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تیترها

  آخر  6

بهبود سالمت روانی جامعه با نسخه نشاط اجتماعی

  آخر  6

  گوناگون  5

امام خمینی)ره( در چهل سال پیش در همین روزها: 

در محضر خدا
 با هم دعوا نکنید 

در سخنرانی جنجالی حجت االسالم مهدی دانشمند
 در مهدیه سیرجان بیان شد:

مسئولین این شهر چه غلطی می کنند

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  جامعه  3

رمضان شول، درباره عملیات کربالی 5 :

شـهید علیار شـول 
به شـجاعت معـروف بودند

  خبر 2

جهانشاهی،فعال اجتماعی فرهنگی:

ناکارآمدی مدیریت شهری
 در سیرجان

  شهر  3

امید: سخنرانی حجت االسالم مهدی دانشمند، هفته گذشته در   نسیم 
مهدیه سیرجان درباره وضعیت مدیریتی و عمرانی شهرستان سیرجان، 
بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت. وی طی سخنانی می گوید: 
می بیند  سیرجانی  جوان  یک  وقتی  بوده،  تا  دو  مون  عمل  با  »حرف 
شهر  این  در  پول  این قدر  است  استان  این  در  کشور  معاون  مهم ترین 

جابجا می شود، هیچ جای دیگر نمی شود...  

هفته نامه نسیـم امید

امیر فیروزآبادی، مسئول انجمن حامی حیوانات:

کمبود غذا و سرما باعث هم نوع خوری سگ ها شده است
نسیم امید: در کتاب ها آمده است: »فردی در بیابان سگی را دید که از تشنگی در حال تلف شدن است. در همان نزدیکی چاهی دید به داخل چاه رفت و کفش خود را پر از آب کرد و به آن حیوان داد. به پیامبر آن زمان وحی 
شد گناهان آن فرد را به سبب این کار بخشیدم.« هفته گذشته در گروه های مجازی عکسی از وضعیت بغرنج سگ های بالصاحب پناهگاه سیرجان منتشر شد که براثر گرسنگی و برخی سرما در حال تلف شدن هستند. در همین 

رابطه با مسئول انجمن حامی حیوانات که از ابتدای ایجاد پناهگاه و جمع آوری سگ ها و غذا رسانی و درمان آن ها پای کار بوده است...

  خبر  2

دکترزارع، متخصص داخلی کلینیک سالمت، 

احتمال پیک کرونا
 در بهمن ماه زیاد است

  سالمت  3

لکه گیری بی کیفیت  آسفالت بلوار ابن سینا

گزارش



2 نسیـم امیدخبرخبر

آن  از  شهریور   17 و  ابن سینا  خیابان  رفوژ  خبر:  گروه 
همان  از  که  کرد  اجرا  گذشته شهرداری  در  که  بود  طرح هایی 
ابتدا مورد انتقاد کارشناسان بود. با پیگیری های متعدد رسانه 
این خیابان در دستور  ترافیک  نارضایتی شهروندان شورای  و 
کار قرارداد  و طرح آن به دلیل اجرای فاضالب عقب افتاد. حال 
خاصی  اقدام  هنوز  فاضالب  طرح  اجرای  از  ماه  چند  باگذشت 

برای حل این مشکل نشده است.
طبق  کرد:  بیان  دراین باره  شهر  شورای  رئیس  زینلی،  ابوذر 
جلساتی که در شورا با شهرداری بود قرار بر این بود که پس 
در  او  شود.  برداشته  ها  رفوژه  این  فاضالب  طرح  اجرای  از 
این رفوژها  افزود: این مسیر به دلیل کم عرض داشتن و  ادامه 
مشکالتی ایجاد کرده بودند شورای ترافیک نیز مصوبه ای برای 
برداشتن آن ها دانست. زینلی اضافه کرد: برای اجرای این طرح 
باید با معاون فنی شهرداری صحبت کنید که  برنامه ای برای 

این موضوع در سال جاری دارد، یا نه؟ 
دراین باره  ترافیک شهرداری  واحد  حسین خراسانی، مسئول 
شورای  مصوبه  طبق  شده  که  بررسی هایی  طی  کرد:  بیان 
ترافیک  رفوژ بتنی خیابان 17 شهریور و ابن سینا برداشته نمی 

شود و ارتفاع آن ها کم می شود تا عابر پیاده بتواند عبور کند.
وعده های  و  سال  چندین  باگذشت  امید  نسیم  گزارش  به 
شورای  مصوبه  حال  معضل  این  کردن  برطرف  برای  مسئوالن 
در  طرح  این  که  است  رفوژ  ارتفاع  کردن  کوتاه  برای  ترافیک 
این سال ها باعث خیلی از مشکالت برای شهروندان شده است، 
عبور و مرور از این خیابان برای شهروندان مشکل ساز است و 
به دلیل وجود بازار و افزایش خودرو در شهر این خیابان یکی 
از شلوغ ترین و پرترافیک ترین نقاط شهر است و این روفوژ اگر 
برداشته نشود باز مشکالت قبلی ازجمله نازیبا بودن این مسیر، 
ترافیک زیاد آن باقی می ماند. با کوچک ترین تصادف و ترافیک 

زیادی در این مسیر ایجاد می شود.
شهرستانی  هیچ  در  خیابان  وسط  بتنی  رفوژ  است  گفتنی 
مشاهده نشده است که عالوه بر ترافیک باعث نازیبایی و منظر 
علیرغم  و  است  ابن سینا شده  و  خیابان 17 شهریور  دو  زشت 
وعده های داده شده مدیران شهری اکنون از اجرای وعده خود 
مبنی بر برداشتن این بتن ها خودداری می کنند و به جای آن ها 

رفوژ پالستیکی بگذارند.
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است:  آمده  کتاب ها  در  خبر:   گروه 
از  که  دید  را  سگی  بیابان  در  »فردی 
در  است.  شدن  تلف  حال  در  تشنگی 
چاه  داخل  به  دید  چاهی  نزدیکی  همان 
رفت و کفش خود را پر از آب کرد و به 
آن حیوان داد. به پیامبر آن زمان وحی 
کار  این  به سبب  را  شد گناهان آن فرد 
گروه های  در  گذشته  هفته  بخشیدم.« 
بغرنج  وضعیت  از  عکسی  مجازی 
سیرجان  پناهگاه  بالصاحب  سگ های 
برخی  و  گرسنگی  براثر  که  شد  منتشر 
در  هستند.  شدن  تلف  حال  در  سرما 
حامی  انجمن  مسئول  با  رابطه  همین 
و  پناهگاه  ایجاد  ابتدای  از  که  حیوانات 
جمع آوری سگ ها و غذا رسانی و درمان 
آن ها پای کار بوده است و کارهایی زیادی 
انجام داده  این حیوانات  از  برای حمایت 

است گفتگو کردیم.
کرد:  بیان  دراین باره  فیروزآبادی  امیر 
پناهگاه  در  سگ  قالده   600 به  نزدیک 
سرما  و  تغذیه  ازنظر  االن  و  داریم 
دلیل  به  افزود:  ادامه  در  او  مشکل داریم. 
سردی هوا در پناهگاه مشکل داریم و برای 
قفس درست کردن نیاز به فنس کشی در 
پناهگاه داریم که سگ ها تفکیک شوند و 
یک خیر سیرجانی حاضر به فنس کشی 
شده است که پس از فنس کشی و تفکیک 

سگ ها راحت تر می توان با پالستیک و یا 
موکت فضا را گرم نگه داست.

 این حامی حیوانات اضافه کرد: برخی 
از شهروندان شاکی می شوند و یا سگ ها 
در  توله  که  شده  باعث  و  هستند  باردار 
پناهگاه زیاد شود که این دوباره برای ما 
مشکالتی به وجود آورده است. همچنین  
سگ هایی که از روستاها آوردند و تحویل 
داده اند،  هزینه ای  هیچ  بدون  پناهگاه 
خودش یک معضل است، اگر سگ ها را 
تحویل می دهند حداقل در تأمین هزینه 
به  نزدیک  و  کنند  همکاری  آن ها  غذا 
150 قالده سگ از روستاها آورده اندکه با 
توجه به این که 10  روز گذشته 25 قالده 
هوا  اینکه  دلیل  به  و  کردیم  عقیم سازی 
سرد است نمی توان بیش تر از این انجام 

داد.
شهردار  کرد:  تأکید  فیروزآبادی  امیر 
بودجه  در  که  است  داده  قول  سیرجان 
سال آینده برای مشکالت پناهگاه بودجه 
و  بیفتد  اتفاق  این  اگر  و  کند  مشخص 
است  خاکی  که  نر  سگ های  قسمت 
سیمان شود، می تواند کمک خوبی باشد 
چون به دلیل خاکی بودن و بسته بودن 
محیط اگر یکی از سگ ها بیماری عفونی 
داشته باشد بحث سرایت به بقیه و حتی 
آن ها  به  خدمات رسانی  در  که  افرادی 
معاون  داد:  ادامه  او  می شود.  هستند 
فرماندار در کارگروه ساماندهی سگ های 
بالصاحب دستور دادند که در حال حاضر 
جمع آوری سگ ها پایان یابد تا برای حل 
حیوانات  این  تغذیه  و  پناهگاه  مشکل 

تصمیم گیری شود. 
مسئول انجمن حامی حیوانات با اشاره 
حیوانات  این  خوراک  تأمین  مشکل  به 
افزود: برای تأمین خوراک به این حیوانات 
خیرین  عزیز،  شهروندان  داریم.  مشکل 
معدنی  صنعتی  شرکت های  و  بزرگوار 
و  غذا  برای  مالی  ماهانه کمک  کدام  هر 
داروی این سگ ها کنند خیلی از مشکالت 
برای  نیز  همشهریان  می شود.  برطرف 
کمک در امر غذا رسانی به این حیوانات 
پارکینگ  به  را  خود  غذاهای  پسماند 
شماره   یا   و  شهرداری  پسماند  واحد 
09130243940 آقای عالیشاهی تماس 

بگیرند که غذا را تحویل بگیرد.

ترمیم  خبر:  گروه 
آسفالت  لکه گیری های 
حفاری های  ترمیم  بخصوص 
شهر  در  شهری  فاضالب 
هستند  بی کیفیت  آنچنان 
این  از  مردم  از  خیلی  که 
و  هستند  گالیه مند  موضوع 
رانندگی  با گشتی در شهر و 
خیابان های  سطح  در 
بسیار  لکه گیری های  شاهد 
غیراصولی  و  بی کیفیت 
و  مرمت  هستیم. 
برآمده  یا  که  لکه گیری هایی 
هستند یا فرورفته و تازه بعد 
از مدتی این قدر فرورفتگی ها 

برخی  در  که  می شود  زیاد 
آسفالت  و  لکه گیری  نقاط 
مجدد تنها راه چاره می شود.

امید،  نسیم  گزارش  به 
مرمت  و  اصالح  روند  عمده 
سازمان ها  به  کنده کارهای 
خدماتی  شرکت های  و 
اقدامات  برای  که  سپرده شده 
به  دست  خود  عمرانی 
خیابان ها  در  کنده کاری 
در  طوالنی  تأخیر  از  می زنند. 
خدمات  انجام  و  اصالح  روند 
و  چندین  خرابی  و  عمرانی 
برای  خیابان ها  روزه  چند 
اقدامات عمرانی که بگذریم، از 

کنده کاری ها  این  مرمت  روند 
و  بی کیفیت  کاماًل  به صورت 
غیر استاندار نمی توان گذشت. 
خیابان  به  می توان  آن  نمونه 
اشاره  و...  غفاری  ابن سینا، 

کرد که به تازگی لکه گیری آن 
انجام شده است. این همه وقت 
مرمت  برای  مواد  و  هزینه  و 
انجام  خیابان ها  کنده کاری 
به صورت  چرا  اما  می شود 

شهرداری  چرا   غیراستاندارد؟ 
لکه گیری ها  این گونه   بر 

نظارت نمی کند؟
دارند  گالیه  شهروندان 
اجرای  از  نظارت  با  مسئوالن 
چندباره پروژه هایی ازاین دست 
جلوگیری کنند، چرا که مردم 
معتقدند حاال که هزینه و وقت 
می شود  گذاشته  مصالح  و 
و  اصولی  درست،  نظارت  با 
اجرای  قطعاً  مسئوالن  مستمر 
پروژه ها  دست  این  باکیفیت تر 
به  را  مردم  رضایتمندی  و 

همراه خواهد آورد.

امیر فیروزآبادی، مسئول انجمن حامی حیوانات:
کمبود غذا و سرما باعث هم نوع خوری سگ ها شده است

لکه گیری بی کیفیت  آسفالت بلوار ابن سینا

وعده های بی نتیجه مدیران شهری برای حال مشکل دو معبر مرکزی شهر؛

ترافیک زایی و منظر زشت رفوژ
 بتنی خیابان ابن سینا و17 شهریور

فراخوان خاطرات از دکتر صادقی 

از دکتر صادقی چه می دانید؟
امین شکاری: سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
اولین بار این شعر را در یک آرایشگاه دیدم. 
زمانی، پدر ما را به آرایش اسا محمد می برد. 
کوتاه  را  ما  موهای  می خواست  که  وقتی 
کند،کنار آینه این شعر روی عکس مرحوم 
ایشان  زمان  آن  بودند.  زده  صادقی  دکتر 

را نمی شناختم ولی بعد در این سال ها هر جا صحبت از دکتر خوبی 
می شد حتماً صحبت دکتر صادقی پیش می آمد. خاطرات بسیاری را 
از پدر و مادر و دیگر بزرگان خود درباره دکتر صادقی شنیده ام. موسسه 
فرهنگی هنری نشان رنگ اندیشه در نظر دارد مجموعه مستندی از 
خاطرات مردم سیرجان درباره دکتر صادقی گردآوری کند. به همین 
جهت از شما دعوت می شود که خاطرات خود را در قالب فیلم، صدا و یا 
نوشته به شماره 09135788315 بفرستید. از این مجموعه برای ثبت و 
ضبط خاطرات در تاریخ شفاهی شهرستان سیرجان استفاده خواهد شد 
و برای سال ها خواهد ماند. در مرحله اول تا پایان سال و حداکثر تا پایان 
فروردین ماه سال 1400 این خاطرات جمع آوری می شود. به خاطرات 

برگزیده از طرف پشتیبان مالی 
همچنین  و  شود  اهداء  جوایزی 
در روز و هفته بزرگداشت مرحوم 
اردیبهشت ماه  در  صادقی  دکتر 
کرمان  مرکز  سیمای  در   1400

پخش خواهد شد.
کاری  کمترین  این  آخر  در 
است که می توان جهت ادای دین 
به زحمت های بسیار دکتر صادقی 
داد.  انجام  سیرجان  مردم  برای 
جهت ارتباط با ما وکسب اطالع 

با ما همراه شوید.
 neshan_Rang- Andisheh@  09135788315

*مدیرمسئول موسسه فرهنگی هنری نشان رنگ اندیشه

تجلیل از فرزندان شهدا و ایثارگر مدافع سالمت 
سردار  شهادت  سالگرد  نخستین  مناسبت  به  خبر:  گروه 
سلیمانی، مراسم تجلیل از خانواده های معظم شهدا، ایثارگران 
و جانبازان مدافع سالمت با حضور فرماندار و مسئوالن سیرجان 

هفته گذشته برگزار شد.
بهاءالدینی فرماندار  به گزارش روابط عمومی فرمانداری سیرجان، 
ویژه ضمن تسلیت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، گفت: 
با اجرای طرح شهید سلیمانی باهدف پیشگیری از ابتال به کرونا در 
شهرستان، توانستیم به برکت نام سردار دل ها و همت کادر درمان، 
آمار ورودی، بستری و همچنین آمار فوتی بیماران کرونایی را کاهش 
دهیم. بهاءالدینی تصریح کرد: زمانی پدران جامعه ایثارگر در جبهه های 
حق علیه باطل شجاعانه از آب وخاک خود دفاع می کردند و امروز نیز 
فرزندانشان راه آنان را ادامه داده و به مبارزه با ویروس کرونا در خط 

مقدم همچون سربازان دوران جنگ تحمیلی مبارزه می کنند. 

منظور  به  عمرانی  عملیات  خبر:  گروه 
و  شهروندان  به  بیشتر  رسانی  خدمت 
اهالی محله خیابان غفاری صورت گرفت  و 
آسفالت خیابان شهید عزت آبادی به اتمام 

رسیده است.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت 
مهندس  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات 
این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  یگانه  رامین 
عزت  شهید  خیابان  در  عمرانی  عملیات 
آبادی با اعتباری بالغ  بر 200 میلیون تومان 
در بحث جدولگذاری با متراژ 1500 متر طول 
 630 مبلغ  به  آسفالت  مربع  متر   5460 و 
با  عملیات  دو  این  مجموع  تومان،  میلیون 
اعتباری بالغ  بر 830 میلیون تومان با هدف 
توسعه عمران شهری، بهبود تردد خودروها 

به  رسیدن  و  شهروندان  تردد  ایمنی  و 
استانداردهای مطلوب در حال انجام است.

 رامین یگانه در ادامه گفت: به منظور رفاه 
در  تسریع  سیرجان  شهر  شهروندان  حال 
خیابان  آسفالت  های  پروژه  اتمام  و  انجام 
اصلی  اولویت  مطلوب  کیفیت  با  همراه  ها 
آسفالت  عملیات  بود.  خواهد  ما  همکاران 
سیاست های  راستای  در  معابر  و  ها  خیابان 
حال  رفاه  منظور  به  سیرجان  شهرداری 
انجام  حال  در  شهرداری  توسط  شهروندان 

است. 
آسفالت  عملیات  افزود:  یگانه  مهندس 
خیابان ها و معابر شهر توسط شهرداری در 
صورت  به  دیگر  عمرانی  های  فعالیت  کنار 
و  است  انجام  در حال  روزی  و شبانه  جدی 

از دکتر سروش  میدانم   راستا الزم  این  در 
بزرگوارم  همکاران  و  محترم  شهردار  نیا 
الزم  های  پیگیری  بخاطر  عمرانی  حوزه  در 
تقدیر  امر  این  در  تسریع  و  پیگیری  جهت 
تکریم  داد:  ادامه  یگانه  نمایم.  تشکر  و 
درخواست  انجام  در  تسریع  و  رجوع  ارباب 
همکاری  و  وظیفه  حسب  شهروندان  های 
قانون  راستای  در  شهر  اسالمی  شورای  با 
از اولویت های مهم این مجموعه می باشد. 
وی افزود: با توجه به این که روابط عمومی 
اطالع  در  باشند  می  ادارات  تپنده  قلب  ها 
مختلف  اقدامات  از  شهروندان  به  رسانی 
همشهریان  حال  رفاه  برای  شهرداری 
نخواهیم  دریغ  کوششی  هیچ  از  عزیزمان  

کرد.

یگانه، معاونت فنی و عمرانی شهرداری سیرجان:

آسفالت خیابان شهید عزت آبادی به اتمام رسید 

فاطمیه  ایام  گرامیداشت  گروه خبر: 
ایام  این  برجسته سازی  راستای  در  و 
برای  مناسب  معنوی  فضای  ایجاد  و 
عزاداری بانوی دو عالم حضرت فاطمه 
پاسداشت شهادت سردار   ) زهرا )س 
سلیمانی معابر و میادین شهر با نصب 
ایام  این  با پیام ها و مضامین  بنرهایی 

مزین گردید.
به گزارش نسیم امید، شهرداری سیرجان 
مناسبت های  به  توجه  با  سال  طول  در 
مختلف اقدام به فضاسازی شهر با توجه به 
آن ایام می کند و در هفته گذشته با  آغاز 
شهادت  سالگرد  نخستین  و  فاطمیه  ایام 
عمومی  روابط  واحد  سلیمانی   سردار 

هوای  و  حال  تغییر  سیرجان  شهرداری 
شهر را در دستور کار  خود قرارداد و برای 
پاسداشت مقام شهدا و آشنایی شهروندان 
بافرهنگ ایثار و شهادت کارهای خوبی مثل 
آذین بندی خیابان های سطح شهر  انجام داد.

گرامیداشت  به منظور  که  است  گفتنی 
فاطمه  شهادت حضرت  اندوه  و  حزن  ایام 

نورپردازی های  و  آذین بندی  کلیه  )س( 
ایام  پایان  تا  سیرجان  شهر  سطح  رنگی 
فاطمیه جمع آوری و خاموش می باشند و 
در ایام سوگواری فوق، بیش از 2000 متر 
ریسه های خاص سبز و مشکی و 220 عدد 
بزرگ  میادین  در  عزا  ایام  مختص  پرچم 
زیرگذر  روگذر-  پل های  و  شهر  ورودی  و 

نقاط  در  موکب   6 همچنین  شد.  نصب 
مختلف شهر توسط کمیته زیباسازی روابط 
بلوارها و  برپا شد و در  عمومی شهرداری 
بیلیورد  خیابان های اصلی شهر تعداد 30 
کار  این  به  استند  و  فکی  تابلوی  و 400 
به سالهای  نسبت  داده شد که  اختصاص 

قبل افزایش چشمگیری داشته است.

به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری صورت پذیرفت؛

فضاسازی و آذین بندی گسترده در سطح شهر



سالمت  نسیـم امید

ناکارآمدی مدیریت شهری در سیرجان

چشمگیر  رشد  جهانشاهی:  محسن 
شهرنشینی در سیرجان همراه با گسترش 
آن ازنظر وسعت و افزایش جمعیت باعث 
مختلف  ترکیب های  و  بافت ها  ایجاد 
دلیل  به  است  شده  سیرجان  شهر  در 
تفاوت های ساختاری، کالبدی، اجتماعی 
و  فضایی  ناهماهنگی  و  اقتصادی  و 
شهری  مختلف  محالت  در  تعادل  عدم 

عدم  علت  به  سیرجان  شهر  شورایی  و  شهرداری  می دهد.  نشان 
بازی های سیاسی  برنامه ریزی صحیح و مناسب دچار روزمره گی 

شده است.
از کارکرد مناسبی برخوردار  شهرداری سیرجان در حال حاضر 
شهروندان،  زندگی  کیفیت  و  شهری  توسعه  با  همگام  نیست 
مشکالت و نارسایی های زیادی نیز در سیرجان وجود دارد امروزه، 
اقتصادی  موقعیت  و  شهرداری  زیاد  بسیار  درآمدهای  باوجود 
کنار  در  باید  را  سیرجان  شهرستان  غنی  بسیار  معادن  کنار  در 
شهرهای کمتر توسعه یافته قرارداد از مشکالت و آسیب های جدی 
در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و عدم توسعه 
پایدار در کنار آن، عدم مناسب امکانات شهری و تقسیم نامناسب 
بودجه شهرداری باعث نگرانی و رنجش مردم شهرمان شده است. 
امکانات  بین  تعادل  عدم  به واسطه  شهری  آسیب های  و  مسائل 
شهری و جمعیت شهری که به وجود آمده و به خاطر نسبت کم 
آن با توسعه و فقدان مدیریت نوین شهری، رو به گسترش است. 
شناسایی آسیب ها و مسائل شهری و تعیین اولویت بندی از اهمیت 
سیرجان  شهر  در  که  است  برخوردار  زیادی  بسیار  حساسیت  و 
شهری  عمده  مسائل  و  آسیب ها  است.  درنیامده  اجرا  به  تاکنون 
باید  اهمیت و حساسیت چگونه  در سیرجان کدامند؟ و برحسب 

اولویت بندی شوند؟
گرانی  و  گری  تکدی  مهاجرت،  بیکاری،  فقر،  کاذب،  مشاغل 
کنار  در  و  شهرند  اقتصادی  آسیب های  مهم ترین  زمین  و  مسکن 
خیابانی،  کودکان  حاشیه نشینی، طالق،  اعتیاد،  مسائلی چون  آن 
قتل، نقض حقوق شهروندی، خشونت  سرقت، مزاحمت خیابانی، 
و امنیت عمومی مهم ترین آسیب های اجتماعی شهر. تجمل گرایی، 
ناهنجاری های آموزشی مهم ترین مسائل فرهنگی  قومیت گرایی و 
ضعف  حاشیه نشینی،  شهر،  مرکز  در  پارکینگ  عدم  ترافیک،  و 
سرمایه اجتماعی،کاستی هویت شهری، ضعف طراحی، برنامه ریزی 
در  نقض  و  ترمیمی  حقوق  نظام  ناکارآمدی  شهری،  مدیریت  و 
نابودی  معابر،  و  آسفالت  بودن  مناسب  عدم  پایدار شهری  توسعه 
فضای سبز مهم ترین مسائل و مشکالت کالبدی شهر سیرجان به 

شمار می آیند. 
و  بوده  از معضالت شهرنشینی  به نوعی  فوق  عوامل  از  کدام  هر 
کم و بیش می توان آن ها را در شهر سیرجان نیز مشاهده کرد. در 
ریزان شهری، علی الخصوص شهرداران  برنامه  نقش  اینجاست که 
و اعضای شورای شهری بیشتر نمایان شده و برنامه ها و طرح های 
کردن  سامان  به  یا  و  کاهش  جهت  در  آن ها  طرف  از  ارائه شده 
می تواند  شهرها  حاشیه نشین  مناطق  ساماندهی  به ویژه  و  شهرها 

مؤثر باشد در آینده به مواقع و راهکارهها خواهیم پرداخت
*فعال اجتماعی فرهنگی

یادداشت شنبه 20 دی 1399، شماره 260 ، سال ششم

مرگ ومیر  و  بستری  آمار  سالمت:  گروه 
و  کشور  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان 
پیداکرده  کاهش  است  مدتی  شهرستان 
شدن  سردتر  با  این که  احتمال   اما  است، 
در  کرونا  ویروس  زمستان  فصل  در  هوا 
و  فعال تر  سرماخوردگی  و  آنفلوانزا  کنار 
به  بدحال  ویروسی  بیماران  مراجعه  باعث 
بیمارستان ها شود بیشتر می شود و احتمال 
صورت  در  بهمن ماه  در  کرونا  سوم  پیک 
بهداشتی  پروتکل های  به  مردم  بی توجهی 
حال  در  اجتماعی  فاصله گذاری های  و 
الهام  دکتر  با  رابطه  این  در  است.  افزایش 
زارع، متخصص داخلی در کلینیک سالمت 
معتقد  او  که  داده ایم  انجام  گفت وگویی 
است، نباید فریب کم شدن آمار فعلی کرونا 
را بخوریم و تمام مواردی که ستاد مقابله با 

کرونا بر روی آن ها تأکید دارد را رها کنیم.

توجه  با  می شود  گفته  دکتر  خانم    
به کم شدن کرونا در روزهای پیش روی 
زمستان ما با یک پیک سخت کرونا روبه رو 
هستیم و با توجه به  این که شما درزمینه 
درمان فعال هستید این موضوع را قبول 

دارید؟
بله، نزدیک دو هفته هست که خوشبختانه با 
همکاری که مردم انجام دادند و محدودیت های 
و  درمانگاه ها  بیمارستان،  در  شد  ایجاد  که 
مطب ها بیمار کم شده است اما نمی توان گفت 
که ما دیگر مثل مدت قبل نمی شویم چون اگر 

رعایت نکنیم احتمال اینکه در بهمن ماه با پیک 
بعدی کرونا روبرو شویم زیاد است و همان گونه 
که می دانید کادر درمان ما واقعاً در اینم مدت 
خسته شده است و باید به این موضوع اهمیت 

زیادی بدهیم.
که  اعتقاددارند  پزشکان  برخی   
سرد  فصل  در  بدن  ایمنی  سیستم 
ضعیف تر است و یکی از دالیلی است که 

بیان می کنند پیک بعدی خطرناک است؟
سیستم ایمنی بدن بیش تر به تغذیه مرتبط 
است و اگر فرد سبک زندگی و تغذیه مناسب 
داشته باشد با این مشکل روبه رو نمی شود اما 

چون در این فصل آنفوالنزا وجود دارد و بیماران 
تنفسی هرساله در فصل زمستان با مشکل روبرو 
می شوند و حتی برخی از آن ها در بیمارستان 
اینکه در سال  به  با توجه  بستری می شدند و 
جاری کرونا هم وجود دارد به این دلیل نیاز به 

رعایت بیش تری است.
 با توجه به شبیه بودن برخی عالئم کرونا، 
برای  آن  تشخیص  آنفوالنزا،  و  سرماخوردگی 
باعث  مورد  همین  گاهاً  و  است  سخت  افراد 
مشکالتی از قبیل دیر اقدام کردن فرد می شود 
و تفاوت این گونه موارد را چگونه باید تشخیص 

داد؟

ببینید برخی از آلرژی های هستند که زمان 
بهار  اوایل  هرساله  و  است  گل ها  گردافشانی 
وجود دارد و اگر فرد بیان کند که من هرساله 
در فصل خاصی دچار آنفوالنزا و سرماخوردگی 
می شوم و شاید تا سال گذشته قابل قبول بود، 

باید فرد در صورت داشتن  اما در حال حاضر 
عالئم به خصوص تنفسی به پزشک مراجعه کند 
و ضمن قرنطینه، فاصله اجتماعی خود را با افراد 

خانواده و دیگران حفظ کند.
به تنهایی  ماسک  آیا  دکتر  خانم    

می تواند از بیماری جلوگیری کند؟
ماسک یکی از مواردی است که از انتقال این 
بیماری جلوگیری می کند و استفاده از ماسک 
با رعایت فاصله اجتماعی ارزش دارد، مخصوصاً  
افراد می زنند  این ماسک های در حالت عادی 
استفاده  بر  عالوه  و  ندارد  را  الزم  استاندارد 
شلوغ  مکان های  به  ورود  از  باید  ماسک  از 

خودداری شود.
های  دورهمی  در  دکتر  خانم    
خانوادگی از ماسک استفاده می شود و این 

موضوع کمک کننده است؟
در این فصل به دلیل سردی هوا در خانه و 
محل کار درو پنجره ها بسته است و تهویه هوا 
وجود ندارد از طرفی دورهمی های خانوادگی و 
یا رفتن به کافی شاپ ها توصیه نمی شود چون 
شما در دورهمی خانوادگی و یا کافی شاپ ها و 
رستوران ها قطعاً خوراکی مصرف می کنید که 
ویروس  اگر  و  برداشته شود  ماسک  است  نیاز 
در این مکان وجود داشته باشد و یا فردی ناقل 

باشد امکان مبتال شدن زیاد است.
  خانم دکتر توصیه شما برای این که 
بتوانیم این زمستان را به نوعی پشت سر 
روبرو  کرونا  پیک  با  دوباره  که  بگذاریم 

نشویم چی هست؟
در  محدودیت ها  با  که  شرایطی  به  توجه  با 
نوعی  که  دارد  وجود  ما  شهر  در  حاضر  حال 
توصیه این است که همشهریان موارد بهداشتی 
دورهمی  از  و  کنند  رعایت  گذشته  طبق  را 
های غیرضروری و مواردی که احتمال ابتال را 
باال می برد دوری کنند چون باوجوداینکه این 
ویروس ناشناخته است و هرچند وقت یک بار 
به شکل خاصی ظاهر می شود اگر دچار عالئم 
تب،  مثل  عالئمی  و  سرماخوردگی  گوارشی، 
اعضای  از  ابتدا  ... شدیم  و  تنگی نفس، سرفه 
به  سریع تر  چه  هر  و  بگیرند  فاصله  خانواده 

پزشک مراجعه شود.
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گفت وگو با دکتر الهام زارع، متخصص داخلی، پیرامون شیوع بیماری های تنفسی در فصل زمستان:

احتمال پیک کرونا در بهمن ماه زیاد است

رعایت  بدون  ماسک  از  استفاده 
ندارد،  ارزش  اجتماعی  فاصله 
که  ماسک هایی  این  مخصوصاً  
می زنند  افراد  عادی  حالت  در 
استاندارد الزم را ندارد و عالوه بر 
استفاده از ماسک باید از ورود به 

مکان های شلوغ خودداری شود.

علوم پزشکی  دانشکده  رئیس  خبر:  گروه 
سیرجان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
جوانب  از  حمایت  و  توسعه  به  تعهد  گفت: 
به عنوان   تولید،  کنار  در  جامعه  مختلف 
شرکت های  اجتماعی  مسئولیت های 
صنعتی و معدنی را می توان از شاخص های 

توسعه پایدار در جوامع دانست.
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر  گل گهر،  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
خوشبختانه  افزود:  محمدی  غالمعباس 
و  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
در  سیرجان  گل گهر  منطقه  شرکت های 
معدنی،  و  صنعتی  مجموعه  یک  جایگاه 
همواره و هم زمان با توسعه صنعت و معدن، 

توجه  نیز  اجتماعی شان  مسئولیت های  به 
داشته اند. 

را  توجهات  این گونه  نمود  داد:  ادامه  وی 
تجهیزاتی  و  مالی  حمایت های  در  می توان 
مهندس  ویژه  نگاه  و  گل گهر  شرکت 
مالرحمان مدیرعامل این شرکت در دوران 
مقابله با بیماری کرونا در شهرستان شاهد 
کردند  سعی  مذکور  شرکت های  که  بود 
و  بهداشت  حوزه  و  سالمت  مدافعین  با 

راه  این  در  درمان 
دشوار  و  سخت 
داشتند،  ایشان  که 
البته  شوند؛  همراه 
این  می طلبد 
حمایت  و  همراهی 
مطلوب  نقطه  به 
و  برسد  خود 
باشد. داشته  ادامه 

معدنی  شرکت  کرد:  اظهار  محمدی  دکتر 
هم گروه  شرکت های  و  گل گهر  صنعتی  و 
گل گهر با اهدای تجهیزات حفاظت فردی، 
مدیریت  موردنیاز  دستگاه های  برخی 
مالی در  بعضاً حمایت های  و  بیماری کرونا 
با  مقابله  میدان  در  جبهه  این  پشتیبانی 
قابل تقدیر است؛  کرونا کوشش داشتند که 
همچنان  ان شاءاهلل  حمایت ها  این  البته 

ادامه داشته باشد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان:

حمایت های گل گهر در میدان مقابله با کرونا قابل تقدیر است

برداری  عکس  عملیات  خبر:  گروه 
هوایی از شهر سیرجان، بخشی از پروژه 
ی تهیه نقشه رقومی )دیجیتال( شهر با 

مقیاس یک هزارم می باشد.
و  فنی  معاون  یگانه  رامین  مهندس 
عمرانی شهرداری در گفت و گو با واحد 
ارتباطات  مدیریت  رسانه  امور  و  خبر 
شهرداری سیرجان اظهار داشت: آخرین 
نقشه تهیه شده از شهر سیرجان مربوط 
به عکس های هوایی 9 سال گذشته بود 

که نیاز بود به روز شود.
شرکت های  نیاز  به  توجه  با  افزود:  وی 

سازمان ها،  سایر  و  خدمات رسان 
نیاز  همچنین  و  دولتی  دستگاه های 
شهرداری به نقشه جدید شهر، نسبت به 
تهیه نقشه به روز با مقیاس یک هزارم از 

عکس های هوایی اقدام خواهد شد.
سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عملیات  مسلح   نیروهای  جغرافیایی 
نقشه  تهیه  برای  هوایی  عکس برداری 
به  را  سیرجان  شهر  برای  هزارم  یک 
کرده  آغاز  10000هکتار  تقریبی  وسعت 
توسط  هوایی  عکس برداری  گفت: 
با  مسلح  های  نیرو  جغرافیایی  سازمان 

و  انجام  ریال  میلیارد   5 معادل  اعتباری 
پس از پردازش توسط سازمان یاد شده 
می  قرار  سیرجان  شهرداری  اختیار  در 

گیرد.
یگانه مورد استفاده این نقشه رقومی را 
برای کاداستر )نقشه پالک های شهری(، 
شهروندان،  به  بهتر  خدمات  ارایه 
تاسیس  و  خدمات رسان  دستگاه های 
بانک اطالعات تاسیسات شهری ضروری 
عنوان  به  نقشه  این  افزود:  و  دانست 
مرجع، می تواند کمک موثری ارایه دهد.

رامین یگانه با بیان اینکه عکس برداری 

هوایی به صورت دیجیتالی و با استاندارد 
تیم  داشت:  اظهار  است  شده  انجام  باال 
از  )فتوگرامتری(  نقشه  به  تبدیل عکس 
با سابقه در سطح کشور  و  افراد مجرب 
برخوردار  باالیی  کیفیت  از  کار  و  بوده 

است.
وی افزود: اطالعات مکانی بخش عمده 
شهرداری  نیاز  مورد  های  داده  از  ای 
گیری  تصمیم  مهم  ابزارهای  از  یکی  و 
بموقع  و  صحیح  سازی  تصمیــم  و 
مدیران ارشد شهــرداری می باشد. لذا  
اطالعات  های  زیرساخت  ایجاد  ضرورت 

از  وری  بهره  افزایش  رویکرد  با  مکانی 
سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه 
که  شد  دیده  شهرداری  مختلف  های 
شهر  روز  به  نقشه  تولید  کاربردهای  از 
اشاره  ذیل  موارد  به  توان  می  سیرجان 
کرد  استخراج الیه های کاربردی شهری 
مختلف  های  حوزه  در  استفاده  جهت 
خدمات  )شهرسازی،   شهری  مدیریت 
شهری، حمل و نقل، مسیریابی و امکان 
فضاهای  معابر،  دقیق  مساحی  تعیین 
سبز و امکان بهره برداری در پروژه های 

مهم شهری مانند ممیزی امالک و...(

اجرای عملیات پرواز و عکسبرداری هوایی از شهر سیرجان  توسط شهرداری سیرجان؛

نقشه رقومی سیرجان تهیه می شود
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سـن  در  شول  رمضان  فرهنگ:   گروه 
در  و  شـد  جبهه  عـازم  سـالگی   17
مخابـرات  مسـئول  جنـگ  زمـان 
جنـگ  از  بعـد  و  عاشـورا   416 گـردان 
فرمانـده گروهـان گـردان 416 عاشـورا 
هوایـی  پدافنـد  گـردان  فرمانـده  و 
تیـپ صاحب الزمان سـیرجان و مسـئول 
سـجاد  امـام  سـپاه  رفاهـی  خدمـات 
)ع( اسـتان هرمـزگان بـوده است. او در 
زمان جبهه در عملیات های کربـالی 4 و 
5 ، والفجـر 10 ، بیت المقدس 7 و تک های 
توجه  با  داشت.  حضور  شلمچه  آخـر 
کربالی  عملیات  سالروز  فرارسیدن  به 
مورد  این  در  را  او  خاطراتی  از  بخشی   5

می خوانیم.
روز دوم عملیـات بـود کـه قـرار بـود گـردان 
416 عاشـورا از لشـکر 41 ثـارا... بـه فرماندهی 
شـلمچه  منطقـه  در  شـول  علیـار  شـهید 
وارد  عمل کننده،  نیروهـای  پشـتیبانی  بـرای 
عملیـات شـوند. بچه های گـردان کـه عمـده 
بودنـد، 20  سـیرجانی  رزمنـدگان  نیروهایش 
دی ماه هنـگام اذان مغـرب پشـت دژ مـرزی 
در شـلمچه جمـع شـده بودیـم. شـهید علیار 
شـول آخریـن توصیه های حفاظتـی را به بچه ها 
یـادآور شـد و نیروهـا را سازمان دهی و سـوار 
قایـق کـرد. فرماندهـی اولیـن سـتون نیروهـا 
را بـرادر مجیـد یوسـف زاده بر عهده داشـت. 
شـهید کیومـرث احسـانی، جانشـین گـردان 
نیـز او را همراهـی می کـرد. گروهان ها یکـی 
پـس از دیگری بـه آن طرف آب رفتند و شـهید 
علیـار خـود نیـز بـا دومیـن گروهـان به آب زد. 
منطقـه بـا گلوله های منـور عراقی ها روشن شده 

گروهان  می کرد.  مشـکل  را  کار  ایـن  و  بـود 
هـا بـه هـر نحـو ممکـن طـی 15 دقیقـه بـه 
آن سوی آب رسـیدند. شـهید علیـار شـول نیـز 
پیش ازاین بـه شـهید حـاج یونـس زنگی آبادی 
ملحق شـده بـود تـا آخریـن دسـتورات الزم 
ایـن شـب در  بـود در  بنـا  را دریافـت کنـد. 
ادامـه عملیـات توسـط گـردان مـا پاک سازی 
شـود. همه از قایق ها پیـاده شـدیم و بـا رعایـت 
فاصله اطـراف دژ دشـمن حرکـت کردیـم تـا 
به جایی رسـیدیم کـه شـهید حـاج یونـس و 
شـهید علیـار منتظـر بودنـد. آنجـا ده دقیقه ای 
توسـط حـاج یونـس توجیهات عملیات انجـام 
شـد. آنچـه از گفته های حـاج یونـس برمی آمد 
ایـن بـود کـه، یـازده تانـک عراقـی در 1500 
مـا  مأموریـت  و  داشـت  وجـود  مـا  متـری 
تیم های  بـا  محور  دو  در  بـود  آن ها  نابـودی 
آرپیجـی زن بـه سـمت جلـو حرکـت کردیـم 
500 متـری بیشـتر بـه تانک ها نمانـده بـود 
کـه نیروهـای عراقـی متوجـه حرکت ما شـدند 
روشـن  را  خود  نورافکـن  تانـک  خدمه  یـک 
کرد و همیـن کار را مشـکل کرد. نگهبان های 
ما  سـمت  به  را  گلولـه  بـاران  هـم  عراقـی 
شـروع کردنـد. عملیـات شـکار تانک ها بـا رمـز 
یـا زهـرا )س(آغـاز شـد و بـا عنایـت حق تعالی 
همـان لحظـه بـا رشـادت آرپیجی زن ها پنـج 
تانـک عراقـی منهـدم شـد و مابقـی متـواری 
شـب  آن  دادنـد.  ترجیح  برقرار  را  فـرار  و 
کردند  اسـیر  را  عراقـی  چهـار  ما  رزمندگان 
که توسـط شـهید سـید غضنفر حسـینی بـه 
عقـب منتقـل شـدند و رزمنـدگان گـردان نیـز 
بـدون تلفـات، پیروزمندانـه از ایـن عملیات به 

عقب برگشـتند. 
و  جالـب  نکتـه  افزود:  ادامه  در  شول   

بااهمیت در ایـن عملیـات ایـن بود کـه کلیـه 
فرماندهان حتی شـهید یونـس زنگی آبادی و 
شـهید علیار شـول در این عملیـات بـا رعایـت 
و  می کردنـد  عمل  حفاظتی  اصـول  کامـل 
نیروهـا  کلیـه  هـم  عملیـات  شـروع  از  قبـل 
را به اصول حفاظتـی توجیه کرده بودند، کـه 
بـه نظر مـن موفقیت گـردان 416 و منهـدم 
کـردن تانک های عراقـی در آن شـب پـس از 
عامـل رشـادت و فـداکاری مربـوط بـه رعایـت 
اصـول حفاظتـی بود، تـا جایی کـه تانک های 
دشـمن تـا فاصلـه 1500 متـری از حضور مـا 
در منطقـه بی اطالع بودند، کـه همیـن یکـی 
و  عاشـورا  گـردان 416  موفقیت  رمزهـای  از 

زمین گیر کـردن دشـمن در آن عملیـات بـود.
مجروح  مورد  در  مقدس  دفاع  رزمنده  این 
سـوم  روز  داد:  توضیح  این چنین  خود  شدن 
صبـح   9 سـاعت  حدود   5 کربالی  عملیـات 
کیومـرث  شهید  بیسـیمچی  کـه  مـن  بـود، 
حـال  در  بـودم.  گـردان  جانشـین  احسـانی، 
تبـادل آتـش بـا تانک های دشـمن در جلـوی 

بـا  بودنـد  مسـتقر  بچه ها  کـه  کانالـی 
کاله  بـه  مسـتقیم  گلولـه  برخـورد 
آهنـی مجروح شـدم و بـه داخـل کانـال 
پانسـمان جزئـی  همان جا  در  برگشـتم. 
روی سـرم انجـام شـد. تـا حـدود شـب 
کـه از حجـم آتـش دشـمن کـم شـد بـا 

نفربرهـای تـدارکات به همـراه چند تن دیگـر 
از مجروحیـن و شـهدا ازجمله شهید حسـین 
بـه  گویینی  حمـدا...  حاج  شـهید  و  رجایی 
بـا قایق و  عقـب منتقـل شـدیم و در ادامـه 
آمبوالنـس بـه بیمارسـتان اهواز منتقل شـدم. 

با  خود  نسبت  خصوص  در  شول  رمضان 
علیار  شـهید  گفت:  شول  علیار  شهید  سردار 
بنده هسـتند که در عملیات  شـول پسرعمه 
کربالی 5 به شـهادت رسـیدند و به شـجاعت 
معـروف بودند کـه خاطـرات عملیات کربـالی 
است. همچنین  علیـار  بـه شـهید  مربـوط   5
بنـده  عمـوی  شـول  احمـد  شـهید  سـردار 
روز  چهلمیـن  از  بعـد  درسـت  کـه  هسـتند 
شـهادت ایشـان کـه آن موقـع مـن 17 سـاله 

بـودم، به جبهه رفتم. شـهید احمد شـول مداح 
بودند و همه ایشـان را به عنوان شـهید شاخص 

کشـوری با مهربانـی و معنویـت می شناختند.
 او در ادامه پیرامون تعداد شهدای عملیات 
گردان  حضور  کرد:  بیان  عاشورا   416 گردان 
روز  مدت 7  به  کربالی 5  عملیات  در    416
طول کشید 30 نفر از گردان به شهادت رسیدند 
که اگر بخواهیم تعدادی از شهدای سیرجانی در 
این عملیات را نام ببرم عبارت اند از: شهید سردار 
علیار شول، شهید کیومرث احسانی، شهید امان 
شهید  سیدحمیدحسینی،  شهید  گویینی،  ا... 
سید غضنفر حسینی، شهید عبدا... روح الهی، 
شهید عبدا... خواجویی، شهید ابن علی امامی 
پناه، شهید علی پورشاه آبادی و شهید حاج علی 

عابدینی و شهید مهدی تهامی و...

گفت وگو با رمضان شول، رزمنده دفاع مقدس درباره عملیات کربالی 5 :

شـهید علیار شـول به شـجاعت معـروف بودند

تخریب 100 درصدی آب زیرزمینی
 با استخراج معدن مزار

زیست  محیط  نادری:  فروغ 
سمبلی از زندگی است و تدوام 
و  حفظ  درگرو  انسان  زندگی 

نگهداری سمبل هاست.
آهکی  رشته کوه های 
سبز  چشمه  مزار  کوهستان 
سفره های  وجود  دلیل  به  گوغر 
وجود  و  غنی  زیرزمینی  آب 
نقش  فراوان  چشمه سارهای 

تعیین کننده ای در گسترش تمدن کهن این منطقه دارد و یکی از 
بکرترین مناطق جنگلی ایران مرکزی است.

سنگ  معدن  از  بهره برداری  و  استخراج  مجوز  دادن  متأسفانه 
اقتصادی  ارزش  که  تکتونیزه(  به شدت  و  )نارس  مرمریتی 
شرایط  و  معادن  ثبت  قوانین  به  توجه  بدون  ندارد.  هم  چندانی 

زیست محیطی مشکالت زیادی را در منطقه در بر خواهد داشت.
مهم ترین مشکالت قانونی این معدن عبارت است از:

 ( مزار  کوه  کارستی  چشمه  آب  سفره  حریم  حفظ  عدم   -1
عالوه  می باشد  آهکی  بستر سنگ  در  آب  عبور  محل  ازآنجایی که 
بر ریزش و مسدود شدن میسر آب، آلوده شدن آب با استفاده از 
باطله های  اسیدی  و ذهاب  برش های معدن  نفوذ آب اسیدی سیم 
معدن به داخل سفره حتمی است و اگر عمق استخراج معدن زیاد 
باشد برخورد به سطح ایستابی و تخریب 100 درصد آب زیرزمینی 

اتفاق می افتد.
2- عدم رعایت حریم سد دامنه کوه که جهت تغذیه این سفره 

توسط جهاد کشاورزی احداث شده است.
و  سبزپوشان  زیارت  مثل  مقدسه  اماکن  حریم  رعایت  عدم   -3

گلزار مطهر شهدا.
4- عدم رعایت حریم جنگل و منابع طبیعی )که باعث کاهش 

تغذیه سفره آب زیرزمینی می شود(.
5- عدم رعایت حریم منطقه مسکونی و مزارع و باغات کشاورزی.

6- عدم رعایت حریم جاده
چشمه  مثل:  منطقه  گردشگری  پدیده های  به  توجه  عدم   -7
کارستی مزار، دولین های کوه مزار، جنگل گناورکان، چشمه های 

کارستی اطراف، فسیل های فراوان دوران دیرین زمین شناسی
اجباری،  مهاجرت   همچون:  اجتماعی  معضالت  گسترش   -8
امیرآباد،  جفریز،  سبز،  چشمه  روستاهای  کهن  تمدن  نابودی 
باغات  و  کشاورزی  نابودی  علت  به  فقر  گسترش  قالیی،  گنبدان، 

گردو و بادام، نابودی حیات وحش منطقه و ... 
* کارشناس ارشد زمین شناسی

نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  خبر:  گروه 
 92 در  حضور  و  رسانی  امداد  از  شهرداری 
عملیات امداد و نجات و آتش سوزی در آذر ماه 

خبرداد.
ادامه  در  فیروزآبادی  مهدی  سوم  پاد  آتش 
گفت: 92 عملیات آتش سوزی و امداد و نجات 
توسط آتش نشانان انجام شده که 9مورد مربوط 
به منازل مسکونی،2مورد به مراکز تجاری،1مورد 

مربوط انبار،7مورد مربوط به وسایل نقلیه،2مورد 
مربوط  شهری،3مورد  برق  تاسیسات  به  مربوط 
به  مربوط  مورد  ودرختان،16  سبز  فضای  به 
پیشگیرانه  عملیات  به  مربوط  مورد  ضایعات،3 

وتعدادی مربوط به سایر موارد می باشد.
امداد  عملیات  مورد   43 انجام  به  همچنین  او 
مورد   1 تعداد  این  از  که  کرد  اشاره  نجات  و 
مربوط به عملیات نجات از چاه، 1 مورد مربوط 

به سقوط از ارتفاع، 4مورد مربوط به برش اشیاء 
مربوط  3مورد  شهروندان،  دست  از  حلقوی 
آب  به  مربوط  12مورد  خودرویی،  تصادف  به 
گرفتگی،7 مورد رها سازی محبوس شدگان، 9 
سایر  مابقی  و  دهنده  آزار  موذی  مورد حیوانات 
مواردی است که سازمان آتش نشانی انجام داده 
است و در حوادث این ماه 12 نفر مصدوم و 1 

نفر متاسفانه فوت شدند.

فیروزآبادی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری سیرجان:

انجام 92  عملیات امداد و نجات آتش نشانی در آذرماه



گروه جامعه:  تقریباً حدود یکسال است 
این  بیماری کرونا درگیر هستیم، در  با  که 
مدت سبک زندگی همه ما با شرایط جدیدی 
مکان های  مدارس،  است.  شده  مواجه 
برای  به نوعی  که  و...  دانشگاه ها  تفریحی، 
ایجاد شادابی در بین افراد بود، تعطیل شده 
به  اجتماعی  روابط  شدن  محدود  و  است 
نتیجه  اولین  که  دنبال کاهش رفت وآمدها 
ازنظر  است  بهداشتی  پروتکل های  اجرای 
تهدید  یک  به  تبدیل شدن  حال  در  روانی 
تغییر  کنار  در  که  تغییری  است،  جمعی 
نرم کردن  اقتصادی و دست وپنجه  شرایط 
با مشکالت معیشتی  به انزوا، گوشه گیری و 
حتی افسردگی اغلب مردم دامن زده است. 
مشاهدات میدانی و گفت وگو با شهروندان 
انگیزه  و  نشاط  روحیه  که  می دهد  نشان 
در  به نوعی  است  کاهش یافته  اجتماعی 
گفت گو با برخی افراد در طول روز متوجه 
سردرگمی و بی انگیزگی در آن ها می شویم. 

نشاط  نمی توان  جشن  یک  با   
اجتماعی ایجاد کرد

دکتری  سوندرومی،  علی  دکتر 
اجتماعی  نشاط  رابطه  در  جامعه شناسی 
و شرایط فعلی که جامعه با بیماری کرونا 
اجتماعی  نشاط  کرد:  بیان  درگیراست، 
مؤثرترین  و  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 
شاخص های اجتماعی در گسترش احساس 
رضایت عمومی از زندگی، تعامالت اجتماعی 
مشارکت  و  عمومی  اعتماد  رشد  سازنده، 
از  و  به شمار می رود  اجتماعی  همه جانبه 
اهمیت ویژه ای برخوردار است که با توجه 
به شرایط فعلی کرونا و درگیری جامعه با 
این موضوع و از طرفی کم شدن ارتباط های 
مخصوصاً  جامعه  افراد  بین  در  حضوری 
دانش آموزان و دانشجویان که در سن رشد 
هستند، نیاز به نگاه ویژه ای دارد. او در ادامه 
افزود: زمانی ما از  نشاط صحبت می کنیم 
، باید از دو بعد آن را در نظر بگیریم  یکی  

شادی هیجانی است که زمانی شما درنتیجه 
می کند  پیدا  بروز  شما  نیاز  یک  به  پاسخ 
و بیش تر زودگذر است، اما  بعد  دیگر آن، 
وجودی  و  درونی  اقناع  ناشی  سرخوشی 
است که احساس مطلوب رشد و معرفت به 
دست می آورد. این پژوهشگر علوم اجتماعی 
در ادامه بابیان اینکه نشاط اجتماعی همان 
سطح برخورداری از مواهب زندگی عمومی 

همراه با اقناع ذهنی و اجماع عینی است؛ 
یعنی باید تعریف فردی و بیرونی از نشاط 
فضایی  ما  این که  افزود:  باشند،  یکی  باهم 

فراهم کنیم که فرد با انجام فعالیتی انرژی 
درونی خود را تخلیه کند که شادی به 
دست آید این شادی از بعد هیجانی است 
اما نشاط اجتماعی هر  و زودگذر است، 
چه معنوی تر و درونی تر باشد، ارزشمندتر 
تعالی حرکت  به سمت  به نوعی  و  است 

کند، اقناع وجودی می آید. این موضوع نیاز 
به  الگوهای معناگرا  دارد و که سازمان ها، 
ارگان های متولی و مؤسسات مختلف باکار 
برنامه ریزی شده روی این بخش کار کنند و  
با یک جشن و گردهمایی راه انداختن فرد 

صرفاً به شادی هیجانی می رسد.
این جامعه شناس معتقد است که سیستم 
باید روی بخش  درونی متمرکز  اجتماعی 

شود و به الگوها توجه کنند، اگر  این اتفاق 
به  نشود،  توجه  موضوعات  این  به  و  نیفتد 
نشاط اجتماعی که مدنظر است نمی رسیم 

و صرفاً یک سری کارها انجام می شود که 
به صورت موقت است.   دکتر سوند رومی 
با اشاره به کارهایی که در خانواده می توان 
جامعه  به عنوان  خانواده  گفت:  شد،  انجام 
کوچک باید این موضوعات را در نظر بگیرد 
و سعی کنند از مقایسه، ایجاد توقعات زیاد 
و... خودداری کنند که این موضوعات باعث 
درنتیجه   و  می شوند  عزت نفس  شدن  کم 
می شود.  بیش تر  خانواده  آسیب پذیری 
مدار  مسئولیت  را  فرزندان  باید  خانواده ها 
نشاط  به نوعی  که  مشکلی  بدهند.  پرورش 
اجتماعی را کم کرده است، مقایسه کردن 
که  است  دیگران  با  خانواده ها خود  و  افراد 
و  می شود  افراد  عزت نفس  کاهش  باعث 
روبه رو  زیادی  افسرده  افراد  با  ما  درنتیجه 

هستیم.
    فعالیت ورزشی و هنری باعث 

نشاط اجتماعی می شود
آذر فرهادی، کارشناس روانشناسی پیرامون 
نشاط اجتماعی بیان کرد: با توجه به بیماری 
کرونا، اعمال برخی از راهکارها سخت است 
اما برخی از نهادها و سازمان ها می توانستند 
اجتماعی  نشاط  جهت  در  و  کنند  ورود 
یکی  داشت:  بیان  ادامه  در  او  بردارند.  قدم 
از چیزهایی که خیلی مهم بود اتفاق بیفتد 
نهادهای که معاونت های  ورود سازمان ها و 
اجتماعی داشتند و غیر از مؤسسات فرهنگی 
می توانند کمک کنند و نهادها و اداره های که 
متولی این امر بودند انتظار می رود که روی 
نشاط اجتماعی داشته باشند و پخش برخی 
برنامه های ویژه مثل شادی آور، می تواند برای 

خانواده ها پروژه های دورهمی ایجاد کند.
این روانشناس اضافه کرد: تهیه محتواها 
و کلیپ های کوتاه و چالشی و بانشاط برای 
سنی  گروه های  برای  و  است  خانواده ها 
متفاوت حتی مؤسسات تقسیم بندی شوند 
و ادارات سازمان های داشته ایم که قبالً کار 
می کردند و در فضای مجازی و اینترنت فعال 
باشند و می توانند از طریق آموزش وپرورش 
از هر طریق اپلیکشن های دیگر برای دانش 

آموزان و والدین آن در ارتباط هستند.
این کارشناس در خصوص خانواده ها بیان 
داشت: خانواده ها در درون خود فعالیت های 
باشند، هر خانواده هر چه  دورهمی داشته 
اقتصادی،  شرایط  مثل  دارند  دسترس  در 
اجتماعی دارند و حوزه هنر می توانند کارهای 
ورزش  در  که  خانواده های  کنند،  هنری 
ورزشی  فعالیت  می توانند  دارند  سررشته 
انجام دهند. فعالیت های خیریه نیز در ایجاد 
انگیزه و نشاط نقش دارند. او در ادامه افزود: 
همه اعضای خانواده می توانند در یک ساعت 
مشخص از فضای مجازی استفاده کنند و 
مطالبی که در آن ها هست را در موردشان 
بحث کنند، دیدن یک فیلم طنز، استفاده از 
فعالیت های ورزشی، نرمش و... انجام بدهند. 
این کارشناس معتقد است برای یک خانواده 
به هم ریخته،  و  آشفته  ساختار  ازلحاظ  که 
سخت است، اما با حداقل می توان از نشاط 
فاکتورهای است که  و مهم ترین  اجتماعی 
افسردگی  مخصوصاً  روانی  بیماری  از  را  ما 
شرایط  در  می کند  دور  را  ما  اضطراب  و 
مؤلفه های مهم است و بر اساس شرایط خانوادگی 

بگنجانیم.

هشدار کارشناسان درباره افزایش افسردگی و نبود نشاط اجتماعی با شیوع کرونا؛

بهبود سالمت روانی جامعه با نسخه نشاط اجتماعی

5 حوادث  نسیـم امید

کشف بیش از 51 کیلو تریاک در سیرجان

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  حوادث:  گروه 
سیرجان از کشف بیش از 51 کیلو 400 گرم تریاک و 
دستگیری یک نفر متهم در این شهرستان در هفته 

گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: 
در  شهرستان  این  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران 
به  عبوری  خودروهای  کنترل  و  بازرسی  و  ایست  حین 
یک دستگاه وانت پیکان سفیدرنگ مشکوک شده و آن را 
توقیف کردند. وی در ادامه افزود: در بازرسی از خودروی 
به طور  که  تریاک  گرم   400 و  کیلو   51 مقدار  مذکور 
بود کشف  ساز شده  جا  باک خودرو  باالی  در  ماهرانه ای 
و جهت سیر مراحل قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر 
داللت گردید. سرهنگ ایران نژاد در خاتمه گفت: در این 
پرونده  تشکیل  از  متهم دستگیرشده پس  نفر  رابطه یک 
شد.  معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت 
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در پایان از شهروندان 
خواست: برای کاهش تبعات اجتماعی ناشی از مواد مخدر 
هرگونه  و  کنند  بازی  قاچاقچیان  دستگیری  در  را  پلیس 
از طریق سامانه 128 به پلیس اطالع  اخبار دراین باره را 

دهند.

کشف بیش از 162 کیلو تریاک دپو شده در سیرجان
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  حوادث:  گروه 
و  تریاک  گرم   162 از  بیش  کشف  از  سیرجان 
هفته  در  شهرستان  این  در  نفر  یک  دستگیری 

گذشته خبر داد.
مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران  گفت:  ایران نژاد  سرهنگ 
مخدر این شهرستان با انجام کار اطالعاتی از دپو مقداری 
مراتب  و  مطلع  شهرستان  این  در  منزلی  در  مخدر  مواد 
افزود: در  ادامه  را در دستور کار خود قرار دادند. وی در 
گرم   170 و  کیلو   162 مقدار  مذکور  منزل  از  بازرسی 
تریاک که به طرز ماهرانه ای در باالی سرویس بهداشتی 
قانونی  مراحل  سیر  جهت  و  کشف  بودند  شده  ساز  جا 
سرهنگ  گردید.  داللت  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  به 
متهم  نفر  یک  رابطه  این  در  گفت:  خاتمه  در  ایران نژاد 
مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  از  پس  دستگیرشده 
از  پایان  در  وی  شد.  معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی 
شهروندان خواست: برای کاهش تبعات اجتماعی ناشی از 
مواد مخدر پلیس را در دستگیری قاچاقچیان یاری کنند 

و هرگونه اخبار را از طریق سامانه 128اطالع دهند.

شنبه 20 دی 1399، شماره 260 ، سال ششم حوادث

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای مدیرعامل شرکت ارش سیرجان با ارائه دو 
برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 454 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 4089 فرعی از5087 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام 
خانم/آقای شرکت ارش سیرجان 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 بنام مالک صادر خواهد شد. 
– محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  تاریخ انتشار: 20/ 1399/10 

شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/ آقای اصغر بیگلری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 7413 فرعی از2313 اصلی واقع 
در بخش 35 کرمان بنام خانم/آقای اصغر بیگلری 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 بنام مالک صادر خواهد 

شد.ضمنا ششدانگ در رهن بانک ملت میباشد. تاریخ انتشار: 20/ 1399/10 
 محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت:خانم/ آقای معصومه عباسپور با ارائه دو برگ استشهادیه 
از دفتر اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 447 فرعی از333 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم/آقای معصومه 
عباسپور 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 بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 20/ 1399/10 – 

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

جامعه شناس:  رومی،  سوند 
مشکلی که به نوعی نشاط اجتماعی 
را کم کرده است، مقایسه کردن 
افراد و خانواده ها خود با دیگران 
است که باعث کاهش عزت نفس 
افراد می شود و درنتیجه ما با افراد 

افسرده زیادی روبه رو هستیم.  روانشناس:  فرهادی،  آذر 
می توانند  خانواده  اعضای  همه 
از  مشخص  ساعت  یک  در 
فضای مجازی استفاده کنند و 
مطالبی که در آن ها هست در 
دیدن  کنند،  بحث  موردشان 
از  استفاده  طنز،  فیلم  یک 
فعالیت های ورزشی، نرمش و... 

انجام بدهند.

توسعه ورزش بانوان ورزشی در سیرجان

زکیه رضایی: فواید ورزش کردن برای بانوان بسیار خاص تر 
از مردان است و با توجه به سیستم بدنی که دارند می توانند با 
مقاوم  زنانه  بیماری های  از  بسیاری  با  مقابله  در  کردن  ورزش 
باشد. در ورزش بین زن و مرد هیچ تفاوتی نیست زن و مرد 
هر دو نیاز به بهتر زیستن دارند و بنابراین برای سالمتی آن ها 

ورزش واجب است.
بزرگی دارند و ورزش  ازلحاظ مادری در جامعه سهم  زنان   
و  می کند  آماده تر  مادری  مقدس  وظایف  انجام  برای  را  آن ها 
باعث می شود نسل سالم و فعال و نیرومند به وجود آورند پس 
اگر جامعه از زنان غافل بماند و امکاناتی در حد توانایی برایشان 
مهیا نکند ضررهای غیرقابل جبرانی به جامعه خواهد زد. اگر زن 
وجودش ضایع شود به جامعه ضرر می زند و خانواده را متزلزل و 
بی ثبات می کند در یک جامعه عدم توجه به موقعیت خاص زن 
کاری غیر مدنی خواهد بود که تربیت بدنی و ورزش در جامعه 
اسالمی باید همه مسائل اخالقی و انسانی برای زنان را مدنظر 
داشته و نسل جوان را برای رسیدن به کماالت انسانی یاری کند 
و می دانیم که انسان در راه رسیدن به خدا به بدن سالم نیازمند 
مسئولیت های  بهتر  انجام  توانایی  کردن  ورزش  با  بانوان  است 
در  بانشاط  و  سالم  کودکان  داشت.  خواهند  را  زندگی شان 
تمرین های  انجام  کرد  خواهند  رشد  شادمان  شان  مادر  دامان 
منظم ورزشی باعث می شود که بتواند بخش  مهمی از وظایف 
روزانه خود را در تمام مسائل باکیفیت تمام انجام دهد و بانوان 
سیرجانی نشان دادند به جرات از نیرومندترین و ورزشکارترین 

زنان کشور هستند. 
اتفاقات خوبی که در  به  با توجه  در همین راستا و ضرورت 
سال های اخیر و با حمایت  مسئوالن به ویژه آقای گل محمدی، 
ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان در ابعاد همگانی 
رخ  سیرجان  شهرستان  مختلف  رشته های  در  و  قهرمانی  و 
داده است می توان به جرأت گفت دختران و  بانوان سیرجانی 
و  نیرومندترین  از  ورزش،  بنام  دیگر  در صحنه ای  دادند  نشان 
امید روزی  به  و  و موفق ترین ورزشکاران هستند  بهترین ترین 
که همه زنان و بانوان ایرانی با عالقه مندی و حضور حداکثری 
و بهره مندی از فوائد آن  بتوانند به سالمت و پیشرفت جامعه 

کمک قابل توجهی داشته باشند.
کارشناس ارشد تربیت بدنی

یادداشت
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عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید 
از اهالی  اربعین شهدای کربال گروه زیادی  گروه فرهنگ: در سالگرد 
و  منطقه  روحانیون  و  علما  و  لرستان  دشت  کوه  و  پل دختر  خرم آباد، 
زیادی  گروه  همراه  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  َمالوی  مردم  نماینده 
7دی  سوگواری  و  مراسم  برگزاری  ضمن  دزفول  شهدای  خانواده های  از 
بنیان گذار  و  انقالب  رهبر  خمینی  امام  با  جماران  حسینیه  در   1359

جمهوری اسالمی ایران دیدار کردند. 
امام در این دیدار... فرمودند: بعضی وقت ها انسان متحیر است که با این 
منظره هایی که مواجه است چه بگوید. من االن در مقابلم عکس هایی از 
دزفول  بود که خانواده های شهدای  نوشته  تابلو  آن  در  و  شهدا می بینم، 
آمده اند و جمعی هم از عشایر محترم خرم آباد و از اهالی خرم آباد آمده اند، 
و در آن کنار هم کودکان موسویه تهران آمده اند و با دیدن این منظره ها 
انسان های  از  باشد  که  انسانی  هر  دنیا،  این  در  انسان  بگوییم؟  باید  چه 
بزرگ- مثل انبیا و اولیا- تا هر جا که برسد، مورد امتحان است. امتحان 
مالزم باوجود انسان است و هیچ انسانی بدون امتحان نخواهد در این عالم 
زیست کند... این عکس هایی که اآلن در مقابل من هست و موجب تأثر و 
تأسف، این سند امتحان شماست و سند افتخار شما، خدای تبارک وتعالی 
بشارت  آن ها  به  می کنند،  صبر  که  آن هایی  ابِریَن  الصَّ ِر  بََشّ می فرماید: 
بده.... باید امتحان بشویم. مجّرد دعوای این که من خداخواه هستم، من 
آزادی خواه هستم، من حقوق بشر را مراعات می کنم، من اگر به ریاست 
جمهوری اسالمی، به حکومت، به نخست وزیری، به رئیس مثاًل قبیله، به 
ریاست عشایر برسم با مردم رفتار خوب می کنم و مردم را به آزادی و رفاه 
دعوت می کنم و خودم هم همین طور هستم، مجرد دعوا پذیرفته نیست...

بشوند!  بیدار  استاندارها  بشوند!  بیدار  دولت مردان  ما!  بشویم  بیدار   
که  هست  ادعا  می کنیم.  را  شیعه گری  دعوی  ما  بشوند!  بیدار  دادگاه ها 
قلم ها در  باز شیعه هستیم؟...  امتحان،  تابع هستیم. در مقام  و  ما شیعه 
در  که  آن هایی  است،  دستشان  به  قلم ها  این  که  دست هایی  روزنامه ها، 
رادیو- تلویزیون و در سایر جاها سخنرانی می کنند همه مورد امتحان خدا 
قلم  بدانید که در محضر خدا،  قلم به دست می گیرید  هستند.آن وقتی که 
دست گرفته اید. آن وقتی که می خواهید تکلم کنید بدانید که زبان شما، 
قلب شما، چشم شما، گوش شما در محضر خداست. عالم محضر خداست. 
باهم دعوا نکنید سِر  در محضر خدا معصیت خدا نکنید. در محضر خدا 
اگر  بروید.  به پیش  برای خدا  و  بکنید  کار  برای خدا  فانی.  و  باطل  امور 
ملت ما برای خدا و برای رضای پیغمبر اکرم به پیش برود، تمام مقاصدش 
امتحان بزرگ، سرافراز و  این  از  حاصل خواهد شد. خداوند ما و شما را 
روسفید بیرون بیاورد. خداوند تمام افراد ملت ما را آبرومند کند. خداوند 
این نهضت را متصل به نهضت امام زمان- سالم ا... علیه- بکند. خداوند 

دشمنان ما را هدایت کند.
                                 انقالب اسالمی، دوشنبه 8 دی ماه 1359، صفحه 11

 چهل سال پیش

ویژه

جای خالی روحانیون در لیست کاندیداهای 1400 
صبح ساحل: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هر چند 
انتخابات  در  کاندیداتوری  مصادیق  درباره  توان  نمی  هنوز 
اظهارنظر قطعی کرد. چرا حتی در فهرست 40 تا 50 کاندیداهای 
احتمالی، جز یکی، دو گزینه، خبری از روحانیون نیست. در نگاه 
اول شاید از این احتمال بگوییم که البد روحانیون و روحانیت 

دیگر همچون گذشته مورد اقبال عمومی نیست. واقعیت آن است که در حال حاضر هنوز 
برای بحث از گزاره استقبال عمومی و محبوبیت نزد جامعه بسیار زود بوده و نوبت به این 
مهم نرسیده است. حاال هنوز صحبت، صحبت ورود چهره های سیاسی به میدان است و 
در واقع اگر هم از این منظر سدی مقابل راه این طیف از سیاستمداران باشد، آن سد 
جریان های سیاسی است و این گزاره هم که نه اثبات شده و نه قابل اثبات است. 

بی نظمی سرویس های اتوبوس در آباده
نسیم امید: سیستم حمل و نقل عمومی شهرداری 

بی نظم است و خدمات مناسب به شهروندان نمی دهد. 
اتوبوس های خط واحد شهرداری در برخی محالت حاشیه 
ای که شهروندان به آن ها نیاز دارند، منظم خدمات نمی 
دهند و یا در برخی مواقع در ایستگاه های مشخص شده 
نمی ایستند. یکی از شهروندان آباده ای در همین رابطه به نسیم امید گفت: »من 
یکی از ساکنان شهرک شهید بهشتی در شهرک حاشیه کمربندی هستم و بارها 
یا اتوبوس از ساعت مشخص شده، زودتر می رود و یا  اگر خالی باشد و یک نفر 
در ایستگاه باشد نمی ایستد و بر این گونه موارد نظارتی از سوی شهرداری و شورا 

رئیس جمهوری یک اصولگرا را نمی پسندم
ریاست  ادامه  برفرض  مطهری:  علی  آنالین:  خبر 
جمهوری ترامپ معتقد بودم یک اصولگرا رئیس جمهور شود 
و دولت را هم به دست بگیرد و یک کاسه شود. وقتی که این ها 
مسئول معیشت مردم باشند خودبه خود می روند دنبال حل 
مشکالت موضوع FATF هم حل می کنند، موضوع برجام 
هم حل می کنند، احتماالً موضوع رابطه با آمریکا را هم حل 

می کنند چون دیگر جای شعار دادن نیست یعنی باید کشور را اداره بکند. این 
عقیده ی من برفرض ادامه ی ریاست آقای ترامپ بود ولی اآلن که فضا عوض شده این 

را نمی پسندم ولی دیگر اگر یک فرد معتدلی روی کار بیاید بهتر است.

)

بی تفاوتی مسئوالن در قبال خواب زنان بی سرپناه 
اولین کمبودی  با آغاز فصل سرما،  نسیم امید: همه ساله 
که در سیرجان به چشم می خورد، نبود گرمخانه برای زنان 
بی خانمان است. این در حالی است که رسانه ها بارها به این 
موضوع پرداختند و  بهزیستی سال قبل یک گرمخانه برای 
مردان در خیابان میرزا رضا ایجاد کرده اما برای زنان بی خانمان 
هیچ برنامه ای ندارد. با توجه به پیگیری ها، رئیس اداره بهزیستی بیان کرد ما آمادگی 
کامل را داریم اما تنها مشکل ما نبود مکان برای گرمخانه بانوان و بارها اعالم کردیم 
خیرین بزرگوار و کسانی که اگر مکانی با چند اتاق داشته باشند تحویل بهزیستی 

بدهند و اجاره آن را کامل پرداخت می کند که تاکنون کسی حاضر نشده 
است. گفتنی است قتل اخیر در سیرجان مربوط به یک زن بی خانمان بوده .

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

نسیم سالم

در محضر خدا باهم دعوا نکنید  09162756265

تا نهضت زنده است 
هاشمی زنده است 

امام خمینی)ره(

19 دی سالروز ارتحال 

آیت اله هاشمی رفسنجانی 

را گرامی می داریم

در سخنرانی جنجالی حجت االسالم مهدی دانشمند
 در مهدیه سیرجان مطرح شد:

مسئولین این شهر چه غلطی می کنند
هفته  دانشمند،  مهدی  حجت االسالم  سخنرانی  خبر:  گروه 
عمرانی  و  مدیریتی  وضعیت  درباره  سیرجان  مهدیه  در  گذشته 
بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت.  شهرستان سیرجان، 
وی طی سخنانی می گوید: »حرف با عمل مون دو تا بوده، وقتی 
یک جوان سیرجانی می بیند مهم ترین معاون کشور در این استان 
دیگر  جای  هیچ  می شود،  جابجا  شهر  این  در  پول  این قدر  است 
نمی شود،کافی است چرخی در شهر بزنید این کوچه ها، خیابان ها... 
از  بدتر  وا... هرسال  من میهمان 30 سال مردم سیرجان هستم، 
پارسال است. پیش نرفته عقب هم افتاده است، پس این مسئولین 
چه غلطی می کنند در این شهر؟ خود سیرجانی ها می گویند: نگید 

شهر سیرجان؛ بگید شهر دزدی، شهر بخوربخور، شهر اختالس...
دیدیم...  نامردی  دیدیم،  پارتی بازی  می گوید:  جوانی 

شایسته ساالری است در این کشور و این شهر؟
نیست.  وا...  به  است؟  پست  این  الیق  می دهند  پست  هرکسی 

فقط رانت و رانت خواری است!
اونی هم که پست می گیره دنبال پر کردن جیب خودش است 

گور پدر سیرجونی ها!
در  نفر  چند  کمر  می شود،  جابجا  پول  این همه  که  شهری  تو 

سطل آشغال باشد دنبال غذا بگردند!
وقتی سوءمدیریت می شود میگن لعنت بر اعتقاداتون، لعنت بر 
شعارهاتون... دعوای ما سیاسی نیست، ما با آبروی اهل بیت بازی 

کردیم!
از  قبل  رسید.کفار  پیغمبری  به  بود  ساله   40 خاتم  پیغمبر 
پیامبری او را محمدامین می شناختند. مردم یک دروغ از پیغمبر 
باید  باشی  اسالم  آبروی  می خواهی  مسلمان  ای  بودند.  نشینده 

امانت دار باشی، دروغ نگی، خیانت نکنی.
آیا آن هایی که اهل هیئت نیستند آیا انقالبی ها و هیئتی ها را 
به پاک دامنی، صداقت و پاک دستی قبول دارند؟ نه قبول ندارند!
چرا امربه معروف نمیشه، یک جورایی همه سر سفره نشسته ایم!

او با خطاب قرار دادن برخی مسئوالن ادامه داد اگر وام دار باشند 
برای  بیام  من  کنند؟  انتقاد  می توانند  باشند  نشسته  و سر سفره 
مسجدم از یکی شرکت ها کمک میلیاردی بگیرم. آیا می تونم از 
دزدی های این شهر حرف بزنم؟ نمی تونم، چون وام دارم؛ چون 

دستم دراز است...


