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  خبــر  2

اسدی رئیس آب منطقه ای شهرستان سیرجان: 

هیچگونه آبی از سد تنگوئیه 
به گل گهر منتقل نمی شود

در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی معدن، صنایع معدنی و زنجیره تامین فوالد سیمکس ۲۰۲۰ ارائه شد: 

نمایش آخرین دستاوردهای گل گهر در زمینه تکمیل زنجیره فوالد 

تیترها

  حوادث  5

مراکز درمانی خیریه از اهداف خود دور شده اند

  آخــر  6

  خبــر  2

در پی سقوط و مرگ دومین پاراگالیدر سوار سیرجانی؛

تکرار سقوط و مرگ 
دو خلبان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد سیرجان:

سهامداران، سهام عدالت خود را نگهداري کنند

رسانه جامعه مدنی اسالمی

نظر دو کارشناس درباره شوراها؛ به مناسبت 9 اردیبهشت، روز شوراها؛

ضرورت دوری شوراها  از »سیاست زدگی«  

  خبــر  2

فالح،  مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان؛

کسب مقام دوم کشوری
 توسط شرکت گاز استان

  شهــر  4

 حجت االسالم حسینی، امام جمعه:

شکاف هاي عقیدتي و رفتاری
 خواست دشمن است  

  آخــر  6

سهام عدالت باعث می شود که عمق بازار بورس افزایش پیدا کند و سرمایه از بازار 
های موازی به سمت بورس هدایت شود و در بلند مدت باعث می شود که روند 
افزایشی تورم کاهش پیدا کند. دکتر حسین فتحی زاده با اشاره به آزادسازی سهام 
عدالت پیرامون این طرح گفت: این طرح باعث می شود که عمق بازار بورس افزایش 
پیدا کند و سرمایه از بازار های موازی به سمت بورس هدایت شود. وی در ادامه افزود: 

همچنین این اتفاق در بلند مدت باعث می شود که روند افزایشی تورم کاهش...

گزارش »نسیم امید« از تعطیلی مدارس در پی کرونا؛
نگرانی خانواده ها از افت تحصیلی دانش آموزان

  اجتماعی 3

هفته نامه نسیـم امید

 سودابه شهبا، دکتری و فعال محیط زیست: نگرش قیم مآبانه به شهر از سوی مدیران شهری 
 صالحه حسینی، دکتری برنامه ریزی شهری: فاصله گرفتن شوراها از اهداف اولیه خود



2 نسیـم امیدخبـریادداشت

مراکز درمانی خیریه
از اهداف خود دور شده اند

گروه شهر: ویژگی دستگیری و حمایت از همنوع در فطرت 
به  می کند  عمل  دینی  اعتقادات  ورای  که  است  نهفته  آدمی 
عبارتی دستگیری از افراد نیازمند امری نیک و پسندیده تلقی 
دیگر  که  بوده اند  انسان هایی  همواره  تاریخ  طول  در  می شود. 
بندگان خدا را در دسترنج خود شریک کرده و از توانمندی های 
خود به افراد ضعیف جامعه بهره ای رسانده اند در همین راستا 
معموال مراکز خیریه ای شکل می گیرند تا در قالب یک ساختار 
منظم این امر نیک را تسهیل کنند در سیرجان هم سابقه مراکز 
خیریه به سال های قبل از پیروزی انقالب اسالمی برمی گردد 
با  و  می رفت  منبر  سیرجان  در  کافی  احمد  مرحوم  که  زمانی 
اشاره ی او زن و مرد با دستی گشاده آنچه در توان داشتند در 

طبق اخالص گذاشته و برای امر خیر تقدیم می کردند. 
حوزه های خیریه گسترده است از سروسامان دادن به ازدواج 
جوانان بی بضاعت تا توسعه مراکز آموزشی و ... اما آنچه بیشتر 
بی  افراد  درمان  موضوع  دارد  قرار  خیرین  توجه  مورد  همه  از 
درد  تحمیل  بر  عالوه  ناتوانی  و  بیماری  که  چرا  است  بضاعت 
می سازد  ناتوان  زندگی  اداره ی  در  را  وی  بیمار  فرد  به  رنج  و 
بخصوص وقتی که بیمار سرپرست یک خانواده باشد. لذا مراکز 
درمانی خیریه هم در همین راستا در سیرجان شکل گرفت و با 
ارائه ی خدمات تشخیصی و درمانی ارزان قیمت گام های موثری 
در این مسیر برداشت. اما با گذشت زمان و احتماال عدم نظارت 
به  مراکز  این  ذیربط  و مسئوالن  امنا  توسط هیات های  کافی 
فلسفه ی  به  بی آنکه  کرده اند  حرکت  صرف  درآمدزایی  سمت 
وجودی تاسیس آنها توجه شود. تعرفه های خدمات تشخیص و 
درمانی قابل ارائه در این مراکز هم سطح با مراکز درمانی بخش 
آنکه هزینه های یک بخش خصوصی  بی  باشد  خصوصی می 
مثل اجاره ساختمان، مالیات و ... داشته باشند. لذا بی اعتمادی 

مردم و تضعیف سایر مراکز درمانی را در پی داشته است.
هیات  می شود  پیشنهاد  واقف  نیت  به  عمل  راستای  در 
احمر،  هالل  شهرستان)فاطمیه،  خیریه  مراکز  امنا  های 
در  عمدتا  که  اجرایی  کنار مسئوالن  در  و...(  خیرین سالمت 
در  بازنگری  یک  در  دارند  هم  مراکز عضویت  این  امنا  هیات 
عملکرد مراکز درمانی خیریه در سال های گذشته و در صورت 
رسیدن به نتیجه ای مشابه آنچه این رسانه بدان اشاره کرده در 
مدیریت واحد مراکز درمانی خیریه متعدد و پراکنده در سطح 
به خدمات  واحد صمت  مدیریت  با  و  پرداخته  و حومه  شهر 
درآمد  کم  اقشار  به  واقف  نیت  طبق  مناسب  قیمت  با  دهی 
کارگران  بهزیستی،  امداد،  کمیته  پوشش  شهرستان)تحت 
نظر  به  پیشنهاد  این  تکمیل  در  و  نموده   )... و  ساختمانی 
این مراکز شایسته  ادغام  امکان در  می رسد در صورت عدم 
است یک اشراف عالی توسط سازمان یا نهادی باالتر صورت 
بگیرد. در غیر این صورت ادامه روال حال حاضر حتی از یک 
امکاناتی)ساختمانی،  که  نیست  انتظار  قابل  هم  مهربان  پدر 
بگذارد  فرزندش  اختیار  در  رایگان  را   )... و  تجهیزات، خودرو 
متذکر  پایان  در  باشد.  داشته  انتظار جبرانی  او  از  آنکه  بی  و 
می شود این مراکز برای درآمدزایی برخی افراد یا نهادی واگذار 

نشده اند و هدف خدمت به اقشار آسیب پذیر بوده است.

گروه خبر: شرکت گاز استان طی سال گذشته با اجرای بیش از 
2275 کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه و توزیع که از زمان تاسیس 
این شرکت تا کنون بی سابقه بوده است رتبه دوم کشوری را در 
لوله گذاری اخذ کرده است که نسبت به سال های 96 و 97 ارتقاء 

سه پله ای داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان، مدیرعامل شرکت گاز 
استان ضمن اعالم این خبر گفت: مسئله محرومیت و محرومیت زدایی 
از نواحی شهری و روستایی به عنوان مقدمه دستیابی به توسعه پایدار 
از مسائل مهم و مطرح در استان و کشور است. مهندس فالح افزود: 
گازرسانی بی سابقه به 467 صنعت در سال 98 را که باعث صرفه جویی 
40درصدی  کاهش  و  استان  مایع  سوخت  در  لیتری  میلیون   51
کل سهمیه سوخت مایع استان شده است را گامی مهم در راستای 

جلوگیری ریشه از معضل قاچاق سوخت برشمرد.
فالح تعداد شهرهای بهره مند از گاز طبیعی را 56 و تعداد روستا را 
1281 مورد عنوان کرد و ادامه داد: با اقدامات زیربنایی و برنامه ریزی های 
که انجام شده است گاز رسانی به 2047 روستای حائز شرایط باقیمانده 
استان در دست اجرا، طراحی و انتخاب پیمانکار می باشد و همچنین 

گازرسانی به 15 شهر باقیمانده در دست اجرا و طراحی قرار دارد.

کمک یک میلیارد تومانی به رزمایش کمک مؤمنانه
و  مواسات  رزمایش  مردمی  قرارگاه  خبر:  گروه   
همدلی تحت نظارت امام جمعه و با همکاری مدافعان 
سالمت، فرمانداری ویژه، بسیج سپاه پاسداران، کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و اداره بهزیستی و با کمک مالی 
های  شرکت  سایر  و  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 

منطقه گل گهر آغاز بکار کرد.
در  گهر،  گل  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اولین مرحله از فعالیت این قرارگاه و همزمان با هفته اول ماه 
توزیع  نیازمندان  بین  معیشتی  بسته  رمضان 5000  مبارک 

شد.
اجرای  حاشیه  در  حسینی  والمسلمین  حجت االسالم 
عامل  مدیر  مالرحمان،  مهندس  های  حمایت  از  طرح،  این 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و مدیران سایر شرکت های 
منطقه گل گهر در کمک به نیازمندان و مشارکت در این امر 

خداپسندانه تقدیر و تشکر کرد.

در  گذشته  هفته  فیلمی  خبر:  گروه 
سد  آب  انتقال  بر  مبنی  مجازی  فضای 
لوله گذاری  تنگوئیه به گل گهر توسط 
این  اهمیت  توجه  با  می شود  منتشر 
موضوع که سال های متمادی مورد بحث 
را  های شهروندان  نگرانی  و  است  بوده 
در پی داشته است. پیگیر این موضوع 

شدیم.
سهراب بهاءالدینی سرپرست فرمانداری در 
این باره به نسیم امید گفت: پس از انتشار این 
فیلم  از همکاران خواستیم که این موضوع را 
ندارد.  بررسی کنند و چنین خبری صحت 
وی در ادامه افزود: هرگونه انتقال آب از سد 

تنگوئیه به گل گهر را تکذیب می کنیم.
مجید میرشاهی، رئیس اداره آب و فاضالب 
تنگوئیه در حوزه   باره گفت: آب سد  دراین 

اداره آب منطقه ای است و این که آب به گل 
گهر منتقل می شود صحت ندارد و ما در حال 
حاضر آب چاه های آشامیدنی را به تصفیه 
برای  تا  انتقال می دهیم  خانه سد تنگوئیه 

شرب استفاده شوند. 
امین صادقی، رئیس شورای شهر پیرامون 

این گل گهر  به  با توجه  این موضوع گفت: 
شرکت  اطراف  در  زیادی  های  پمپ  موتور 
خریداری کرده و آب آن ها را بدون دغدغه 
انتقال می دهد. وی ادامه داد: من فیلمی در 
این مورد با اینکه گزارش به دست من نرسیده 

است اما من موضوع را پیگیری می کنیم. 

محمد عسکری، رئیس کمیسیون عمران 
مختلف  جلسات  در  گفت:  باره  دراین  شورا 
در این رابطه بحث شد و اعالم کردند که آبی 
منتقل می شود از سد نیست و آب موتور پمپ 
های است که  گل گهر خریداری کرده است. 
وی با بیان اینکه آب سد به هیچ عنوان به 
گل گهر انتقال پیدا نمی کند، افزود: با توجه 
به  حساسیت این موضوع دوباره از آن منطقه 

بازدید می کنیم.
اداره آب منطقه ای  محسن اسدی، رئیس 
شهرستان سیرجان نیز در این باره گفت: از 
سد هیچگونه آبی به سمت گل گهر منتقل 
نمی شود و آب از یک سری چاه ها بود که در 
اختیار اداره آب و فاضالب است و با توجه به 
آالیندگی دارند، در حال لوله کشی به تصفیه 

خانه هستند.

گروه خبر: اعضای شورای شهر با کارگران سازمان های آتش 
دیدار  گذشته  هفته  در  آرامستان   و  پسماند  مدیریت   - نشانی 

کردند.
 به گزارش روابط عمومی شورای شهر، اعضاء شورای اسالمی 
به  سیرجان  شهردار  نیا  سروش  رضا  همراه  به  سیرجان  شهر 
نشانی،  آتش  سازمان های  در  حضور  با  کارگر   هفته  مناسبت  
زحمت  کارگران  از  تعدادی  با  آرامستانها   و  پسماند  مدیریت 
کش و پرتالش این سازمان ها که با تالش و جانفشانی برای رفاه 
متوفیان   بازماندگان  تسلی خاطر  و همچنین  و سالمت  آسایش 
شهروندان در ایام کرونا تالش و سخت کوشی نموده اند دیدار و با 

اهداء شاخه گلی از زحمات این عزیزان تقدیر کردند.

البالغه  نهج  نسیم  طرح  خبر:  گروه 
برای هشتمین سال متوالی با همکاری 
شرکت  و  عمومی  فرهنگ  شورای 
ماه  در  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی 
توجه  با  اجرا می شود  مبارک رمضان 
به  طرح  این  امسال  خاص  شرایط  به 

صورت کامال اینترنتی برگزار می شود.
نسیم  جامع   ( سایت  منظور  بدین 

نهج البالغه ( به آدرس
افزارنسیم  ونرم   http://nahjo.ir
همراه  تلفن  ویژه   هشتم  البالغه  نهج 

به آدرس
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و  است  عالقمندان  دسترس  در 
بارگزاری  روز  هر  البالغه  نهج  دروس 
راحتی می  به  می گردد و عالقمندان 

توانند استفاده کنند.  گفتنی است در 
به  آزمون   رمضان  مبارک  ماه  پایان 
صورت مجازی از طریق سایت فوق و 
نرم افزارتلفن همراه برگزار می شود و 
به 300 نفر  از نفرات برتر به قید قرعه 
کمک   20 شامل  ارزشمندی  جوایز 
و  معلی  کربالی  زیارتی  سفر  هزینه 
ارزشمند  جایز  و280  مقدس  مشهد 

دیگر اهداء خواهد شد. 

گروه خبر: نقش افزایش سرمایه در 
شرکت  سرمایه  افزایش  تولید  جهش 
معدنی و صنعتی گل گهر به اتفاق آرا به 

تصویب مجمع رسید.
بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
که  العاده  فوق  عمومی  مجمع  در  الملل، 
اعضای  شد,  برگزار  تالش  سالن  محل  در 
از  »گل گهر«  سرمایه  افزایش  به  مجمع، 
4800 میلیارد به 10 هزار میلیارد تومان 

موافقت کردند.
این نشست که با حضور حد نصاب قانونی 

مقرر  شد،  تشکیل  قانونی  بازرس  و  اعضا 
کرد افزایش سرمایه در دو گام انجام شود. 
آورده  با  نخست  گام  در  اساس  همین  بر 
نقدی سهامداران, سرمایه شرکت از 4800 
تومان می رسد.  میلیارد  به 7440  میلیارد 
افزایش  مابقی  اختیار  مجمع,  همچنین 
واگذار کرد که  به هیات مدیره  را  سرمایه 
در گام دوم تا رسیدن به سرمایه 10 هزار 
میلیارد تومانی اقدام کند. شرکت گل گهر 
در اواخر سال گذشته مجوز افزایش بیش از 
دو برابری سرمایه را از سازمان بورس اوراق 

بهادار دریافت کرده بود.
شرکت  مدیرعامل  مالرحمان  جمشید 
معدنی و صنعتی گل گهر در این مجمع و 
پیش از رای گیری درباره افزایش سرمایه 
اظهار داشت: بیش از 60 درصد مواد اولیه 
مورد نیاز باید خریداری شود تا جهش تولید 

ضمن  وی  شود.  محقق  شده  پیش بینی 
کارگران  و  کارکنان  سهامداران،  از  تقدیر 
این شرکت خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه 
گل گهر نقش اساسی در زنجیره تولید فوالد 
کشور دارد، باید موضوع افزایش سرمایه در 

سرلوحه برنامه ها قرار گیرد.

در پی انتشار یک کلیپ مبنی بر انتقال آب سد تنگوئیه به گل گهر در فضای اینستا؛

مسئوالن انتقال آب از سد تنگوئیه به گل گهر را تکذیب کردند
رکورد بی سابقه در اجرای خطوط تغذیه و شبکه توزیع 

کسب مقام دوم کشوری توسط شرکت گاز استان؛

شنبه 13 اردیبهشت 1399، شماره 227 ، سال ششم

بازدید اعضای شورا از سازمان های شهرداری

طرح نسیم نهج البالغه برگزار می شود

امروز در مجمع به اتفاق آرا تصویب شد؛ 
 سرمایه گل گهر ۱۰ هزار میلیارد تومانی شد

آگهی فقدان سند مالکیت:آقای نصراله شیخ نسب با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 2608 
فرعی از 2313  اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای نصراله شیخ نسب ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می 
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 
– محمد آرمانپور رئیس  بنام مالک صادر خواهد شد .تاریخ انتشار: 13/ 2 /1399 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



3 اجـتماعی  نسیـم امید
مدیرعامل موسسه معراج اندیشه در دیدار با امام جمعه:

فعالیت فرهنگی در فضای مجازی
پادزهر شرایط کرونا است

مدیرعامل و جمعی از مدیران و پرسنل مجموعه فرهنگی معراج 
اندیشه گل گهر در دیدار با امام جمعه، ضمن تبریک فرا رسیدن 
ماه مبارک رمضان به ارائه برنامه های اجرایی تدوین شده در سال 

99 و گزارش فعالیت های موسسه در سال 9۸ پرداختند.
به گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه، حجت االسالم حسینی 
در این جلسه ابتدا از اجرای طرح همدلی در سیرجان ابراز خرسندی کرد 
و گفت: با شیوع بیماری کرونا شاهد بودیم مردم اگر پای کار باشند می توان 
بر مشکالت فائق آمد و با اجرای طرح همدلی و مواسات طبق منویات 
مقام معظم رهبری کمک های زیادی برای اقشار آسیب پذیر جمع آوری 
شد. وی با ابراز رضایت از انجام فعالیت های فرهنگی موثر توسط موسسه 
معراج اندیشه گفت: موسسه معراج اندیشه همواره برنامه ها و عملکرد خود 
را چه به صورت مکتوب و چه شفاهی به اطالع ما رسانده است. وی با 
بیان اینکه در مسائل فرهنگی باید در لحظه تصمیم گرفت و عمل کرد، 
گفت: متاسفانه یک سری زیرساخت های فرهنگی را در سیرجان نداریم و 
بدون این زیرساخت ها نمی توان آن طور که باید کار فرهنگی انجام داد. 
خوشبختانه برخی حرکت های خوب فرهنگی در سیرجان آغاز شده که 

موسسه معراج اندیشه در رأس آن ها و سرآمد بوده است. 
از سخنان خود  بخشی  در  نیز  اندیشه  معراج  مدیرعامل موسسه 
گفت: موسسه معراج اندیشه همواره کوشیده با توجه به حوزه فرهنگ 
و جامعه، فعالیت های کاربردی را در زمینه رفع برخی از مشکالت 
موجود در این حوزه ها اجرایی کند. نقشه راه شهرستان سیرجان را در 
دست تدوین داریم که بر اساس مسئولیت های اجتماعی شرکت گل 
گهر در ابعاد مختلف تدوین و اجرایی خواهد شد. محمد علی ایران 
نژاد، در خصوص عملکرد موسسه در دوران کرونا گفت: متاسفانه با 
شروع بیماری کرونا بسیاری از فعالیت های فیزیکی موسسه تعطیل 
شد اما سعی کردیم برنامه هایی که در موسسه برگزار می شد را در 
کانون  ادامه دهیم. همه  زنده  به صورت گفتگوی  و  فضای مجازی 
های موسسه برای فضای مجازی یک برنامه ویژه دارند. معتقدم این 
فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی به عنوان یک پادزهر است که 

در شرایط فعلی می توان از آن استفاده کرد.

خبــر

گروه جامعه: در پی شیوع بیماری کرونا 
تعطیل   مدارس  تاکنون   9۸ اسفند  از 
این  از  دو  هر  بچه ها  و  والدین  شده اند. 
وضعیت خسته شده اند؛ به ویژه والدین 
که نمی دانند با مساله آموزش و سرگرمی 
بچه ها چه کنند. بعضی از والدین از وقوع 
مداوم دعوا و بگومگو بین فرزندان خود در 
خانه شکایت دارند و برخی نیز می گویند: 
انجام  و  تبلت  و  تلویزیون  پای  بچه ها 
بازی های کامپیوتری هستند و کم تر به 
درس و مشق خود می رسند. با توجه به 
اینکه مشخص نیست مدارس چه زمانی 
نگران  خانواده ها  اکثر  شوند،  بازگشایی 

وضعیت تحصیلی فرزندان خود هستند. 

 نظارت بر کالس های مجازی نیست
باره  این  از همشهریان در  آزاد یکی  خانم 
تا  ربع  یک  روزی  که  هم  تلویزیون  گفت: 
بیست دقیقه درس دارند. یک روز می آیند 4 
جمله درس می دهند و می رود تا روز بعد که 
ادامه اش را درس بدهند کلی برای بچه ها کلیپ 
فرستاده اند و.... سوال من این است که آموزش 
و پرورش از کجا متوجه می شود کدام معلم 
چه مقدار برای بچه ها وقت گذاشته است؟ وی 
در ادامه گفت: بچه ها هم وقتی مدرسه پیگیر 
نباشد درس نمی خوانند. بچه ای که دو، سه ماه 
قرار است در خانه بماند واقعاً قرار است بعدش با 
چه سوادی برود کالس باالتر. در نهایت هم به 
آنها یک بسیار خوب و خوب می دهند و راهی 

کالس باالتر می شوند. 
حسین یکی دیگر از والدین به مشکالتی که 
وجود  به  خانواده ها  برای  مجازی  کالس های 
آورده است، اشاره کرد و گفت: در شرایطی که 
آموزش وپرورش سامانه شاد را معرفی کرده که 
فرزندانمان را در آن برای آموزش ثبت نام کنیم 
و من دوتا فرزند دارم که در مقاطع مختلف 
هستند و عضو شدن و ارتباط با معلمان را 
برای ما مشکل کرده است. وی ادامه داد: در روز 
معلم یک سری فایل ارسال می کند و بچه ها 
انجام می دهند بقیه روز بیکار می شوند و درس 
نمی خوانند. وی ادامه داد: با این شرایط بچه ها 
بیش تر تمرکزشان بر روی بازی و تفریح هست 

و کم تر به درس توجه می کنند.

  فرزندانمان را مدیریت کنیم 
تحصیلی  مشاور  هاشمی،  ساره 
آموزش وپرورش در این رابطه بیان کرد: با توجه 
به شرایط متفاوتی که این روزها در امر آموزش 
برای دانش آموزان ایجاد شده که برای همه 
ما تازگی دارد. باید تالش کنیم و یاد بگیریم 
چطور فرزندانمان را مدیریت کنیم نه کنترل 
بیش از حد کنیم. مراقب باشیم فرزندانمان 
برنامه منظمی  برای خواب، ورزش، غذا خوردن 
و مطالعه داشته باشند در این زمینه الزم است 

خودمان الگوی مناسبی برایشان باشیم.
وی در ادامه داد: سعی کنیم شرایط مطالعه 
مناسبی از نظر فیزیکی برای فرزندانمان فراهم 
کنیم. چون نیاز است که دانش آموزان مطالعه 
مستمر و هر روزه داشته باشند تا درس ها انبار 
اضطراب  موجب  می تواند  امر  این  که  نشود 

استفاده  زمان  شود. 
از موبایل، تلویزیون، 
را  و...  کامپیوتر 
اگر  کنیم  مدیریت 
نوجوان  فرزندمان 
ضمن  باید  است 
ضرورت  توضیح 
برای  برنامه ریزی 
ازخودش  ایام  این 
و  بگیریم  مشورت 
راهکارهایی را اتخاذ 
کنیم. اگر فرزندمان 

کودک است با همدلی و مهربانی سعی کنیم 
و  اهمیت  و  دهیم  توضیح  برایش  را  شرایط 

ضرورت رعایت قوانین را برایش متذکر شویم.
این دانشجوی دکتری مشاوره در ادامه افزود: 
تشویق و انگیزه دادن را نباید فراموش کنیم اگر 
فرزندمان برای مطالعه دروس بی عالقه است با 
روش های مختلف و متنوع و بازی های آموزشی 
یادگیری را برایش جذاب کنیم. باالترین میزان 
یادگیری زمانی است که فرد مطلبی را آموزش 
می دهد. می توانیم فرزندمان را تشویق کنیم که 
یک مبحث از کتابش را تدریس کند و از او 
فیلم بگیریم و در شبکه های مجازی با دوستان 

به اشتراک بگذاریم. 
حواسمان  کرد:  اضافه  پایان  در  هاشمی 
باشد که همان طور که به فرزندانمان برای 
مطالعه دروس تذکر می دهیم به او قوت قلب 

که  چرا  بدهیم  هم 
می تواند  اضطراب 
خوداشتغالی  باعث 
کم  خود  ذهنی، 
در  تردید  و  انگاری 
و  توانایی ها  مورد 
ارزیابی  درنتیجه 
منفی و عدم تمرکز 

شود.

 تعامل مثبت 
والد – فرزند ایجاد 

شود
این  با  رابطه  در  روانشناس  فرهادی،  آذر 
شرایط گفت: استفاده از آموزش مجازی برای 
دانش آموزان مزایای  مثل؛کاهش هزینه های 
درآمد  کسب  یادگیری،  بر  مبتنی  آموزشی 
از  استفاده کننده  شرکت های  برای  بیشتر 
بیشتر  سرعت  افزایش  الکترونیکی،  آموزش 
در آموزش و انعطاف پذیری در زمان و مکان 
استفاده از آموزش و با انعطاف پذیری بیشتر 
معایب استفاده از آموزش مجازی برای دانش 

آموزان دارد. 
وی در ادامه با بیان اینکه بزرگترین ایراد 
مطرح شده بر این نوع آموزش این است که 
امکان تعامل حضوری معلم و شاگرد فراهم 
نیست و این عدم نبود تعامل رشد ارتباطی 
و اجتماعی را در فرزندان ما تحت تاثیر قرار 

خواهد داد، توصیه کرد: والدین حتما برنامه 
های شاد و فعالیت ها و بازی های تعاملی با 
اعضای خانواده ایجاد کنند تا این مشکل ایجاد 
نشود، مخصوصا فرزندان ما در دوره دبستان 
فرزند   - والد  مثبت  تعامل  نیازمند  بسیار 
هستند. همچنین ممکن است برخی مدیران 
فضای  آموزش  زمینه  در  عزیز  معلمان  و 
مجازی تجربه کافی نداشته باشند که این 
نیز از معایب این نوع آموزش است و از طرفی 

آموزش مجازی بیش ازحد به تکنولوژی وابسته 
می شود که همه خانواده ها این تکنولوژی را 
ندارند و بستر اینترنت در همه جای کشور 

پاسخگوی نیاز دانش آموزان نیست.
دادن  بازخورد  روانشناس  این  گفته  به 
از  یکی  آموزش  هنگام  گرفتن  بازخورد  و 
آموزان  بزرگترین عامل های پیشرفت دانش 
و  نقص  که  زمانی  تنها  آموزان  دانش  است. 
ضعف خود را می دانند، می توانند خود را بهبود 
کم رنگ  این  مجازی  آموزش  در  که  دهند 

هست.

فرصت ها  از  کرونا  بحران  در   
استفاده شود

ارشد  کارشناس  محیاپور،  اکبر 
نسیم  با  گفتگو  در  تربیتی  روانشناسی 
به  توجه  با  کرد:  بیان  دراین باره  امید، 
به  کالس ها  بحران،  این  آمدن  وجود 
نسبت  کالس ها  زمان  و  مجازی  صورت 

مثال کالس  است  شده  کوتاه  به حضوری 
90 دقیقه ای 40 دقیقه برای دانش آموزان 
آنالین  آموزش وپرورش  شبکه  طریق  از 
زمان  به  اشاره  با  وی  می گیرد.  صورت 
گفت:  مجازی  صورت  به  کالس  کم تر 
به  بهتری  تمرکز  کم تر  زمان  در  بچه ها 
باید شرایط  اما خانواده ها  آموزش ها دارند 
کنند.  فراهم  خود  فرزندان  برای  مناسبی 
مراقب  گذشته  روال  مثل  باید  والدین 
تا  باشند  فرزندشان  صبحانه  خواب، 
به گونه ای نباشد که هنگام آموزش مجازی 
بر  نتواند  که  نباشد  خواب آلود  فرزندشان 

درس تمرکز کند. 
ادامه  شهرستان  آموزش وپرورش  مدیر 

داد: دانش آموزان زمانی که مدرسه بودند 
وقت بیشتری آنجا می گذراندند و با توجه 
زیادی در خانه  زمان  اینکه  و  قرنطینه  به 
هستند احتمال اینکه به رفتارهای ایزایی 
آوردند  روی  پرخاشگری  و  )خرابکارانه( 
وجود دارد که باید خانواده ها برنامه داشته 
طول  در  را  خود  انرژی  فرزندشان  باشند 

روز با کارهای مختلف تخلیه کنند. 
طرفی  از  داد:  ادامه  کارشناس  این 
مشکل  و  هستند  کارمند  افراد  یکسری 
دارند اما باید خانواده ها با توجه به شرایط 
خود برنامه ریزی کنند که شرایط تحصیلی 
آن ها  تحصیل  بر  و  مدیریت  را  فرزندان 
در  اینکه  بیان  با  محیاپور  کنند.  نظارت 
بحران تنها چیزی که راهگشا است همت 
جمعی است، گفت: با بحران ویروس کرونا 
و  می کند  تغییر  آموزش وپرورش  ساختار 
بشناسیم  را  فرصت ها  باید  بحران  این  در 

و استفاده کنیم.

گزارش »نسیم امید« از تعطیلی مدارس در پی کرونا؛

نگرانی خانواده ها از افت تحصیلی دانش آموزان

شنبه 13 اردیبهشت 1399، شماره 227 ، سال ششم

ساره هاشـمی، مشاور تحصیلی: 
تشـویق و انگیـزه دادن را نبایـد 
فرزندمـان  اگـر  کنیـم  فرامـوش 
بـرای مطالعـه دروس بی عالقـه 
بـا روش هـای مختلـف و  اسـت 
آموزشـی  بازی هـای  و  متنـوع 
یادگیـری را برایـش جـذاب کنیم.

روانشـناس:  فرهـادی،  آذر 
والدیـن حتمـا برنامـه هـای شـاد 
و بازی هـای تعاملـی بـا اعضـای 
خانـواده ایجاد کنند تا این مشـکل 
ایجاد نشـود، مخصوصـا فرزندان 
بسـیار  دبسـتان  دوره  در  مـا 
نیازمند تعامل مثبـت والد - فرزند 

هسـتند.

اکبر محیاپور، مدیر 
آموزش وپرورش: در بحران 

تنها چیزی که راهگشا 
است همت جمعی است. 
با بحران کرونا ساختار 

آموزش وپرورش تغییر می کند 
و در این بحران باید فرصت ها 

را بشناسیم و استفاده کنیم.



خبــر

تبریک نیروی انتظامی به مناسبت روز معلم 
نیروی انتظامی به مناسبت 12 اردیبهشت "روز معلم" پیام تبریکی صادر کرد: 
در این پیام با الهام از جمله گهربار بزرگ معلم سده اخیر و معمار کبیر انقالب 
اسالمی حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه( که فرمودند:" معلمی شغل 
انبیاست" آمده است، معلمان در طول تاریخ چونان شمع فروزان، نور هدایتگر 
افراد و جوامع به سوی رشد و بالندگی بوده اند، به ویژه در جریان انقالب اسالمی 
و پس از آن در طول 8 سال دفاع مقدس با جانفشانی، ایثار و از خودگذشتگی 
چراغ راه بوده و خیل عظیم رزمندگان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران جامعه تعلیم 
و تربیت گواه این ادعاست که اینان در علم و عمل پیشتاز بوده و هستند و به 
عبارتی صالح و فالح و توسعه و پیشرفت و حتی امنیت و اقتدار کشور به دست 

کسانی به سامان رسیده است که خود درس آموز معلمان عزیزند.
در این بین پرچمدار تعلیم و تربیت استاد فرهیخته و فرزانه شهید مرتضی 
مطهری از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و هست که حتی مخالفان و معاندان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز به معرفت و اندیشه های عمیق ، انقالبی و 
روشنگرانه ایشان پی برده و از آنجایی که قلم و بیان او را به نفع اهداف و مقاصد 
خود نمی دیدند تصمیم به ترور و حذف او گرفته و در اقدامی کوردالنه این 
اسطوره علم و اندیشه را به شهادت رسانده و ملت و کشور ایران را زود هنگام 
از وجود ایشان محروم ساختند . به برکت خون این شهید عزیز 12 اردیبهشت 
در تقویم جمهوری اسالمی بنام روز معلم جاودانه شد. "اندیشه اش بلند، راهش 

مستدام و یادش گرامی باد".
معلمان در شرایط گوناگون از عهده آزمون های مختلف به خوبی برآمده اند 
و امروز نیز هنرمندی و توانمندی این عزیزان در پهنه و گستره میهن عزیز 
اسالمی بر هیچ کس پوشیده نیست که با وجود شرایط موجود که ویروس 
منحوس کرونا رقم زده با سخت کوشی و استفاده از زیرساخت های موجود 
جهت انجام وظیفه خود کوتاهی نمی نمایند و وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان این 

مرزوبوم را به عهده  دارند.
نیروی انتظامی در سالی که توسط رهبر معظم انقالب اسالمی "جهش تولید" 
نامگذاری شده است ضمن گرامی داشت روز معلم و تبریک به جامعه تعلیم 
و تربیت کشور از پیش دبستانی تا دانشگاه، از همدلی، همکاری و هماهنگی 
معلمان، اساتید و نخبگان قدردانی نموده و برای آنان از درگاه خداوند منان در 
سایه توجهات حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( و نایب برحقش 

حضرت امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( توفیق روزافزون مسئلت دارد.

پیام تبریک نیروی انتظامی به مناسبت روز کارگر
در پیام نیروی انتظامی، ضمن ارج نهادن به جامعه کارگری و خانواده های 
بلندهمت آنان، تاکید شده است: کارگران نزد دین مبین اسالم، پیامبر  مهربانی 
و رحمت )ص( و ائمه معصومین )ع( از جایگاه و پایگاه ویژه ای برخوردار بوده و 
احادیث و روایات متعددی در مورد رفتار شرافتمندانه و پرداخت زودهنگام مزد 
کارگران آمده است. در ادامه این پیام می خوانید: امیدواریم در سالی که از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( به نام 
"جهش تولید" نامگذاری شده است با همت واال، تالش مضاعف و بهره مندی از 
خالقیت و نوآوری کارگران ماهر و چیره دست، وابستگی به خارج  از بین رفته و 
ارتزاق مردم شریف ایران متکی به چرخ های صنعت و تولید ایران اسالمی باشد 

که به دست این عزیزان در حرکت است.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از همدلی، همراهی و همگامی این 
قشر قانع، صدیق، صبور و زحمت کش که تاثیر مستقیم بر نظم و امنیت عمومی 
دارد، قدردانی و آرزوی توفیق روزافزون این عزیزان را در سایه توجهات بقیه 
اهلل االعظم حضرت ولی عصر )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( و نایب بر حق شان 

حضرت امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.
* فرماندهي انتظامي شهرستان سیرجان، معاونت اجتماعي
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از  یکی  شـهر  شورای  شهر:  گروه 
نهادهایی است که با حضور نمایندگان 
در  را  مردم  مشارکت  شهروندان، 
فراهم می کند. وظیفه  مدیریت شهری 
نهادهای  عملکرد  بر  نظارت  شوراها 
آن  وجودی  فلسفه  و  است  ذی ربط 
عملکرد  بر  که  است  این  خاطر  به 
شهرداران و مجموعه تحت امر نظارت 
به  شهری  امورات  تا  باشند  داشته 
همچنین  و  شود  انجام  نحو  بهترین 
شهر  شورای  مصوبات  اجرای  پیگیر 
روز  اردیبهشت،   9 مناسبت  به  شوند. 
خصوص  در  دوکارشناس  با  شوراها 

اهمیت شوراها گفتگو کردیم. 

اهداف  از  شوراها  گرفتن  فاصله   
اولیه خود

برنامه ریزی  دکتری  حسینی،  صالحه 
شهری با بیان اینکه در طول تاریخ، رویکرد 
بشر به مشورت و تبادل نظر با صاحبان فکر 
و تجربه در حل مشکالت مثبت بوده است، 
بر  جهان  ادیان  و  دنیا  مکاتب  تمام  گفت: 
مشورت بین افراد یا به شکل سازمان یافته 
تر بر شورا تاکید دارند و در این بین اسالم 
نیز به کرات به امر شورا تاکید کرده است 
نهادهای  ایجاد  اندیشه  شروع  ایران  در  و 
رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی 
مشروطه  زمان  به  آنان  سکونت  محل 
و  مشروطه  انقالب  از  پس  که  برمی گردد 
به  شورایی  زندگی  اساسی،  قانون  تصویب 

طور رسمی وارد ایران شد.
پیروزی  از  پس  کارشناس  این  گفته  به 
خمینی  امام  دستور  به  اسالمی  انقالب 
)ره( در تاریخ نهم  اردیبهشت 1358 طی 
شوراهای  تشکیل  تاریخی  فرمان  حکمی 
اسالمی و تهیه آئین نامه اجرایی آن  صادر 
این  بود که   این  بر  قرار  زمان  آن  شد. در 
فرمان و آیین نامه بالفاصله به مرحله اجرا 
شرایط   و  تحمیلی  جنگ  وقوع  اما  درآید. 
انقالب  اول   دهه  در  که  شد  به گونه ای 
امکان تحقق شوراهای اسالمی فراهم نشد. 
تا اینکه در 7 اسفند 1377 زمینه برگزاری 
اولین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر و 
روستا در کشور فراهم و شوراها به صورت 

رسمی آغاز به کار کردند.
حلقه  نقش  شوراها  داد:  ادامه  حسینی 
مردم  بین  مدیریت شهری  نظام  در  مفقود 
اگر  و  باشد  داشته  را  باالتر  مسئوالن  و 
بخواهیم در مورد نقش شوراها در مدیریت 
قرار  گفت  بتوان  شاید  کنیم  بحث  شهری 
بردن  بین  از  مانند؛  زیر  اثرات  شوراها  بود 
تک نظری و خودرایی در مدیریت شهری، 
دادن  مشارکت  و  مردم  به  دادن  اهمیت 
آنان در جامعه و برنامه های شهری، تربیت 
از  استفاده  و  مردم  سیاسی  رشد  تقویت  و 
داشته  شهری  جامعه  در  مردم  نظریات 

باشد.
شهری  ریزی  برنامه  آموخته  دانش  این 
شهرداری  و  شوراها  واقع  در  کرد:.  اضافه 
و  نظارتی  بازوی  دو  عنوان  به  می توانند 

موثر  نقش  شهری،  مدیریت  نظام  اجرایی 
کنند.  ایفا  شهر  اداره  روند  در  اساسی  و 
شوراهای اسالمی شهر یکی از کارآمدترین 
ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری و 
تصمیم گیری های  در  مردم  دادن  مشارکت 
با  ما  شهرهای  امروزه  و  هستند  محلی  
مشکالت  و  مسائل  از  زیادی  مجموعه 
روبه رو  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
که  عناصری  مهمترین  از  یکی  و  هستند 
این مسائل  بهبود  می تواند نقش مهمی در 

داشته باشد بی شک شورای شهر است.
شوراها  روز  به  اشاره  با  حسینی  صالحه 
گفت: اکنون که در هفته شوراها و سالروز 
کاش  ای  هستیم  مدنی  نهاد  این  تاسیس 
شورا نشینان و کسانی که سودای رسیدن 

به  مقداری  دارند  را  شهری  کرسی  این  به 
و  می کردند  بیشتری  دقت  شوراها  ماهیت 
این  مقداری  هم  عزیز  مسئوالن  همچنین 
مکان مدنی را از مسائل حاشیه ای سیاسی 
به  شهر  هم  و  شورا  هم  تا  می کردند  دور 
یک آرامش نسبی دست پیدا کنند. امروزه 
نهادینه  همان  که  اولیه  اهداف  با  شوراها 
در  مردم  کردن  دخیل  و  مشارکت  کردن 
پیدا  زیادی  فاصله  بود  خویش  سرنوشت 
کرده است و این را می توان از حاشیه های 
به خوبی  گذشته  سال  چند  در  شوراها 

فهمید.

 نگرش قیم مآبانه به شهر از سوی 
مدیران شهری 

در  زیست  محیط  دکتری  شهبا،  سودابه 
مهمترین  از  یکی  داشت:  بیان  باره  این 
و  تمرکززدایی  زمینه  در  ایران  نهادهای 
توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی های فضایی 
جغرافیایی، شوراهای اسالمی شهر و روستا 
هستند که ارزش قائل شدن برای مشارکت 
مردم جهت مدیریت کشور در قالب شوراها 
یکی از تحوالت مهم بعد از انقالب اسالمی 
عمومی  مشارکت  تحقق  وی  است.  بوده 
اصلی ترین  را  تعیین سرنوشتشان  مردم در 
برشمرد.  می توان  شوراها  تشکیل  هدف 

شهرها  شوراهای  گفت  می توان  بطوریکه 
هستند،  مردم  امانتداران  شهرداری ها  و 
قانون گذاری  و  تصویب  با  که  معنا  این  به 
از مردم، نسبت  و دریافت وجوه و عوارض 
اقدام  آن ها  زندگی  محیط  کردن  اداره  به 
برای  ریزی  برنامه  است،  مهم  آنچه  کنند. 
هزینه و صرف این اعتبارهاست که توسط 
با خواست  باید  امکان پذیر شده و  شوراها 

مردم مطابقت نماید.
اصلی  وظیفه  کارشناس  این  گفته  به 
بودجه  تصویب  شهردار،  انتخاب  نهاد،  این 
است.  شهرداری  عملکرد  بر  نظارت  و 
ارکان  از  یکی  شورا  اساسی،  قانون  بنابر 
خاص  ویژگی های  از  یکی  و  است  نظام 
کنار  در  شهر  شورای  حضور  شهرداری ها، 
قانون،  مفاد  اساس  بر  است.  شهرداری ها 

این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی 
است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی 
بحث  در  که  از مشکالتی  یکی  البته  است. 
شوراها وجود دارد این است که شوراها در 
خصوص نهادهای خدماتی دیگر مانند برق 
و آب و ... نمی توانند نظارت بکنند. برخی از 
وظایف شورای شهر، واجد جنبه های وضع 
آن،  وظایف  از  دیگر  برخی  است.  مقررات 

جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.
 71 ماده  مطابق  داد:  ادامه  شهبا  دکتر 
انتخابات  و  وظایف  تشکیالت،  قانون 
انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای 
وظایفی  دارای  شهر  شوراهای  شهرداران، 
از قبیل انتخاب شهردار، بررسی و شناخت 
حوزه  نارسایی های  و  نیازها  کمبودها، 
پیشنهادهای  و  ها  طرح  تهیه  و  انتخابیه 
مصوبات  اجرای  بر حسن  نظارت  اصالحی، 
شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری، 
مردم  مشارکت  خصوص  در  ریزی  برنامه 
بر حسن جریان  نظارت  انجام خدمات،  در 
و  تشویق  شهرداری،  به  مربوط  دعاوی 
مراکز  گسترش  خصوص  در  مردم  ترغیب 

گردشگری و ... است.
البته  افزود:  زیست  محیط  فعال  این 
از سوی مدیران  به شهر  نگرش قیم مآبانه 
شهری، نبود قوانین مشخص و اجرا نشدن 
و  کنترل  نبود  و  موجود  قوانین  درست 
نظارت بر اختیارات، توجه بیش از اندازه به 
کمیت ها و آمارها و کمرنگ شدن کیفیت ها 
گوناگون  بخش های  در  کالبدی  هویت  و 
مشارکت  لزوم  به  بی توجهی  و  شهری 
شوراهای  آفات  از  شهر  اداره  در  مردمی 
بی اعتمادی  باعث  و  شده  محسوب  شهرها 
لذا  و  می شود  خود  منتخبین  به  مردم 
کنند.  اعتمادسازی  شورا  اعضای  می طلبد 
نکات  این  شوراها  اعضای  است  الزم  لذا 
خود  های  برنامه ریزی  و  سیاست ها  در  را 
کرد:  اضافه  وی  دهند.  قرار  توجه  مورد 
شفافیت  اثربخشی،  کارایی،  مانند  مواردی 
مواردی  جمله  از  شوراها  پاسخگویی  و 
بوده  عموم  توجه  مورد  همواره  که  هستند 
به نحوی که این مؤلفه ها را می توان جزو 
منتخب  شوراهای  از  شهروندان  انتظارات 

خود دانست.

نظر دو کارشناس درباره شوراها؛ به مناسبت 9 اردیبهشت، روز شوراها؛

ضرورت دوری شوراها  از »سیاست زدگی« 

شنبه 13 اردیبهشت 1399، شماره 227 ، سال ششم

فعـال  و  دکتـری  شـهبا،  سـودابه 
و  کنتـرل  نبـود  زیسـت:  محیـط 
نظـارت بـر اختیـارات، توجـه بیـش 
و  آمارهـا  و  کمیت هـا  بـه  انـدازه  از 
هویـت  و  کیفیت هـا  شـدن  کمرنـگ 
گوناگـون  بخش هـای  در  کالبـدی 
شـهری ... از آفات شـوراهای شـهرها 
محسـوب شـده و باعـث بی اعتمادی 
مـردم بـه منتخبیـن خـود می شـود. 

صالحـه حسـینی، دکتـری برنامـه ریزی 
شـهری: امروزه شـوراها با اهـداف اولیه 
و  مشـارکت  کـردن  نهادینـه  همـان  کـه 
دخیـل کردن مـردم در سرنوشـت خویش 
بود فاصله زیـادی پیدا کرده اسـت و این 
در  شـوراها  حاشـیه های  از  می تـوان  را 

چند سـال گذشـته بـه خوبـی فهمید.



کشف کاالی قاچاق در اتوبوس
گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان از توقیف یک دستگاه 
اتوبوس حامل کاالی قاچاق به ارزش دویست میلیون ریال در 

هفته گذشته خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان در حین کنترل خودروهاي عبوري 
در محور بندرعباس به سیرجان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را 
براي بررسي بیشتر متوقف کردند. وي افزود: ماموران پس از بازرسي دقیق 
از این خودرو، موفق به کشف 70 کیلوگرم گالبی، شش عدد دستگاه 
پوز بی سیم، 150 عدد تیغه مته  و 30 قوطی ژل موبر قاچاق و فاقد 
مدارک قانونی شدند. فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه 
برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه، دویست میلیون ریال برآورد 
شده است، تصریح کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و تحویل مرجع 

قضائي شد.

به دام انداختن مار در منزل مسکونی 
حوادث: یک حلقه مار نسبتا طویل که باعث رعب و وحشت 
ساکنان منزل شده بود ، توسط آتش نشانان با استفاده از ابزار 

مخصوص مارگیری به دام افتاد و به نگرانی اهالی پایان داده شد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان ، در پی تماس 
با سامانه 125 و درخواست کمک از آتش نشانان ، ستاد فرماندهی آتش 
نشانی سیرجان بالفاصله زنگ ایستگاه شماره یک به صدا درآورد و 

آتش نشانان بی درنگ به جعفرآباد، اعزام شدند.
آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان 
توصیه کرد: از انباشتن و توده کردن هیزم ، الوار و مصالح ساختمانی در 
خانه ها پرهیز شود.این مواد در صورت مورد نیاز نبودن هرچه زودتر به 
خارج از منزل منتقل شود.در صورتی که این مواد ضرورتأ باید در منزل 
مسکونی انباشته شود ، باید حداقل هر 6 ماه یکبار آن ها را جابجا کرد و 
کف محل جدید را قبل از انبار کردن جهت بهسازی اقدام کنند. ایمان 
معتمدی، سجاد صادقی پور پرسنل شرکت کننده  در این عملیات بودند.

هشدار به مالکان ساختمان های نیمه کاره
گروه خبر: به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری سیرجان، ساختمان های نیمه کاره 
و رها شده در مناطق مختلف شهر سیرجان بعنوان یکی از 
زیست  خطرات  شهری،  ساخت وساز  حوزه  های  ناهنجاری 

محیطی و آسیب های اجتماعی مختلفی را در پی دارد.
نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  فیروزآبادی،  مهدی  سوم  آتشپاد 
سیرجان افزود : سازه ها و ساختمان های رها شده و نیمه کاره عالوه بر به 
هم ریختگی نمای شهری، انضباط شهر و احداث اصولی سازه ها را نیز زیر 
سوال می برد و از سویی دیگر ایمنی شهروندان و عابران را به خطر انداخته 
و زمینه ساز حوادث احتمالی بسیاری برای ساکنان همجوار خود هستند. 
فیروزآبادی ادامه داد : اغلب این ساختمان ها محل پاتوق معتادان شده 
است و مشکالت بسیاری برای مردم ایجاد کرده است ، به دلیل وجود 

معتادان در این ساختمان ها بعضا شاهد حوادث آتش سوزی می باشیم.
با   : مدیر عامل سازمان آتش نشانی سیرجان خاطر نشان کرد 
توجه به دغدغه مردم نسبت به ساختمان های نیمه کاره و آسیب 
 ، آن ها  وجود  از  ناشی  محیطی  زیست  آلودگی   ، اجتماعی  های 
مالکان و سازندگان جهت تکمیل پروژه و مسدود نمودن راه های 
پروژه ها  این  برای  سرانجامی  تا  کنند.  اقدام  ساختمان  به  منتهی 

متصور شود و مردم نیز از این معضل رهایی یابند. 

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

اسکندرزاده،  »مهدی  حوادث:  گروه 
حین  سیرجانی  سوار  پاراگالیدر  جوان 
پرواز در سایت پروازی سلطان پیر غیب 
در هفته گذشته دچار حادثه شد و جان 
خود را از دست داد.« این دومین جوان 
دچار  سایت  این  در  که  بود  سیرجانی 
نیز  گذشته  سال  و  است  شده  حادثه 
محمد کریمی یکی از جوانان همشهری 
با  فوت شد.«   پاراگالیدر  اثر سقوط  در 
توجه به این که این ورزش خطرات زیادی 
دارد اما اینگونه به نظر می رسد که نظارتی 

بر آن نمی شود. 

 مشکل از سایت پرواز است
احمدکریمی که دوسال گذشته برادرش را 
در اثر پرواز با پاراگالیدر از دست داده است 
دراین باره گفت: در آن زمان اعالم کردند که 
دلیل سقوط  آن  و   است  نبوده  مساعد  هوا 
برادر بنده بوده است. وی در ادامه اضافه کرد: 
ولی به اعتقاد من مشکل از سایت پرواز است 
و کسی باید به عنوان مسئول سایت باشد که 
اعالم کند چه زمان موقع پرواز است و به این 
شکل نباشد که هر کس چتر داشت اقدام به 
پرواز کند. کریمی ادامه داد: زمانی را که این 
سایت برای پرواز اعالم کردند حتما کارشناسی 

شده و آن فرد باید مشکالت آن را هم اعالم 
می کرده است. 

 منتظر اعالم نظر فدراسیون هستیم
برادر مهدی اسکندرزاده که هفته گذشته در 
سایت پروازی سلطان پیرغیب با صخره برخورد 
کرد و جان خود را از دست داد در گفتگو با 
نسیم امید بیان داشت: برادرم مهدی، بیش از 
10 سال است که به این ورزش مشغول بود و 
عالوه بر کوه های اطراف سیرجان در شهرهای 
مرودشت، کرمان، شیراز و قشم اقدام به پرواز 
کرده بود که متاسفانه هفته گذشته شانس با او 
یار نبود این اتفاق برایش رخ داد. وی در ادامه 
افزود: به دلیل اینکه ارتفاع آن پایین بوده و در 

اثر وزش باد نتوانسته بال را جمع کند و دچار 
حادثه شده است. اسکندرزاده ادامه داد: کاله 
مرحوم دوربین نصب بوده و فیلم صحنه حادثه 
احتماال ضبط شده که فرستادند به فدراسیون 
کارشناسی  نظر  و  اتفاق  این  بررسی  برای 
گفت:  پایان  در  اسکندرزاده  کنند.  اعالم  را 
موضوعی که باید در نظر گرفته شود، این است 
که این سایت ها از شهر و جاده ها دور هستند 
و حداقل اورژانس و هالل احمر یک تیم در آن 
منطقه داشته باشد تا خدای ناکرده اگر اتفاقی 

رخ داد حداقل سریع تر بشود اقدام کرد.

 اگر سایت مشکل داشته باشد آن را 
تعطیل می کنیم

ورزش  اداره  رئیس  محمدی،  گل  ناصر 
در این رابطه گفت: پس از وقوع این حادثه 
دادم  انجام  بررسی  و  درخواست  را  پرونده 
چیزی که بود این فرد مجوز پرواز مستقل 
فدراسیون  سوی  از  پرواز  مجوز  و  داشت 
می شود.  صادر  کشور  ورزشی  انجمن های 
وی ادامه داد: پرواز آن در سایت قانونی بوده 
است و چون این ورزش خاصی است و نیاز 
به مهارت و خلبان دارد وی در پاسخ به این 
سوال که نظارت براین گونه ورزش ها به چه 
انجمن  برعهده  نظارت  گفت:  است  صورت 
ورزش هست که کمیته هوایی زیر نظر آن 
است اما موضوعی که اتفاق افتاد که این فرد 
مجوز پرواز مستقل داشته است. گل محمدی 
سقوط  محل  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه 
بوده است. من  نقطه  در هر دو حادثه یک 
استان درخواست کردم  از  هیات کارشناس 
که این منطقه را مجددا بررسی کنند و اگر 
ایراد داشته باشد و کارشناسی نباشد ما این 
سایت را تعطیل کنیم. وی در خصوص اینکه 
این سایت قبال کارشناسی شده بوده است 
گفت: این سایت در گذشته کارشناس و مورد 
تایید فدراسیون قرار گرفته است اما با توجه به 
اینکه هر دو حادثه به نوعی در این منطقه رخ 

داده ما مجدد درخواست کارشناسی داده ایم.

در پی سقوط و مرگ دومین پاراگالیدر سوار سیرجانی؛

تکرار سقوط و مرگ دو خلبان  کشف 203 کیلوگرم مواد مخدر در سیرجان
کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
از نوع حشیش و تریاک در  203 کیلوگرم مواد مخدر 

سیرجان خبر داد. 
سردار عبدالرضا ناظری در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
داشت: در راستای اجرای طرح برخورد قاطعانه با قاچاقچیان 
شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  مخدر،  مواد 
مواد مخدر  انتقال یک محموله  از  اطالعاتی  کار  با  سیرجان 

مطلع شدند.
با  مبارزه  پلیس  ماموران  افزود:  انتظامی  ارشد  مقام  این 
مواد مخدر شهرستان سیرجان با کار اطالعاتی یک دستگاه 
خودروی وانت پیکان حامل مواد مخدر  را در محور بافت – 
در  افزود:  ادامه  در  کردند. وي  متوقف  و  سیرجان شناسایی 
بازرسی بعمل آمده از خودرو توقیفي، 101 کیلوگرم تریاک و 

102 کیلوگرم حشیش کشف  و 2 نفر دستگیر شدند. 

کشف 107 کیلوگرم تریاک در دو عملیات پلیس 
کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
107 کیلوگرم تریاک و دستگیری 4 قاچاقچی طی دو 

عملیات پلیسی در هفته گذشته خبر داد. 
در  گفت:  خبر  این  درباره  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ  
افیونی،  مواد  و  مرگ  سوداگران  با  امان  بی  مبارزه  راستای 
و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  شهرستان  این  پلیس  ماموران 
پلیسی از حمل محموله مواد مخدر توسط قاچاقچیان مطلع 
از  عملیاتی  های  تیم  تشکیل  به  اشاره  ضمن  وی  شدند. 
با مواد مخدر ،در تشریح عملیات اول  ماموران پلیس مبارزه 
دستگاه  یک  به  شیراز  سیرجان-  محور  در   ، ماموران  افزود: 

اتوبوس اسکانیا مشکوک و آن را متوقف کردند.
این  در  کرد:  تصریح  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیر  متهم  نفر   3 و  کشف  تریاک  کیلوگرم   31 عملیات، 
دوم  عملیات  خصوص  در  ادامه  در  نژاد  ایران  سرهنگ  شد. 
اجرای  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  داشت:  بیان 
طرح کنترل محور سیرجان – بافت یک دستگاه وانت نیسان 
حامل بار هندوانه را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند که از 
رابطه یک  این  و در  تریاک کشف  این خودرو  76 کیلوگرم 
متهم دستگیر شد . وی در پایان گفت : در مجموع این دو 
عملیات 106 کیلوگرم تریاک کشف شد و 4 متهم دستگیر 

که با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شدند.

خبــر

شنبه 13 اردیبهشت 1399، شماره 227 ، سال ششم

و  نور  سیستم  حوادث:  گروه 
صدای تاالر فردوسی محل اجرای 
نمایش شهرستان که پس از سال 
هفته  در  بود  شده  تکمیل  ها 

گذشته به سرقت رفتند.
اداره ی  رئیس  پورمحسنی،  مجید 
ارشاد سیرجان دراین باره گفت: عصر 
مسیر  از  عبور  هنگام  در  دوشنبه 
وقتی  و  بود  باز  تاالر  در  فردوسی 
قفل  که  شدم  متوجه  رفتم  داخل 
را  صدا  و  نور  سیستم  و  شکستند  را 
بیان  با  ادامه   در  وی  کردند.  سرقت 

اینکه سیستم نور و صدای این سالن 
درخواست  و  پیگیری  سال ها  از  پس 
تازگی  به  مسئوالن  از  هنرمندان 
بازسازی  در  افزود:  بود،  شده  تجهیز 
بین  صدا  سیستم  و  نور  برای  سالن  
هزینه  تومان  میلیون   120 تا   100
شد و این مجموعه در اختیار انجمن 
تعطیلی  به  توجه  با  اما  است،  نمایش 
مجموعه  این  از  کرونا  برای  ماهه  دو 
چند  و  مرتب  اما  نمی شد  استفاده ای 
من  و  انجمن  رئیس  یکبار  روزی 
پورمحسنی   . می زدیم  سر  سالن  به 

با  سارقان  یا  افزود:سارق  ادامه  در 
از  که  بوده  آشنا  کامل  مجموعه 
شده  نور  اتاق  وارد  سالن  طریق 
است. رئیس اداره ارشاد اضافه کرد: 
پنج  دیمر،  سیستم  یک  سالن  از 
باندهای  و  صدا  سیستم  پروژکتور، 

تجهیزات  از  سری  یک  و  سالن 
را سرقت کردند.  نمایشی  تیم  دکور 
طریق  از  کرد:  تصریح  پورمحسنی 
می کنیم  پیگیری  آگاهی  نیروهای 
سارقان  یا  سارق  سریع تر  چه  هر  تا 

دستگیر شوند.

 رئیس اداره ارشاد سیرجان:
پیگیر شناسایی سارقان تاالر فردوسی هستیم

مرحوم مهدی اسکندرزاده مرحوم محمد  کریمی



شهردار پاسخگوی خبرنگاران نیست
گروه خبر: اگر به دوران  مدیریت شهری رضا سروش نیا به 
عنوان شهردار سیرجان توجه کنید، متوجه می شوید که 
در این مدت نشست خبری توسط او برگزار نشده و یا کم تر 
خبرنگاری موفق به گفتگو با وی در موضوعات مختلف شهری 
شده است و در پیگیری مسایل شهری حاضر به پاسخگویی 

خبرنگاران نیست.
خبرنگار هفته نامه نسیم امید برای پیگیری چند مورد از مشکالت 
شهری چندین مرتبه با وی تماس گرفته است که پاسخگو نبوده 
نحوه  و  ترافیک  مشاور  خصوص  در  مصاحبه  برای  همچنین  و 
قراردادهای شهری با هماهنگی روابط عمومی شهرداری تالش برای 
گفتگو با وی پس از چند هفته موفق محقق نشده است. گفتنی 
است همچنین خبرنگار نسیم امید در سال گذشته برای پیگیری 
وضعیت و اطالعات ترمینال مسافربری به سراغ رضا سروش نیا رفت 
اما علی رغم پیگیری های متعدد وی حاضر به پاسخگویی نشد. در این 
میان باید این مورد هم اضافه شود که از زمان تصدی سروش نیا به 
عنوان شهردار سیرجان تاکنون نشست خبری برای شفاف سازی در 
مورد مسائل مختلف شهری انجام نداده است. لذا عدم پاسخگویی 
شهردار می طلبد شورای شهر تذکرات الزم را به او بدهد در این عصر 
شفافیت و پاسخگویی موارد مطروحه توسط خبرنگاران توسط وی 

پاسخ داده شود.

سهامداران، سهام عدالت خود را نگهداري کنند
گروه خبر: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گفت: آزاد سازي 
سهام عدالت باعث می شود که عمق بازار بورس افزایش 
بورس  به سمت  موازی  بازار های  از  و سرمایه  کند  پیدا 
هدایت شود و در بلند مدت باعث می شود که روند افزایشی 

تورم کاهش پیدا کند.
دکتر حسین فتحی زاده با اشاره به آزادسازی سهام عدالت پیرامون 
این طرح گفت: این طرح باعث می شود که عمق بازار بورس 
افزایش پیدا کند و سرمایه از بازار های موازی به سمت بورس 
هدایت شود. وی در ادامه افزود: همچنین این اتفاق در بلند مدت 
باعث می شود که روند افزایشی تورم کاهش پیدا کند. این عضو 
هیات علمی دانشگاه با اشاره به کار دولت در کم کردن نرخ بهره 
گفت: در گذشته 30 هزار کد معامالتی فعال وجود داشت که در 
حال حاضر با باالی 5/2 میلیون رسیده است که با توجه به مسئله 
بیکاری جوانان این اتفاق باعث زمینه اشتغال خیلی از جوانان می 
شود. فتحی زاده اضافه کرد: چون دولت با کسری بودجه روبه رو 
است و با افزایش معامالت در بورس مالیات نیز افزایش پیدا می 
کند. همچنین باعث ارزندگی شرکت ها افزایش پیدا می کند و 

تامین مالی برای شرکت به وجود آید. 
وي به سهامداران پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط رو به رشد بازار 
سرمایه، فروش سهام قطعا به نفع سهامداران نیست و منطقیترین 
راه این است که سهامداران عدالت سهام خود را نگهداري کنند و 
از عواید و سود سهام خود در شرکتهاي سرمایه گذاري در آینده 

منتفع شوند.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 7۸1۸5146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09139450096
مدیر مسئول: 0913347072۸
روابط عمومی: 09162756265

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: 42207250 - 42201609
فکس:42233672

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

09162756265 

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

به مناسبت روز معلم؛
توجه به معلمان حق التدریس

مهدی عباسپور: مهاجرت شیخ محمدحسین کیخا)مطهری( 
از شهر زابل استان سیستان به شهر فریمان مشهد سبب شد 
تا فرزندش مرتضی که در سیزدهم بهمن ماه 1298 چشم 
به جهان گشوده بود در حوالی مشهد در دنبال کسب علوم 
دینی بپردازد شاید شیخ محمد حسین فکرش را نمی کرد 
روزی تمام کتب فرزندش مبنای فکری انقالب اسالمی قرار 
بگیرید. شهید مطهری پس از کسب علوم دینی نزد اساتید متعدد به قم و تهران 
مهاجرت کرد، ویژگی هایی همچون تقوا و متعبد بودن، فروتنی، سادگی، خوش 
رویی، مبارزه با انحرافات، انصاف و آزادگی و... مقدماتی را فراهم آورد تا ایشان 
به سرعت مورد توجه اهل علم و فضل از جمله امام قرار گیرد ایشان عالوه بر 
تدریس در دانشگاه تهران در جلسات و مراسمات مختلف ایراد سخنرانی می 
پرداخت که با توجه به احساس خطر منافقان از وجود ایشان بخاطر روشنگری 
و تبیین اصول انقالب و... در شامگاه یازدهم اردیبهشت 1358 توسط افرادی از 
گروهک فرقان به شهادت رسید که از ایشان به عنوان معلم شهید یاد می شد 
که در تقویم دوازدهم اردیبهشت برای گرامیداشت ایشان و مقام معلم »روز 

معلم« نامگذاری شد. 
به واقع می توان گفت که مقام استاد و معلم به درستی و شایسته شناخته نشده 
است چون که معلمی مسئولیت بسیار خطیر که امانتی بنام انسان در اختیار 
اوست و از آن به عنوان شغل انبیاء که همان انسان سازی و قرار دادن حیات 
بشری بر مدار ارزش ها و کرامت انسانی نام می برند در جامعه انسانی اساسی 
ترین کار تعلیم و تربیت است که این رسالت مهم بر دوش معلم گذاشته شده 
است که باید برنامه ریزی های کالن جهانی و کشور در جهت پیشبرد اهداف 

آموزشی و تربیتی باشد. چند نکته در این خصوص که می شود بیان کرد:
1-  معلمان عمدتا نسلی را هدایت  می کنند که می توان گفت تمامی مقدرات 
و امورات کشور به آن ها سپرده می شود که می طلبد نظام آموزش و پرورش 
معلمانی را با دارا بودن باالترین ویژگی ها در همه حوزه ها را برای این مسئولیت 

مهم جذب کنند.
2- متاسفانه در مقایسه با بعضی کشورها از لحاظ مادی و معنوی بی توجهی 
مسئوالن و سیاستمداران کشور به این موضوع امری مشهود است، اگر ما 
آینده ای سالم می خواهیم باید با آماده سازی زیرساخت ها و توجه ویژه ای به 

این قشر فرهنگی داشته باشیم.
3- در کشور ما و بخصوص شهر سیرجان مدارس غیر دولتی در حال گسترش 
بوده که می طلبد مسئوالن با نظارت و حمایت از اینگونه مدارس مقدمات جذب 
یا افزایش حقوق معلمان حق التدریسی  را در نظر بگیرد که با تالش فراوان 

در حال تعیلم و تربیت بوده هستند و تاکنون به آن ها توجهی نشده است.
عشق با دانش متمم می شود     هرکه عاشق شد معلم می شود

*فعال فرهنگی

ستون آخــر

ویژه

راه اندازی خط تولید الکل در دانشگاه آزاد سیرجان 
سیرجان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  یعقوبی  پور  آنا: 
اعالم کرد که تمام تجهیزات الزم برای فرآیند تولید الکل را 
خریداری کرده ایم و با اخذ مجوز از دانشکده علوم پزشکی 
استارت کار را از هفته آینده خواهیم زد. وی افزود: فعال بودن 
از  یکی  وجود  و  توانمند  علمی  هیئت  کادر  شیمی،  رشته 
در  کرمان  استان  شیمی  آزمایشگاهی  تجهیزات  مجهزترین 

واحد سیرجان، ما را به راه اندازی خط تولید الکل در واحد سیرجان مصمم کرده است 
و تمام تجهیزات الزم برای فرآیند تولید الکل را خریداری کرده ایم و با اخذ مجوز از 

دانشکده علوم پزشکی استارت کار را از هفته آینده خواهیم زد.

توزیع 5هزار بسته معیشتی در قالب رزمایش همدلی 
خبر گزاری بسیج: سرهنگ پاسدار علی دستوری، فرمانده 

سپاه بسیج شهرستان گفت: در مرحله اول رزمایش همدلی و کمک 
مومنانه قرارگاه مردمی همدلی و مواسات و کمک مومنانه حضرت امام 
حسن مجتبی )ع( حدود 12٫5میلیارد ریال جمع آوری و اقالم مورد 
نیاز 5هزار بسته معیشتی را به ارزش 250 هزار تومان تامین کرده و 
در حال توزیع بین نیازمندان است. وی ادامه داد: در مرحله دوم رزمایش که همزمان با والدت با 
سعادت کریم اهل بیت علیهم السالم است با تامین اعتبار حدود 12٫5میلیارد ریال که مقدمات 
آن فراهم شده است، 5هزار بسته معیشتی دیگر تهیه و توزیع خواهد شد. سرهنگ دستوری 
گفت: مدد جویان کمیته امداد،بهزیستی، کارگران فصلی و همه اقشار آسیب دیده از بیماری 

کرونا که دچار مشکالت اقتصادی و معیشتی شده اند جزو جامعه هدف این رزمایش هستند.

شکاف هاي عقیدتي و رفتاری خواست دشمن است  
نسیم امید: حجت االسالم سید محمود حسینی در جلسه ستاد احیا 
امر به معروف و نهي از منکر گفت: امر به معروف و نهي از منکر باید به 
یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود، زیرا این فریضه الهي همواره می تواند 
سد محکمي در پیشگیري از بروز جرایم باشد. وي افزود: فرهنگ امر 
به معروف و نهي از منکر، در دین اسالم، الگویي فراتر از همه مکاتب 
جامعه شناسي و انسان شناسي غرب است که بایستي با توجه به شرایط و تهدیدات روز جامعه از آن 
استفاده کرد و مسئولین و متولیان امر فرهنگ، نخبگان، معتمدین و در نهایت سرمایه هاي اجتماعي 
هر جامعه، در اجراي این فریضه، باید احساس مسئولیت بیشتري کنند تا اعتماد اجتماعي تقویت 

شود و از بروز شکاف هاي عقیدتي و رفتاري که خواست امروز دشمن است جلوگیري شود.

اجرای طرح مرمت بازار با جدیت پیگیری می شود
بازدید سرپرست فرمانداری و معاونان  فرمانداری: در 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
کرمان از بافت قدیمی بازار سیرجان؛ سرپرست فرمانداری بر 
تسریع در روند اجرای طرح راسته بازار تاکید کرد. سهراب 
بهاالدینی افزود: طرح احیا و مرمت بازار  سیرجان در سال 

های گذشته کلید خورده و به دلیل نبود اعتبار الزم متاسفانه نتوانسته به مرحله 
اجرا  برسد. اما خوشبختانه در حال حاضر با فراهم شدن اعتبارات الزم این طرح به 
زودی اجرایی خواهد شد. وی افزود: حفظ بافت تاریخی بازار سیرجان ضمن احیای 
بافت های تخریب شده، بهسازی و مرمت کاروانسرای آقا ابراهیم، مرمت سقف بازار 

سیرجان و... از جمله آیتم هایی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.

در حال دفن یک میت، آرامستان سیرجان)خانه ابدی(                                                               عکس: نسیم امید


