رسانه جامعه مدنی اسالمی

نقد ،صداقت ،شفافیت

در پی آتش سوزی های گسترده در مراتع و جنگل های استان کرمان؛

نابودی ده ها هکتار از مراتع پاریز ،بردسیر و َخبـر
گروه خبر :طی هفته گذشته  2هکتار از مراتع شهر پاریز و  2هکتار از منطقه
گدار خانه سرخ در آتش بی احتیاطی سوخت و همچنین دو مورد آتش سوزی
هم در مراتع و جنگل های خبر بافت و بردسیر رخ داد که باعث شد چندین
هکتار از جنگل ها و مراتع این مناطق نابود شوند.

آتش سوزی مراتع و جنگل ها از جمله نگرانی های رایج افکار عمومی و سازمان
های مسئول در فصل گرماست که هر ساله در مناطق مختلف رخ میدهد .آتش
سوزی مراتع در سالهای اخیر ،با اولویت دخالت عامل انسانی ،به پدیدهای ویرانگر
تبدیل شده است که همه ساله در فصل تابستان ،مراتع را که سرمایه و میراث

آیندگان هستند را به ورطه نابودی میکشاند .از ابتدای سال در مراتع سیرجان،
 4مورد آتش سوزی رخ داده است که طی آن بیش از ده ها هکتار از مراتع از بین
رفتند .رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از آتش سوزی و نابودی مراتع
و جنگل ها در مناطق بلورد ...

خبـر 2

گزارشی از علل و راهکارهای کاهش اضافه وزن شهروندان:

اضافه وزن  50درصد کودکان سیرجانی
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تیترها

زخم های برجای مانده
از تغییرات در گل گهر؛

شلیکفرصتطلبان
بهاعتمادمدیران
جامعه 3

کشف  6تن برنج احتکار شده در سیرجان
حوادث 5

به دنبال شکستن سرسوزن سرم در دست دختر سیرجانی؛

جامعه 3

عکس تزیینی است

در پی ارسال چند پیامک
به نشریه نسیم امید انجام شد؛

درختکاری جداول غربی
خیابان مالک اشتر
خبــر 2

ملکشاهی ،مسئول کانون کتاب و کتابخوانی
معراج اندیشه گل گهر :

گام های آهسته
در مسیر کتاب خوانی
فرهنگ 4

جراحی دست برای بیرون
آوردن سرسوزن سرم
حوادث 5

محمودآبادی،
سرپرست فرمانداری سیرجان خبر داد:

جذب بیش از ۱۲۰۶میلیارد ریال
اعتبار برای شهرستان
خبــر 2

2

خبــر

شنبه  1تیـر  ،1398شماره  ، 190سال پنجم

سرپرست فرمانداری سیرجان خبر داد:

جذب بیش از ۱۲۰۶میلیارد ریال
اعتبار برای شهرستان

در سفر دو روزه سرپرست فرمانداری سیرجان به
تهران و کرمان و طی هفت جلسه و نشست کاری با
معاون وزیر صنعت و معدن و همچنین برخی مدیران
عامل شرکت های معدنی و گفتگو و توافقات الزم ۱۲۰۶
میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال اعتبار جذب و تخصیص
یافت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری محمد محمود آبادی با
بیان اینکه با هماهنگی و تعامل دستگاههای اجرایی و حمایت
و همراهی ستاد بازساری عتبات و عالیات کشور مقرر شد
هفته آینده با همکاری ستاد عتبات عالیات کربال در عراق
زمین این زائر سرا خریداری و برای ساخت آن با حمایت
و کمک های مردمی و تخصیص اعتباراتی از سوی برخی
شرکت های معدنی این زائرسرا احداث شود ،بیان داشت:
ضمن اجرای طرح زائرسرا در مشهد مقدس و کربالی معلی
که قبال اطالع رسانی شده بود در دیدار با معاون وزیر صنعت
و معدن و در اجرای مصوبات سفر دکتر روحانی ،رئیس
جمهور محترم به سیرجان مبلغ  ۲۰۰میلیارد ریال برای
بهبود وضعیت محورهای روستایی تخصیص داده شد.
وی در ادامه افزود :در این سفر دو روزه و طی دیدار و
نشست با مدیر عامل شرکت گسترش صنایع و معادن
ماهان سیرجان مبلغ  ۱۵۰میلیارد ریال برای طرح های
آبفای شهری و روستایی منظور شد و در همین راستا نیز در
دیدار با مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر آقای
مهندس مالرحمان  ۴۵۰میلیارد ریال جهت اجرای پروژه
های شهرستان به تصویب رسید.
سرپرست فرمانداری سیرجان ادامه داد :مدیر عامل شرکت
گهر زمین در این جلسات مبلغ  ۲۰۰میلیارد ریال برای حوزه
بهداشت و درمان شهرستان تخصیص داد تا طی  ۳سال زیر
نظر دانشکده علوم پزشکی هزینه شود.
آقای محمود آبادی از اختصاص  ۲۰۰میلیارد ریالی مدیر
عامل شرکت میتکو یا هلدینگ صنایع و معادن خاورمیانه
برای طرح های راهداری و محورهای مواصالتی شهرستان
سیرجان خبر داد و گفت  :مدیر عامل معدن مس تخته
گنبد هم  ۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال برای اجرای پروژه
ها و طرح های منطقه تخصیص داد و مقرر شد در اجرای
طرحهای این معدن از نیروهای بومی منطقه استفاده شود.

خبـر

در پی آتش سوزی های گسترده در مراتع و جنگل های استان کرمان؛

نابودی ده ها هکتار از مراتع پاریز ،بردسیر و َخبـر
گروه خبر :طی هفته گذشته
 2هکتار از مراتع شهر پاریز و 2
هکتار از منطقه گدار خانه سرخ
در آتش بی احتیاطی سوخت و
همچنین دو مورد آتش سوزی هم
در مراتع و جنگل های خبر بافت
و بردسیر رخ داد که باعث شد
چندین هکتار از جنگل ها و مراتع
اینمناطقنابودشوند.
آتش سوزی مراتع و جنگل ها از
جمله نگرانی های رایج افکار عمومی
و سازمان های مسئول در فصل
گرماست که هر ساله در مناطق
مختلف رخ میدهد .آتش سوزی
مراتع در سالهای اخیر ،با اولویت
دخالت عامل انسانی ،به پدیدهای
ویرانگر تبدیل شده است که همه
ساله در فصل تابستان ،مراتع را که
سرمایه و میراث آیندگان هستند را
به ورطه نابودی میکشاند .از ابتدای
سال در مراتع سیرجان 4 ،مورد
آتش سوزی رخ داده است که طی
آن بیش از ده ها هکتار از مراتع از
بین رفتند.

اصلی وقوع آتش سوزی در مراتع
شهرستان است ،ادامه داد :گرمای هوا
باعث خشک شدن علوفه شده و بستر
را برای بروز حادثه به وجود آورده ولی
تا زمانی که مردم سهل انگاری انجام
ندهند اتفاق رخ نخواهد داد یا درصد
آتش سوزی خیلی کم خواهد بود.
رئیس منابع طبیعی خاطر نشان
کرد :شهروندان و طبیعت گردان از
رها سازی مواد شیشهای (نظیر انواع
بطری شیشهای و پالستیکی) ،خرده
شیشه و اشیا مشابه در داخل مراتع
خودداری کنند ،زیرا به گفته او ،این
اشیا همانند عدسی ذرهبین عمل
کرده و موجب اشتعال علوفه خشک و
مواد قابل اشتعال کف مراتع میشوند
و کانونهای آتش در مناطق ایجاد
میکنند و افراد از روشن کردن آتش
در مراتع جدا خودداری کنند یا اگر
آتش در منطقه ای مشاهده کردند
سریعا به اطفاء آن اقدام کنند و بی
تفاوت نباشند یا اینکه به اداره منابع
طبیعی و آتش نشانی زنگ بزنند و
اطالعبدهند.

انسان عامل اصلی وقوع
آتش سوزی مراتع است

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان از آتش سوزی و نابودی
مراتع و جنگل ها در مناطق بلورد،
چهارگنبد  5هکتار ،پاریز  2هکتار و در
منطقه گدار خانه سرخ هم  2هکتار در
روزهای اخیر خبر داد.
مهران میرشاهی با اعالم خبر فوق
افزود :دو مورد آتش سوزی هم در خبر
بافت و بردسیر داشتیم که همکاران
منابع طبیعی سیرجان جهت کمک به
این مناطق اعزام شدند.
وی بابیان اینکه عامل انسانی دلیل

درختکاری جداول غربی خیابان مالک اشتر

کاهش  ۵۲درصدی آبیاری فضای سبز شهری
با آب آشامیدنی
در سال  ۹۷شاهد کاهش  ۵۲درصدی
میزان آب فضای سبز در شهر سیرجان
نسبت به سال قبل از آن بودیم .وی
افزود :همچنین در سال گذشته به
منظور کاهش تلفات و آب بدون درآمد،
بیش از  ۴هزار کنتور خراب و معیوب
مشترکین تعویض شد .میرشاهی
تصریح کرد :بازسازی شبکه فرسوده،
بازسازی  ۵۶کیلومتر شبکه توزیع
فرسوده ،تعویض شیرآالت فرسوده به
منظور مدیریت توزیع و فشار شبکه
و سرعت در مهار آب در مواقع بروز
حوادث شبکه از دیگر اقداماتی شرکت
آبفا سیرجان در سال گذشته است.

گروه خبر :در پی ارسال پیامک
های مردمی و پیگیری نشریه
نسیم امید ،بخشی از جداول
خیابان مالک اشتر که فاقد
درخت بود درختکاری شد.
به گزارش نسیم امید در جداول غربی
خیابان مالک اشتر اکثر اوقات آب
جاری جریان دارد ولی درختی در آن
مسیر کاشته نشده است و اگر وجود
دارد به تعدادی اندک و انگشت شمار
بوده است  .در پی ارسال چند پیامک
خوانندگان به این نشریه و پیگیری
مدیر این نشریه ،سازمان فضای سبز
شهرداری در اقدامی قابل تشکر ،هفته
گذشته این مسیر را درختکاری کرده

است.
مهندس بابک سعیدی ،مدیر عامل
سازمان فضای سبز شهرداری در
پاسخ به سوال و پیگیری خبرنگار
نسیم امید در این خصوص گفت :ما از
هرگونهپیشنهاداینچنینیاستقبال
میکنیم چرا که در این مسیر موتور
پمپ آب شهرداری قرار دارد و اکثر
اوقات آب در جداول این خیابان جاری
است ولی درخت به تعداد خیلی کم
وجود داشت که به دنبال درخواست
مردمی این مسیر درختکاری شد .وی
در پایان از شهروندان درخواست کرد
در حفظ و نگهداری درختان فضای
سبز شهری که متعلق به خودشان

اجرای همزمان آسفالت در مسیرهای چندگانه
بسیاری از معابر سطح شهر اقدام کرده و در همین
راستا بسیاری از کوچه ها و معابر سطح شهر تحت
پوشش اجرای عملیات آسفالت قرار گرفت و این
روند همچنان در دستور کار قرار دارد.
شهردار سیرجان تصریح کرد :از اواخر فروردین
ماه امسال تاکنون (اواخر خرداد ماه) بالغ بر 20
معبر عمومی (کوچه و خیابان) با سطح آسفالت
 47هزار مترمربع و با اعتباری بیش از  29میلیارد
و  900میلیون ریال تحت پوشش عملیات
آسفالت قرار گرفته و هم اکنون نیز عملیات
جدولگذاری ،زیرسازی و آسفالت خیابان مولوی

در حال انجام است.
وی شهرداری را نهاد مردمی با چالش های مالی
زیادی دانست و یادآور شد :در راستای ارایه
خدمات مطلوب به شهروندان و نیز به حداقل
رساندن نارساییهای شهری ،عملیات آسفالت
معابر سطح شهر به طور جدی در دستور کار
شهرداری قرار دارد و روند آسفالت برخی معابر به
صورت شبانه روزی در حال انجام است.
رضا سروش نیا با بیان اینکه شهرداری باید در
محوریت اصلی مدیریت شهری قرار گیرد،
تصریح کرد :ترمیم آسفالت معابر شهری از جمله

راستا اقدامات بسیار خوبی انجام شده
است از قبیل دهیاری های مناطقی
که دارای مرتع هستند اطالع رسانی
کنند ،هماهنگی با شهرداری ها جهت
اطالعرسانی،هماهنگیبامعادنجهت
کمک رسانی در مواقع آتش سوزی و ...
مهران میرشاهی گفت :طبق آماری که
از سالیان گذشته داریم آتش سوزی ها
از اردیبهشت ماه شروع میشوند و تا
اواخر مرداد ماه ادامه پیدا میکنند و در
این زمینه از بخشداری ها درخواست
کردیم در این زمینه ها افکار عمومی
را آگاه کنند.

در پی ارسال چند پیامک به نشریه نسیم امید انجام شد؛

مجید میرشاهی ،مدیرعامل شرکت آبفا خبر داد :

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت آبفا شهرستان سیرجان
گفت :طی سال گذشته میزان
آبیاری فضای سبز از آب شرب،
در مقایسه با سال  ۵۲ ،۹۶درصد
کاهش یافت.
مجید میرشاهی ،در این رابطه گفت:
یکی از اقداماتی که در راستای
سیاستهای وزارت نیرو میباشد و
مدیرعامل شرکت آبفا استان نیز بر آن
تاکید دارند ،جدا سازی سامانه آبیاری
فضای سبز شهرداری از آب شرب
میباشد ،که این امر در سال گذشته
با جدیت صورت گرفت به گونهای که

وی در ادامه به عوارض آتش سوزی
مراتع اشاره کرد و گفت :آتش سوزی
عالوه بر اینکه پوشش گیاهی را از بین
میرود ساختمان خاک را هم نابود
میکند ،حیات وحش نابود میشود
و همچنین باعث بروز آلودگی هوا نیز
میشود .وی افزود :احیا و اصالح مناطق
سوخته شده خیلی مشکل است و در
بعضی موارد اصالح پذیر نیست .آتش
سوزی اتفاقی است که در زمان بسیار
کم سطح بسیار وسیعی از مراتع را
نابود میکند و برای جلوگیری از این
کار یک عزم ملی میخواهد و در این

در راستای انجام آسفالت معابر سطح شهر؛

شهردار سیرجان از اجرای همزمان
زیرسازی و آسفالت معابر در مسیرهای
چندگانه و نیز پایان اجرای عملیات آسفالت
الین شرقی بلوار هجرت خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،رضا سروش نیا با اشاره به بحث مهم
آسفالت معابر خاطرنشان کرد :مجموعه حوزه
معاونت فنی و شهرسازی و سازمان عمران
شهرداری سیرجان طی  3ماه اخیر با بکارگیری
تمام توان و تجهیزات خود ،نسبت به ترمیم
و بهسازی آسفالت ،زیرسازی و جدولگذاری

نسیـم امید

مطالبات اصلی شهروندان است و این اقدامات در
راستای تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه و
عابرین پیاده و تامین رفاه حال شهروندان صورت
میگیرد.
در ادامه همچنین معاون فنی و شهرسازی
شهرداری سیرجان در این رابطه با اشاره به اینکه
رفع نیازهای شهر باید اولویت بندی شود که در
این راستا آسفالت معابر ،اولویت اصلی شهرداری
است ،اذعان داشت :تمام تالش مجموعه شهرداری
ارایه خدمات قابل قبول به شهروندان است و در
این راستا برای جلب رضایتمندی همشهریان از

است کمال دقت و همکاری را کنند
و حداقل به درختان جلوی در منازل
خود رسیدگی و حفاظت کنند و
گاهی اوقات آنها را آبیاری نیز کنند
زیرا عالوه بر کاهش آلودگی هوا و
تولید اکسیژن باعث نشاط و شادابی
مردم نیز میشوند.

تمام توان و امکانات موجود برای انجام فعالیتهای
بهتر به مردم استفاده خواهیم کرد.
رامین یگانه افزود :خیابان اصناف ،خیابان
ابوریحان ،بلوار حرم تا حرم ،کوی المهدی ،خیابان
اباذر غفاری ،بلوار دکتر صادقی ،پیست اسکیت
بلوار چمران ،خیابان خیام ،خیابان یاسمن ،کوی
آباده ،شهرک ابوالفضل ،کوی مکی آباد و شهرک
اندیشه از جمله معابری است که هم مسیر اصلی
و هم تعداد زیادی از کوچه های فرعی آن نقاط
آسفالت شده است.
وی ضمن پوزش از شهروندان ،همکاری و همراهی
مردم را یکی از عوامل اصلی پیشرفت شهرداری
در راستای پیشبرد اهداف این مجموعه دانست و
بیان کرد :بلوار هجرت یکی از معابر مهم و پرتردد
است که با توجه به فرسودگی آسفالت مسیر ،روند
حذف آسفالت فرسوده ،زیرسازی ،تثبیت بستر،

رئیس اداره تبلیغات اسالمی سیرجان:

تقویتجلساتقرآنی
از برنامه های سازمان است

گروه خبر :رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان در این باره گفت:
بخشی از فعالیت ها در زمینه قرآن کریم در سطح شهر و روستاهای
تابعه بوده که در حال حاضر  36موسسه و خانه قرآن داریم که 16
خانه قرآنی در حال فعالیت هستند و سازمان تبلیغات نقش نظارتی
و حمایتی دارد.
مجید زیدآبادی با بیان این که فعالیت های سازمان تبلیغات اسالمی تاکنون
اثرات و کارکردهای زیادی در جامعه داشته است ،افزود :در حال حاضر نیز
مهم ترین هدف این نهاد مقدس نشر و گسترش و تعميق فرهنگ ديني
و قرآني در جامعه بوده و فعاالن تبلیغات اسالمی با تمام توان در حال
انجام این رسالت هستند .وی در ادامه بیان کرد :تقویت جلسات قرآنی و
برگزاری مسابقات عمومی قرآن کریم به مناسبت های مختلف ،اعزام مبلغ و
سازماندهی امور تبلیغی در ماه های محرم ،صفر ،رمضان و سایر مناسبت ها
در برنامه هایمان انجام داده ایم .وی در ادامه افزود :سعی کردیم با استفاده
از جوانان در برنامه های مختلف ،هیات ها و ...دنبال ترویج مسائل اسالمی
باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان:

پیگیری ۴محور اساسی
برای تحقق گام دوم انقالب

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان از پیگیری چهار محور
اساسی برای تحقق گام دوم انقالب توسط دانشگاهیان خبر داد.
علی یعقوبی پور فعالیتهای انجام شده در سه ماه نخست سال ۹۸در اینباره
را بیان و در تشریح چهار محور اساسی برای تحقق گام دوم انقالب توسط
دانشگاهیان سیرجان گفت :جوانان و دانشجویان موتور محرک گام دوم
انقالب اسالمی هستند و ادامه این حرکت نیز جز با تکیه بر توان و انگیزه
آنان عملی نخواهد شد.
وی دادن امید واقعی مبتنی بر واقعیتها و دوری از امید کاذب به دانشجویان
را یکی دیگر از محورها ذکر کرد و ادامه داد :شکستن محاصره تبلیغاتی
یکی دیگر از محورهاست .رهبر انقالب از وضعیت فعلی به عنوان «محاصره
تبلیغاتی» یاد میکنند و نخستین و ریشهایترین جهاد جوانان را شکست
یدانند.
این محاصره که واقعیتها را وارونه میکند ،م 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان آرمانگرایی انقالبی را چهارمین محور
قابل پیگیری در بیانیه گام دوم دانست و گفت :انقالب جمهوری اسالمی
ایران در  ۴۰سال گذشته نه تنها از آرمانهای خود فاصله نگرفته ،بلکه در
آغاز  ۴۰سال دوم عمر خود ،با زبان رسا و گویا بر این آرمانها و اهداف تأکید
دارد و به دنبال تحقق صددرصدی آنهاست.
در این جلسه که با حضور مدیران ارشد شهرستان از جمله امام جمعه،
فرماندار ،مسئوالن ارگانهای فرهنگی ،فرماندهان نظامی و انتظامی ،مدیران
دانشگاهها و سایر اعضای شورا برگزار شد ،درباره موضوعات جلسه بحث و
تبادل نظر شد و مواردی برای اجرا به تصویب رسید .در پایان این جلسه
امام جمعه و فرماندار سیرجان از محور قرار گرفتن دانشگاه آزاد اسالمی برای
پیگیری دغدغههای مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب قدردانی کردند.

قیرپاشی و در نهایت آسفالت آن بعضا مشکالتی
را برای شهروندان به وجود آورد که ضمن پوزش
از همشهریان ،در راستای تسریع در روند اجرای
عملیات آسفالت ،تمام تالش و توان عملیاتی خود

را به کار گرفته و اجرای عملیات آسفالت الین
شرقی بلوار هجرت (از تقاطع بلوار شهید عباسپور
تا بلوار سید احمد خمینی) طی روزهای اخیر به
پایان رسید و مسیر بازگشایی شد.

جــامعه

نسیـم امید
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گزارشی از علل و راهکارهای کاهش اضافه وزن شهروندان:

اضافه وزن  50درصد کودکان سیرجانی
کم تحرکی عامل چاقی در کودکان است

سجاد حیدری فرد :همه ما در خانوادههای
نزدیکمان کودکان تپل و چاق را دیده ایم که
متاسفانه از دید خانواده هر چقدر کودک تپل
تر باشد با مزهتر است و خانواده ها از چاق
بودن فرزندانشان خوشحال هستند ،در حالی
که این خوشحالی ناشی از بیاطالعی آنان
است و با توجه به روند زندگی در چند سال
اخیر کودکان بیشتر در خانه و بی تحرک
هستند و برای سرگرمی از وسایلی چون
موبایل ،تبلت ،کامپیوتر و تلویزیون استفاده
میکنند و بسیاری از والدین عادت دارند
روی میز اتاق نشیمن و داخل یخچال را هله
هوله های ناسالم از قبیل چیپس ،پفک  ...قرار
دهند .این موضوع باعث میشود کودک در
حین تماشای فیلم و سریال به سراغ خوراکی
های روی میز رفته و به مرور چاق شود.

کودکان به تحرک و تخلیه هیجانی
نیاز دارند

دکتر لیال رضی ،متخصص کودکان درباره افزایش
وزن کودکان گفت :چاقی و اضافه وزن در دوران
کودکی ،چالش بزرگ است که در
صورت بی توجهی ،تا بزرگسالی
ادامه یافته و عالوه بر تهدید سالمتی
کودکان به انواع بیماری ها ،آنان را در
معرض تهدیدات جدی سالمت در
سنین باال قرار میدهد.
وی معتقد است :برخی والدین
فکر می کنند همین که فرزندشان
ساعاتی طوالنی را جلوی تلویزیون
بخوابد و سروصدا نکند ،یعنی همه
چیز عالی است ،اما کودکان نیاز به تحرک و تخلیه
هیجانی دارند ،کودکانی که ساعاتی طوالنی را
جلوی تلویزیون یا با موبایل میگذرانند ،اغلب اضافه
وزن دارند و البته پرخاشگر هم هستند .همچنین
دسترسی به تلویزیون و سایر وسایل نمایشی باید در
کودکان باالی دو سال به دو ساعت در روز محدود
شود .کودکان کوچک تر نباید جلوی تلویزیون
بنشینند .متاسفانه روشن بودن مداوم تلویزیون و
مشاهده تبلیغات متعدد خوراکی های ناسالم باعث

کشاندن کودکان به خوراکی های ناسالم میشود کتاب خواندن ،بازی ،ارتباط با کودک و تعامالت
که در واقع بچه ها مقصر نیستند و وقتی هر روز اجتماعی مفید را از بین ببرد و او را تنها و گوشه
تعداد زیادی خوراکی ناسالم در تلویزیون میبینند گیر کند.
رضی در ادامه بابیان اینکه هر خانواده باید روزانه
به مرور تمایل پیدا میکنند که آنان نیز از این نوع
حداقل  60دقیقه فعالیتهای ورزشی فیزیکی
خوراکیهابخورند.
متوسط تا شدید داشته باشد،
افزود :سازمان بهداشت جهانی
دکتـر رضـی ،متخصـص کـودکان:
میگوید تحرک میتواند از چهار
کودکانـی کـه سـاعاتی طوالنـی را دست و پا راه رفتن تا دویدن تا
جلـوی تلویزیـون یـا بـا موبایـل پریدن یا رقص ،دوچرخه سواری
و بسیاری ورزشهای دیگر باشد
میگذرانند ،اغلـب دارای اضافه وزن و در کنار تحرک بدنی خواب کافی
شرط الزم برای رشد ذهنی،
پرخاشـگر هـم هسـتند.
دکتر رضی
بدنی و روانی برای کودکان به
شمار میرود ،کودکانی که کم
این متخصص کودکان ادامه داد :برای میخوابند بیشتر دچار چاقی میشوند.
به گفته وی کودکان زیر یک سال باید حداقل
مدیریت و کاهش زمان تلویزیون دیدن کودکان،
یا به طور کلی استفاده از هر صفحهی نمایشی  ۳۰دقیقه تحرک بدنی داشته باشند و والدین
دیگری نظیر رایانه ،تبلت و  ...بایستی بتوانید موارد باید در طول روز کودک خود را مثال با بازیهای
مناسبی از جمله خواندن کتاب ،نقاشی کشیدن ،مختلف در این راه یاری کنند .کودکانی که هنوز
شعر خواندن ،بازی کردن مرتب روزانه به ویژه بازی قادر به بازی نیستند در طول روز  ۳۰دقیقه روی
فیزیکی با کودک و فعالیتهای مناسب دیگر را شکم خوابانده شوند و کودکان بین یک تا دو سال
جایگزین کنید و والدین فراموش نکنند که تماشای باید در طول  ۲۴ساعت حداقل  ۱۸۰دقیقه حرکت
زیاد تلویزیون و سرگرمی با موبایل میتواند فرصت بدنی داشته باشند.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد حسین مسکین با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  5فرعی از  2026اصلی واقع در
بخش  36کرمان بنام آقای محمد حسین مسکین ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم
واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.تاریخ انتشار- 1398/ 4 /1 :
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

دکتر لیال رضی در پایان افزود :خانواده ها باید
دکتر موقری پور به عوارض ناشی از چاقی در
کمتر از غذاهای آماده موجود در خانه استفاده کنند کودکان اشاره کرد و گفت :خانواده به جای فست
از جمله نوشیدنیهای شیرین شده با قند و میان فود ،شیرینی و تنقالت برای بچه ها غذای سالم
وعده هایی با کالری باال و کمتر آنها را در اختیار تهیه کنند چون اضافه وزن ،کودکان را در معرض
و دسترس کودکان قرار بدهند و ظرف میوه باید بیماری هایی مثل فشارخون ،دیابت ،قلبی عروقی
جایگزین شیرینی و تنقالت شود.
و ...در آینده قرار میدهد.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی برای
اهمیت دادن به سبک غذایی
جلوگیری از اضافه وزن و چاقی از کودکان بیان
فرزندان
کرد :برای کودکان نمی توان مانند بزرگساالن
دکتر محمد موقری ،معاون بهداشتی دانشکده رژیم غذایی زیادی داد به جز در مواردی که دکتر
علوم پزشکی شهرستان درباره افزایش وزن در تشخیص بدهد اما بیش ترین توصیه این است که
کودکان گفت :کودکان و نوجوانانی هستند که کودکان بیشتر تحرک داشته باشند و از شیرینی
بعضا با فرهنگ های غلط خانوادگی یا تحت تاثیر و فست فود کم تر استفاده شود .وی ادامه داد:
مصرف میوه و سبزیجات ،افزایش
دوستانشان در حال رشد بوده و
تحرک بدنی ،کاهش استرس و
توجه به این موضوع بسیار کمرنگ
توجه والدین به حفظ وزن سالم
شده که این کودکان و نوجوانان
خود و فرزندان در کنار از بین
چاق ،بزرگساالن چاقی هستند
بردن عادات بد غذایی از جمله
که بعدها بار پزشکی و درمانی
راهکارهای کاهش وزن در
زیادی را بر دوش جامعه خواهند
کودکان است.
گذاشت و خودشان نیز با معضل
دکتر موقری پور ضمن بیان
های روحی و جسمی زیادی
دکتر موقری
این مطلب ،افزود :تمام پیامدهای
دست و پنجه نرم میکنند.
چاقی که ذکر شد قابل
وی در ادامه بابیان اینکه
متاسفانه اضافه وزن در دکتـر موقـری پـور ،معاونـت بهداشـتی درمان است به شرط
آن که چاقی کودکان از
کودکان روبه افزایش
است ،افزود :نیاز است که دانشـکده پزشـکی :خانـواده هـا بـه جای سن پایین کنترل شود و
خانواده ها به سبک غذایی فسـت فود ،شـیرینی و تنقالت بـرای بچه موضوعی که والدین باید
در نظر داشته باشند تا
فرزندانش بیش تر اهمیت
بدهند و طبق سامانه هـا غـذای سـالم تهیـه کننـد چـون اضافه فرزند خود را از بیماری
سیب مرکز بهداشت  52وزن ،کـودکان را در معـرض بیمـاری هایی هایی همانند دیابت،
بیماری قلبی و سکته
درصد از مردم سیرجان
مثل فشـارخون ،دیابـت ،قلبی عروقـی و ...
بر حذر بدارند ،تشویق
اضافه وزن دارند که
به نسبت این موضوع در آینـده قـرار مـی دهد.
فرزندان به تحرک زیاد و
آشتی آنان با طبیعت است
در کودکان نیز با این
همچنین تبلیغ رسانه ها
مشکل روبه رو هستیم و
بیش ترین دلیل آن کم تحرکی و خوردن غذاهای در جهت اطالع رسانی به والدین و فرزندان برای
پرکالری در کودکان است .به گفته او کودکان غذای داشتن زندگی سالم و مهیا کردن فضای اجتماعی
زیادی مصرف میکنند و هیچگونه فعالیتی ندارند مناسب برای انجام هر نوع فعالیت ورزشی از دیگر
و بیشتر از تبلت ،موبایل ،کامپیوتر ،تلویزیون و ...مواردی است که میتواند از بار سنگین اضافه وزن و
هزینه های جانبی آن بکاهد.
استفاده میکنند که باعث اضافه وزن شده است.

یادداشت
زخم های برجای مانده از تغییرات در گل گهر؛

شلیک فرصت طلبان به اعتماد مدیران

نامه وارده :تغییر و تحوالت اخیر در شرکت بزرگ صنعتی و معدنی
گل گهر چیزی نیست که حاال حاالها بتوان به سادگی از کنارش گذشت.
اتفاقات تلخی که ضمن بی آبرو نمودن برخی رسانه های شهرستان
که یک شبه و در چرخشی عجیب و غریب و احیا سودجویانه در لباس
بوقچی ها و تخریب چی های یک جریان سیاسی و تمامیت خواه ظاهر
شدند ،خسارات و ضربه های مهلکی بر بدنه این مجموعه عظیم معدنی
وارد نمود ،زخم هایی که حاال به مرور زمان سر باز میکنند تا ماهیت
اصلی فرصت طلبانی که منافع کالن و ملی را قربانی جاه طلبی (بخوانید
جایگاه طلبی) و اهداف خاص سیاسی و جناحی خود کردند بیش از
پیش بر همه آشکار شود.
دغدغه
مورد
حواشی
این
جریان
در
که
نکاتی
یکی از مهمترین
جدیِ
بسیاری از آگاهان امر در شهرستان قرار گرفته است آسیب های ناشی از
تیشه ای است که به ریشه اعتماد مدیران غیر بومی نسبت به نیروهای
بومی شهرستان توسط این جریان اقتداگرا و یحتمل هنوز به کمین
نشسته وارد نمود ،خسارتی جبران ناپذیر که بطور قطع میتواند ذهنیت
مدیران جدید الورود در این شرکت صنعتی و معدنی را نیز تحت الشعاع
خود قرار دهد تا احساس بدبینی و بی اعتمادی منجر به مالحظات
خاص در بهره گیری از نیروهای توانمند ،متخصص و استعدادهای درون
شهرستان شود و این را باید از نتایج فاجعه بار این تغییرات برشمرد.
شهرستان سیرجان از نیروهای متخصص متعهد و دلسوز در صنعت و
معدن برخوردار است که توانایی مدیریت هر بخش از گل گهر را دارا
هستند که توجه مدیرعامل را می طلبد.
سوای از اینکه به عقیده بسیاری از صاحبان نظر این تغییر که با اعمال
فشار و زد و بند برخی سیاسیون رقم خورد در شرایط فعلی کشور به
مصلحت نبوده است الزم است ابعاد مختلف آن بیشتر مورد بررسی و
تحلیل دقیق تر قرار گیرد.
تغییراتی که طبیعتا به اقتضای خود به دلیل تفاوتِ در دیدگاه ها و
سالیق مدیران جدید ،ممکن است منجر به بازنگری در برخی برنامه ها،
طرح ها و زیرساخت ها شود و یکی از حوزه هایی که با حساسیت خاص
در این مورد همیشه روبرو بوده بحث استفاده از منابع انسانی کارآمد
است که به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه هر مجموعه ای مطرح
می باشد.
اما جای خرسندی است که در این رابطه مهندس مالرحمان ،مدیر
عامل جدید این شرکت صنعتی و معدنی که خود دارای سوابق برجسته
و کارنامه در خور توجهی در حوزه صنعت و معدن است در گفتگویی
مطبوعاتی به صراحت بر شایسته ساالری در چیدمان مدیریتی خود
تاکید کرده است و امید میرود که با رعایت این اصل و توجه کافی
به استفاده از نیروهای خالق و با انگیزه شاهد تداوم موفقیت ها در این
شرکت بزرگ صنعتی باشیم.
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گفت و گو
علی ادیب ،پیشکسوت ورزش پهلوانی:

ورزش زورخانهای
توام با معنویت است

علی شیبانی:
حال و هوای باشگاه
های مدرن ورزشی
امروزی اغلب موسیقی
های تند و ضربدار
الکترونیک«تکنو» و
دمبلها ،میل های هالتر
و دستگاه های مدرن را
به ذهن متبادر می کند
که محصول آشنایی
ایرانیان با ورزش منظم
و حرفه ای در نیم قرن
اخیر است .اما زمانی نه چندان دور صدای زنگ زورخانه و آواز
دلنشین مرشد و میل و کباده و سنگ تنها فضای مانوس ورزشی
برای مردم ایران بود .به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش
زورخانهای ،با علی ادیب یکی از پیشکسوتان این ورزش که از 17
سالگی این ورزش را انجام میدهد گفت و گویی انجام داده ایم.
علی ادیب دلیل روی آوردنش به این ورزش را این گونه بیان کرد:
رشته اصلی من کشتی است .چون کشتی و زورخانه مکمل یکدیگر
هستند به سمت زورخانه رفتم .همچنین ورزش زورخانهای توام با
معنویت است و هم از لحاظ روح و هم از لحاظ جسم انسان را به
سرحد کمال میرساند و الگو و اسوه های خوبی هم از صدر اسالم
داشتیم باعث شد من به این سمت بروم.
این ورزشکار زورخانهای در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه
پهلوان به چی کسی میگویند؟،گفت :پهلوان به کسی گفته میشود
که خصائل پهلوانی را داشته باشد یعنی هم از لحاظ دیانت ،معرفت،
گذشت و ...در شخص وجود داشته باشد.
ادیب در مورد اینکه فرهنگ پهلوانی نسبت به زمان گذشته
در جامعه ورزشی حال حاضر کمرنگ شده یا خیر گفت:کمرنگ
شده است و دلیل آن هم این است که ورزشکار واقعی که خاک
زورخانه و یا خاک تشک کشتی را خورده باشد احترام بزرگان را
نگه میداشت .االن متاسفانه احترام نگه نمی دارند و علت آن هم
یا ایمان ضعیف است یا اینکه زمین زورخانه را به طور کامل لمس
نکردند.
این پیشکسوت ادامه داد:آن زمان گود زورخانه این شکلی نبود و
حالت خاک و کاه گل داشت و گودها هم به مراتب کوچکتر بودند
ولی در حال حاضر تعداد افراد نسبت به گذشته بیشتراست.
این ورزشکار در مورد اصطالح خاک زورخانه خورده گفت :اگر
زحمت کشیده باشی قدر عافیت را می دانی .در قبال هر کاری اگر
زحمت کشیده باشی قدر راندمان آن کار را میدانی ولی اگر پله
های ترقی را پله پله نرفته باشی یک دفعه از پله اول به چهارم رفته
باشی قدر نمی دانی.
علی ادیب در پایان گفت :این رشته چون با معنویت است تاثیر
زیادی روی سالمتی دارد .ورزش کارانی که یک مدت پرورش اندام
کار میکنند اگر خالئی در روند تمرین کردنشان رخ بدهد بدن آنها
زود افت میکند ولی کسی که در گود زورخانه تمرین کرده به این
شکل نیست و در پیری هم به کارش میآید و بدن افت نمی کند.

نسیـم امید

فرهنگ
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گفتوگو با میثم ملکشاهی ،مسئول کانون کتاب و کتابخوانی معراج اندیشه گل گهر به بهانه اوقات فراغت:

گام های آهسته در مسیر کتاب خوانی

گروه فرهنگ :کتاب و کتابخوانی ،پایه فرهنگ
هر جامعه است و چنانچه افراد هر جامعه به این
موضوع توجه و عالقه نشان دهند بسیاری از
مشکالت آن جامعه بر طرف خواهد شد .طبق
روال هر ساله جشن کتاب با محوریت ترویج و
توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین نسل
کودک و نوجوان توسط موسسه معراج اندیشه
برگزار میشود و سال گذشته در طرح پایتخت
کتاب ،سیرجان جزو  9شهر موفق در زمینه
کتابخوانی قرار گرفت .اما هنوز تا رسیدن به
سرانه مطالعه مناسب و یا رسیدن به فرهنگ
کتابخوانی مسیری طوالنی پیشرو داریم .با
توجه به اهمیت این موضوع و اوقات فراغت دانش
آموزان گفتگویی با میثم ملک شاهی ،مسئول
کانون کتاب خوانی موسسه معراج اندیشه گل
گهر انجام داده ایم.
میثم ملک شاهی در این باره گفت :در سه سال اخیر
کارهای مختلفی به صورت فردی ،گروهی و سازمانی
در شهرستان انجام شده که اهمیت کتاب بیشتر درک
شده اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم .وی معتقد
است :اینکه بیان میشود فضای مجازی مانع کتابخوانی
افراد میشود ،حرف خیلی درستی نیست چرا که
وضعیت کتابخوانی ما پیش از توسعه شبکه های مجازی
نیز مناسب نبود اما میتوان گفت که فضای مجازی
باعث شده است که افراد احساس کاذب عدم نیاز به
مطالعهراپیدامیکنند.

وی به برنامه های معراج اندیشه گل گهر برای ترویج
کتاب خوانی اشاره و گفت :جلسات هفتگی کتابخوانی
در موسسه برگزار میشود .نشریه شهر سپید ،کتاب
گویا سیرجان با لهجه بومی و کتابخانه مرجع از فعالیت
های انجام شده در زمینه کتاب است .همچنین طرح
عصرانه با کتاب مخاطبین خوبی جذب کرده است و
در جشنواره فرهنگی گل گه از ناشران معتبر زیادی
دعوت میشود تا کتاب های پرفروش و به روز خود را در
معرض دید شهروندان سیرجان قرار دهند.

نسیم امید :کارشناسان بر این باورند اگر از اوقات فراغت
تابستانی به خوبی استفاده شود ،میتواند به دورانی اثرگذار
در زندگی حال و حتی آینده کودکان و نوجوانان تبدیل گردد
و سبب سالمتی ،رشد و کمال شود و اگر درست استفاده
نشود موجب انحراف و ضایع شدن عمر میشود.
برنامه های تابستانی باید معطوف به یک هدف باشد کودکان
و نوجوانان را در سمت وسوی آن هدف هدایت کنیم .پیاده روی
که احساس خوبی در شخص ایجاد میکند یا تماشای یک فیلم
تلویزیونی که باعث آموزش نکات جدید در شخص میشود ،یا
اینکه شطرنج باعث تقویت فکری فرد میشود .باید کالسها به
نحوی برگزار شوند که در شخص عالقه ایجاد کنند مثال کالس
های ریاضی که حالت بازی و ریاضی داشته باشند .خانواده ها نباید
کودکان را به اجبار به کالسهای آموزشی بفرستند.
بزرگترین اشتباه والدین این است که فرزندشان را به اجبار به

حرف میزنند به نظر
افزایش قیمت کتاب انقدر
موسسـه معـراج اندیشـه گل گهـر در کنار که برای ناشران و نشریات
تمامـی ایـن فعالیت هـا در همه زمـان ها از باعث نگرانی است برای
کتابخوانان تاثیر شدیدی
تمامی همشـهریان گرامی ،اصحاب رسانه،
ندارد .چرا که اگر بخواهند
دانـش آمـوزان و فرهنگیـان میخواهد هر تهیه کنند میتواند از
طـرح و یـا پیشـنهاد ترویجـی در جهـت کتابخانه های عمومی،
صوتیوالکترونیکیاستفاده
افزایـش سـرانه کتابخوانـی دارنـد را بـه کند اما متاسفانه یک حس
این موسسـه ارائـه دهند تـا پـس از امکان کاذب نیاز نداشتن به
مطالعهباعثنخواندنکتاب
سـنجی بـه مرحلـه اجـرا درآید.
میشود.
وی در خصوص ترویج
کتابخوانی در سنین پایین
اشاره کرد :در بحث کودکان و نوجوان طرح های
زیادی انجام شده است که مهمترین طرح با من بخوان،
میثم ملک شاهی در خصوص اهمیت کتاب خوانی کتابخوان خالق و خانه قصه های شاد است و با همکاری
گفت :در شهر ما عده ای به صورت حرفه ای کتابخوان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران و آموزش
هستند و یک بخش جامعه به شدت کتاب نمیخوانند پرورش سیرجان دوره هایی برای معلمان برگزار میشود
و این فاصله به اندازه فاصله طبقاتی مشکل ساز است .و افراد برای ترویج کتاب خوانی در مدارس آموزش
وی برای اینکه چگونه احساس نیاز در جامعه به وجود می بینند و سه هزار نفر در این طرح حضور دارند و
بیاید ،افزود :کار کردن روی احساس نیاز عزم عمومی بیش از  250نفر مربی در این رابطه نیز آموزش دیده
اند .همچنین جشنواره دانش آموزی کتاب خوان خالق
میطلبد.
به گفته مسئول کانون کتاب خوانی موسسه معراج چهار دوره برگزار شد و کودکان کتابی را که دوست
اندیشه گل گهر ،برخی افراد از افزایش قیمت کتاب داشتند مطالعه و بازخورد آن را در قالب های هنری ارائه

هدفمند کردن اوقات فراغت
کالسهاي تابستاني میفرستند .دانشآموزها بايد در اثر احساس نياز
خودشان به اين کالسها بروند .البته شرکت بچهها در این کالسها
مزاياي غيرقابل انکاري دارد .بعضي بچهها ترجيح ميدهند که تمام
تعطيالت را در خانه و پاي تلويزيون و کامپيوتر بگذرانند که اين
موجب بيتحرکي ،انزواي اجتماعي ،کسالت و درونگرايي ميشود
اما همين که بچه بداند هفتهاي دو روز براي مثال ،بايد  9صبح
به کالس شنا برود ،الزام به تحرک و فعاليت را احساس ميکنند.
شرکت در کالسهاي تابستاني ميتواند موجب تقويت اعتماد به
نفس و بهبود روابط اجتماعي کودکان شود .از طرف ديگر انتخاب
کالسها اگر درست انجام شود ،ميتواند موجب رشد استعدادها و
جهتدهي مثبت به تواناييهاي دانشآموزان شود .پس نظارت

خانواده روي فراغت جوانان الزم است اما اجبار الزم نیست.
کودکان امروزی نیاز به تفریح دارند کالس های ورزشی میتوانند
خیلی مفید باشند ،امروزه شاهد چاقی در کودکان هستیم و بهترین
ورزش مفرح در تابستان -شنا -است زیرا شنا یکنواختی اعضای
بدن به دنبال میآورد یا بازی شطرنج روی هوش و خالقیت بچه ها
تاثیرمثبتیمیگذارد.
آموزش مهارت های زندگی همراه با کالسهای تابستانی مهم
است .باید مهارت های زندگی را بیاموزیم.کودکان ما باید بچگی
کنند و در دنیای بچگی خودشان در نقش های پدر  ،مادر ،خاله،
دایی ،عمو و عمه ظاهر شوند.کودکان ما همگی نمیتوانند دکتر و
مهندس بشوند ،ما به علی داییها نیاز داریم به مکانیک و مغازه دار

می دهند و خانه قصه های شاد در  12رشته مختلف
برنامه هایی را ارائه می دهد که قصه گویی و نقاشی و...
بر مبنای کتابخوانی انجام میشود .مسئول کانون کتاب
معراج ادامه داد :در آینده طرح فلسفه برای کودکان را
آغاز خواهیم کرد که در بسیاری از کشورهای توسعه
یافته از اهمیت زیادی برخوردار است و رایزنی ها با
مدرسان برای برگزاری دوره های آموزشی فلسفه انجام
شده است.
میثم ملک شاهی ضمن تشریح دستاوردهای
انجام شده توسط موسسه معراج اندیشه گل گهر را
در خصوص فعالیت های حوزه کتاب و کتابخوانی
بیان داشت :به عنوان مثال در نمایشگاه کتاب نزدیک
به  500میلیون تومان کتاب فروخته شد که به این
معنی است که مردم به خرید کتاب اهمیت داده اند،
البته این موضوع به معنی این نیست که همه این کتاب
ها مطالعه شده است .اما کمیته فرهنگی موسسه تمام
برنامه ها را رصد کرده است و در حال حاضر برای 5
ساله دوم برنامه هایی متناسب با این نظر سنجی ها
تدوین کرده است.
مسئول کانون کتاب خوانی موسسه معراج اندیشه
در پایان اعالم کرد :موسسه معراج اندیشه گل گهر در
کنار تمامی این فعالیت ها در همه زمان ها از تمامی
همشهریان گرامی ،اصحاب رسانه ،دانش آموزان و
فرهنگیان می خواهد هر طرح و یا پیشنهاد ترویجی در
جهت فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارند را به این موسسه
ارائه دهند تا پس از امکان سنجی ،به مرحله اجرا درآید.

نیاز داریم بنابراین بگذاریم کودکان همراه با عالقه خودشان و مشاوره
شما پیش بروند.
بچههايي که فشارهاي درسي و انضباطي را در طول سال تجربه
کرده باشند اين دانشآموزان در تابستان نيازمند بازسازي رواني
ن آموزشي که مسئوليتهاي ديگري
هستند ،نه کالسهاي سنگي 
را به آنها تحميلکند .به همین دلیل به بچهها کالسهاي مفرح
و شاد مانند شنا ،والیبال و بسکتبال توصيه ميشود .نوع کالس
بايد با توجه به شرايط رواني ،سني و تفاوتهاي فردي و عالیق
دانشآموزان انتخاب شود .بهترين حالت اين است که بچههاي
مقطع دبستان را در يک کالس ورزشي يا هنري ثبتنام کنيم و
دانشآموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان را در حداقل در دو کالس
بفرستیم به دانشآموزاني که نزديک کنکور هستند و در طي تابستان
ي کنکور را تجربه ميکنند ،توصيه ميشود براي آرامسازي
کالسها 
رواني ،در يک کالس تفريحي و ورزشي شرکت کنند.

نسیـم امید
خبــر
به همت جوانان صداپیشه شهرستان برگزار میشود؛

انیمیشن شگفت انگیزان دو
بر پرده سینما

گروه خبر :تعدادی از بچه های هنرمند و خوش صدای
سیرجانی دور هم جمع شدند و برای راه اندازی هنر دوبله در
سیرجان که در کنار هنرهای دیگر که جای خالی آن حس
می شد ،اجرای دوبله ی همزمان یا دوبله به صورت زنده را
انجام بدهند .دوبله زنده به این صورت است که فیلم روی
پردهی سینما پخش و دوبلور ها در دو طرف صحنه همزمان
کار صداپیشگی را انجام می دهند.
حسین خواجویی ،مدیر دوبالژ این گروه با بیان اینکه این کار برای
اولین بار در سیرجان و استان کرمان اجرا میشود ،بیان کرد :این
پروژه ابتدا به همت خانم یوسفی ،مدیریت موسسه فانوس مهر و
مهتاب با هدف استعدادیابی صداپیشگی در سیرجان آغاز شد و پس
از معرفی صدا پیشه ها و تمرینات ابتدایی طرح را با شرایط خاصی
که داشت به چند موسسه فرهنگی هنری ارائه دادم که از این بین
موسسه معراج اندیشه گل گهر با ارائه حداکثر امکانات پذیرفت .
وی در ادامه بیان کرد :برای دوبله انیمیشن شگفت انگیزان  ۲ساخت
شده در سال  ۲۰۱۸که ادامه داستان شگفت انگیزان  ۲۰۰۴است
که روایتگر ماجرای زندگی ابرقهرمان ها و درگیری آن هل با خطرات
است .یکی از مزیت های این انیمیشن و دلیل انتخابش برای دوبله
این بود که افراد را در هر سنی که باشند را جذب می کند.
خواجویی در ادامه با بیان اینکه این گروه متشکل از  15صدا پیشه
جوان شهرستان است ،افزود :ناصر پور جعفرآبادی ،حسین نجف
آبادی ،امیرحسین متقیان ،حسین خواجویی نژاد صدا پیشه های
مرد و نسترن کورکی نژاد ،رقیه اسدی ،کیمیا شهبا ،مژده پارسا،
الهام عرب زاده ،فاطمه وحیدی ،سعیده خواجویی ،نیلوفر صادقی،
فاطمه گلزاری ،سعیده کورکی و مینا حاج ابراهیمی صدا پیشه های
زن هستند .وی در پایان اضافه کرد :جا داره از
زحمات بی دریغ مدیریت روابط عمومی موسسه
معراج اندیشه آقای عبدالهی و همکاران وی که
باعث شدن مسیر برای انجام یک کار منحصر به
فرد برای همشهریان هموار شود ،تشکر کنم.
همچنین به لطف موسسه کیمیای هنر و
زحمات آقای یزدانمهر سیستم پخش با
کیفیت  4Kرو در اختیارداریم .

حوادث و گوناگون
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کشف 660لیتر مشروبات الکلی دست ساز

به دنبال شکستن سرسوزن سرم در دست دختر سیرجانی؛

جراحی دست برای بیرون آوردن سرسوزن سرم
گروه خبر :یکی از همشهریان در گفتگو با نسیم امید بیان کرد
که برای وصل سرم به دخترم به درمانگاه فرهنگیان مراجعه کرده
و به علت ناواردی پرسنل درمانگاه سرسوزن سرم (اسکالپ وین)
در دست او شکسته و در رگ دستش مانده بوده است.
پدر بیمار با بیان خبر فوق بیان کرد :دخترم دچار دل درد شده
بود و ما برای بهبود حالش به پزشک درمانگاه فرهنگیان مراجعه
کردیم و پزشک هم یک سرم برای دخترم نوشت و پرستار سرم
دخترم را وصل کرد و ما به خانه رفتیم اما بعد از اتمام سرم دست
دخترم دچار درد شدید شد تا اینکه به ارتوپد مراجعه کردیم و
تشخیص دادند که سرسوزن سرم در دست دخترم شکسته و
باید جراحی شود.
وی ادامه داد :دخترم را در بیمارستان امام رضا ع بستری و او را
به اتاق عمل بردند و دست دخترم را برای بیرون آوردن سوزن
جراحی کردند .وی افزود :این اتفاق و سهل انگاری پرستار برای
ما دردسر و جان دخترم به خطر افتاد امیدوارم مسئوالن مربوطه
این قضیه را با جدیت پیگیری کنند تا چنین مواردی برای فرد
دیگری رخ ندهند.

دکتر مرتضی بلوردی ،متخصص ارتوپد و پزشک جراح این دختر
در خصوص این اتفاق پیش آمده گفت :با توجه به تحریم های
مملکت کیفیت وسایل سرم و پانسمان پایین آمده است و مثل
قبل لوازم کیفیت خوبی ندارند و برای ما هم این مشکالت در
اتاق عمل پیش آمده است .وی ادامه داد :به علت تحریم وسایل
گران شده یا افراد از شرکت های ارزان قیمت می خرند و یا اینکه
همان شرکت های سابق کیفیت قبل را ندارند.
بلوردی افزود :خود مریض فکر میکرد آن قسمت پالستیک

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

کشف  6تن برنج احتکار شده در سیرجان
گروه خبر :فرمانده انتظامی سیرجان از
کشف شش تن برنج احتکار به ارزش
 429میلیون ریال در هفته گذشته خبر
داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این
خبر گفت :ماموران دایره مبارزه با قاچاق و
ارز پلیس آگاهی این شهرستان با انجام کار
اطالعاتی و بازدیدهای غیرمحسوس صنفی

یک انبار حاوی کاالی احتکار شده و قاچاق
را در سیرجان شناسایی و کشف کردند.
وی در ادامه افزود :ماموران با هماهنگی
مقام قضایی به محل اعزام و در بازرسی از
انبار موصوف  6تن برنج احتکار شده کشف
کردند.
فرماندهانتظامیشهرستانسیرجانبراساس
نظر کارشناسان ارزش کاالی احتکار شده را

آنژیو در دستش شکسته ولی ما وقتی که در اتاق عمل دستش
را باز کردیم آن قسمت فلزی در دستش شکسته بود و در رگ
مریض جامانده بود.
این جراح گفت :چون قسمت فلزی سرم در دست بیمار شکسته
به هر حال می تواند خطای کار پرستار بوده و پرستار هم چون
دیده سرسوزن سرم شکسته می بایست به مریض اطالع میداد.
اکنون عمل به خوبی انجام شده و در آینده هم بیمار هیچ مشکلی
نخواهد داشت ولی فقط برای مریض دردسر درست شده بود.
خانم دکتر امامی پناه ،مدیر درمانگاه فرهنگیان سیرجان در این
باره گفت :این موردی بوده که جنس وسایل تزریقات مشکل
داشته و ربطی به عملکرد پرستار این درمانگاه نداشته است .این
بیمار بعد از اینکه تزریقات انجام داده زمین خورده و بعد از آن به
درمانگاه مراجعه کرده و ما آنها را راهنمایی کردیم .وی افزود :این
جزو شرایط نادر بوده که پیش آمده و تا به حال سابقه نداشته و
در این اتفاق کسی مقصر نیست مشکل این بوده که سرم این جا
وصل کرده و رفته خونه و آنجا به زمین خورده و احتماال دستش
جابجا شده که به ما مراجعه کرده بود.

 429میلیون ریال عنوان و تصریح کرد :در
این رابطه پرونده تشکیل و برای اعالم حکم
و مجازات به سازمان تعزیرات حکومتی
ارسال و انبار مذکور توسط ماموران پلیس
نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.
سرهنگ ایران نژاد نشان کرد :فروشندگان
کاالهای اساسی باید فهرست کاالهای انبار
شده خود را هر ماه به سازمان صنعت ،معدن
و تجارت شهرستان اعالم کنند در غیر
این صورت مشمول مجازات احتکار کاال و
پرداخت جریمه خواهند شد.

باز هم مرگ یک جوان در استخر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
سیرجان ،وقوع این حادثه به سامانه
 125اطالع داده شد و ستاد فرماندهی

آتش نشانی بی درنگ
آتش نشانان ایستگاه
های شماره یک و دو را به
خروجی هماشهر به سمت
پاریز رهسپار کرد.
به گفته محسن نصرت آبادی،
ش نشانان اعزامی به محل حادثه
فرمانده آت 
یک کارگر جوان در استخر موجود در سنگ
شکن شن و ماسه غرق شد و در گل و الی
کف استخر گیر کرده بود.

این فرمانده آتش نشانی افزود :آتشنشانان
با استفاده از تجهیزات غواصی به عمق آب
رفته و جسد این مرد جوان را از داخل گل
و الی کف استخر بیرون کشیدند .محمد
طالبی نیا ،احمدرضا ایران نژاد و جواد
اسالمی نژاد سایر نیروهای شرکت کننده
در این عملیات بودند.
در سفرها و گردشهای تابستانی
هم شناکردن روش پرطرفداری برای
خنکشدن است .دریا ،دریاچهها و حتی

خبــر
گروه حوادث :دادستان عمومی و انقالب شهرستان از کشف  660لیتر
مشروبات الکلی دست ساز طی دو عملیات توسط ماموران کالنتری نجف
شهر و پلیس امنیت عمومی در هفته گذشته خبر داد.
محسن نیک ورز با اعالم این خبر به نسیم امید ،گفت :با بررسیها و
پیگیریهای انجام شده بیش از  660لیتر مشروبات الکلی دستساز کشف
و ضبط شدند .وی در ادامه بیان کرد :متهمان دستگیرشده در این اقدام
مجرمانه بازداشت شدند و تجهیزات تولید ،ساخت مشروبات الکلی در این
محل کشف و ضبط شد.
نیک ورز در ادامه تاکید کرد :با عوامل این اقدام برخورد جدی و شدید را انجام
خواهیم داد و تالش و جدیت بر این است تا با این اقدامات و برخوردهای
قانونی عرصه را بر قاچاقچیان و تولیدکنندگان مواد مخدر تنگ کنیم.
دادستانشهرستاندلیلافزایشکشفمشروباتالکلیدرسیرجانرااینگونه
بیان کرد :موردی که در سیرجان در بحث افزایش کشف مشروبات باید در
نظر گرفت بحث تقاضا است زمانی که تقاضا زیاد میشود به طبع عرضه نیز
بیشتر میشود .نیک ورز ادامه داد :باید سایر دستگاههایی در بحث فرهنگی
و آموزش ورود کنند و با آگاهسازی خانوادهها ،مدارس و  ...این مشکل را
حلکنند.

نجات یک قالده سگ از اعماق چاه

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
سیرجان ،در پی تماس شهروندان با سامانه  125و اعالم این حادثه ،ستاد
فرماندهی آتش نشانی بالفاصله آتشنشانان ایستگاه شماره یک را ساعت به
شهرک ثاراهلل اعزام کرد.
شکرا ...محیاپور فرمانده این عملیات در این باره گفت :یک قالده سگ به
داخل یک چاه عمیق سقوط کرده بود که نیروهای آتش نشانی با برپا کردن
کارگاه نجات به عمق چاه رفته و این سگ را از اعماق چاه بیرون آوردند.
مهدی خدادادی پور ،اصغر عربزاده ،فرهاد ناظری ،حسین خواجه زاده و روح
ا ...نصرا ...پور سایر نیروهای شرکت کننده در این عملیات بودند.

کشف  203کیلوگرم تریاک

چشمهها و رودخانهها پای مسافرها را
سست میکنند که دستکم چند دقیقه از
گرما رها شوند ،اما غرق شدگی یا خفگی
در آب یکی از علل مرگ ومیر ،بخصوص
در میان کودکان و نوجوانان است و هر
ساله با شروع فصل بهار و تابستان به وقوع
می پیوندد که باید صاحبان استخرهای
کشاورزی و  ...حتما پیرامون حوض ها
و استخرهای خانگی از نرده های حفاظ
استفاده کنید ،به عالئم ایمنی و تابلوهای
هشداردهنده در کنار ساحل رودخانهها
توجه کنید.

فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 203کیلوگرم تریاک طی دو عملیات و
دستگیری دو قاچاقچی در عملیات روز گذشته توسط ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر شهرستان با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر این شهرستان در راستای اجرای طرح شناسایی و انهدام شبکه
های قاچاق مواد مخدر و مبارزه بی امان با سوداگران هنگام مرگ کنترل
خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصالتی به یک دستگاه خودرو
سواری پژو  405مشکوک و دستور ایست صادر کردند.
وی تصریح کرد :در بازرسی از این خودرو مقدار  203کیلوگرم تریاک که در
خودرو به طرز بسیار ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
ایران نژاد خاطر نشان کرد :در عملیاتی دیگر ماموران کالنتری  14نجف شهر
در اجرای طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در بازرسی از یک منزل
مسکونی و یک مغازه  48کیلوگرم تریاک کشف که در این رابطه یک نفر
متهم دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در پایان از شهروندان خواست تا برای
کاهش تبعات اجتماعی ناشی از مواد مخدر پلیس را در دستگیری قاچاقچیان
یاری کنند و هرگونه اجبار در این باره از طریق سامانه  138به پلیس اطالع
دهند.
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انتقادهــا ،پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.
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گروه خبر :در ماه گذشته شاهد وقوع سیل در استان های
مختلف کشور بودیم و یکی از مسائل مطروحه ،ساخت و ساز
در حریم و بستر رودخانه ها بود ،حال این سوال مطرح می شود
که مقصر و مسئول اصلی ساخت و ساز در این مناطق چه کسی
است .قانونگذار ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف
در بستر رودخانه ها و  ...را ممنوع کرده است .با وجود این قانون
یکی از مخاطبان هفته نامه «نسیم امید» طی تماس تلفنی از
ساخت یک منزل در حریم رودخانه در جاده کاظم آباد به طرف
باالی شریک آباد خبر داد و خواهان پیگیری این موضوع از
رسانه شد.
اکبر محمودآبادی ،رئیس اداره جهاد کشاورزی در پاسخ به پیگیری
نسیم گفت :متولی ساخت و ساز های غیر اصولی حریم رودخانه ها اداره
آب منطقه است و به جهاد کشاورزی مربوط نمیشود.
محسن اسدی ،رئیس اداره آب منطقه ای شهرستان نیز در این خصوص
گفت :موضوع حریم رودخانه تا بستر رودخانه متفاوت است اگر در بستر
رودخانه باشد محل را به ما اطالع بدهند ،ما کارشناس می فرستیم و
گزارش می نویسیم و با دستور دادستان برخورد می کنیم .وی افزود:
نحوه برخورد حریم تا بستر رودخانه متفاوت است .وی افزود :متولی
برخورد حریم رودخانه ها اگر اراضی ملی باشد اداره منابع طبیعی است،
اگر اراضی کشاورزی باشد به جهاد کشاورزی بر می باشد و اگر در روستا
باشد به دهیاری و بخشداری برمی گردد.
محسن اسدی در خصوص فاصله قانونی برای ساخت و ساز از حریم
رودخانه ها گفت :رودخانه ها متفاوت هستند و بستگی به عرض ،آورد
رودخانه و  ...دارد و براساس این موارد حریم رودخانه ها مشخص
میشود ،حریم رودخانه ها هیچ موقع یکسان نیست.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حریم رودخانه ها با رئیس اداره منابع
طبیعی تماس گرفتیم .مهران میرشاهی در خصوص ساخت وساز در
حریم رودخانه ها گفت :متولی اصلی حریم و بستر رودخانه ها اداره آب
منطقه ای است .تخلفات صورت گرفته در حوزه ساخت و ساز غیرقانونی
در حریم رودخانه ها نشأت گرفته از مفاسد مالی در برخی ادارات و برخی
میباشد که باید به شدت با اینگونه اقدامات مقابله شود.

nasim_omid_sirjan

به مناسبت شهادت دکتر چمران؛

نیایشهایشهیدچمران

@nasim_omid_sirjan

ت

رفـ
عـ
م

متولی برخورد با آن
کدام اداره است؟

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

گستره توزیع :استان کرمان
صندوق پستی 78185146 :
لیتوگرافی و چاپ :مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع09139565594 :
ارتباط با مدیر مسئول09133470728 :

ت

ساخت و ساز غیرقانونی در حریم رودخانه کاظم آباد؛
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رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری ،تحلیلی ،فرهنگی ،اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا ،جنب بیمارستان قدیم امام رضا (ع)
تلفن 42201609 - 42207250 :فکس42233672:
روابط عمومی09162756265 :

اگر از کل دارایی من فقط یک دالر باقی بماند ،آن را صرف بهبود روابط
و ارتباطات خود میکنم!
بیل گیتس

دلت

ـا

مثب

آرزو داشتم که تجلی صفات خدایی را در همه جا و همه کس ببینم جمال و جالل و
کمال و علم و خالقیت و عشق و محبت و اخالص و انسانیت را در مدار زندگی بیابم.
آرزو داشتم چه آرزوهای دور و دراز چه آرزوهای طالیی که احساس می کنم همه اش
خاک شده .اکنون ناامید و دلشکسته دست از آرزو برداشته ام و تسلیم قضا و قدر شده ام.
خوش دارم از همه چیز و همه کس دل ببرم و جز خدا انیسی و همراهی نداشته باش
خوش دارم که زمین زیراندازم و آسمان بلند رو اندازم باشد و از زندگی و تعلقات آن
آزاد گردم .خوش دارم که مرا بسوزانند و خاکسترم را به باد بسپارند تا حتی قبری در
این زمین اشغال نکنم...

ک
الم
بشریّت ،محتاج سرچشمهی نور است
ره
ب
ری
بشر دنبال فالح است ،دنبال رستگاری است .گرفتاری بشریت

عکس :علی شیبانی

رهاسازی لوله های پلی اتیلن شهرداری مربوط به بهسازی خیابان شهید امین عباسی ،از سال  95و عدم نظارت شورا و شهرداری
اعالم اموال با اجرای قانون «از کجا آوردهای»

فارس :علی مطهری ،نماینده مردم تهران در مجلس
گفت :با اجرای قانون رسیدگی به اموال و داراییهای
مسئوالن بنده نیز اموال و دارایی خود را به صورت شفاف
اعالم خواهم کرد .وی عنوان کرد :به هر حال این موضوع
مؤثر است چرا که اموال یک مسئول قبل از گرفتن پست
و بعد از آن مقایسه میشود و در این صورت مسئوالن
مراقبت بیشتری میکنند و بر این اساس یک نظارت قانونی برای آنها وجود
دارد و اگر الزم باشد این کار را انجام میدهید البته قانون شامل همه مسئوالن
و نمایندگان مجلس هم میشود.

دليلمخالفتبا FATFازنگاهنايبرئيسمجلس

مفاسد اقتصادی به هیچ عنوان از سوی جامعه
تحملنمیشود

میزان :حجت االسالم رئیسی ،رئیس قوه قضائیه با اشاره به مطالبه
مردم برای برخورد با مفاسد اقتصادی تأکید کرد :مفاسد اقتصادی
چه کم باشد چه زیاد ،امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل
نمیشود.ویبهمطالبهمردمازدولتودستگاههایامنیتیوقضائی
برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تأکید کرد :ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی
دقیق و سریع به پروندهها و موضوعاتی که امروز دغدغه مردم هستند ،اطالعرسانی مطلوب
را در خصوص این پروندهها انجام دهیم تا عالوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان ،موجبات
امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش فراهم شود.

ویژه

خانه ملت  :مسعود پزشکیان ،دليل مخالفت برخي
با  FATFرا شناسايي شدن گردن كلفت هايي دانست كه به
راحتي در كشور پول جا به جا میکنند .وی ادامه داد :برخي
مطرح میکنند كه با اجراي  FATFافراد متوجه میشوند كه ما
پول را چه كار كرده ايم و همه چيز شفاف میشود كه در پاسخ
به اين افراد بايد گفت كه اصال مي توان اين اطالعات را به كارگروه ويژه اقدام مالي نداد،
ولي حداقل خودمان متوجه شويم كه پول در كشور چه میشود .البته دليل مخالفت برخي
اين بوده كه بعضي افراد گردن كلفت كه به راحتي در كشور پول ها را جا به جا میکنند
شناسايي میشوند .او افزود :اگر قوانين به درستي اجرا شود هيچ كس نمي تواند دزدي
كند يا اينكه منابع كشور جابه جا شود.

اون آقا کچله کیه؟!

آفتاب یزد :عبدالرضا مصرى ،وزیر دولت احمدی نژاد كه
در انتخابات هيئت رئيسه مجلس در پى حذف على مطهرى
كانديداى اثرگذار اميد موفق به نشستن بر كرسى نائب رئيسى
مجلس شد ،در نخستين تجربه مديريتى اش دچار خطا آنهم
در گفتار شد .اشتباهى كه برخى تصورشان بر اين بود با توجه
به اينكه در قبال نماينده دولت صورت گرفت ،كامال عامدانه است و نمی توان آن را خطا
ناميد .بر اين اساس ،عبدالرضا مصرى هفته گذشته در غياب الريجانى رياست مجلس
را براى دومين روز متوالى به عهده گرفت .او در حالى كه درصدد تذكر به دولتی ها
براى رعایت نظم جلسه بود ،گفت« :اون آقا كچله كيه؟ بله رئیس محترم ...لطفا روی
صندلی تان بنشینید!»

تا امروز ،از نبود عدالت ،رحمت و هدایت است .امروز بشریّت ،محتاج
همان سرچشمهی نور است این گرفتاری ،مخصوص دنیای اسالم نیست
که از اسالم دور مانده است ،همهی بشریّت گرفتارند؛ آن کشورهایی هم که
بشدت گرفتارند؛
تمدنی و زرقوبرق دنیایی برخوردارندّ ،
بظاهر از پیشرفت ّ
این گرفتاری ،ناشی از جهل است ،ناشی از فریب است ،ناشی از نبود عدالت
است؛ و اسالم پاسخگوی همهی اینها است ،اسالم تضمینکنندهی فالح و
رستگاری ملّتها است؛ ما مسلمانها باید این را درس بگیریم.
حضرت آیت ا ...خامنه ای مقام معظم رهبری

به مناسبت سالروز شهادت دکتر علی شریعتی؛

نیایشی از دکتر شریعتی

یا
دم
ا
ن

خدایا!
به علمای ما مسئولیت  /و به عوام ما علم
و به مومنان ما روشنایی  /و به روشنفکران ما ایمان
و به متعصبین ما فهم  /و به فهمیدگان ما تعصب
و به زنان ما شعور  /و به مردان ما شرف
و به پیران ما آگاهی  /و به جوانان ما اصالت
و به اساتید ما عقیده  /و به دانشجویان ما نیز عقیده
و به خفتگان ما بیداری  /و به دینداران ما دین
و به نویسندگان ما تعهد  /و به هنرمندان ما درد
و به شاعران ما شعور  /و به محققان ما هدف
و به نومیدان ما امید  /و به ضعیفان ما نیرو
و به محافظه کاران ما گشتاخی  /و به نشستگان ما قیام
و به راکدان ما تکان  /و به مردگان ما حیات
و به کوران ما نگاه  /و به خاموشان ما فریاد
و به مسلمانان ما قرآن  /و به شیعیان ما علی(ع)
و به فرقه های ما وحدت  /و به حسودان ما شفا
و به خودبینان ما انصاف  /و به فحاشان ما ادب
و به مجاهدان ما صبر  /و به مردم ما خودآگاهی
و به همه ملت ما همت ،تصمیم و استعداد فداکاری  /و شایستگی نجات
و عزت ببخش.

