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تیترها

فلسفه بزرگ نماز 
  آخر  6

  آخر  6

کارشناس معاونت بهداشتی دانشکده پزشکی
 به مناسبت هفته جهانی سالمت مردان؛

بی تفاوتی مردان به سالمت خود

خودداری
 از دوقطبی سازی های نادرست

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  گزارش 3

و  جمهوری  ریاست  انتخابات  سیزدهمین  امید:  نسیم  امید:   نسیم   
سراسر  در  گذشته  هفته  روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  ششمین 
کشور برگزار شد. فارغ از نتیجه انتخابات، نکاتی چند در این باره بیان 
می شود: 1- اکنون باید از فضای انتخابات خارج شویم. دوقطبی سازی 
اهداف  با  و جریان های سیاسی  افراد  برخی  از سوی  که  نادرست  های 
سلبی پیگیری می شود مانع از پیشرفت و توسعه کشور می شود و همه 

ضمن نظارت و مطالبه گری به...

هفته نامه نسیـم امید

گزارش میدانی از روند تبلیغات نامزدهای  ششمین دوره انتخابات شوراها  در سیرجان؛

مانور عکس های شیک عروس و دامادی
 تبلیغات مزاحم و دردسر برای مردم  حجم باالی تبلیغات نامزدهای شورا  نرخ باالی اجاره ستادهای تبلیغاتی

 اختصاص بنرهای بزرگ برای تبلیغات توسط شهرداری  نامزدهای بی هدف و بدون برنامه 

  سالمت  4  خبر 2

بهاالدینی فرماندار ویژه:

میزان اشتغال 
در سامانه رصد ثبت می شوند

  شهر  3

کاشانی، رئیس مخابرات: 

سرقت تأسیسات مخابراتی
 و قطعی تلفن

  خبر  2

فیروز آبادی، نماینده انجمن حامی حیوانات:

کمبود نان، غذا
 و گرمای شدید در پناهگاه سگ ها

  حوادث  5

رئیسی
 رئیس جمهور شد

با حضور حدود 60  درصدی مردم 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد؛

عکس: سجاد حیدری فرد



2 نسیـم امیدخبر   خبر

در پی افزایش سرقت تجهیزات مخابراتی 
در محالت حاشیه شهر ؛

سرقت تأسیسات مخابراتی
 و قطعی تلفن

گروه خبر: سرقت پی درپی کابل و دیگر تجهیزات خطوط تلفن  
تأسیسات  به  خسارت   بر  عالوه  سیرجان  شهرستان  در  ثابت 
ثابت  تلفن  مدت  طوالنی  قطع  باعث  هزینه  اعمال  و  مخابراتی 

مشترکان شده است.
در  مخابراتی  تجهیزات  افزایش سرقت  امید،  نسیم  گزارش  به 
شهر ارائه خدمات و رفع قطعی خطوط تلفن در این شهرستان 
این  در  از شهروندان  یکی  است.  کرده  تبدیل  به یک مشکل  را 
باره گفت: هفته گذشته کابل، لوله آهنی کابل تلفن و سرکابل 
ابن سینا  خیابان  در  همسایه  چند  و  ما  خانه  ثابت  تلفن های 
در  برق  شبکه  و  تلفن  کابل های  سرقت  است.   رفته  سرقت  به 
شهرستان به یک معضل جدی تبدیل شده است  و هفته گذشته 
تلفن های ثابت به دلیل سرقت پست و کابل های تلفن قطع شد 
مخابراتی  پست  و  کابل  جایگزینی  به  اقدام  مخابرات  هرگاه  و 

می کند سارقان مجدداً آن را سرقت می کنند.
با  سیرجان  مخابرات  اداره  رئیس  کاشانی،  مجتبی  مهندس 
به  مربوط  ثابت  تلفن های  خرابی  از  عمده ای  بخش  اینکه  بیان 
سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی است، گفت: علت قطع تلفن 
ثابت برخی از مناطق مختلف ناشی از سرقت سیم تلفن و دیگر 

تجهیزات مخابراتی از سوی سارقان است.
 او با بیان اینکه میزان سرقت کابل های مخابرات در شهرستان 
رو به افزایش است افزود: همکاران ما زمانی برای برطرف کردن 
سرقت  سیم ها  که  زمانی  و  می روند  برق  پست های  مشکل 
را  موضوع  و  می دهند  اطالع  انتظامی  نیروی  به  را  باشند  رفته 
هر  داشت:  بیان  ادامه  در  مخابرات  رئیس  می کنند.  صورتجلسه 
هزینه  تومان   1200 متری  مخابرات  برای  زوج  دو  سیم  متر 
دارد که سارق آن را متری 50 تومن می فروشد که در مجموع 
خسارت زیادی برای مخابرات به بار می آورد شما در نظر بگیرد 
زمانی  و  دارد  آورده  هزارتومان  ما 17  برای  ماه  در  هر مشترک 
و  کابل  برای  که  هزینه ای  میزان  و  می گیرد  صورت  سرقت  که 
کار  مخابرات  زیرمجموعه  نگه دارنده  به عنوان  که  پیمانکارهایی 

می کنند محاسبه کنید برای ما خسارت زیاد ایجاد می کند.
بیش تر محالت  و  بدرآباد  آباد،  اینکه در مکی  بیان  با  کاشانی 
حاشیه ای ما مشکل سرقت داریم، اضافه کرد: در جلسات مختلف 

به فرمانداری و نیروی انتظامی این موضوعات را مطرح کردیم.
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رسمی  و  اولیه  نتایج  خبر:  گروه 
توسط  جمهوری  ریاست  انتخابات 
که  شد  اعالم  انتخابات  ستاد  رئیس 
که  دهد  می  نشان  رأی  شمارش 
و  پیشتاز  رئیسی«  »سیدابراهیم 
انتخابات  های  رقابت  قطعی  برنده 

ریاست جمهوری سیزدهم است.
انتخابات  خرداد،   28 جمعه  روز 
با  سیزدهم  دوره  جمهوری  ریاست 
مشارکت بیش از 70 درصد مردم در 
شد  برگزار  کشور  از  خارج  و  داخل 
شرکت  انتخابات  از  دوره  این  در  و 
کنندگان، آرای خود را برای انتخاب 
رئیس جمهور دوره سیزدهم از بین 
ریاست  انتخابات  کاندیدای  چهار 
عبارت  ترتیب  به  که  جمهوری 
رئیسی«،  ابراهیم  »سید  از  بودند 
»محسن  »عبدالناصرهمتی«، 
قاضی  امیرحسین  »سید  و  رضایی« 
اخذ  به صندوق های  زاده هاشمی« 
رأی ریختند. طبق آخرین گزارشات 
با  ابراهیم رئیسی که در دوره قبل  
دوم  نفر  رای  میلیون   15 از   بیش 
شد،  جمهوری  ریاست  های  رقابت 

این بار بیش ترین آرا را کسب کرده 
و رئیس جمهور دوره سیزدهم است. 
ا...  آیت  به  رقبا  تبریک   

رئیسی
شنبه  صبح  اوایل  در  همچنین 
برخی  در  آرا  شمارش  هنوز  که 
شهرها به پایان نرسیده بود، محسن 
و  همتی  عبدالناصر  و  رضایی  
دوره  کاندیدای سیزدهمین  هاشمی 
نامه  در  جمهوری،  ریاست  انتخابات 

ای پیروزی آیت ا... رئیسی را تبریک  
گفتند.

 شوک ردصالحیت ها
های  چهره  مردم،  که  حالی  در 
سیاسی و احزاب خود را آماده حضور 
گسترده در 28 خرداد می کردند اما 
اعالم اسامی تایید صالحیت شده ها 
توسط شورای نگهبان برای انتخابات 
ایجاد  باعث  جمهوری  ریاست 
صالحیت  رد  شد.  جامعه  به  شوک 

علی  الریجانی،  علی  چون  فرادی 
مطهری، اسحاق جهانگیری، مسعود 
اعتراض  و  نارضایتی  باعث  پزشکیان 
نگهبان  شورای  تصمیم  به  برخی 
رسمی  اعالم  از  بعد  همچنین  شد. 
صالحیت  تأیید  نامزدهای  اسامی 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  شده 
با  هم  شده  صالحیت  رد  داوطلبان 
نظر  به  نسبت  اطالعیه هایی  صدور 

شورای نگهبان واکنش نشان دادند.
های  از وعده  دور  به  انتخابی   

پوپولیستی
کاندیدای  برخی  است  گفتنی 
انتخابات ریاست جمهوری یک سری 
وعده های پوپولیستی مثل پرداخت 
فرد،  به هر  تومانی  هزار  یارانه 450 
های  خانم  همه  به  حقوق  پرداخت 
تومانی  میلیون   500 وام  دار،  خانه 
بودند  داده   ... و  جوان  های  زوج  به 
اما نتیجه این دوره از انتخابات نشان 
داد که مردم به این وعده ها توجهی 
نکردند و به آیت ا... رئیسی که وعده 

خاصی نداده بود رای دادند.

دوره  ششمین  خبر:  گروه 
شهر  اسالمی  شورای  انتخابات 
با سیزدهمین  همزمان  روستا  و 
دوره انتخابات ریاست جمهوری 
شهرستان  انتخابیه  حوزه  در 
برگزار  گذشته  جمعه  سیرجان 
شد. در سیرجان ۲۳1شعب اخذ 
رأی به منظور برگزاری انتخابات 
وجود  شورا  و  جمهوری  ریاست 
در  حضور  با  مردم  و  داشت 
مورد  نامزدهای  به  شعب  این 
نتایج  و  دادند  رأی  خود  عالقه 
شهرهای  منتخبین  آرا  قطعی 
خواجوشهر،  پاریز،  سیرجان، 

نجف شهر و بلورد اعالم شد.

امید،  نسیم  خبرنگار  گزارش  به 
فرماندار  الدینی،  بهاء  سهراب 
از  وتشکر  تقدیر  ضمن  سیرجان 
این  در  مردم  حداکثری  حضور 
این  در  داشت:  اظهار  انتخابات، 
شورای  کرسی  هفت  برای  دوره 
رقابت  به  نامزد   67 سیرجان  شهر 
شمارش  پایان   در  پرداختندکه 
فرمانداری  رسانی  اطالع  کمیته  آرا 
اسامی هفت نفرکه اسامی نامزدهای 
حوزه انتخابیه شهرستان را که حائز 
وی  کند.  می  اعالم  آرا  ترین  بیش 
نفر  هزار   21۳ حدود  از  داد:  ادامه 
حدود60  رای  شرایط  واجدین 
در صندوق  را  رای خود  نفر  درصد 

ها انداخته اند.
بر  دال  اخباری  است  گفتنی 
یک  همراهان  برخی  دستگیری 
نامزد انتخابات شورای شهرسیرجان 

دست  رای  فروش  و  خرید  در  که 
افکار  و  است  شده  شنیده  داشتند 
موضوع  این  نتیجه  منتظر  عمومی 

هستند.

با حضور بیش از 60 درصدی مردم پای صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد؛

رئیسی رئیس جمهور سیزدهم شد

بهاء الدینی، فرماندارویژه سیرجان:

مشارکت 60 درصدی مردم سیرجان در انتخابات

گالیه شهروندان از بوی نامطبوع فاضالب جداول خیابان ابوریحان؛
شیب بندی نامناسب

 کانال های هدایت آب های سطحی 
اولیه  ساعت های  و  شب ها  که  است  هفته  دو  به  نزدیک  خبر:  گروه 
صبح از خیابان ابوریحان عبور کنی بوی مشمئزکننده فاضالب جداول 
شهرداری  به  خیابان  این  که  است  حالی  در  این  می شوید.  متوجه  را 
آب های  هدایت  محل  باید  که  جدول هایی  و  است  نزدیک  دو  منطقه 
سطحی باشند در حال حاضر محل جمع شدن فاضالب هستند که باعث 

وجود حشرات موذی و بوی آزاردهنده هستند. 
وضعیت  از  ابوریحان   خیابان  اهالی  امید،  نسیم  خبرنگار  گزارش  به 
و شکایت  بسیار گالیه  زباله ها  و جمع آوری  فاضالب  تنظیف جدول های 
دارند. کرمانی یکی از ساکنین در این باره گفت: این مشکل همیشه بوده 
و به دلیل گرم شدن هوا دوهفته ای هست بیش تر اذیت می شویم آبی که 
از کوچه ها وارد خیابان می شود راه خروج از کانال و جداول ندارد و گنداب 
شده و بوی بدی می دهد. وی ادامه داد: شهرداری منطقه دو با این نقطه 
اقدامی  ندارد ولی بسیار ضعیف است هیچ گونه  500 متر بیش تر فاصله 
برای برطرف کردن آن نمی کند  تا به حال چند بار اهالی به شهرداری 
مراجعه کردند و وضعیت را گزارش دادند اما هیچ خبری از نظافت جداول 

ندیدیم. 
حال  در  آب  و  بود  باز  خیابان  انتهای  قباًل  داد:  ادامه  همشهری  این 
انتهای خیابان در  و  حرکت ولی مدتی است که جداول الیروبی نشدند 
حال حفاری هستند و آب هایی که از کوچه ها و شست و شوی منازل به 
داخل جدول می ریزد می ماند و باعث بوی بد و محل تجمع حشرات موذی 
می شود و از طرفی در ساعت ها خنک شب بوی آن اهالی که اینجا زندگی 
می کنند را اذیت می کند و از طرفی بهداشت محیط به کاسبان به دلیل 
اینگونه  برای  رعایت شود، چرا  بهداشتی  موارد  نظارت می کرد که  کرونا 
باعث  مشکل  این  که  نمی زند  نامه  شهرداری  به  و  نمی کند  اقدام  موارد 

بیماری می شود را برطرف کنند. 
مصطفی اسفندیار پور، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر در این باره 
بیان کرد: برای الیروبی آن چندین بار پیگیری کردیم و الیروبی آن انجام 
می شود اما مشکل اصلی این خیابان شیب بندی است که آّب داخل آن 

جمع می شود و باعث مشکالتی می شود.
 وی در ادامه اضافه کرد: واحد فنی شهرداری اعالم کردند که باید چند 
چاه جذبی حفر شود و مشکل آن را برطرف می کنند، اما این موضوع به 
صورت موقت است و نیاز است که شیب بندی آن کارشناسی و درست 
انجام شود. اسفندیارپور به مشکل آب های سطحی خیابان علمدار اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر حفاری انجام می شود و بخشی از این خیابان 
به سمت کانال هدایت آب های سطحی خیابان میرزا سعید منتقل می شود.
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فرماندار ویژه سیرجان درباره آمار اشتغال زایی 10 هزار نفری 
سال پیش شهرستان سیرجان پاسخ داد:

میزان اشتغال در سامانه رصد ثبت می شوند
فرماندار  خبر:  گروه 
دو هفته پیش در جلسه 
شورای اداری شهرستان 
بیان کرد: » سال گذشته 
اشتغال  کارگروه  در 
و  هزار   ۵ بر  بالغ  استان 
۸۰۰ فرصت شغلی تعهد 
داده شد؛ اما در کارگروه 
 1۰ از  بیش  شهرستان 

هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم که باعث افتخار است.« این موضوع باعث 
مبنایی  بر چه  اشتغال  آمار  این  که  کنند  بیان  برخی شهروندان  که  شد 
آمار  و  ایجاد شغل  موردبررسی  در  بهاءالدینی،  سهراب  اعالم شده است؟ 
بیان کرد: در سیرجان هرسال یک کارگروه تحت عنوان اشتغال با حضور 
رؤسای تمام اداره ها و به ریاست فرماندار تشکیل می شود و استانداری به 
شهرستان اعالم می کند که در سال باید چه تعداد شغل ایجاد شود که 
در این کارگروه بررسی می شود. او در ادامه افزود: هرساله برای سیرجان 
تعداد 6 هزار نفر اعالم می شود اما ما در این کارگروه با توجه به ظرفیت  

شهرستان و نیاز ایجاد شغل میزان 10 هزار نفر را تعیین کردیم.
کارگاه ها  که  است  این صورت  به  اشتغال  میزان   کرد:  اضافه  فرماندار 
ثبت  رصد  سامانه  در  آن   در مجموعه  که  نیرو  هر  ازای  به  و شرکت ها 
می کنند و حتی کسانی که وام اشتغال زایی به آن ها داده می شود نیز جزء 
این سامانه اعالم می شوند که در پایان سال با بررسی سامانه میزان ایجاد 
برای سال جاری میزان 11  بهاءالدینی گفت:  اشتغال مشخص می شود. 
این  پایان سال  تا  امیدواریم  نفر در کارگروه مصوب شده است که  هزار 

تعداد مشغول به کار شوند.

مشارکت چشمگیر خیرین سیرجانی 
در پویش ضیافت همدلی

به  و  جامعه  در  پذیر  آسیب  اقشار  از  حمایت  لزوم  خبر:  گروه 
مناسبت آغاز طرح ضیافت همدلی ، خیرین ونیکوکاران در شهرستان 
سیرجان تاکنون در پنج نوبت جامعه هدف بهزیستی را مورد حمایت 

خود قرار داده اند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی، رییس بهزیستی با اعالم این خبر 
افزود : خیرین ونیکوکاران سیرجان در قالب اهدا سبد های کاال ، وعده 
بهزیستی  کمک  به  گذشته  سال های  همچون   ... و  گرم  غذایی  های 
پنج  در  تاکنون  خیرین  کمکهای  داد:  ادامه  حسینی  دکتر  شتافتند. 
مرحله در اختیار جامعه هدف قرار گرفته که در وحله اول 150 پرس 
غذای گرم به ارزش 2/520/000 میلیون ریال و تعداد 60بن سبدکاال 
به ارزش105/000/000 میلیون ریال و در بخش دیگری از این همدلی 
و  توانخواهان  به  ریال  ارزش 255000000  به  گرم  غذای  پرس   850
مراحل  در   : داشت  اذعان  وی  است.  شده  اهدا  بهزیستی  مددجویان 
بعدی نیز تعداد ۳00 سبدکاال به ارزش ۹00/000/000 میلیون ریال و 
تعداد 100 بسته سبد کاال به ارزش ۳00/000/000 میلیون ریال جهت 
اهدا  بهزیستی  اداره  به  نیازمند تحت حمایت  از خانواده های  حمایت 
گردید. حسینی افزود: جمعی از خیرین ، شرکت معدنی وصنعتی گل 
گهروفرماندهی راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی از عمده 

ترین همراهان بهزیستی در این طرح بوده اند.

خبر

سیزدهمین  انتخاباتی  تبلیغات  شهر:  گروه 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین 
سراسر  در  گذشته  هفته  شوراها  دوره 
امید  نسیم  خبرنگار  شد.  برگزار  کشور 
و  تبلیغات  نحوه  به  گذرا  نگاهی  میدانی 
نامزدها داشته است که  برنامه و شعارهای 

در ذیل می آید. 
 تبلیغات مزاحم و دردسر برای مردم

از جلوی برخی ستادها که عبور کرده باشی 
متوجه نمایی از انواع تبلیغات با عکس های 
عکس های  شوید.  می  اتوکشیده  شیک 
قاب  به  بی تشابه  که  ژست هایی  با  آتلیه ای 
با  عکس های عروس و دامادی نبوده، فقط 
زیر  ای  کلیشه  کلمه  چند  که  تفاوت  یک 
عکس از قبیل خدمتگزار مردمی، شهر زیبا 
و ... نوشته شده است بدون اشاره به شهری 
معضالت  ورای  ترافیکی،  مشکالت  بدون 
شهرسازی، بدون حاشیه و در هر گوشه ای 
با  می خورد.  چشم  به  تبلیغات  شهر،  از 
اینکه شهرداری، فضایی مناسب برای نصب 
گرفته  نظر  در  نامزد ها  انتخاباتی  تبلیغات 
است، باز هم نصب بنر و پرده های تبلیغاتی 
دیده  ساختمان ها  برخی  دیوار  و  در  روی 

می شد. 
 حجم باالی تبلیغات نامزدهای شورا

ابراز  با  سیرجانی  شهروند  یک  امیرزاده 
نارضایتی از نحوه تبلیغات می گوید: حجم 
زیاد  شهر  در  کاندیداها  کاغذی  تبلیغات 
است و گویی شهر به یک آلبوم عکس در 
ابعاد مختلف تبدیل شده است، هزینه های 
باالیی که برای تبلیغات کاغذی صرف می 
چقدر  مگر  آورد  می  پیش  سوال  شودکه 
این  به  که  است  شورا  عضو  یک  حقوق 
که  او  دارد.  احتیاج  تبلیغات  و  بنر  حجم 
از خیابان های اصلی شهر  نزدیکی یکی  در 
ناراضی  بنرها  باالی  از حجم  دارد:  سکونت 
است و بیان می کند: کاندیداهایی که برای 
شهر و زیبایی شعار می دهند با نصب بنر و 
هزینه های گزاف باعث ترافیک در خیابان 
مرکزی شهر شدند و حتی برخی از آن ها 
و  یک  ستاد شماره  مختلف  های  محله  در 

دو راه انداختند. 
 نرخ باالی اجاره ستادهای تبلیغاتی

هزینه  دهد  می  نشان  ها  گزارش  برخی 

تبلیغاتی  ستادهای  اجاره 
برابر   100 نامزدها  برای 
ارزش روز است. اجاره باالی 
ستاد  برپایی  برای  مکان 
حالی  در  انتخابات  تبلیغاتی 
کاندیداهای  برخی  سوی  از 
می شود  انجام  شهر  شورای 
مبالغ  مالکان  از  بعضی  که 
به  را  میلیونی  و  باال  بسیار 
می دهند.  پیشنهاد  آن ها 
موقعیت مغازه برای تشکیل 
و  است  مهم  تبلیغاتی  ستاد 
کاندیداها حاضرند  از  بعضی 
آن ها  به  که  مبلغی  هر 
و  بپذیرند  می شود  پیشنهاد 

از  دارند  تبلیغات  فرصت  که  هفته  یک  در 
این ظرفیت استفاده کنند و به نوعی برخی 
ایام  رسیدن  منتظر  قبل  ماه ها  از  کاسبان 
اثر  بر  که  خسارت هایی  و  بودند  انتخابات 
را  کردن  تحمل  کرونایی  محدودیت های 
اینگونه جبران شود. به عنوان نمونه شنیده 
شده است یک مغازه در چهارراه سپاه برای 
یک هفته 50 میلیون تومان و دیگری 100 
رضا  است.  شده  داده  اجاره  تومان  میلیون 
این  تمام ستادها  گوید:  از کسبه می  یکی 
باعث  و  هستند  من  مغازه  مسیر  در  مدت 
و  اند  شده  اوضاع  این  در  ما  بازار  کسادی 

باید اجاره زیاد بگیرم.
برای  بزرگ  بنرهای  اختصاص   

تبلیغات توسط شهرداری
انتخابات  و  مراسمات  برگزاری  با  همیشه 
شهر پر زباله ای ایجاد می شد که یکی از این 

بود  کاغذی  تبلیغات  و  پوستر  حذف  راه ها 
راستای شهرداری سیرجان  که  در همین 
کار مثبتی که انجام داد، ایجاد اسپیس ها 
ها  تقاطع  اکثر  در  محیطی  تبلیغات  برای 
بود که از نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدها 
چهره  کردن  زشت  و  منازل  دیوار  و  در  بر 
شهر جلوگیری کرد، البته این کار چندین 
مجلس  انتخابات  برای  جمله  از  انتخابات 
اما  داشت.  خوبی  تاثیر  و  شد  انجام  نیز 
قانونی  مهلت  آغاز  با  موضوع  این  بر  عالوه 
شهر  شورای  انتخابات  نامزدهای  تبلیغات 
نصب  از  مواردی  نامزدها  برخی  طرفداران 
سطح  مبلمان  و  تجهیزات  روی  تبلیغات 
شهر دیده شده است در صورتی نامزدهای 
شورای شهر می توانستند روش های جدید 
جای  به  مثال  گیرند،  بکار  را  تبلیغات 
کارناوال های  انداختن  راه  و  پوسترچسبانی 
از  شد  شهروندان  آزار  و  ترافیک  باعث  که 

قابلیت های فضای مجازی استفاده کنند. با 
وجود اینکه چندین و چند مکان تبلیغاتی 
کاندیداها  تبلیغات  برای  مشخص  قبل  از 
هم  توجیهی  های  کالس  و  شده   تعبیه 
هم  باز  است  شده  گذاشته  هم  آنان  برای 
شاهد بی قانونی  برخی نامزدها و هواداران 

آنان بودیم.
توجه  بدون  نامزدها  حامیان  تجمع    

به کرونا
طرح  از  پس  انتخابات  بهداشتی  شیوه نامه 
انتظامی ستاد  امنیتی  در کمیته  بررسی  و 
به  کشور  انتخابات  ستاد  و  کرونا  ملی 
و  رسیده  کرونا  مدیریت  ستادملی  تصویب 
شده  ابالغ  استان ها  تمام  به  دولت  ازسوی 
انتخاباتی  تبلیغات  محافل  برخی  در  بود. 
بود  نشده  رعایت  کرونا  شیوه نامه  این 
در  تبلیغات  اوج گیری  با  همرمان  که 
به  شهر  شورای  نامزدهای  از  برخی  ستاد 

رعایت  بدون  زیاد  جمعیت  ازدحام  محل 
و  شده  تبدیل  بهداشتی  پروتکل های 
دست اندرکاران بهداشت و درمان شهرستان 
هم  نامزدها  از  برخی  است.  کرده  نگران  را 
انتخاباتی  های  محدودیت  به  توجه  بدون 
با  مقابله  ملی  ستاد  سوی  از  شده  وضع 
اقدام  پذیرایی  و  تجمع  هنگام  شب  کرونا 
اجتماعات  در  حضور  به  را  شهروندان  و 
اعتقاد  به  که  اقدامی  کنند،  می  تحریک 
می  سبب  درمان  و  بهداشت  کارشناسان 
فیزیکی  فاصله  رعایت  امکان  تا  شود 
غیرممکن شده ضریب شیوع کرونا افزایش 
از  پس  بویژه  آینده  روزهای  طی  و  یابد 
انتخابات وضعیت شهرستان تبدیل به قرمز 

شود و آمار ابتال باال برود. 
 نامزدهای بی هدف و بدون برنامه 

بنرهای  و  پوسترها  از  میدانی  های  بررسی 
می  نشان  نامزدهای شورای شهر سیرجان 
کرده  نام  ثبت  کاندیداهای  اکثر  که  دهد 
برطرف  برای  ای  برنامه  شهر  شورای  برای 
چون  و  ندارند  شهری  مشکالت  کردن 
وارد  باید  برخوردارند  فامیلی  پشتوانه  از 

شورای شهر شوند. 
پارکینگ  بنود  شهری،  ناتمام  های  پروژه 
در معابر مرکزی شهر، آسفالت بی کیفیت، 
مناسب،  غیر  و  خشکیده  سبز  فضای 
کارکردهای  با  بودجه  نامتناسب  خروجی 
اتاق  و  بر  هزینه  های  سازمان  عمرانی، 
بی  های  کاربری  تغییر  شهرداری،  خلوت 
ضابطه و غیرقانونی و نیروی انسانی مازاد و 
مزاحم شهرداری از جمله مشکالت شهری 

سیرجان است.

گزارش میدانی از روند تبلیغات نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراها  در سیرجان؛

مانور عکس های شیک عروس و دامادی 



شنبه 29 خرداد  1400، شماره 280 ، سال هفتم نسیـم امیدسالمت

مورد  در  شکل گرفته  منفی  نگاه  به  توجه  با  خبر:  گروه 
افزودنی های  و  مواد  دارای  این که  و  پاستوریزه  شیرهای 
مواد  مصرف  و  تهیه  سمت  به  مردم  سالیق  هستند  مختلف 
شیر  از  استفاده  فراوان  خطرات  و  پیداکرده  سوق  محلی  لبنی 

خام و افزایش بیماری های ناشی از آن را به جان خریده اند.
پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون  پور،  موقری  دکتر 
در  مالت«  »تب  آمار  افزایش  به  توجه  با  گفت:  رابطه  این  در 
عزیز  اطالع همشهریان  نکاتی جهت  سطح شهرستان سیرجان 
تب  بیماری  انتقال  راه  عمده ترین  گفت:  او  می شوم.  یادآور 
شیر،  مانند:  غیرپاستوریزه  لبنی  مواد  خوردن  طریق  از  مالت 
پنیرهای محلی و بستنی های غیرپاستوریزه که  ماست، کشک، 
می گیرد.  صورت  می شود  تهیه  سنتی  به صورت  شهر  سطح  در 
جهت  می شود  درخواست  گرامی  همشهریان  از  بنابراین 
جداً  غیرپاستوریزه  لبنیات  مصرف  از  خانواده،  و  خود  سالمتی 

کنند. خودداری 
خانگی   حیوان  که  افرادی  برای  پور   موقری  دکتر  همچنین 
از  دسته  آن  داد:  هشدار  »هاری»  بیماری  مورد  در  دارند 
زدن  چنگ  مراقب  دارند  خانگی  حیوان  که  گرامی  همشهریان 
از  خواهشمندیم  همچنین  باشند.  حیوان  توسط  گازگرفتگی  و 
ولگرد  سگ های  و  وحشی  حیوانات  تحریک  و  شدن  نزدیک 
و  شهر  سطح  در  گله ای  یا  و  تکی  به صورت  روزها  این  که 
روستاها زیاد دیده می شوند خودداری کرده تا موردحمله قرار 
نگیرند. در صورت مشاهده حیوان زخمی به هیچ عنوان آن را 
بگیرید.  تماس  محلی  متخصصان  با  برای کمک  و  نکرده  لمس 
بین  بیماری های مشترک  پور، کارشناس  تاج آبادی  غالمحسین 
کرد:   بیان  موضوع  این  جزئیات  خصوص  در  نیز  دام  و  انسان 
برای  کنند   سعی  بیماری   این  از  پیشگیری  برای  همشهریان 
شیر  از  شده  درست  بستنی  و  پاستوریزه  لبنی  مواد  مصرف 
به اصطالح  و  کنند، شیر محلی  تهیه  معتبر  مراکز  از  پاستوریزه 
جوش  مرحله  به  وقتی  کنید،  گرم  جوش  مرحله  تا  را  فله ای 
آرام،  بسیار  زدن  هم  ضمن  کرد،  سربستن  به  شروع  و  رسید 
شعله  سپس  و  بزند  قل  و  بجوشد  دقیقه   5 تا  که  بگذارید 
از  شیر  سالم سازی  برای  زمان  همین  کنید.  خاموش  را  اجاق 
ادامه  در  او   . است  کافی  آن  ایمن سازی  و  مضر  میکروب های 
باشد،  شده  ترش  به اصطالح  یا  و  باشد  فاسد  شیر  اگر  افزود: 
همچنین  ببرید.  پی  مسائله  این  به  آن  جوشاندن  با  می توانید 
2 ماه در آب نمک  به مدت  باید  از استفاده  را قبل  پنیر محلی 
17 درصد )هشت قاشق غذاخوری سر صاف نمک در یک لیتر 
پنیر  دادن  قرار  قدیمی،  اشتباه  باور  برخالف  و  داده  قرار  آب( 
تب  )عامل  بروسلوزیس  باکتری   رفتن  بین  از  باعث  فریزر  در 

مالت(  نمی شود.

4خبر

فرد:    حیدری  سجاد 
از  جدای  آمارها  طبق 
حوادث؛  و  تصادفات 
دیابت،  باال،  فشارخون 
عروقی،  و  قلبی  بیماری 
عامل  و...  معده  سرطان 
و  است  مردان   سنی  گروه  میر  و  مرگ  مهم 
خود  روح  و  جسم  سالمت  به  مردان  اغلب 
می کنند  فکر  آنان  نمی کنند.  توجهی  چندان 
که اگر نقش اجتماعی آنان زنده و پویا است، 
کمتر  مردان  برخوردارند.  کامل  سالمت  از 
اغلب  و  می کنند  مراجعه  پزشک  به  زنان  از 
بیماری های  علت  به  نیز  پزشک  به  ارجاع 
با  حتی  است،  الزم  که  حالی  در  است  جدی 
برای  منظم  برنامه ای  سالمت،  احساس  وجود 
معاینات پزشکی و مراجعات بهداشتی داشته 
این  اهمیت  و  مردان  سالمت  هفته  باشند. 
موضوع ما را بر آن داشت تا گفت و گویی با 
درمانی  معاونت  کارشناس  رخشانی،  فاطمه 
مسئول  سیرجان،  پزشکی  علوم  دانشکده 

برنامه های این هفته انجام دهیم.

سالمت  هفته  برگزاری  رخشانی  خانم   
مردان با چه هدفی صورت می گیرد؟

هدف از برگزاری  این هفته، افزایش آگاهی 
و  پیشگیری  قابل  بهداشتی  مشکالت  از 
تشویق به تشخیص و درمان به موقع بیماری 
زمینه  و  است  جوان  پسران  و  مردان  در  ها 
مورد  در  بحث  و  کشیدن  چالش  به  برای  را 
مشکالت  مردان،  سالمت  اصلی  موضوعات 
می  فراهم  آنها  سالمت  نیازهای  و  بهداشتی 
کند و شعار امسال هفته بین المللی سالمت 
پاندمی  در  مردان  روان  »سالمت  مردان، 

کووید1۹« است.
شغلی  فشار  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با   
مردان  بخصوص  ها  خانواده  بر  اجتماعی  و 

راهکار چه است؟
پاندمی  طول  در  شده  اجرا  قرنطینه های 
دانشگاه ها،  و  مدارس  تعطیلی  کرونا، 
منزل  در  مجازی  و  غیرحضوری  آموزش های 
روان  بهداشت  اجتماعی،  تعامل  نداشتن  و 
که  را  پسران  به خصوص  جوانان  و  نوجوانان 
در  را  بیشتری  زمان  کووید  دوران  از  قبل 
خارج از خانه سپری می کرده اند، تحت تاثیر 
اجتماعی،  رویدادهای  لغو  با  است  داده  قرار 
برخی  تنها  نه  جوانان  و  نوجوانان  از  بسیاری 

از دست  را  از مهمترین لحظات زندگی خود 
مثل  روزمره ای  فعالیت های  از  بلکه  داده اند، 
گپ و گفت با دوستان و شرکت در کالس های 
مدارس  شدن  بسته  افتاده اند.  دور  هم  درس 
خبرهای  و  امتحان  شیوه های  دانشگاه ها،  و 
آنان  اضطراب  احساس  باعث  نیز  هشدارآمیز 
با دوستان  ارتباط  دادن  از دست  است،  شده 
باعث  که  آمدهایی  و  رفت   و  همکالسی ها  و 
دانش آموزان  از  می شود  روانی  فشار  کاهش 
ممکن  آنالین  آموزش های  است.  گرفته شده 
دیگر  طرف  از  و  نباشد  کننده  اقناع  است 
رواج  دلیل  به  هم  مجازی  فضای  آسیب های 

آموزش های الکترونیکی بیشتر شده است.
مشکالتی  و  کرونا  بیماری  به  توجه  با   
اثرات  این  که  کرد  ایجاد  برای شهروندان  که 
منفی در مردان بیش تر بود، چه خدماتی در 

این زمینه صورت پذیرفت؟
سطح  آمدن  پایین  و  شغل  دادن  دست  از 
های  بحران  سبب  مدت  این  در  درآمد 
در  افسردگی  و  روانی  مشکالت  و  اقتصادی 
بیم مردان و جوانان شد که خدمات سالمت 
رفع  برای  آموزش  شامل  دوره  این  در  روان 

خدمات  ارائه  کرونا،  به  مربوط  های  استرس 
ارائه  و  غربالگری  و  آموزش  شامل  پیشگیرانه 
در  بخصوص  روانپزشکی  اورژانس  خدمات 

زمینه پیشگیری از خودکشی است.

 این خدمات به چه صورت انجام می شد؟
خدمت   5 از  یکی  روان  سالمت  خدمات 
اصلی )تن سنجی، اندازه گیری سطح فعالیت 
بدنی، غربالگری مصرف و مواجهه با دخانیات، 
سالمت  خدمات  و  ای  تغذیه  عادات  بررسی 
مراقبین سالمت  توسط  که  باشد  ( می  روان 
و بهورزان در پایگاه های سالمت و خانه های 
های  گروه  برای  رایگان  صورت  به  بهداشت 
ارائه  و سالمند  میانسال  نوجوان، جوان  سنی 
به پزشک،  نیازمند مداخله  موارد  و  می شود 
مراکز  در  مستقر  تغذیه  و  روان  کارشناسان 

ارجاع داده می شود. 
از   میزان مشارکت مردان برای استفاده 

این خدمات چگونه است؟
خدمات  این  به  مردان  استقبال  متاسفانه 
تنها   ۹۹ سال  در  که  طوری  به  بوده  کمتر 
حدود 10 درصد مردان میانسال در سیرجان 
کردند  دریافت  کامل  طور  به  را  خدمات  این 
می  درصد   ۳0 آن  انتظار  حداقل  حالیکه  در 
10درصد  این  به  دستیابی  همچنین  باشد. 
مراجعه  که  میانسالی  مردان  به  معطوف  تنها 
 ۹۹ سال  دوم  نیمه  از  بلکه  نبود،  حضوری 
ارائه  تلفنی  به صورت  این خدمات  از  بخشی 

شده است.
و  ابتال  مستعد  را  مردان  که  دالیلی   
عوارض بیشتر کووید می کند چی بوده است؟

بودن،  شاغل  بیولوژیک،  پذیری  آسیب   
مسئولیت خرید مایحتاج، بیماری های مزمن، 
ناسالم  رفتارهای  و  فرهنگی  غلط  باورهای 
مردان  اکثریت  بودن  شاغل  باشد.  می  آنها 
که  می شود  سبب  خانواده  نان آور  عنوان  به 
تماس های آنان با محیط خارج از خانه بیشتر 
از سایر افراد خانواده بوده و در معرض خطر 
معرض  در  که  کارکنانی  گیرند  قرار  بیشتری 
باید  و  کروناویروس هستند  با  بیشتر  مواجهه 
بنا را بر آن بگذارند که اطرافیان آنها از فامیل، 
آلوده  و...  آشنا  و  دوست  همکار،  همسایه، 
هستند. تنها با پذیرش این اصل است که به 
و  کرد  خواهند  توجه  خود  شخصی  حفاظت 
همه  احتیاطات  و  بهداشتی  اصول  اکثر  حد 
به  همچنین  کرد،  خواهند  رعایت  را  جانبه 
محافظت  برای  کنترلی  و  پیشگیرانه  اقدامات 
کرونا  ویروس  با  مواجهه  برابر  در  کارگران  از 
و  انجام شده  کار  نوع  به  بسته  آن  به  ابتال  و 

آن،  با  مواجهه  ریسک 
نیاز است. 

سالمت  بحث  در   
هایی  چالش  ترین  مهم 
حال  در  مردان  که 
رو  روبه  آن  با  حاضر 

هستند چی هست؟
چالش های  مهم ترین 
باور  مردان،  سالمت 
بر  مبنی  مردان  غلط 
تر  قوی  و  بودن  برتر 
نسبت  مردان  بودن 
نتیجه  در  و  زنان  به 
بر  تمرکز  ماندن  مغفول 
است.  خودشان  سالمت 
است  باورها  همین  با 
به  کمتری  مردان  که 
مراجعه  درمانی  مراکز 
انجام  به  و  می کنند 
آزمایش تن می دهند یا 
رعایت  به  زنان  از  کمتر 
تعریف  بهداشتی  اصول 
شستشوی  مانند  شده 

دستکش  و  ماسک  از  استفاده  دست ها، 
مربوط  آمارهای  انتشار  می ورزند.  مبادرت 
بیماری  اثر  در  مردان  میر  و  مرگ  و  ابتال  به 
بر  می تواند  که  است  مواردی  از  کووید1۹ 
برای محافظت در  این رویکرد غلط  شکستن 

مقابل کرونا موثر باشد.
تر  شایع  مردان  در  هایی  بیماری  چه   

است؟ 
فشارخون   ( عروقی  قلبی  های  بیماری     
بیماری  و  قلب  عروق  بیماری  دیابت،  باال، 
در  بویژه  میر  و  مرگ  مهم  عامل  مغز(  عروق 
می  شمار  به  سالمند  و  میانسال  سنی  گروه 
متاثر  بیشتر  را  مردان  ها  بیماری  این  رود.  
بیماری  این  به  ابتال  همچنین  و  سازند  می 
و مرگ  ابتال  عامل خطر مهمی در شدت  ها 
رود.  می  به شمار   1۹ کووید  از  ناشی  میر  و 
به خصوص در گروه  از مردان  درصد کثیری 
زمینه ای  مزمن  بیماری های  دارای  میانسال 
غیرواگیر هستند لذا برای پیشگیری از ابتال و 
مرگ ناشی از کووید نیازمند توجه و مراقبت 
ناسالم،  تغذیه  همچنین  هستند.  بیشتری 

استعمال  و  چاقی  و  ناکافی  بدنی  فعالیت 
از مهمترین دالیل بیماری های غیر  دخانیات 

واگیر است.
 خانم رخشانی مردان برای پیشگیری از 

این موضوعات چه کارهایی انجام بدهند؟ 
خود  از  محافظت  برای  مردان  است  الزم   
بیماری های  عوارض  سایر  و  کرونا  مقابل  در 
دوره  در  خود  ناسالم  رفتارهای  به  غیرواگیر 
ارتقا  طرفی  از  و  دهند  پایان  کرونا  شیوع 
بهداشت  وزارت  وظیفه  تنها  مردان  سالمت 
دستگاه  بین  همکاری  نیازمند  بلکه  نیست 
می  مردان  خود  مشارکت  و  مختلف  های 
آگاهی  ارتقا  کنیم  دنبال  باید  آنچه  باشد. 
ارائه  نحوه  تغییر  سالمت،  به  مردان  دیدگاه 
حساسیت  برای  بهداشتی  های  مراقبت 
هایی  برنامه  ایجاد  مردان،  نیازهای  به  بیشتر 
مردان  و  پسران  که  جامعه  و  مدارس  در 
ارتباط  ایجاد  همچنین  و  دهد  قرار  هدف  را 
بین سیاست های بهداشتی و اجتماعی برای 

پیگیری بهتر اهداف سالمت مردان است.

گفت و گو با فاطمه رخشانی، کارشناس معاونت بهداشتی دانشکده پزشکی سیرجان، به مناسبت هفته جهانی سالمت مردان؛

بی تفاوتی مردان به سالمت خود

هشدار برای جلوگیری از ابتال به دو بیماری مشترک انسان و دام؛

افزایش آمار »تب مالت« در سیرجان

بیماری  های قلبی عروقی ) 
فشارخون باال، دیابت، بیماری 

عروق قلب و بیماری عروق مغز( 
عامل مهم مرگ و میر بویژه در 
گروه سنی میانسال و سالمند به 
شمار می رود. این بیماری ها 

مردان را بیشتر متاثر می سازند 
و همچنین ابتال به این بیماری ها 
عامل خطر مهمی در شدت ابتال 
و مرگ و میر ناشی از کرونا به 

شمار می رود. 



5 حوادث و رویداد  نسیـم امید
نجات یک همشهری
 با بالگرد اورژانس

و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس  حوادث:  گروه 
رسانی  امداد  از  پزشکی  علوم  دانشکده   حوادث  مدیریت 
یک بیمار6۵ ساله توسط بالگرد در منطقه کفه مر خبرداد.

مردی  بیمار  گفت:  خبر  این  اعالم  با  پور،  حیدر  اهلل  نبی 
الزم  معاینات  از  پس  و  بود  مغزی  عالئم سکته  با  ساله   65
اورژانس  خیرآباد،  پایگاه  شیفت  های  تکنیسین  توسط 
مجهز  مراکز  به  بیمار  سریع  انتقال  جهت  سیرجان  هوایی 
پس  بالفاصله  افزود:  ادامه  در  شد.وی  فراخوانده  درمانی 
گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  پد  به  بالگرد  رسیدن  از 
گهر، بیمار از آمبوالنس زمینی تحویل گرفته و در کمتر از 
این عملیات  افزود:  17 دقیقه به سیرجان منتقل شد.  وی 
تیم  و  پزشکی  فوریتهای  نیروهای  تالش  با  امدادرسانی 
هم  بیمار  و  شد  انجام  موفقیت  با  سیرجان  پرواز شهرستان 
معاینات  سیرجان جهت  غرضی  دکتر  بیمارستان  در  اکنون 
این  است  گفتنی  باشد.  می  بستری  درمان  ادامه  و  تکمیلی 
اورژانس  پایگاه  از  بهادر  و  نیکخو  آقایان  توسط  ماموریت 
خیرآباد و آقایان کریمی و ساالری از پرسنل اورژانس هوایی 

و همچنین کادر پرواز اورژانس هوایی سیرجان انجام شد.

مراقب حمله خزندگان باشید
گروه خبر: با توجه به شروع فصل گرما و هجوم جانوران 
های  حاشیه  به  عقرب  و  مار  جمله  از  خطرناک  زهردار 
است  الزم  ها  خیابان  و  کوچه  حتی  و  روستاها  و  شهرها 
که همشهریان محترم مسایل ایمنی را در هنگام مشاهده 

این دسته از جانداران رعایت کنند . 
تاج آبادی پور کارشناس بیماری های معاونت بهداشتی 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده 
به  محترم  های  خانواده  گفت:  باره  این  در  نیز  سیرجان 
فرزندان خودشان نیز آموزش دهند که در صورت مشاهده 
مار ، عقرب و یا هر گونه ای از حیوانات وحشی و خزندگان 
تا  کرده  خودداری  جداً  ها  آن  تحریک  و  نزدیک شدن  از 
تماس   125 با  سریعا  و  نگیرند  قرار  آسیب  و  گزش  مورد 
نشانی  آتش  خبره  و  دیده  آموزش  نیروهای  تا  بگیرند 
صورت  به  جانوران  از  دسته  این  به  رساندن  آسیب  بدون 
وی  بازگردانند.  طبیعت  دامان  به  و  گرفته  را  آنها  اصولی 
پیشگیری  همیشه  که  بدانند  عزیز  همشهریان  داد:  ادامه 
مشاهده  هنگام  در  ماجراجویی  از  و  است  درمان  از  بهتر 
شدند  مواجه  گزش  با  چنانچه  و  بپرهیزند  جانداران  این 
بدون فوت وقت به مراکز درمانی و اورژانس بیمارستان ها 
مراجعه کنند تا کادر پرتالش درمان، زمان طالیی درمان 

گزش را از دست ندهند.

شنبه 29 خرداد  1400، شماره 280 ، سال هفتم خبر

مقایسه مصرف برق پنکه، کولرآبی و گازی
دارند  متفاوتی  مصرف  ایستاده  و  سقفی  جمله  از  مختلف  های  پنکه 
و  وات   100 عموما  سقفی  های  پنکه  گفت  توان  می  کلی  طور  به  اما 
پنکه های معمولی عموماً 70 وات توان مصرفی دارند. در طرف مقابل 
توان مصرفی کولرهای گازی عموماً به دو هزار و ۳00 وات می رسد و 
کولرهای آبی 600 وات برق مصرف می کنند. با همین ارقام می توان 
برق  آبی  کولرهای  برابر  چهار  تقریب  گازی  کولرهای  که  گرفت  نتیجه 
مصرف می کنند و مصرف کولرهای آبی بین شش تا هشت برابر پنکه 
ساعت،  کیلووات   25 حدود  پنکه  گفت  توان  می  حساب  این  با  است. 
کولرآبی 180 کیلووات ساعت و کولر گازی 480 کیلووات ساعت در ماه 

برق مصرف می کند.
 70 ماهانه  تواند  می  تنهایی  به  کولرگازی  که  زد  تخمین  توان  می 
بگذارد.  دستان  روی  مختلف خرج  مناطق  به  بسته  هزارتومان  تا 120 
هزینه برق کولرآبی می تواند بین ۳0 تا 50 هزار تومان باشد و استفاده 

از پنکه کمتر از پنج هزارتومان به مبلغ قبض برق اضافه می کند.
مقایسه هزینه های پنکه، کولرآبی و گازی

ماه  در  خانه  داشتن  نگه  برای خنک  کمتری  قدرت  ها  پنکه  طبیعتاً 
اقتصادی  نظر  از  دهد  می  نشان  ها  بررسی  اما  دارند  سال  گرم  های 
آن حدود  است چرا که خرید  به صرفه  زیادی  تا حد  پنکه  از  استفاده 
یک تا سه میلیون خرج دارد، هزینه ای بابت سرویس و تعمیر دوره ای 
پرداخت نخواهد کرد و ماهی در حد پنج هزار تومان به قبض برقتتان 

اضافه می شود.
کولر  خرید  برای  میلیونی   10 تا  سه  اولیه  هزینه  بر  عالوه  کولرآبی 
تومان  هزار   100 حدود  سال  هر  آن،  نصب  هزارتومانی   200 هزینه  و 
برای سرویس و تعمیر خرج روی دستتان می گذارد. خرج های استفاده 
از  استفاده  کرد.  احساس خواهید  برق  قبض  روی  بیشتر  را  کولرآبی  از 
اضافه  برق  مبلغ قبض  به  تا 50 هزارتومان  بین ۳0  تواند  کولرآبی می 
کند. عالوه بر هزینه های برق،باید توجه داشته باشید که کولرهای آبی 
مصرف آب بسیار باالیی دارند. آمارهایی وجود دارد که نشان می دهد 
بخار می شود. سرانه مصرف آب  آبی  در کولرهای  لیتر آب  روزانه 20 
کار  روز   10 تنها  اندازه  به  که  شده  محاسبه  سال  در  لیتر   2۳0 نفری 
کردن یک کولر آبی است. خرید کولرهای گازی بین ۹0تا ۳0 میلیون 
تومان خرج دارد. اتفاقی که باعث شده هزینه 200 هزارتومانی نصب و 
تعمیرات در بین خرج های کولرگازی گم شود. به خصوص که استفاده 
از این کولرها ممکن است ماهانه 70 تا 12 هزار تومان به مبلغ قبض 
برق اضافه کند. احتماالً بهترین روش که می تواند هم از نظر اقتصادی 
به صرفه باشد و هم بتوان با آن خانه را خنک نگه داشت این است که به 
طور کلی اصل را بر استفاده از پنکه بگذاریم و تنها در صورتی که پنکه 
برویم.  کولر  کردن  روشن  سراغ  نبود،  پاسخگو  خانه  کردن  برای خنک 
توجه داشته باشید که یک کولرآبی تقریباً به اندازه 10 پنکه خرج روی 

دستتان می گذارد.

 گروه شهر: به مهربانی کردن  با حیوانات در اسالم 
قوانین  مدنی  جوامع  در  است.  شده  سفارش  بسیار 
شده  گرفته  نظر  در  حیوانات  برای  خوبی  حمایتی 
است و برای آزار دهندگان حیوانات مجازات سختی 
نظر گرفته شده است. در داستان راستان آمده  در 
به زنده ماندن  به خاطر آب دادن یک چوپان  است 
یک سگ خداوند متعال گناهان آن فرد را بخشید. 
در چند سال اخیر آمار سگ های بدون صاحب در 
سطح شهر افزایش یافته بود که شهرداری اقدام به 
احداث سر پناه برای آنها کرده است اما در پناهگاه 
گرمای  و  آبی  کم  غذایی،  کم  قبیل  از  مشکالتی  با 

شدید روبه رو هستند و دارند تلف می شوند. 

  نگران سالمت فرزندانمان هستیم
به  خصوص  این  در  سیرجانی  شهروند  یک 
برای  گذشته  شب  چند  امید،گفت:  خبرنگارنسیم 
موقع  و  رفتم  ولیعصر  خیابان  به  فروشگاه  از  خرید 
روبه  فردوسی  خیابان  در  الی 8 سگ   7 با  برگشت 
رو شدم که واقعا خطرناک است اگر این سگ ها به 
من حمله می کردند در آن ساعت کسی کاری نمی 

توانست انجام بدهد.
سگ  این  شهرداری  کرد:   اضافه  همشهری  این   
ها را جمع آوری می کند و پس از عقیم سازی رها 
می  رها  کجا  در  که  کند  اعالم  باید  ابتدا  کند،  می 
شوند و دوم  باید قالده کند تا شهروندان سگ های 
بی خطر را بشناسند. کورکی یکی از اهالی آباده در 
این خصوص بیان داشت: من کارمند گل گهر هستم 
و ساعت 5 صبح کمربندی شاهد سوار اتوبوس می 
شوم که در مسیر خانه تا کمربندی سگ های ولگرد 
او ادامه  زیادی است که برای ما خطر ساز هستند. 
داد: چند ماه قبل یک گله از این سگ ها به یکی از 

هم محله ای های ما حمله و آن را زخمی کردند.
  نبود امکانات در پناهگاه سگ ها

شهروندان  از  بسیاری  نارضایتی  ولگرد  سگ های 
که  موضوعی  است.  داشته  همراه  به  را  سیرجانی 
سگ های  آوری  جمع  و  ساماندهی  قانون،  براساس 
شهرداری  که  است  شهرداری ها  برعهده  ولگرد 
برای  مکانی  احداث  و  جانمایی  به  اقدام  سیرجان 
با  مکان  این  اما  است،  کرده  سگ ها  این  نگهداری 
مکان  این  ابتدا  است  رو  روبه  متعددی  مشالت 
شدن  دپو  بعدی  مورد  و  ندارد  برق  مثل  امکاناتی 
تر  بیش  که  طوری  به  است  مکان  این  در  ها  سگ 
از ظرفیت آن سگ جمع آوری شده است و از طرف 
فضای  در  و  هاست  آن  به  رسانی  غذا  بحث  دیگر 
مجازی و برخی خبرگزاری ها از هم نوع خواری این 

حیوانات عکس منتشر شد.
 موضوعی که در مدیریت این سگ ها وجود دارد 

بحث جمع آوری و ورود سگ ها به پناهگاه با عقیم 
مشکالت  این  و  نیست  برابر  آن  خروجی  و  سازی 

زیادی را به وجود آورده است.
  آمار پایین عقیم سازی در مقابل زنده گیری

حیوانات  حامی  انجمن  نماینده  فیروزآبادی،  امیر 
سیرجان در این باره گفت: در زمینه کنترل جمعیت 
همکاری  با  پیش  سال   ۳ صاحب  بدون  های  سگ 
بیست  کیلومتر  در  پناهگاهی  شهرداری  و  شورا 
ساخته شد که یک سال بعد مطابق با دستورالعمل 
عملیات عمرانی جهت تکمیل محل نگهداری صورت 
پذیرفت و به مدت چند ماه عملیات عمرانی تمام شد 
و قرارداد زنده گیری با آقای خادمی منعقد شد.  او 
در ادامه افزود: با توجه به این که  200  قالده سگ 
از قبل در پناهگاه بود و قرارداد عقیم سازی دوماه 
پذیرفت  صورت  گیری  زنده  داد  قرار  انعقاد  از  پس 
ورودی  به حجم  توجه  با  که  باعث شد  امر  این  که 
هماهنگ  سازی  رها  و  سازی  عقیم  با  پناهگاه  به 
بماند.  عقب  قالده   400 سازی  عقیم  و  نباشد 
نگهداری  بحث  در  متاسفانه  داد:  ادامه  فیروزآبادی 
تامین خوراک با توجه به شیوع کرونا پسماند غذای 
گل گهر نیروی دریایی بسیار کم شده  و یک سری 

مشکالت ایجاد کرد که در  کارگروه کنترل جمعیت 
سگ های بدون صاحب در فرمانداری  این موضوع 
وزارت کشور که یکی  اجرای دستورالعمل  و  مطرح 
متناسب  پناهگاه  خروجی  و  ورودی  آن  بندهای  از 
با عقیم سازی باشد و سگها در محل نگهداری دپو 
نشوند، مصوب ای صورت گرفت و مقرر شد که این 
بند اجرا شود، چون خوراک کافی نبود و سگ های 
وی  هستند.  پناهگاه  به  انتقال  حال  در  هم  روستا 
داریم  مسئوالن  و  مردم  از  خواهشی  کرد:  اضافه 
بحث  در  و  دامپزشک  نفر  یک  دستورالعمل  طبق 
باشند.همچنین  مجموعه  این  کمک  خوراک  تامین 
که  حدی  در  کرده  ایجاد  مشکالتی  برق  نبود 
است  نیاز  و  هستند   شدن  خراب  حال  در  داروها 
البته  شود،  وصل  سریعتر  هرچه  پناهگاه  برق  که 
خانم  و  شهردار  به  را  موضوعات  این  گذشته  هفته 
شورا  شهر  خدمات  کمیسیون  مسئول  جهانشاهی 
باشیم  اتفاقات خوب  امیدوارم شاهد  و  مطرح کردم 
این بزرگواران خیلی برای حل  و در این چند سال 

مشکالت پناهگاه کمک کردند.
  فراخوان کمک  برای تهیه

 غذای سگ ها در پناهگاه
اطالعیه ای هفته گذشته از سمت انجمن حمایت 
از حیوانات سیرجان برای کمک رسانی به سگ ها 
بیان شده  آن  در  که  منتشر شد  مجازی  فضای  در 
سگ  پناهگاه  در  خطر  وضعیت  به  توجه  با   « بود: 
های بالصاحب سیرجان لطفا همشهریان مبلغی به 
شماره  60۳770161145۹188   امیر فیروزآبادی 
خریداری  نان  ها  سگ  این  برای  تا  کنند  واریز 
برای خودتان  با دادن صدقه  امر خیر  این  شود، در 
شهروندان  همچنین  شوید.«  شریک  فرزندانتان  و 
می توانند پسماند غذاهای خود را به واحد پسماند 
شهرداری تحویل داده تا در این روزها غذای سگ ها 

در پناهگاه تامین شود.

گزارشی از وضعیت سگ های بدون صاحب و مشکالتی که برای نگهداری آن ها در پناهگاه وجود دارد؛

کمبود نان، غذا و گرمای شدید در پناهگاه

شهروندان محترم سیرجانی  با توجه 
به وضعیت خطر در پناهگاه سگ های 

بالصاحب سیرجان لطفا مبلغی به شماره  
60۳۷۷01611۴۵۹1۸۸  )امیر 

فیروزآبادی( واریز کنند تا برای این 
سگ ها نان خریداری شود.

برگ  دو  ارائه  با  پور  شهسوار  محمدسجاد  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
مالکیت  سند  که  است  مدعی  شماره 1۳4 سیرجان  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه 
ششدانگ پالک ۲۰9۳۵ فرعی از ۵۰۸7 اصلی واقع در بخش ۳6 کرمان بنام خانم/ آقای 
محمدسجاد شهسوار پور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ 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 1۰ 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: شنبه 14۰۰/۳/۲9-  محمد آرمانپور - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای معظمه ملک پور افشار با ارائه دو برگ استشهادیه از 
دفتر اسناد رسمی شماره ۲۸ سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۵77۵ 
فرعی از 6۵1۸ اصلی واقع در بخش ۳7 کرمان بنام خانم/ آقای معظمه ملک پورافشار ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 1۲۰ 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 1۰ 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: شنبه 

14۰۰/۳/۲9-  محمد آرمانپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

خانم/ آقای مجید زارعی دولت آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
194 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 4146 فرعی از ۲۳1۲ اصلی واقع در 
بخش ۳۵ کرمان بنام خانم/ آقای مجید زارعی دولت آبادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ 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 1۰ 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 رهن بانک مسکن نیز می باشد. تاریخ انتشار: 

شنبه 14۰۰/۳/۲9-  محمد آرمانپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



شنبه ۲9 خرداد 1400- سال هفتم- شماره ۲۸۰

گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146

تبلیغات : 0۹1۳۹4500۹6
مدیر مسئول: 0۹1۳۳470728
روابط عمومی: 0۹162756265

چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات

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 - 4220160۹
فکس:422۳۳672

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

فلسفه بزرگ نماز 
گروه فرهنگ: سوره عنکبوت، آیه 45 

َعَن  تَنهی  الًصلوَه  اَِن  الًصلوَه  اَقِِم  َو  الِکتِب  ِمَن  اِلَیَک  اوِحی  اُتُل مآ 
اَکَبُر َو اهلُل یَعلَُم ما تَصَنعوَن الَفحشآِء َو الُمنَکِر َو لِذُکر اهللِ 

عامل  نیرومندترین  یاد  به  را  انسان  نماز،  طبیعت  که  روز  آن  از 
اثر  دارای  اندازد،  می  معاد  و  مبدأ  به  اعتقاد  یعنی  بازدارنده 
ایستد  می  نماز  به  که  انسانی  است.  منکر  و  فحشا  از  بازدارندگی 
و تکبیر می گوید، خدا را از همه چیز برتر و باالتر می شمرد، به 
یاد نعمت های او می افتد، حمد و سپاس او را می گوید، او را به 
افتد، به  او می  رحمانیت و رحیمیت می ستاید، به یاد روز جزای 
یاری می جوید و می خواهد که  او  از  اعتراف می کند،  او  بندگی 
به راه راست هدایتش کند و از راه کسانی که بر آنها غضب شده و 
از گمراهان به خدا پناه می برد. بدون شک، در قلب و روح چنین 
و جهشی  پاکی  به سوی  و حرکتی  به سوی حق  انسانی، جنبشی 
در  کند،  می  رکوع  خدا  برای  او  کند.  می  پیدا  تقوی  سوی  به 
پیشگاه او پیشانی بر خاک می نهد، غرق در عظمت او می شود و 
خودخواهی و خودبرتربینی ها را فراموش می کند، به یگانگی خدا 
و رسالت پیامبر )ص( گواهی می دهد و بر او و خاندانش درود می 
فرستد و از خدا می طلبد که در زمرۀ بندگان صالح او قرار گیرد. 
کند؛  می  ایجاد  او  وجود  در  معنویت  از  موجی  کارها،  این  همۀ 
این  شود.  می  محسوب  گناه  برابر  در  نیرومندی  سد  که  موجی 
عمل چند بار در شبانه روز تکرار می گردد و در حاالت گوناگونی 
که انسان به علت مشغولیات مادی از خدا غافل است، او را به یاد 
مقدمات  آمادۀ  که  هنگامی  گذشته،  این  از  اندازد.  می  اعلی  مبدأ 
نماز می شود، خود را شست و شو می دهد و پاک می کند، حرام 
بارگاه دوست می رود.  به  از خود دور می کند و  را  و مال غصبی 
برابر خط فحشا و منکرات دارد.  بازدارنده در  تأثیر  امور،  این  همۀ 
این اثر نماز به قدری اهمیت دارد که در بعضی از روایات اسالمی، 

معیار سنجش نماز مقبول و غیر مقبول خوانده شده است. 
امام صادق )ع( می فرماید: »کسی که دوست دارد ببیند نمازش 
از  را  او  نماز  این  آیا  ببیند  باید  نه،  یا  شده  الهی  درگاه  مقبول 
بازداشته،  که  مقدار  به همان  نه؟  یا  بازداشته  منکرات  و  ها  زشتی 
و  مراتب  منکر، سلسله  و  فحشا  از  نهی  البته  است.«  قبول  نمازش 
درجات زیادی دارد و هر نمازی به نسبت رعایت شرایطش دارای 
بعضی از این درجات است. ممکن نیست کسی نماز بخواند و هیچ 
و هر چند  باشد  نمازش صوری  نبخشد. هر چند  او  در  اثری  گونه 
گونه  این  است.  تأثیرش کم  نماز  گونه  این  البته  باشد.  گناه  آلودۀ 
تر خواهند شد.  آلوده  این هم  از  نخوانند،  را  نماز  اگر همین  افراد 
ادا می  پیامبر  با  را  نماز  انصار  از  در روایتی می خوانیم که جوانی 
)ص(  پیامبر  به  را  ماجرا  این  بود.  زشتی  گناهان  آلودۀ  اّما  کرد 
عرضه داشتند. حضرت فرمود: »سرانجام نمازش روزی او را از این 
اعمال باز می دارد.«          * تفسیر قرآن، آیت ا.. مکارم شیرازی

 معرفت

ویژه

تقاضای وام مسکن مدت دار کم بهره به کارگران
ایسنا: هادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمن های صنفی 
مسکن  شدن  تر  سهل الوصول  لزوم  بر  ساختمانی  کارگران 
کارگران تاکید و پرداخت وام های مسکن مدت دار با بهره کم به 
کارگران را خواستار شد. وی بر پرداخت وام های مسکن مدت دار 
و کم بهره به کارگران تاکید کرد:کارگران توان پرداخت اقساط 
وام را ندارند مگر آنکه اقساط وام مسکن برای گروه کارگری 

مدت دار باشد و وام ها با بهره پایین پرداخت شود، و انتظار ما اتمام تمام طرح های نیمه 
کاره و به نتیجه رساندن آنها و و انتقال آن ها با نگرش کارگری به حوزه کارگری است.

مردان غربالگری سرطان انجام دهند
در  داخلی  متخصص  نژاد،  ایران  امین  دکتر  امید:  نسیم 
خصوص بیماری مردان به مناسبت هفته سالمت مردان گفت: 
اکثرا شامل بیماریهای قلبی وعروقی  دیابت ، فشارخون باال، 
بیماریهای غده پروستات و بیماریهای گوارشی، روماتیسمی، 
الزایمر، بیماریهای اعصاب وروان، سرطان ریه، حوادث وتروما 
نیز مردان را درگیر می کنند. وی افزود: برای پیشگیری، فعالیت 
ورزشی مداوم ومنظم،  رژیم غذایی متعادل ومناسب،پرهیز از 
مصرف دخانیات و انواع مواد مخدر وقلیان والکل کنترل دقیق و منظم فشارخون 

وقند خون، ،آرامش روحی پرهیز از استرس و درنهایت انجام غربالگری های 
سرطان مناسب هر سن انجام داد. 

تمدید مهلت ثبت نام کتاب های درسی میان پایه 
فردای کرمان: سیدقوام رضا میرحسینی، معاون پژوهش، 
برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان گفت: 
»مهلت ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان میان پایه به 
مدت پنج روز از یکم تا پنجم تیرماه 1400، تمدید شد. 
وی افزود: پس از پایان مهلت تمدید ثبت نام میان پایه ها، 
دانش آموزان ورودی پایه های اول، هفتم و دهم می توانند از 

ششم تیرماه پس از ثبت نام در مدرسه با مراجعه به سامانه ی irtextbook.ir  سفارش 
کتاب درسی خود را ثبت کنند. مسئولیت بررسی، اطالع رسانی و پیگیری سفارش 

دانش آموزان بر عهده ی مدارس است.

)

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

نسیم سالم
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خودداری از دوقطبی سازی های 
نادرست 

انتخابات ریاست جمهوری  امید: سیزدهمین  امید:  نسیم   نسیم 
و ششمین انتخابات شوراهای شهر و روستا هفته گذشته در سراسر 
باره  این  نکاتی چند در  انتخابات،  نتیجه  از  فارغ  برگزار شد.  کشور 

بیان می شود:
1-اکنون باید از فضای انتخابات خارج شویم . دوقطبی سازی های 
اهداف  با  سیاسی  های  جریان  و  افراد  برخی  سوی  از  که  نادرست 
از پیشرفت و توسعه کشور می شود  سلبی پیگیری می شود مانع 
و همه ضمن نظارت و مطالبه گری به افراد برگزیده برای پیشرفت 
کشور و شهرمان کمک کنیم. بی اخالقی سیاسی از هر طرف مذموم 
برطرف  برای  پیشنهاد  همراه  به  مسئوالنه  نظارت  است.  ناپسند  و 
البته  است.  قبول  قابل  و  پسندیده  معضالت  و  مشکالت  کردن 
اصالح  جناح  دو  ورزی  غرض  بدون  عالمانه  نقد  و  ورزی   سیاست 
طلب و اصولگرا از یکدیگر در یک جامعه مدنی اسالمی قابل قبول 

و پذیرفته است.
2-رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلویزیونی خود در روز نخست 
راست  و  چپ  غلط  های  بندی  تقسیم  اینکه  به  تاکید  با  فروردین 
باید کنار گذاشته و فقط آینده کشور مدنظر گرفته شود خاطرنشان 
کردند: اختالف در سلیقه و بینش اشکالی ندارد اما این مسائل نباید 

بر هم زننده وحدت ملی باشند.
برخوردار  ای  ویژه  جایگاه  از  ما  کشور  در  جمهوری  ریاست   -۳
است. دومین شخص در حاکمیت است. ساختن کشور به تنهایی از 
دست یک نفر بر نمی آید. وظیفه همه است که او را در رسیدن به 

اهداف و برطرف کردن مشکالت کشور یاری رسانیم.
4-شورای شهر یک نهاد مدنی و مردمی است که طبق قانون یک 
معامالت شهرداری  تصویب  انتخاب شهردار،  قبیل  از  سری وظایف 
برطرف کردن  برای  لوایح  و  و تصویب طرح  بر شهرداری  نظارت  و 
مشکالت و معضالت  شهری را بر عهده دارد. شورای شهر نهاد مدنی 
و فرصتی برای خدمت است تا اعضای راه یافته ی شورا وظیفه شان 
را به شهروندان ادا کنند. وظیفه اصلی شوراها نظارت است و عمده 
این نظارت بر طبق قانون شوراها در حوزه مالی است لذا شوراهای 
شهر باید شناخت دقیقی از منابع مالی داشته باشند تا بتوانند برنامه 
ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشند. انتخاب شهردار، نظارت 
به  پاسخگویی  شهرداری،  های  سازمان  عامل  مدیران  عملکرد  بر 
مطالبات و مشکالت مردم، برنامه ریزی و مدیریت طرح های شهری 

را بر عهده دارند.
شهری  زمینه  در  نیست  قرار  شورا  اعضای  دیگر  مهم  5-نکته 
تخصص داشته باشند. وقتی فردی رای و اعتماد مردم را کسب کرده 
است مدیون مردم است و این رای حق الناس است و این عضو شورا 
باید آموزش ببیند و اطالعات کلی خود را در زمینه مدیریت شهری، 
چند  طی  نیز  فرمانداری  دهد.  افزایش  فرهنگی  اجتماعی  و  مالی 
جلسه فشرده یک سری اطالعات الزم را به اعضای شورای شهر ارائه 
کند. در این باره یک نکته بیان می شود: در زمان شروع شوراها پس 
از انقالب اسالمی یک روحانی از آیت اهلل طالقانی )ره( می پرسد آیا 
بله  فرمودند:  ایشان  تواند عضو شورای شهر شود.  یک روحانی می 

ولی به شرطی اطالعات و آموزش های شهری را کسب کند.

انتقال میدان میوه و تره بار به بلوار خلیج فارس
نوری،   نجمی  محمد  صمت:  اداره  عمومی  روابط 

و  انتقال  از  سیرجان  تره بار  و  میوه  میدان  اتحادیه  رئیس 
جابجایی میدان تره بار به مکان جدید واقع در بلوار خلیج 
فارس خبر داد. وی با اعالم این خبر گفت: میدان میوه و 
تره بار جدید واقع در بلوار خلیج فارس با امکانات مورد نیاز در 
هفته جاری آغاز به کار خواهد کرد و مردم برای خرید مایحتاج 
خود به میدان جدید واقع در بلوار خلیج فارس مراجعه کنند. 
وی افزود: میدان میوه و تره بار جدید سیرجان روز سه شنبه یک تیرماه به مناسبت 

والدت امام رضا)ع(  بطور رسمی افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

کارکنان مخابرات 

در حال تعمیر 

تاسیسات مخابرات 

که به سرقت 

رفته است.

)هفته گذشته،
خیابان ابن سینا، 

کوچه جنب کلینیک سینا(  
عکس: نسیم امید


