراسم ابتدا از چهار داور بازی فینال، همچنین محسن 
افشــار مسول مجموعه شهدای بســیج و مدیر مدرسه 
فوتبال خلیج فارس و ابوذر عباسی که در برگزاری بازیها 
زحمت کشیده بودند تقدیر شد. محسن محمدی بازیکن 
تیم هالل احمر که تازه به تیم ملی نوجوانان ایران دعوت 

شده بود از دیگر تقدیر شدگان این مراسم بود.
در بخــش اهــدای جوایز ابتــدا کاپ اخــالق به تیم 
پرســپولیس نوین و جام مقام دوم به تیم جوشن اهدا 
شد. ســپس بازیکنان تیم هالل احمر در جایگاه حاضر 
شــدند و در حضور ریس اداره ورزش و جوانان، اعضای 
هیات فوتبال، مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی گراش جوان 
و جمعی از پیشکسوتان کاپ قهرمانی را باالی سر بردند.

  

سرمربی شهدا، در دبی 
روی نیمکت نشست

گریشنا )هفت برکه(: احسان جوکار سرمربی تیم شهدای 
گراش در ســمت کمک مربی تیم اســپورت فور آل را 

مسابقات رمضان دبی را همراهی کرد.
احسان جوکار که با تیم شهدا در لیگ برتر استان فارس 
حضور دارد رمضان امســال را در مسابقات دبی گذارند. 
مســابقات جام رمضان معروف به جام ناس هر سال با 
حضور بازیکنان مطرح از جمله برخی ملی پوشان ایرانی 
 ۴ Sport برگزار می شــود. مربی گری تیم اسپورت فور
All Academy را ســیامک آذری از مربیان نام آشنا 
فوتبال بر عهده داشت و احسان جوکار به عنوان کمک  

مربی در کنار او قرار گرفت.
مســابقات دبی در چهار گروه سه تیمی آغاز شد و تیم 
اســپورت فور آل )ورزش برای همــه( در گروه چهارم 
بــه مصاف رقیبان رفت. این تیم در بازی نخســت تیم 
قدرتمند الوصل دبی را با نتیجه سه بر سه متوقف کرد. 
با پیروزی ۳-۱ در برابر تیم یاس دبی، تیم اسپورت فور 

آل توانست از گروه خود صعود کرد.
سه شــنبه ۲۴ خرداد در بازی یک چهــارم نهایی این 
تیم در برابر تیم امپراطور قرار گرفت و با شکســت ۰-۵ 

نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند. 
احســان جوکار در گفتگو با هفت برکه در مورد کیفیت 
این بازی ها گفت: »این مســابقات در سطح بسیار باالیی 
برگزار می شود و به نوعی جام جهانی کوچک است و همه 
تیم ها از بازیکنان ملی پوش کشورها استفاده می کنند. یک 

تورنمت پر از تجربه و در کالس جهانی بود.«
جوکار در مورد چگونگی آشنایی با تیم اسپورت فورآل 
گفت: »یکی از مربیانــی که در کالس مربیگری برزیل 
هم دوره واسطه آشنایی من و حضور در دبی بود. حضور 

در کنار این مربی بزرگ افتخاری برای من بود.«

برگزاری کنکور ۹۶ در مدرسه شهید عالمی - عکس: مهرداد بدیع زادگان «کمک ۵۰ میلیون تومانی به زندانیان جرائم غیر عمد در جشن گلریزان - عکس: مسلم پورشمسی «سید عباس معصومی در نماز عید فطر از مردم خداحافظی کرد - عکس: مجید افشار «در گرم ترین روز قدس سال های اخیر، آتش نشانی هوا را کمی بارانی کرد- عکس: مجید افشار «

درآخرینروزهایماهرمضانودررزمایشامنیتیراهیانقدسخبر اول

بسیجیان گراش رزم با داعش را تمرین کردند

عکس: مجید افشار «

هفت برکه )گریشنا(: تب و تاب انتخابات شورای اسالمی شهر 
کمتر شــده است اما حواشی و گمانه های آن هنوز ادامه دارد. 
یکی از شــهروندان در نظری درباره حقوق دویســت میلیون 
تومانی اعضای شورای شهر پرسیده بود. این اعداد و عجیب در 
ذهن مردم وجود دارد بهانه ای شــد تا به سراغ اعضای شورای 
چهارم رفتیم و پرسیدیم در طول مدت حضور در شورا چقدر 

حقوق یا حق جلسه دریافت کرده اند؟

شورا حقوق ندارد، حق جلسه می دهیم �
عبدالرضا هرمزی، سخنگوی شــورای شهر با این توضیح که 
ما چیــزی به عنوان حقوق دریافــت نمی کنیم و پرداختی ها 
در واقع حق جلســه است، گفت: »معموال یک شصتم بودجه 
شهرداری در اختیار شورا است. حق جلسات نیز تنها مختص 
به جلسه های رسمی و منظمی است که در محل شورای شهر 
برگزار می شود. و هر جلســه ای خارج از محل شورا حتی اگر 
مرتبط با شــورا باشد، شــامل این هزینه نمی شود. در صورت 
برگزار نشدن جلســه یا تغییر محل جلسه به مکان های دیگر 

نیز این هزینه شامل اعضا نمی شود.«
اما آیا اعضای شــورا می توانند برای دریافتی بیشــتر، بیشتر 
جلســه برگزار کنند. هرمز می گوید: »میزان ساعات برگزاری 
جلسه ها برای کالن شهرها شصت ساعت و شهرستان ها پنجاه 
ســاعت در نظر گرفته شده است. در شورای شهر گراش ما دو 
بار در هفته شنبه شــب ها و روز چهارشنبه جلسات را برگزار 

می کردیم.«
حق ماموریت نیز بخش دیگری از پرداختی به شــورا اســت. 
این ماموریت ها بیشــتر برای شرکت در جلسات مرکز استان 
اســت. سخنگوی شورا می گوید: »حق ماموریت روزی شانزده 
هزار تومان اســت. که معموال من و بقیه اعضا بدون استثنا با 
وسیله شخصی، محل اسکان شخصی و هزینه های شخصی این 

ماموریت ها را انجام می دادیم.«
در مورد کمیسیون های مرتبط معموال اعضای شورا یا یک عضو 
به نمایندگی از شــورا موظف هستند در دو یا سه کمیسیون 
شــرکت کنند. هرمزی نگاهی هم به حق جلسات مهمترین 
کمیســیون ها دارد:  »کمیسیون ماده ۷۷ که سالی دو جلسه 
برگزار می شــود و مبلغ پرداختی به اعضای کمیســیون برای 
شرکت در این کمیسیون پنجاه هزار تومان است. و کمیسیون 
ماده ۱۰۰ که دو هفته یک بار برگزار می شود و به ازاری بررسی 

هر پرونده مبلغی پرداخت می شود.«

هر عضو شورا ماهیانه چقدر دریافت می کند؟ �
امــا اگر بخواهیم این ها را جمع کنیــم. آخر هر ماه چقدر به 
یک عضو شــورا پرداخت می شــود. هرمزی در مورد دریافتی 
شــخص خودش می گوید:  »حق جلســه ای که در طول این 
مدت به صورت ماهانه من دریافت کرده ام بر حسب حضور در 
جلسه ها و تشکیل جلســه ها بین ۵۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ 
بوده است. البته می توانم این را ادعا کنم که حق جلسات من و 
آقای مهرابی به نسبت دیگر اعضا کمتر هم بوده است چرا که 
جلسه با حضور رئیس و نائب رئیس می تواند برگزار شود. یعنی 
جلسه هایی بوده که آقای مهرابی حضور نداشتند و مثال شیراز 
بودند ولی با حضور من جلسه برگزار شده و حق جلسه به آقای 

مهرابی تعلق نگرفته است و همین طور بالعکس.«
حبیب اهلل مهرابی، رئیس چهارمین شورای اسالمی گراش هم 
با یک توضیح دریافتی خود را به خبرگار هفت برکه می گوید: 
»حضور در شورا، شغل نیست، سنوات ندارد، بازنشستگی، بیمه 
و هیچ مزایایی ندارد. حق جلســات هم تنها به جلساتی تعلق 
می گیرد که به صورت رســمی در محل شــورای شهر برگزار 
شــود و منتهی به صورت جلسه شود. در کل حقوق شورا در 
صورت ماموریت و جلســات کمیسیون ها بین هفتصد تا یک 
میلیون تومان متغییر است. برای جلوگیری از قضاوت اشتباه 
نیز پیشــنهاد می کنم با حســین مهروری، مسئول امور مالی 
شهرداری تماس بگیرید و بپرسید در سال ۹۵ از محل بودجه 
شــهرداری چند درصد متعلق به شورا بوده است و نحوه واریز 

به چه شکل بوده است؟«
حسین مهروری در جواب به ما گفت: »طبق قانون و بخش نامه 
به نســبت درآمد های اخذ شده ی شــهرداری در شهرهایی با 
جمعیت بین بیست تا پنجاه هزار نفر یک و نیم درصد بودجه 
شهرداری متعلق به شــورا است. در سال ۹۵، صد و شصت و 
دو میلیون تومان به شــورا پرداخت شده است و در سال ۹۶ 

تا به حــال ۱۰ میلیون، که نحوه ی هزینه کرد نیز بر اســاس 
بودجه بندی ســالیانه شورا اســت و این مسایل را باید از خود 

شورا پیگیر باشید.«

روی حقوق شورا حساب نکنید �
محمد ناصری، یکی دیگر از اعضای شــورا نیز می گوید: »هیچ 
جوانی نباید با دید کســب درآمد و شغل به شورا نگاه کند و 
وارد شــورا شود. خود من حق جلســاتی که دریافت کرده ام، 
هفتصد، هشــتصد تومان بوده که معموال این هزینه را صرف 
مــردم می کردم. یعنی این هزینه تنهــا خرج پیک موتوری و 
آژانس و خدماتی که به صورت رایگان برای رشــد و توسعه ی 
علمی و فرهنگی به مردم گراش و توابع کردم، شد. و عالوه بر 
آن درگیر وام هایی هســتم که باید قسط های آن را بپردازم و 
همین مسایل ثابت می کند دریافتی های اعضای شورا آن قدری 

نیست که بتوان روی آن حساب باز کرد.«
جعفر یوسفی نیز به سوال ما پاسخ داد و گفت: »حق جلسه ای 
که دریافت کرده ام بر حسب تعداد جلسات و حضور و غیاب من 
متغییر بوده که از سیصد دریافت کرده ام تا سقف یک میلیون و 
سیصد. در مورد کمیسیون ها نیز من در جلسات کمیته انضباطی 
سازمان حمل و نقل بوده ام که به حاضرین در هر جلسه بیست 
هزار تومان پرداخت می شد و در طی چهار سال گذشته، دریافتی 

من از این کمیته سرجمع پانصد هزار تومان بود.«
دکتر علی اصغر لطافت نیز با اشــاره به این موضوع که از بین 
اعضای شــورا در دوره ی چهارم بیشــتر از بقیه غیبت داشته 
اســت، گفت: »حداکثر ســاعت کاری که برای شورا در نظر 
گرفته اند، پنجاه ساعت است. ماهی بوده که به دلیل مسافرت 
و غیبت تنها چهارصد تومان به من تعلق گرفته شده و گاهی 
نیز تا سقف یک میلیون و دویست دریافتی داشته ام. اما فردی 
مانند آقای مهرابی با وجود این که بیشــتر روزهای هفته در 
شورای شهر حضور داشت با این وجود حقوق بیشتری دریافت 
نمی کرد. یعنی این هزینه تنها به جلســات رســمی شنبه و 

چهارشنبه های شورا تعلق می  گرفت.«
فاطمــه خواجه نیز عالوه بر تاییــد صحبت های دیگر اعضای 
شــورا، اشــاره می کند، که میزان دریافتی هایش در کمترین 
حالت بین دویســت تاسیصد تومان و در بیشترین حالت بین 
یک میلیون و دویست هزار تومان بوده است. مهوش شیبانی 
دیگر عضو شورای شهر بعد از چند بار پیگیری ترجیح داد به 

این سوال پاسخ ندهد.

فاطمهیوسفی «

عضویت شورا چقدر درآمد دارد؟

 اعزام روحانی و مبلغ، توزیع ســبد ارزاق بین نیازمندان، افطاری و مراســم جز خوانی از 
برنامه های اجرا شده با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گراش است.

 به گزارش افســانه گراش اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گراش از جمله اداراتی است 
که در ماه مبارک رمضان نقش مهمی در اجرای برنامه ها در این ماه در سطح مساجد دارد. 
اعزام روحانیون و مبلغ به مســاجد و روستاها، توزیع ۳۵۰ سبد ارزاق در بین مستنمندان، 
افطاری در شــب های قدر، مراسم جز خوانی و محفل انس با قرآن از مهمترین برنامه های 
بود که اداره اوقاف با همکاری هیات امنا در ســطح شهرســتان گراش در ایام ماه مبارک 

رمضان  برگزار کرده است.
اســداهلل معید، رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان گراش در گفتگو با هفت برکه 
به شــرح برنامه های اجرا شده در سطح شهرستان پرداخت و گفت: »در ماه رمضان امسال 
دوازده روحانی و مبلغ به روســتاها و مساجد اعزام کردیم، از بین این دوازده نفر سه نفر از 
قــم بودند. تمامی حق الزحمه های این روحانیون از محل موقوفات و روضه خوانی های این 

ماه پرداخت می شود.«
رییــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان گراش ارزش ســبد ازراق توزیع شــده بین 
مستمندان در سطح شهرستان را ۱۶۵ هزار تومان دانست و افزود: » ۳۵۰ سبد ارزاق شامل 
روغن، برنج، حبوبات، رب گوجه، ماکارونی در بین مســتمندان توزیع شد، ارزش این سبد 
ارزاق صدو شصت و پنج هزار تومان بود که از محل موقوفات پرداخت شد و در ابتدای ماه 

مبارک خریداری و توزیع شد.«
معیــد با بیان اینکه مراســم جز خوانــی و محفل انس با قرآن به صورت مســتمر در ایام 
ماه مبارک رمضان برگزار می شــود گفت: »این مراســم با همکاری هیات امنا در ساجد و 
امام زادگان به صورت مستمربرگزار می شود که هزینه آن از محل موقوفات قرآنی پرداخت 
تامین می شــود. در شب های قدر و میالد امام حســن مجتبی )ع( با افطاری ساده در بقا 
مترکه و مســاجد از روضه داران پذیرایی شــد. هزینه این افطاری ساده جمعا ۷ میلیون و 

هشتصد هزار تومان بود که از محل موقوفات پرداخت شد.«
آخرین برنامه اجرا شده در ایام ماه مبارک رمضان توسط اداره اوقاف و اومور خیریه گراش 
سرکشی از مساجد بود که معید به آن اشاره میکند و می گوید: »سرکشی از مساجد و امام 
زادگان و رفع نیازهای مساجد  و بقا متبرکه جهت استقبال از ماه مبارک رمضان با همکاری 

هیات امنا انجام شده است.«
معید در پایان گفت: »چهلمین دوره سراسری قرآن کریم در شهرستان گراش در رشته های 
حفظ، قرائت، ترتیل، حفظ موضوعی و ســاید رشــته ها برگزار شــده است که برندگان به 
اســتان اعزام شده اند، همچنین طرح سراســری حافظان قرآن کریم و تشکیل کالس های 
طرح حفظ در شهرســتان هم در حال اجرا اســت که در شماره بعدی نشریه افسانه به آن 

خواهیم پرداخت«

رمضان پرکاردر اداره اوقاف گراش

محمودغفوری «
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محصول موسسه فرهنگی ـ هنری هفت برکه گراش

دیدار جمعــی از درودگران و فلزکاران 
حاشیه ی بلوار ســرداران با امام جمعه 
گراش، چند هفته  قبل، لزوم ساماندهِی 
اصولِی مشاغل مزاحم را یادآوری کرد. 
مشــاغلی از قبیل در و پنجره ســازی، 
جوشــکاری، نجاری و ... به دلیل ایجاد 
آلودگی های محیطــی و صوتی، با نام 
مزاحم شــناخته می شوند.  مشــاغل 
معموال برای این گونه مشــاغل، جایی 
بیرون از مناطق مســکونی شهری در 
نظر گرفته می شود. در شهرداری گراش 
نیز در سال های گذشته طرح هایی برای 
احداث یک مجتمع کارگاهی در نقاط 
مختلفی از شــهر وجود داشته است، 
که هنوز هیچ کدام به نتیجه ای نرسیده 

است.

 به دنبال یک زمین �
 برای ساماندهی

شــورا،  رییس  مهرابــی،  حبیــب اهلل 
درباره ی طرح ســامان دهی مشــاغل 
مزاحم می گویــد: »زمینی که در طرح 
قبــل در نظر گرفته شــده بود، جای 
مناسبی نیست، چون آنجا هم نزدیک 
به محل سکونت شــهروندان است. ما 
طرح داریم، و ســرمایه گذار هم آماده 
است که تا شش میلیارد تومان هزینه 
کند، ولی بحث زمین هنوز حل نشده 
است.« مهرابی می گوید زمینی پشت 
پاسگان بتون پیشــنهاد شد، که مورد 
قبول سرمایه گذار واقع نشد. او درباره ی 
زمینی که پشت آبشــار اندیشه برای 
این موضوع پیش بینی شــده است نیز 
می گوید: »آنجا هم باید جابجایی هایی 
صورت بگیــرد که در حــال پیگیری 

هستیم.« 
اتحادیه  افشار، رییس ســابق  حسین 

درودگران و فلزکاران از سال ۸۹ تا ۹۱، 
نیز می گوید: »زمانی که من مســئول 
اتحادیه بودم، با شورای شهر و شهردار 
سابق گراش، مهندس قایدی، مذاکره 
می کردیم که زمینی به مســاحت سه 
هزار متر مربع متعلق به شــهرداری در 
کنار کارخانه قند گراش، روبه روی آبشار 

اندیشه، به اتحادیه واگذار شود.« 
زمینی که افشــار از آن حرف می زند، 
بخشــی از زمینی اســت که با عنوان 
»قطب صنعتی« در طرح جامع شناخته 
می شود. مهندس سلمان مهرابی، مدیر 
معماری و شهرســازی اداره کل راه و 
»این  می گوید:  شهرسازی الرســتان، 
قطب برای خارج شــدن فعالیت هاي 
صنعتی سبک یا به تعبیري مشاغلي که 
فعالیت آنها با بافت شهري ناسازگار بود 
و براي مناطق مسکوني مزاحمت ایجاد 
مي نمود )مانند آلودگي صوتي( در نظر 
گرفته شده است، و شامل محدوده ای 
مثلثی شکل است که توسط کمربندِي 
پایین دســِت دانشــکده علوم پزشکي 
از شــمال، بلوار اهلل قلي خان از شرق و 
بلوار رســالت از غرب محدود گردیده 
است. مهندس مهرابی می گوید: »زمانی 
که این قطب راه اندازی شــد، تقریبا به 
غالب کســانی که در مشاغلي همچون 
در و پنجره ســازی و کابینت ســازی و 
مشاغل اینچنینی فعال بودند یا حتی 
فقط پروانه داشتند، به آنها زمین واگذار 
شــد. اما با وجودی کــه اکثر زمین ها 
در این محدوده واگذار شــده است، در 
کمتر از ۳۰ درصد این زمین ها مشاغل 

تعریف شده فعال شده اند.«

 نمونه ی مساله: �
 یک مشکل پنج ساله

مشــکلی که برای کارگاه های فعال در 
حاشیه ی بلوار سرداران، کنار ساختمان 
ســابق بخشــداری، پیش آمده، ناشی 
از بــه تعویق افتادن این ســامان دهی 
اســت. اســماعیل نژاد، مالک یکی از 
ساختمان های تازه ساخت در این محل، 
از وجود کارگاه ها به ســازمان بازرسی 
شــکایت کرده است، و شــکایت او به 
کمیسیون تبصره ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری 
ارجاع داده شــده است. این کمیسیون 
که متشــکل از نماینده شورای شهر، 
نماینده دادگستری، نماینده شهرداری 
و دبیر کمیسیون است، حق را به مالک 

ساختمان داده است.
حسین افشار که خود یکی از کارگاه داران 
در این محل است، به نمایندگی از بقیه 
کارگاه ها با هفت برکه صحبت می کند: 
»حکم کمیسیون را برای ما فرستاده اند 
که باید تخلیه کنیم. خوب کجا برویم؟ 
ما که نمی توانیــم کارگاه ها را تعطیل 
کنیم و این همه افــراد را از کار بیکار 
کنیم.« افشــار می گوید دیــدار با امام 
جمعه هم برای درخواســت از او برای 

پیگیری این موضوع است.
حاج مهدی جعفــری، صاحب کارگاه 
ســی ان جی در ایــن محــل، نیــز به 
هفت برکه می گوید: »ما در چند ســال 
گذشته به هر ارگان ممکنی سر زده ایم، 
از شــهرداری تا شــورا تا فرمانداری. 

خواستیم با امام جمعه محترم هم این 
مســاله را مطرح کنیم، شاید پیگیری 
ایشــان کمک کند که حل این مساله 
ســرعت بگیرد. مــا نمی گوییم حق را 
به ما بدهید، فقــط می گوییم تکلیف 
را مشــخص کنید.« پیگیری خبرنگار 
گریشــنا روشــن می کند که تا زمان 
تنظیم این گــزارش، هنوز نتیجه ای از 
طرف دفتر امام جمعه به جعفری اعالم 

نشده است.
حبیــب اهلل مهرابی، رییس شــورا، در 
مورد این مســاله که بــرای جمعی از 
کارگاه داران در حاشیه ی بلوار سرداران 
پیــش آمده می گوید: »مــا هم موافق 
تخلیه و فشــار به کسبه نیستیم، اما از 
طرفی دیگر برای مالک ساختمان هم 
پروانه صادر شده و حقی برایش ایجاد 
شده اســت.« او صحبت درباره ی نوع 
کاربــری زمین های ایــن منطقه را به 
مهندس انصاری، معاون فنی شهرداری، 

محول می کند.
مهنــدس انصــاری که خــود یکی از 
اعضای کمیسیون تبصره ۲۰ ماده ۵۵ 
قانون شهرداری هاســت، بعــد از مرور 
تاریخچه ای از وضعیــت این زمین ها، 
اینطــور جمع بنــدی می کنــد: »نوع 
قرارداد این زمین ها، واگذاری اســت، و 
در قرارداد، کاربری مسکونی به مالکین 

اعالم شده است.« 
مهندس ســلمان مهرابی نیز درباره ی 
کاربری زمین های این محل می گوید: 
»زمین هــای ایــن منطقه بــه عنوان 
مســکونی به افراد واگذار شــده است. 

در طرح هادي کامال مســکوني؛ و در 
طــرح جامع تنها کاربــرِي پنج قطعه 
از ایــن زمین ها تحت عنــوان حمل و 
نقل و انبار مشــخص شده است و بقیه 
همچنان مسکوني است. پس هرگونه 
فعالیت صنعتی و کارگاهی طبق قانون 
و به جهت حفظ حقوق بقیه ساکنین 
در آن محــل، غیر مجاز اســت و باید 
تعطیل شود و اگر پروانه ای هم از طرف 
هر ارگانی در غیر کاربري تعریف شده 
در طرح جامع صادر شده است، خالف 
و از طریق مراجع نظارتی قابل پیگیری 

است.«
محمد ناصری که نمایندگی شــورای 
شــهر در این کمیســیون را به عهده 
داشته اســت هم تقریبا با رییس شورا 
هم نظر اســت: »من در حد توانم سعی 
کردم از کارگاه داران حمایت کنم، چون 
ما در شــورا نماینده مردم هستیم. من 
آخرین نفری بودم که رای کمیســیون 
را امضا کردم. ما حتی یک سال کار را 
عقب انداختیم، ولی چون فشار شاکی 
زیاد بود، مجبور به صدور رای شدیم.« 

امــا از طرف دیگر، محمد اســماعیل 
اسماعیل نژاد نیز از حقی که در آن محل 
دارد صحبت می کند: »من پنج ســال 
اســت که این قضیه را دنبال می کنم، 
و از و شــهردار ســابق و شورای شهر، 
چه شــورای قبلی و چه شورای فعلی، 
گله مندم. در این مدت به شکایت من 
که توجه نمی کردند هیچ، کارگاه های 
جدید هم به آن محل اضافه می شد.« 
او هم می گوید از بالتکلیفی خسته شده 

و فقط دنبال این بوده اســت که رای 
صادر شــود: »مهم نبود که رای به نفع 
من اســت یا نه. من از پنج سال پیش 
تا همین امروز پیگیر این مساله بوده ام. 
اآلن هم از شهردار و اعضای کمیسیون 
تشکر می کنم که رای را صادر کردند.«

طرحی برای آرامش مردم �
شــورای شــهر تاکنون در ساماندهی 
بخشــی از مشــاغل موفقیتی نسبی 
داشته است. شــورا توانست مغازه های 
پرترافیکی همچون میوه فروشــی ها را 
مجــاب کند که از حاشــیه ی خیابان 
اصلــی به داخل خیابان هــای فرعی و 
بلوارها جابجا شوند؛ ماهی فروشی ها را از 
حضــور در خیابان اصلی منع کرد و به 
بلوار سعادت و بازار میوه و تره بار مرکزی 
در بلوار شهدا منتقل کرد؛ و در انتقال 
قصابی ها با وجــود پیگیری های زیاد، 
موفق نبود. اما این مشــاغل با چیزی 
نامیده می شوند،  که مشــاغل مزاحم 
متفاوت اند. امــروز دیگر کارگاه نجاری 
یا در و پنجره سازی چندانی در خیابان 
اصلی دیده نمی شود، اما وجود آنها در 
مناطق مسکونی داخل شهر، همچنان 

مساله ساز است. 
همکاری نهادهــای مختلفی همچون 
شورا و شهرداری، اداره صنعت و معدن، 
شرکت شهرک های صنعتی، فرمانداری 
و شاید اداره راه و شهرسازی و ... می تواند 
به حل این مساله کمک کند؛ مساله ای 
که باعث بالتکلیفی شهروندان می شود: 
از یــک طرف، شــهروندی برای حفظ 
آرامش مجبور به شکایت می شود؛ و از 
طرفی دیگر، شهروندی کسب وکارش را 

در معرض خطر یا ضرر می بیند.

شــما را به عنوان یک قاضی ســخت گیر  �
قبول  را  موضوع  این  خودتان  می شناســند، 

دارید؟ 
نه. من خیلی دقــت می کنم که قانون برای همه 
یکســان اجرا شود. قاضی ســخت گیری نیستم 
قاضی قانون مداری هستم و خود قانون سختگیر 
است. در کنارش افرادی که که نیاز داشته باشند 
به شخصیتشان توجه می کنیم که مستحق کمک 
هســتند اتفاقا کمکشــان می کنیم. نه این طور 

چیزی هم نیست. 
و  � دادگاه  خــود  اداری  وضعیــت  االن 

دادگســتری گراش در چه وضعیتی اســت؟ 
دادگاه گراش فقط یک شعبه دارد؟ 

در شهرســتان ها عمومــا ما دادگســتری داریم، 
دادگستری از خود دادگاه های آن حوزه و دادسرا 
تشکیل شده است. دادگاه ها هستند که در معیت 
دادگاه ها، دادســرا به ریاست دادستان و تعدادی 
دادیــار و کارمند کارهایشــان را انجام می دهند. 
دادگاه هم ممکن اســت دادگاه کیفری ۱ یا ۲ یا 
دادگاه حقوقی باشند و این مجموعه دادگستری 

است.
در شهرستان گراش به واسطه این که ساختمان 
و فضای فیزیکی خاصی نداشــته ایم دادگستری 
چــارت اش تصویــب شــده اســت. االن این جا 
دادگستری شهرستان گراش است، کارمند هایش، 
کارمند های دادســرا هم ممکن است باشند ولی 
هنوز به صورت بخش اداره می شــود. این نمونه 

سیستم در دادگاه ها را ما معدود داریم.
وضعیت ســاختمانی که گفتیــد در چه  �

مرحله ای اســت؟ کی می توانیم به مردم قول 
دهیم که دادگاه منتقل می شود؟ 

خیری هست و قول داده که ساختمان را درست 
کند. زیر نظر دادگســتری و فرمانداری ســاخته 
می شــود. به ما گفته اند که حدود هشت تا نه ماه 
تمام می شــود ولی ســه چهار ماهی است که در 
کارشان وقفه افتاده است. به نظر من اگر بخواهیم 
کار کنیم مراحل زیادی نمانده است. و همه کارها 
انجام شده است و حدود شصت، هفتاد درصد کار 

تمام شده است. 
برای چه  � دادگاه  به  مردم  مراجعات  بیشتر 

مواردی اســت؟ و به چه شــکل می توان این 
موارد را کاهش داد؟ 

مــردم در همــه خصــوص مراجعــه می کنند. 
دادگستری مرجع عام است در مورد هر مساله ای 
رجوع می کنند از مســائل خیلی جزیی تا مسائل 
جدی. مســائل مالی و ملکی قســمت عمده ای 
مراجعات اســت. مســائل خانوادگی کم و بیش 
اســت و پرونده های تصادفات و ضرب و جرح ها 

هم وجود دارد. پرونده ی غیر معمولی که مثال ما 
بگوییــم در گراش به نســبت جمعیت از الر و یا 
جهرم یک پرونده هایی خاصی بیشتر داشته باشد، 
من ندیدم. همان چیزی است که در دادگستری ها 

و حوزه های دیگر است. 
بخشی از پرونده های شما پرونده های طالق  �

است. شما آمار طالق را در اختیار دارید. نسبت 
به شهرســتان های دیگر و وضــع اجتماعی، 

وضعیت طالق را چطور می بینید؟ 
این جا وضعیت بهتری دارد. مخصوصا در ســال 
گذشــته کاهش چشــمگیری در پرونده طالق 
داشتیم. و وضعیتش خیلی بهتر است. البته ما این 
مقدار را هم زیبنــده نمی دانیم ولی خوب طالق 
حاللی است که خداوند مقرر کرده و گاهی اوقات 
ناچاریم. ولی ما ســعی کردیم به سمتی حرکت 
کنیم که خیلی از موارد نباشــد. اگر چه آمار قبل 
ما هم آمار خوبی بوده است و در دادگستری های 
شهرهای دیگر تا جایی که اطالع دارم آمار بسیار 

بیشتر است و در گراش کمتر. 
یک حجم از پرونده های شــما مســایل  �

مربوط به زمین اســت آیا مساله ای به عنوان 
زمین خواری در گراش داریم؟ 

بــه نظر من افرادی هســتند که بــه دنبال این 
هســتند که بهره ی انبوهی از زمین بگیرند و بعد 

آن را تفکیک کنند و بفروشند و دنبال این مقاصد 
هســتند یعنی هدفشــان تجارت با زمین است. 
هســتند بعضی از افراد که ایــن کار را می کنند. 
باالخــره پرونده هایی ملکی اســت ولی موضوع 
حادی نیست. اگر باشد ما خیلی زود و سریع عمل 
می کنیم. ما روی این مسایل حساس هستیم که 
کســی بخواهد با استفاده از ثروتی که مخصوص 

همه مردم است کسب و تجارتی انجام دهد.
از  � آخرین آماری که ما از کمیته ی صیانت 

اموال عمومی داشــتیم حدود سیصد پرونده 
مربوط به جهاد کشاورزی بوده االن همان آمار 

است یا تغییری کرده است؟
این ها باید از مرحله ی تحقیقات شــروع شــود، 
مرحله صدور حکم و بعد برود دادگاه تجدید نظر 
برمی گردد. از آن سیصد تا کم و بیش رای ها اجرا 
شــده ولی این که بگویم چنــد تا از آن رای اجرا 
شده را دقیق نمی دانم. از آن طرف ما ورود پرونده 
هم داریم. به نظرم از این تعداد کمتر شده باشد.

بخشــی از فعالیت ها در شــوراهای حل  �
اختالف است. این شــورا چه کارهایی انجام 

می دهد؟ 
وضعیت شــورای حل اختالف گراش را بســیار 
مثبــت ارزیابــی می کنــم. جلســاتی کــه در 
خدمت شان هســتیم خیلی اعضای شورا راضی 

هستند. آمار صلح و ســازش باالیی دارند. یعنی 
از حجم پرونده هایی که ما برای صلح و ســازش 
به آن ها ارجاع می دهیم قســمت عمده ای از آن 
صلح و سازش می کنند. پرونده های که خود شورا 
رسیدگی می کند و صدور حکم می کند این ها را 
دیدیم و رای و نظرات خوبی صادر شــده و حتی 
بعضی از آن بــه مرحله اعتراض بــه دادگاه هم 
نمی رســد و در مجموع من کارکرد شورای حل 

اختالف گراش را خیلی خوب می بینم. 
مورد آخری که ســرقت اتفاق افتاده بود  �

مربوط به منزل کریمیان امیدوار هستید که به 
نتیجه برسد؟ 

من گفتم کــه بچه هایی که مشــغول تحقیقات 
هســتند تمرکز را بگذارید روی دســتگیری این 
شــخص. من اصــال ندیدم که فــرد بزهکار اهل 
این شهر باشــد. از شهرستان های اطراف هستند 
و انشــااهلل موفق بشویم که دستگیرش کنیم. من 
امیــدوارم و گفتیم چه کاری انجــام دهند. هم 
بنده و هم آقای بابایی تمرکز را گذاشــتیم روی 
این موضوع که فرد دســتگیر شود و ان شااهلل که 

دستگیر شد اعالم می کنیم. 
یکی از وظایفــی که برعهده قوه قضایی و  �

دادگاه است بحث پیشگیری از جرم است در 
این حوزه آیا اقداماتی انجام شده که بخواهید 

به مردم گزارش دهید؟
بله ما یک ستاد پیشــگیری از جرم داریم که در 
اســتان اســت اینجا هم رابط پیشگیری داریم و 
در خصوص پیشــگیری از جرایم جلساتی برگزار 
می کند. پیشــگیری از جرایم به طور عام اســت 
و شــامل همه جرایم می شــود. تاکنون راجع به 
تصرفــات اراضــی ملی و تصادفــات راهنمایی و 
رانندگی ما خیلی دقــت کردیم. همه موضوعات 

جلسات تخصصی و کارگروه های خاص دارد. 
آمار تقریبی این که چه جرم هایی شــیب  �

صعودی دارد و چه جرم هایی کاهش پیدا کرده، 
مشخص است؟  

مــا یک حجم بیســت و پنج درصــدی افزایش 
ورودی داشتیم. 

دلیلش چی بوده؟  �
ما خودمان می خواهیم زودتر کارها انجام شود ما 
پرونده هایی که در کالنتری این طرف و آن طرف 
است سریع پیگیری می کنیم. شاید افزایش ناشی 

از این امر باشد.
ورودی ها زیاد شــده، زمان رسیدگی شما  �

چقدر است؟ 
زمان رســیدگی ما نســبت به متوسطی که در 
کشور است خیلی بهتر اســت اگر چه واقعا یک 
شعبه اســت با حجم زیاد و شــاید آماری که ما 
در گراش داریم اندازه ی بعضی از شهرستان های 
اطراف باشد. ولی متوسط وقت رسیدگی ما زمان 

خوبی است. 
به نظر خودتان مهمترین اقدام یک ســال  �

گذشته در مجموعه قضایی شهرستان چه بوده 
است؟

ابالغ الکترونیکی که شروع شد و مردم استقبال 
خوبــی کردند خیلی آثــار مثبتی هم در حال 
دارد و هم در آینده اضافه خواهد شد. به طوری 
که شــخص از ابتدا تا انتهای کارش با یک نام 
کاربــری و رمز عبور که دارد رونــد پرونده را 
ببیند که چه اتفاقی افتاده اســت. دیگر نیازی 
به مراجعه مامور به در منزل افراد نیست. حتی 
اگــر اعتراضی دارد آنجا اعتراضش را ثبت کند 
و این روند خوبی است و خیلی ضریب امنیتی 
پرونده هــا را باال می برد. مســئولیت های ما و 

مردم را کم می کند. 
ما یــک افزایش ســرعت اینترانت داشــتیم که 
اجرا کردیــم که این هم در جهت بهبود عملکرد 
مجموعه دادگستری بود و در نهایت خروجی آن 
می شود خدمت به ارباب رجوع، اطاله ی دادرسی 
کم می شود. خیلی راحت مردم به آن چیزی که 

مد نظرشان است برسند. 

خبر
گزارش شهرداری

خیابان کشی در فاز دوم مسکن مهر )پروژه های زیتون و کوثر( «ایجاد غرفه بازیافت زباله در مسکن مهر «با پایان بهسازی پیاده روهای غربی خیابان امام، بهسازی پیاده رو شرقی آغاز شد. «سی کیلومترهای از خیابان های گراش زیباسازی و خط کشی شد. «

گفتگوبارییسدادگاهگراشبهمناسبتهفتهقوهقضاییه

بیشتر مراجعات دادگاه گراش برای مسائل ملکی و خانوادگی است

تیتر یک

مسعودغفوری «

 عکس: محمد خواجه پور «

معمای یک قتل

ادامــه از صفحه یک : حاج محمدعلی اســدی الری را 
بسیاری با نام ممدعلی عام حسن )محمدعلی عموحسن( 
می شناسند و چهره او در حالی که افسار ذوالجناح را در روز 
عاشورا به دست دارد به یاد می آورند. محمدعلی اسدی الری 
متولد ۱۳۳۶ فرزند حسن، دو پســر و چهار دختر دارد و 
در یکی از خیابان های فرعی بلوار الزهرا ســاکن بود. او در 
جوانی در دکان مرحوم پدرش در دبی مشغول به کار بود. 
بعد هم مدتی در ایران به کار واردات برنج مشــغول شد. از 
دو سه ســال پیش نیز کمتر به کار تجارت مشغول بود و 
سرگرمی اصلی سر زدن به دام ها و صحرایش در کوند بود. 
اسدی الری چند سالی بود که به بیماری دیابت مبتال بود، و 

حدود پنج ماه پیش نیز عمل قلب باز داشت.
حاج علــی دیباچی، مدیر دفتر مســجد صاحب الزمان 
)عج(، از دوســتان نزدیک محمدعلی اســدی الری، به 
خبرنگار هفت برکه می گوید: »ما از قبل از انقالب با هم 
رفاقت داشته ایم، و هنوز هم به مسجد می آمد و در ماه 
رمضان، هر شــب در جلســات قرآن شرکت می کرد. تا 
جایــی که من اطــالع دارم، در انجام کار خیر هم هیچ 
مضایقه ای نداشت. حتی قرار بود مبلغ زیادی به مسجد 
کمک کند و یک پروژه ی بزرگ هم در قالب ساخت یک 
ساختمان مسکونی چندطبقه برای مسجد انجام دهد.«

داستان ربوده شدن �
پیگیری خبرنگار هفت برکه نشان می دهد داستان ربوده 
شدن و قتل محمدعلی اسدی الری تقریبا همان چیزی 
است که در شهر شایعه شــده بود: گفته می شود شنبه 
شــب، دهم تیرماه ۱۳۹۶، با محمدعلی وقتی از عروسی 
دختر پسرعمه اش برمی گشته، تماس گرفته می شود و او 
به طرف بیدله می رود. وقتی تا نزدیک صبح یکشنبه از او 
خبری نمی شود، خانواده اش به جستجو در میان آشنایان 
می پردازند. اما عصر آن روز، یکی از اهالی بیدله، ماشین 
مشــکوکی را در نخلستانی در اطراف بیدله پیدا می کند. 
پلیس در محل حاضر می شــود، و از روی پالک ماشین 
آن را شناســایی می کند. رباینده یا ربایندگان نامه ای در 
داخل ماشین به جا گذشــته بودند، که طبق شنیده ها، 
در این نامه درخواســت پول کرده و نوشته بودند که روز 
هجدهم تیرماه، یعنی روز یکشنبه، با خانواده اسدی الری 
تماس خواهند گرفت. ظاهرا بعد از این تماســی حاصل 
نشده است. طبق شنیده ها، خانواده مرحوم هم طی این 

مدت مبلغی برای آزادی او جمع آوری کرده اند.
اما هفدهم تیرمــاه، یعنی یک روز پیش از پایان مهلت 
آدم ربایان، جسد مرحوم در حالی پیدا شده است که به 

نظر می رسد حداقل چند روز از مرگ او گذشته است.

داستان پیدا شدن جسد �
پیگیری خبرنگار هفت برکه نشان می دهد اولین کسانی که 

جسد را در برکه دیده اند، چند پسربچه ی افغانی بوده اند. 
محمد شــکاری از اعضای هالل احمر به همراه علیرضا 
محمدیان جســد را از آب بیرون کشــیدند. شکاری در 
مــورد حضور در محل می گوید: »بــه محض تماس به 
همراه تیم امداد و نجات هالل احمر به محل اعزام شدیم. 
دست ها از پشت بسته شده بود تا جسد به عمق آب فرو 
برود اما به نظر می رســید بعد از چند روز جسد به روی 

آب آمده است.«
برکه کل جعفر یا بِِر نارِ )برکه انار( که جسد در آن پیدا شد 
در نزدیکی چاه تاریخی بُِک Boke قرار دارد. اگر از محله 
بیدله که اتومبیل مقتول هفته گذشته در آن پیدا شد به 
ســمت جاده چک چک حرکت کنید این برکه در مسیر 
قرار دارد و بعید نیست قتل  در همان ساعت های نخستین 
اتفاق افتاده باشد. هنوز معلوم نیست که مرحوم اول فوت 
کرده اســت و بعد برای پوشــاندن رد آن، این جنایت را 

مرتکب شده اند، یا اینکه او را غرق کرده اند.

ابوذر رنجبر با ۳۵ ســال ســن در دســته قاضیان جوان و آینده دار قرار 
می گیرد. او از ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ در دادگاه گراش حکم می کند. چند روز 
پیش از هفته قوه قضاییه به دیدن قاضی رنجبر رفتیم با روی گشاده همه 
پرسش های ما را پاسخ داد هر چند به دالیل قانونی نمی توانست ریز آمار 
جرایم را در اختیار ما بگذارد، ولی او هم مانند انصاری رییس پیشــین 

دادگاه گراش معتقد است گراش امن ترین شهرستان استان فارس است.
رنجبر اهل داراب است و بعد از ۷ سال تحصیل در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان با مدرک کارشناســی ارشــد حقوق وارد قوه قضاییه شد. از سال 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در الر خدمت کرد و ریاست دادگاه گراش آغاز راه او در 

جایگاه سخت قضاوت است.

انتخابسختبینآرامشمردمیوخطتعطیلیکارگاهها

دردسرهای مشاغل مزاحم

عکس: روابط عمومی شهرداری گراش «



کانال گراش این روزها رســانه اصلی مردم برای دریافت اخبار 
سریع و موثق است. 

در حــال حاضر بیش از چهار هزار نفــر که بخش اصلی آن را 
شــهروندان گراشی در گراش و دیگر شهرها هستند، در کانال 

گراش عضویت دارند.
بــه زبان دیگر در حال حاضر یک کانال ارتباطی به وجود آمده 
اســت که بخش عمده ای از مردم همزمان از اخبار و اطالعات 

شــهر خود مطلع می شــوند. به همین علت به دنبال این 
هستیم که از همین ظرفیت برای ارتباط مستقیم بین مردم و 

مسئولین استفاده کنیم. 
در کنار کانال گراش یک گروه تلگرامی به نام خبرخوان گراش 
ساخته شده است که در ماه های آینده از این طریق مسئولین 
و مدیران شهرســتان به صورت مســتقیم پاسخگوی سواالت 

شهروندان خواهند بود.

افسانه  ی ما

 اصغری گراش
عاشق باران است

ویدیوهای او در اینســتاگرام و تلگرام را خیلی ها دیده اند. با 
آن لحن خاص و طنز کالم اش چیزی کمی از آقای اصغری 
هواشناس شناخته شده صدا و سیما ندارد. شاید برخی این 
کار او را مســخره کنند اما اصغری گراش عاشق هواشناسی 

است و بیشتر از آن عاشق باران است. 
عبداهلل محسنی به سبک عرب ها خود را عبداهلل احمد محسنی 
معرفی می کند. متولد ۱۳۵۱ است و از کودکی با پدربزرگ اش 
به طبیعت می رفت و هواشناسی سنتی و اسم هایی مثل باد 

شمال و باد قوس را از او یاد گرفته است.
می گوید از نوجوانی اخبار را می شــنیده تا به بخش پایانی 
و هواشناســی برسد. هر چند در خارج از کشور شاغل است 
امــا فصل های بارش هر طوری که اســت خود را به گراش 

می رساند.
از چهار ســال قبل کار کمی جدی تر شده است با همکاری 
محمود آذرآیین که درس هواشناسی خوانده  است در گروه 
هواشناســی جنوب فعال اســت. دیگر در کنار هواشناسی 
سنتی شروع به خواندن نقشــه های نیز کرده است. هوا که 
ابری می شــود چشــم مردم به پیام های واتساپی محمود و 
ویدیوهای عبداهلل اســت که معلوم شــود باید به باران امید 

داشت یا نه. مثل داروگ این دو پیام آور باران  هستند.
خــود عبــداهلل می گویــد آگاهانــه از طنــز در گزارش های 
هواشناسی اش استفاده می کند: »هر گزارشگر هواشناسی شیوه 
مخصــوص به خودش را دارد. از آنجایی که تقلید در این کار را 
نمی پسندیم، بنده به شیوه خاص خودم آن هم استفاده از الفاض 
بومی این کار را انجام می دهم. به همین دلیل از طنز استفاده 
می کنم که مردم هم این موضوع و داشتن طنز را می پسندند.«

خیلی هــا حتــی فرماندار گــراش پیگیر خبرهــای گروه 
هواشناسی جنوب هستند. تنها درخواست عبداهلل محسنی 
از فرماندار این است که سریع تر ایستگاه هواشناسی گراش 

راه اندازی شود.

آدم ها

افسانه گراش4  محصول موسسه فرهنگی- هنری
فرهنگی- اجتماعی- مذهبی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: پیمان بهادری
شورای سیاست گذاری: صادق رحمانی، محمدعلی 

شامحمدی، محمد خواجه پور ، مسعود غفوری
دبیر خبر: فاطمه یوسفی

همکاران:  حبیبه بخشی، شیدا شرقی، محمد 
رستم پور، حجت عابدی، مجید افشار، نازنین قزلی 

نشانی گراش: خیابان امام)ره( .ساختمان جابری
طبقه زیرین. دفتر موسسه فرهنگی هفت برکه

تلفکس دفتر:۰۷۱-۵۲۴۴۹۹۷۰ 
تلفن بخش خبر: ۰۷۱-۵۲۴۵۲۰۸۵

پیامک و شبکه های اجتماعی: 0۹3۷4۹0۹۶00
email: gerash@gmail.com

صفحه آرایی: هرمز کامپیوتر
چاپ: کوثر الرستان

website: www.7berkeh.ir 

نظرسنجی

 گراشی بودن شهردار 
مهم نیست

بیشـتر گراشـی ها عملکـرد و سـوابق را مهمتـر از بومی 
یـا غیر بومـی شـهردار گـراش می دانند. 

انتخـاب شـهردار یکـی از مهمترین تصمیمات شـورای 
انتخـاب  شـهر اسـت و در شـهریورماه دوبـاره بحـث 
شـهردار جدیـد یـا ابقـای شـهرداری فعلـی داغ خواهد 
شـد. کانـال گـراش تیرمـاه ۱۳۹۶ در یـک نظرسـنجی 
از بیـش از چهـار هـزار نفـر عضـو کانال در مـورد بومی 
یـا غیـر بومی شـهردار پرسـید: »درباره شـهردار گراش 
کـه بایـد شـورای پنجـم انتخـاب کنـد، با کـدام گزینه 

هسـتید؟« موافق 
ایـن نظرسـنجی هر چند در محیط تلگرامی انجام شـد 
و ممکـن اسـت بـا نظـر کل شـهروندان کمـی اختالف 
داشـته باشـد ولـی می تواند نشـان دهنده این باشـد که 

بومـی بـودن شـهردار از اولویت های مردم نیسـت. 
۴۳۹۵ این نظرسـنجی را مشـاهده کردنـد و ۱۴ درصد 
آن هـا یعنـی ۵۹۴ نفـر اعضـا بـه آن رای دادنـد. از این 
جمـع فقـط ۱۳۳ نفر یعنـی ۲۳ درصـد رای دهندگان 
بر شـهرداری بومـی اصرار داشـتند. ۹ درصد نیز خالف 
ایـن نظـر را داشـتند و معتقد بودند که شـهردار گراش 

باید غیر گراشـی باشـد.
از هـر سـه گراشـی دو نفـر معتقد هسـتند که گراشـی 
یـا غیـر گراشـی بودن شـهردار اهمیـت زیادی نـدارد و 
گزینه »علمکرد و سـوابق شـهردار مهمتر از گراشـی یا 
غیرگراشـی بـودن اوسـت.« را انتخـاب کرده انـد. بـرای 
۴۰۶ نفـر یعنـی ۶۸ درصـد افـراد عملکـرد مهمتـر از 

شـهردار بومی اسـت.

علیاکبرشاهمحمدی«

محمدعلیشامحمدی«

کاریکاتور

 سومین طلوع
 هشتمین آفتاب

در گراش
هفت برکه)گریشــنا(: کانــون روایت آفتاب 
گــراش همایش هشــتمین آفتــاب را برای 
ســومین بار  در دهه کرامت امســال نهم تا 
ســیزدهم مردادماه۹۶ در حسینیه ابوالفضل 

)ع( شهرستان گراش برگزار می کند.
به گــزارش روابط عمومی ســومین همایش 
هشــتمین آفتاب گراش، ایــن همایش قرار 
اســت در پنــج شــب از ســاعت ۲۱:۳۰ با 
برنامه های مختلفی از جمله جشــن آغاز شود. 

هفت جشــنواره خوشنویسی، داستان نویسی، 
کتابخوانی، نقاشی، عکاسی، بدمینتون و مسابقه 
ورزشــی مادر و دختــر نیز در ایــام برگزاری 

همایش برای عالقه مندان اجرا می شود.
محمد علی شامحمدی مدیر کانون فرهنگی 
مذهبی روایت آفتاب می گوید: نزدیک به ۸۰ 
نهادهــای دولتی و غیردولتی از اســتان های 
فارس، قم، خراســان رضوی بــا این همایش 

مرتبط هستند.
در گراش نیز با همــکاری امام جمعه گراش 
و فرمانداری شهرســتان، بسیاری از ادارات در 

برگزاری همایش دخیل هستند.
بودجه این همایــش از طریق خیرین و بنیاد 

بین المللی امام رضا)ع( تامین می شود.
محمد رستم پور، مدیر اجرایی سومین همایش 

هشــتمین آفتاب در رابطه با همایش امسال 
می گویــد: »جلســات و برنامه ریــزی جهت 
برگزاری سومین سال همایش هشتمین آفتاب 
از اول اردیبشــهت ماه با ادارات شهرســتان 
گراش، اداره کل های اســتان فارس، آســتان 
قدس رضوی، آستان حضرت معصومه )س(، 
آســتان احمدی و محمدی شاهچراغ و ... به 
صورت پی در پی و مکرر تشکیل شده است.«
مدیر اجرایی سومین همایش هشتمین آفتاب 
اجرای کار دکور را کاری تیمی و خدمت به امام 
رضا)ع( دانســت و گفت: »استارت کار اجرای 
دکور از نهم تیرماه با جمعی از عاشقان حضرت 
رضا )ع( بدون هیچ مزد و پاداشی آغاز شد، این 
تیم  ۳۰ نفره هر شب مشغول ساخت و نصب 
دکور طراحی و شــبیه ســازی شده از صحن 

انقالب حــرم مطهر حضرت رضــا )ع( جهت 
اجرای همایش هشتمین آفتاب هستند.«

رستم پور در اشاره به برخی تغییرات در دکور 
امسال بیان کرد: »از موارد جدیدی که امسال 
به دکور اضافه کرده ایم پنجره فوالد است، در 
تالشیم پنجره فوالد را به صورت حجمی یا سه 
بعدی طراحی و اجرا کنیم. ســال گذشته هم 
توانستیم روی ایوان طال کار کنیم و ایوان طال 
را به صورت حجمی طراحی و اجراش کردیم. 
امسال به دلیل امنیت محل برگزاری همایش 
و صحن قرار اســت گیج تفتیش و بازرسی در 
درب ورودی خواهــران و بــرادران طراحی و 
اجرا شــود که هم به صورت نمادین شبیه به 
صحن و سرای امام رضا )ع ( شود و هم ایجاد 

امنیت.«

شیداشرقی « گزارش

علمکرد و سوابق شهردار 
مهمتر است

68%

باید گراشی باشد
23%

باید غیر گراشی باشد
9%

شهرداری گراش به استناد بودجه سال ۹۶ خود 
قصد واگذاری بخش خدمات شــهری و فضای 
سبز شــهری را از طریق مناقصه به مدت یک 
سال به پیمانکار واجد شرایط دارد. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به  عمل می آید ضمن بازدید 
از شهر و مطالعه دقیق مشخصات اجرای کار با 
توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به 
واحد مالی شــهرداری مراجعه و نسبت به ارائه 

قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

شرایط مناقصه: �
۱-مبلغ مــورد مناقصــه ۳ میلیــارد و چهل 
میلیــون ریال به صــورت ماهیانه می باشــد. 
)شامل ۱۲۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال خدمات شهری و 

۱۷۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال فضای سبز و سایر(
۲-ارائه صالحیت معتبر بــا موضوع مناقصه از 

اداره کار واموراجتماعی الزامی است.

۳-هزینــه درج آگهی برعهــده برنده مناقصه 
خواهد بود.

۴-پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ ۵درصد 
برآورد را به صــورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
وجه ضمانت به حســاب ســپرده شهرداری به 
شــماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۲۰۰۶ نــزد بانک  ملی 
شعبه بلوار معلم اقدام و فیش مربوطه را ضمیمه 

پیشنهاد خود نمایند.
۵-شهرداری به پیشنهاد های مخدوش و ناخوانا 
و فاقــد ضمانتنامه یا فیش بانکــی ترتیب اثر 

نخواهد داد.
۶-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات 

مختار است.
۷-هــرگاه برندگان اول و دوم وســوم مناقصه 
حاضر به انعقاد قرار داد نشــوند سپرده آنان به 

ترتیب به  نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۸-تمامی اسناد مناقصه و محاسبه فرم پیشنهاد 

قیمت و کلیه اوراق می بایســت به امضاء مجاز 
تعهــد آور پیشــنهاد دهنده رســیده وهمراه 
پیشــنهاد قیمت تســلیم امور مالی شهرداری 

شود.
۹-ارائه مبلغ پیشــنهاد می بایســت به صورت 
ماهیانــه بــا درنظر گرفتــن کلیــه هزینه ها 
واحتماالت افزایش مبلغ ســال جاری و ســال 

بعدی صورت پذیرد.
۱۰-کلیه کســورات قانونی شامل )حق بیمه، 
تامین اجتماعی، مالیــات وغیره( به جز ارزش 

افزوده برعهده پیمانکار می باشد.
نوبت اول آگهی: ۱۷ تیرماه ۹۶
نوبت دوم آگهی: ۲۴ تیرماه ۹۶

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ۳۱ تیرماه ۹۶

امورمالیشهرداریگراش

آگهی مناقصه
واگذاری بخش خدمات شهری 

و فضای سبز شهری شهرداری گراش


