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تیترها

هر 14 دقیقه یک سیرجانی به کرونا مبتال می شود

  خبر  2

  خبر  2

در آئین افتتاح آکادمی فوتبال گل گهر مطرح شد:

سیرجان مهد استعدادهای فوتبالی 
خواهد شد

هرس غیر اصولی درختان خیابان ها توسط برخی ارگان های دولتی؛

سربری
 آسیب  زای درختان

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  آخر 4

 نسیم امید: موضوع سربری درختان جزو وظایف سازمان سیما منظر و 
این سازمان  پیمانکاران  و توسط  فضای سبز شهرداری محسوب می شود 
انجام می شود. اما مدت هاست که شهروندان درباره هرس درختان شهری 
اصولی است که در  معابر، غیر  و معتقدند که هرس درختان  انتقاد داشته 
نتیجه به زیبایی شهر و سالمت خود درختان آسیب وارد کرده و می کند، آن 

هم در شرایطی که سیرجان از وضعیت خوبی...

سه شنبه های بدون خودرو هفته نامه نسیـم امید

رئیس پلیس راه درپی افزایش تصادفات و مرگ و میردر محورهای شهرستان سیرجان بیان کرد؛

خطای انسانی عامل 70 درصد تصادفات است
نسیم امید:  در هفته گذشته بر اثر تصادف در محور سیرجان  به خواجو شهر دو نفر از جوانان همشهری جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شد که عده ای از 

شهروندان خواستار دو بانده شدن جاده فوق شدند و از سوی کارشناسان یکی از عوامل اتفاقات اخیر بر طرف نشدن نقاط حادثه خیز این محور بود...

  شهر 3
  آخر  4

معاون امور اقتصادی استانداری درسیرجان؛

افتتاح سامانه رفع موانع 
واحدهای تولیدی 

  آخر  4

گزارش نسیم امید: 

کج کارگذاشتن تیرهای برق 
پشت بازار

  خبر  2

عباسپور، فعال فرهنگی اجتماعی: 

جاده های شهرستان 
همچنان کشته می دهند

  شهر  3

عکس: سجاد حیدری فرد

گزارشی از خیابان میرزا رضا که پس از سال ها پیگیری اهالی و رسانه ها بهسازی عمرانی آن آغاز شد؛

لزوم توجه ویژه  به محله میرزارضا



2 نسیـم امیدخبر  گزارش

گروه خبر: موضوع سربری درختان جزو وظایف سازمان سیما منظر 
این  پیمانکاران  توسط  و  شود  می  محسوب  شهرداری  سبز  فضای  و 
هرس  درباره  شهروندان  که  مدت هاست  اما  شود.  می  انجام  سازمان 
درختان شهری انتقاد داشته و معتقدند که هرس درختان معابر، غیر 
اصولی است که در نتیجه به زیبایی شهر و سالمت خود درختان آسیب 
وارد کرده و می کند، آن هم در شرایطی که سیرجان از وضعیت خوبی 

در فضای سبز برخوردار نیست.
نظارتی بر سربری درختان نیست

یکی از شهروندان هفته گذشته کلیپی از سربری غیر اصولی درختان 
در خیابان مالک اشتر منتشر کرد: که در این کلیپ اداره برق شهرستان 
سیرجان برای تداخل شاخه ها در شبکه برق رسانی اقدام به بریدن این 
درختان کرده است. موضوعی که بارها کارشناسان بیان کردند، سربری 
درختان در فصلی که نباید اتفاق بیفتد انجام می شود و از طرفی اقدام 
به سر بری و قلع و قمع می کنند تا اینکه هرس انجام شود. موضوعی 
که در این جا مطرح است هر سازمانی قصد هرس داشته باشد باید از 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری مجوز بگیرد و سازمان در موقع 

هرس نظارت الزم را داشته باشد.
درختان قطع شده آفت سوسک سارتا داشتند

همچنین کلیپ دیگری در مورد قطع تعدادی درخت توسط شهرداری 
در پارک17 شهریور منتشر شدکه این موضوع در فضای مجازی باعث 
واکنش اقشار مختلف شد که از سازمان فضای سبز شهرداری خواستار 
پاسخگویی در این مورد شدندکه چرا درختان چندین ساله بدون رعایت 

اصولی توسط پیمانکار بریده شدند. 
بابک سعیدی، مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری 
در شبکه های اجتماعی در پاسخ به این موضوع بیان داشت: درختان 
نارون بعنوان یکی از اصلی ترین میزبانان الرو سوسک سارتا می باشد 
کی طی سالهای گذشته باعث ازبین رفتن تعداد زیادی از درختان نارون 
سطح استان و کشور شده است، بعضی از درختان که حجم آفت روی 
آنها کم باشد امکان مبارزه شیمیایی روی آنها وجود دارد اما زمانیکه 
حجم افت زیاد باشد به واسطه اینکه الرو در عمق تنه درخت مبارزه با 
امکان پذیر نیست و در صورت حفظ و عدم حذف درخت آلوده بعنوان 
کانون تکثیر و گسترش آفت در سطح گسترده و از بین رفتن درختان 
و  پرواز  امکان  کلیومتر  دو  تا  آن  بالغ  شود،  چون سوسک  می  سالم 
تخم گذاری دارد که این اقدام در همه شهرهای درگیر با سوسک سارتا 
انجام می شود. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع سازمان اقدام 
به شناسایی و حذف درختان آلوده نموده است با توجه به هزینه باالی 
حذف و بارگیری درختان مذکور، سازمان با بستن قرارداد با پیمانکاران 
واجد شرایط و گرفتن ضمانت نامه بدون پرداخت هیچ گونه هزینه برای 
پیمانکار  هزینه،  پرداخت  جای  به  فقط  آن،  و حمل  بارگیری  و  برش 

چوب درختان جهت تولید مالچ رنگی می برد. 
درختان  شاخه های  ساله  همه  کارشناسان  عقیده  به  است  گفتنی 
وسط خیابان یا بلوارها را با اره می برند. این کار در بعضی اوقات، اندام 
درخت را از بین برده و فضا و وسعت را از آن می گیرد. این هرس آن قدر 
تنبیه می کند! در  را  امر، درخت  این  سنگین است که گویی متولیان 
نتیجه درخت از حالت طبیعی خود خارج شده و در زمستان به صورت 
چوب خشک در می آید. در مجموع انتقاد این است که شهرداری باید 

عمل هرس درختان را با احتیاط بسیار انجام دهد. 
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موج  روزهای  حالی  در  خبر:  گروه 
که  کنیم  می  سپری  را  کرونا  پنجم 
پیدا  دلتای شیوع  یافته  کرونا جهش 
بین شاهد سیر  این  در  و  کرده است 
هستیم.  شهرستان  کرونا  صعودی 
از  به نوعی که در در24 ساعت بیش 
آمار  طبق  که  داشتیم  مبتال  نفر   100
نفر  دقیقه یک  در هر 14  انجام شده 
در شهرستان سیرجان به کرونا مبتال 
طلبد  می  شرایط  این  است.  شده 
را  بهداشتی  های  پروتکل  مردم  که 
آمد  و  رفت  از  و  کنند  رعایت  بیشتر 
غیرضروری پرهیز کنند اما در خیلی 

از این شرایط رعایت نمی شود.
شهروندان  امید  نسیم  گزارش  به 

در شرایط فعلی نیز نسبت به گذشته 
رعایت  برای  کمتری  حساسیت 
کافیست  می دهند،  نشان  پروتکل ها 
شهر  خیابان های  به  سری  عصرها 
و  گذشته اند  از  تر  شلوغ  معابر  بزنید، 
برخی هم بدون ماسک در حال قدم 
زدن یا خرید هستند، واحدهای صنفی 
باز است و به سادگی می توان مشاهده 
کرد خریداران بدون استفاده از ماسک 
در حال رفت و آمد هستند. در پیاده 
رو مقابل فست فود فروشی ها افرادی 
در انتظار سفارش های خود نشستند. 
از طرفی با توجه به این که جمعیت 
های  شرکت  در  شهروندان  از  زیادی 
و  هستند  مشغول  گهر  گل  مجموعه 

روزانه مسیر طوالنی را باید 
آمد  رفت  اتوبوس  یک  در 
بیش  توجه  به  نیاز  کنند، 
و  کار  اداره  سمت  از  تری 
دارد.  ها  شرکت  مدیران 
وضعیت  به  توجه  با  چون 
ستاد  دستور  و  شهرستان 
اتوبوس  باید  کرونا  با  مقابله 
ها به حداقل نصف ظرفیت 

پرسنل را جابه جا کنند اما در برخی 
از شرکت ها رعایت نمی شود و خیلی 
ار افراد پیامک می دهند که اتوبوس 
از 30  با ظرفیت کامل بیش  های ما 

نفر در این مسیر سوار می کنند.
کم  است  مشخص  که  همانطور 

رابطه  بیماران  تعداد  شدن  زیاد  و 
رعایت  و  مردم  رفتار  با  مستقیمی 
پروتکل های بهداشتی دارد و نیاز است 
که ستاد مقابله با کرونا بیش تر از این 
های  مکان  را  نظارت خود  و  بازرسی 
تجمع  احتمال  که  جاهایی  و  شلوغ 

است بیش تر کند.

که  بودیم  این  شاهد  بارها  شهر:   گروه 
برق  توزیع  شبکه  فرسودگی  از  شهروندان 
گذاشته  کار  کج  و  چوبی  برق های  وتیر 
دارد،  سقوط  خطر  که  جدید  تیرهای  شدن 
اقدام  خواهان  ها  رسانه  در  و  دارند  گالیه 
خطرناک  حادثه  از  پیشگیری  جهت  فوری 
یا  پیامک  باز  اما  هستند،  برق  اداره  توسط 
که  جدیدی  تیرهای  که  داریم  تلفنی  تماس 
آن  نمونه  هستند،  کج  شدند،  کارگذاشته 
شهریور   17 خیابان  فرسوده  بافت  جدیدا 

منتهی به بازار است.
از شهروندان  برخی  امید  به گزارش نسیم 
از نحوه نصب تیرهای برق در معابر عمومی 
شهر شاکی هستند و بارها در گفت وگوهای 

معمولی به آن اشاره می کنند. خود ماها نیز گاهی 
برق هستیم وقتی مردم  تیرهای  شاهد نصب کج 
خطری را به مسئوالن گوشزد می کنند می بایست 
مسئوالن موضوع را جدی بگیرند و برای پیشگیری 
از  جلوگیری  و  خطرناک  رخداد  هرگونه  وقوع  از 
آسیب های احتمالی اقدامات جدی انجام دهند. با 
توجه به این که در چندسال اخیر شبکه برق رسانی 
در شهرستان عملکرد نسبتاً خوبی داشته اما یک 
شهر  سطح  برق  تیرهای  نصب  بر  انتقادها  سری 

است که به صورت استاندارد اجرا نمی شود و پس از 
اندک زمانی کج و سقوط می کنند که نیاز به توجه 

و نظارت جدی دارد.
گلستانی یکی از همشهریان در خصوص خدمات 
تغییر  برای  قبل  هفته  برق  اداره  گفت:  برق  اداره 
شبکه برق بافت فرسوده منتهی به بازار اقدام به جا 
نمایی و احداث تیر برق کرده است که این موضوع 
کار خوبی است چون خیلی ار تیرهای این قسمت 
چوبی هستند و امکان شکستن دارند. او ادامه داد: 

از  برق  های  سیم  هنوز  اینکه  به  توجه  با 
تیرهای قدیم جدا نشدند، کارشناسان اداره 
برق یک بررسی کنند اکثر تیرهای برق کج 
اضافه  وی  شدند.  گذاشته  کار  چاله  داخل 
چاله های  که   بودم  این  شاهد  بارها  کرد: 
تیر  بعد  می زدند  کم عمق  را  برق  تیرهای 
را کار گذاشتند با توجه با توجه به این که 
این محله بافت فرسوده است و امکان جمع 
شدن آب در کوچه ها وجود دارد، احتمال 
که  است  تیرها  این  افتادن  زمین  نشست 
برق  کارشناسان  نظارت  رسد،  می  نظر  به 

درست نیست.
نامه  هفته  زمینه  این  در  است  گفتنی 
نظرات  و  کرده  تهیه  گزارش  امید،  نسیم 
برق سیرجان  اداره  به  را  و شهروندان  کارشناسان 
مواردی  چنین  شاهد  باز  اما  است  کرده  منتقل 
هستیم که نیاز است رئیس اداره برق سیرجان کار 
بررسی  کنند،  می  تایید  را  تیرها  این  که  ناظرانی 
کرده و برخورد الزم را داشته باشد. چون به نظر 
می رسد که پیمانکار برای تسریع در کار خود چاله 
ها را به صورت استاندارد حفر نمی کند و مهار تیر 
برق به خوبی انجام نمی شود و سنگ کافی اطراف 

تیر برق ریخته نمی شود.

با توجه به شیوع کرونای دلتای و افزایش آمار کرونا در سیرجان؛

هر 14 دقیقه یک سیرجانی به کرونا مبتال می شود
نظارت بر کانون های شیوع کرونا ضعیف است

کانون آموزه های دینی موسسه 
فرهنگی معراج اندیشه گل گهر

 در راستای حفظ ارزش های دوران دفاع مقدس و آشنایی نسل جوان 
را  روایت گری  آموزش  کارگاه  مقدماتی  دوره  ها؛  ارزش  این  با  نوجوان  و 

برگزار می کند.
های  آموزه  کانون  مسئول  افاضاتی  موسسه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دینی در خصوص این دوره گفت: دوره آموزش روایتگری ویژه جوانان و 
نوجوانان علی الخصوص طالب، دانش آموزان و همه عالقه مندان به دوران 
جنگ تحمیلی و با هدف نهادینه سازی وقایع دفاع مقدس به سبک علمی 
و پیشگیری از تحریف وقایع آن دوران و انتقال صحیح آن به نسل فعلی 

برگزار می شود.
حفظ  راویان  امور  مرکز  مربیان  و  اساتید  توسط  دوره  این  افزود:  وی 
آثار سپاه ثارا... استان کرمان؛ مهارت های آشنایی با وقایع تاریخی دفاع 
مقدس، فن بیان، تاریخ دفاع مقدس و... را به عالقه مندان آموزش خواهد 

داد.
شرکت  برای  افزود:  دوره  این  در  نام  ثبت  نحوه  خصوص  در  افاضاتی 
کنندگان در این دوره پس از طی مراحل تکمیلی؛ گواهی، مجوز و کارت 
روایتگری صادر خواهد شد. لذا عالقه مندان می توانند برای ثبت نام در 
این دوره تا پایان مرداد ماه سال جاری نام، نام خانوادگی و شماره تماس 
پیامک   0۹1۲۲1۸3۹۲۸ و   0۹۹1۶۹3۵1۴۹ های  شماره  به  را  خود 

نمایند تا برای حضور در دوره از آن ها دعوت به عمل آید.
گل گهر میزبان مهم ترین رویداِد 

داستان معدن ایران
حمایت  با  را  خود  فعالیت  که  آهن  کوتاه  داستان  سراسری  جشنواره 
شرکت گل گهر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه داستان 

سیرجان آغاز کرده بود، به ایستگاه چهارم رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر؛ نویسندگان در 
این دوره از جشنواره در سه بخش ویژه ی معدن سنگ آهن؛ بخش نگاهی 

به زندگی کارگران و بخش آزاد با هم به رقابت خواهند پرداخت.
قرار  بررسی  مورد  را  داستان هایی  آهن،  داستان  سراسری  جشنواره 
می دهد که با محوریت معدن نوشته شده باشد. عالقه مندان برای شرکت 
هیچ  در  که  را  خود  داستان های  از  دسته  آن  بایستی  جشنواره  این  در 
چاپ  به  ای  مجموعه  هیچ  در  یا  و  نداشته  تاکنون حضور  ای  جشنواره 
نرسیده اند؛ برای هر بخش از جشنواره ارسال نمایند. )در مجموع سه اثر( 
این آثار بایستی در فایلی جداگانه و بدون مشخصات نویسنده، در قالب 
در  و   A4 قلم 1۴ در صفحه  اندازه  با   B nazanin فونت  با  و   word

محدوده ۲ هزار تا ۵ هزار کلمه به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.
عالوه بر آثار ارسالی؛ اسکن کارت ملی صاحب اثر به همراه تنها یک فایل 
جداگانه برای مشخصات اثر و نویسنده نیز بایستی به دبیرخانه ارسال شود. 
این فایل باید شامل عنوان داستان؛ بخش؛ نام و نام خانوادگی؛ شهر محل 
سکونت؛ کد ملی؛ شماره تماس؛ آدرس کامل همراه با کدپستی؛ آی.دی 

اینستاگرام و پست الکترونیکی صاحب اثر باشد.
داستان های رسیده به چهارمین جشنواره داستان کوتاه آهن با داوری 
رضا زنگی آبادی، حسن محمودی و صدرا پاریزی بررسی و آثار برگزیده 
انتخاب خواهند شد. عالوه بر تجلیل از آثار برگزیده در هر یک از بخش 
اهدا  نیز لوح تقدیر  از دید هیئت داوران  برتر  اثر  به پنج  های سه گانه، 

خواهد شد.  

هرس غیر اصولی درختان خیابان ها توسط برخی ارگان های دولتی؛
سربری آسیب  زای درختان

گزارشی از وضعیت تیرهای برق نصب شده در معابر شهری؛

کج کارگذاشتن تیرهای برق پشت بازار
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جاده های شهرستان همچنان کشته می دهند
مهدی عباسپور: امروزه تصادفات جاده 
ای به دلیل خطای انسانی، نبود زیرساخت 
مناسب و عدم ایمنی راه ها، وسایل نقلیه 
سومین عامل مرگ ومیر پس از بیمارهای 
قلبی عروقی و سرطان و... در کشور است 
از هموطنان  زیا دی  تعداد  که ساالنه جان 

را می گیرد. 
شهرستان سیرجان نیز با جمعیت باال و 

مهاجر پذیری آن تصادفات زیادی در آن گزارش می شود، سیرجان با 
قرار گرفتن در مسیر جاده ترانزیتی بندرعباس و وجود معادن متعدد 
سنگ آهن و... ،  پتانسیل های ورزشی و فرهنگی باال از مسیرهای 
پرتردد استان و کشور است که باید نگاه مسئولین استانی و کشوری 
به این شهرستان همچون نام فرمانداری آن ویژه باشد هر چند که از 

ویژه بودن فقط نام آن را یدک می کشیم. 
شاهد  بندرعباس  و  کرمان  به  سیرجان  جاده  در  گذشته  دهه 
دولت  و  مسئولین  پیگیری  با  که  بودیم  زیادی  تلفات  و  تصادفات 
شلوغ  و  آمد  رفت  پر  جاده  ملی  پروژه  بخصوص  ها  جاده  این  وقت 
سیرجان به بندرعباس دو بانده شد که عالوه بر کاهش تصادفات در 
وقت و سوخت نیز صرفه جویی شد. از جمله مسیرهای پر رفت وآمد 
بدلیل  بلورد  است،  خواجوشهر  و  بلورد  به  سیرجان  جاده  شهرستان 
قرار گرفتن در مسیر جاده شهرستان بافت و خوش آب وهوایی آن 
به واسطه دهکده جهانی  نیز  آباد سابق(  ) ملک  و جاده خواجوشهر 
گلیم) روستای دارستان( و باغات کشاورزی شرکت سیرجان بنیاد و 
کرمانیان و... دارای تردد زیادی می باشند که متاسفانه شاهد حوادث 
دو هفته گذشته  در  ها هستیم که  این جاده  در  متعددی  ای  جاده 
متاسفانه موجب کشته شدن و مصدومیت چندین نفر و عزادار شدن 
خانواده هایی بخاطر از دست دادن فرزندانشان شده است هر چند بر 
این تصادفات خطای  راه شهرستان عامل اصلی  اساس نظریه پلیس 
انسانی گزارش شده است اما خطای انسانی همراه با شرایط نامناسب 

این جاده ها موجب این اتفاقات شده است. 
معطل  سالی  چند  خواجوشهر  و  بلورد  مسیر  شدن  بانده  دو   
این مدت بخشی  تصمیمات و تخصیص بودجه دولتی مانده ،که در 
بودن  به حادثه خیز  توجه  با  است حال  انجام شده  آن  زیرسازی  از 
این مسیرها باید مسئولین اجرایی شهرستان، نماینده مجلس و حتی 
پتانسیل شرکتهای متعدد صنعتی  از  استفاده  اتحاد و  با  ائمه جمعه 
آالت  ماشین  و  امکانات  از  استفاده  و  اقتصادی  معین   ، معدنی  و 
با  رایگان  قیر  شهرداری ها و دهیاری های بخش و همچنین وجود 
توجه به کاهش صادرات نفت و سهمیه ای که در اختیار دولت بوده 
در جهت رفاه حال مردم و جلوگیری از مهاجرت و صرفه جویی در 

وقت پیگیری هایی ویژه انجام دهند.
اختصاص  ها  جاده  این  برای  دولتی  بودجه  اگر  اینکه  آخر  نکته 
کار  این  انجام  قول  نماینده  و  ، چرا مسئولین شهرستان  نکرده  پیدا 
دادندکه این امر بسیار برای انقالب و نظام آفت زاست، مگر شرکت 
اجتماعی چه قدم  و معدنی سیرجان در حوزه رسالت  های صنعتی 
هایی برای عامه مردم برداشته اند که از پیگیری و هزینه برای آن سر 
باز میزدند، امیدواریم با جلسه ای که گرفته شده ، مدیران بومی گل 
گهر با حمایت مسئولین شهرستان در راستای اوامر رهبر معظم برای 
خدمت بی منت برای مردم این مناطق اقدام فوری انجام دهند و کار 

را بیشتر از معطل نگذارند.
                                                               *فعال فرهنگی اجتماعی

یادداشت

سجاد حیدری فرد: 
رضا  میرزا  خیابان  و  محله   
علیرغم واقع شدن در مرکز 
شهری  خدمات  از  شهر 
این  اهالی  و  است  محروم 
شورا  به  نامه  بارها  محله 
رسانه  و  زدند  شهرداری  و 
پیگیر  نیز  امید«  »نسیم 
به  مناسب  خدمات  ارایه 
اعتراضی  بودند،  محله  این 
که گویا مسئوالن شهری به 
به  و  دادند  نمی  اهمیت  آن 

خدماتی  ترین  کوچک  سال  چند  این  در  نوعی 
مدت  این  طی  است.  نشده  انجام  آن  برای 
شهرداران و شورا نشینان قول و وعده بر طرف 
چند  که  این  تا  دادند  را  آن  مشکالت  کردن 
ها  سال  از  پس  باالخره  شهرداری  است  روزی 
اقدام به نوسازی و بهسازی جداول این خیابان 

کرده است. 
 

محله میرزا رضا
 از لحاظ اجتماعی مشکل دارد

از ابتدای خیابان که وارد می شوی بوی فاضالب 
این  این خیابان  پایان  تا  را احساس می کنی و 
از  یکی  کند.  می  ات  همراهی  نامطبوع  بوی 
در  نشود  برده  او  از  نامی  خواست  که  کاسبان 
»وضعیت  گفت:  امید  نسیم  به  خصوص  این 
پاتوق  محله  این  است  اسفبار  واقعاً  خیابان  این 
اهالی  از  ها  ترآن  بیش  که  ولگردها  و  معتادان 
دهد:  می  ادامه  وی  است.  شده  نیستند  اینجا 
ها  خالی  زمین  این  به  دادن  سامان  سرو  برای 
به حال  فکری  ایم  داده  تذکر  به صاحبان  بارها 
اما پس از چند سال تازه شروع  زمین ها کنند 
و  کردند  گودبرداری  فقط  هفته  یک  و  کردند  
رفتند و از سه چهار روز است که جدول کشی 

را شروع کردند. 
می گوید:  محله  این  ساکن  دیگر  خراسانی 
شهرداری  که  هفته هست  سه  تا  دو  به  نزدیک 
میرزا  خیابان  گذاری  جدول  شروع  به  اقدام 
خیابان  این  واقعا  که  است  کرده  شروع  رضا 
نیاز داشت زودتر از این ها آسفالت شود، چون 
اجتماعی  فرهنگی  لحاظ  از  رضا  میرزا  محله 
مشکل دارد. فروش مواد مخدر به راحتی انجام 
می شود. این خیابان آسفالتش کنده شده و پر از 
ندارد.  برای شب هم  است حتی روشنایی  چاله 
آسفالت  کنار  در  شهرداری  افزود:   ادامه  در  او 

این  در  چون  باشد  پارک  فکر  به  باید  خیابان 
که  نیست  حسابی  درست  پارک  یک  منطقه 
بازی کنند. اول خیابان یک تیکه فضای  بچه ها 
تمام  نمی کنند  رسیدگی  آن  به  که  است  سبز 
حسابی  و  درست  درخت  شدند  زرد  چمن ها 
ندارد. اگر طرح خیابان بدر  اجرا شود بسیاری 

از مشکالت این محله کم می شود.
معتادان همیشه در خیابان پالس هستند

خانم حسینی از ساکنان این محله در این رابطه 
اکثرکوچه   « می گوید:  امید  نسیم  خبرنگار  به 
های اینجا خاکی هستند و عالوه بر اینکه نمای 
بلندی  و  این محله داده پستی  به  بسیار زشتی 
اهالی محل  تردد خودروهای  برای  نیز  های آن 
سطل  یک  شهرداری  است.  شده  ساز  مشکل 
زباله برای این خیابان نگذاشته است. این محله 
و شورا  و شهرداری  بازار  به  ترین محله  نزدیک 
وی  شود.«  نمی  رسیدگی  هیچگونه  اما  است 
خیابان  در  همیشه  که  معتادان  دهد:  می  ادامه 
پالس هستند و امنیت نداریم. مدتی قبل داخل 
نیک  پیک  ترکیدگی  اثر  در  ای  خانه  خیابان، 
آتش گرفت ولی هیچ مسئولی نظارت نمی کند، 
پیک  یا  کنند  می  پولیش  پاچه  کله  یا  اهالی 
نیک پر می کنند عالوه بر زشت کردن خیابان 
شهرداری  افزود:  هستند. حسینی  نیز  خطرناک 
از هفته گذشته اقدام به کندکاری خیابان کرده 
را  این کار  تر  امیدواریم هر چه سریع  است که 
انجام بدهند تا آسفالت آن تمام شود و اقال بعد 
از سال ها پیگیری اهالی این خیابان سر شکل 

تازه ای بگیرد. 
قول 10 ساله اجرای 

طرح خیابان بدر شمالی
اجرای طرح خیابان بدر شمالی متصل به میرزا 
و  ها  رسانه  هاست  سال  که  هست  نیز  رضا 
اهالی پیگیر باز شدن این معبر از خیابان طرف 
معبر  این  شدن  باز  با  چون  هستند،  سینا  ابن 

ابن سینا  و  17 شهریور  ترافیک خیابان  مشکل 
کاهش مس یابد و محله میرزا رضا از بن بست 
خارج می شود. هندیزی از اهالی این محله می 
مسکونی  واحد  دو  خیابان  این  مسیر  در  گوید: 
خریداری  شهرداری  توسط  باید  داردکه  قرار 
شود.  آزاد  معبر  این  مسیر  تا  شود  تخریب  و 
قول  ها  شهرداری  است  سال   10 که  موضوعی 
می دهند عمل نمی کنند. وی افزود: شهرداری 
در حال حاضر حداقل کاری که می تواند انجام 
دهد تا زمانی که این طرح انجام می شود ایجاد 
طرف  از  خیابان  ورودی  روی  گذاشتن  پل  یک 
صورت  به  مسیر  کار  این  با  که  است  ابن سینا 
اقدامات  در  تسریع  باعث  و  شود  می  باز  موقت 

بعدی می شود.
باز شدن معبر خیابان بدر شمالی

شهرداری  عمرانی  معاون  یگانه،  رامین  مهندس 
رضا  میرزا  خیابان  اجرای  در خصوص  سیرجان 
آغاز  که  است  هفته  دو  یکی  پروژه  این  گفت: 
و  شمالی  بدر  خیابان  فاز  این  در  و  است  شده 
و  آبگرفتگی  مشکل  که  است  نظر  مد  جنوبی 
ادامه  در  او  شود.  انجام  نیز  معبر  این  شدن  باز 
اضافه کرد: در فاز اول خیابان میرزا رضا از 17 
شهریور تا تقاطع بلوار شهید احسایی انجام می 
شود و پس از آن طبق شیب بندی آن خیابان 
بدر جنوبی و شمالی اجرا می شود، که ان شاا... 
به زودی مشکالت این خیابان برطرف می شود.  
بدر  خیابان  مسیر  شدن  باز  خصوص  در  یگانه 
چند  مسیر  این  شدن  باز  برای  گفت:  شمالی 
زده  نامه  امالک  واحد  به  که  دارد  نیاز  تملک 
شده که کارهای آنها انجام شود و پس از اجرای 
اجرا  و  مشخص  آن  پیمانکار  رضا  میرزا  خیابان 
می شود که با باز شدن این معبر و وصل شدن 
به خیابان بدر جنوبی مشکالت ترافیکی خیابان 

17 شهریور برطرف می شود.

گزارشی از خیابان میرزارضا که پس از سال ها پیگیری اهالی و رسانه ها بهسازی عمرانی آن آغاز شد؛

لزوم توجه ویژه فرهنگی عمرانی به محله میرزارضا 
خطر غرق شدگی

 در استخرهای پلیمری بیشتر است 
ایمنی شهرداری  گروه خبر:مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
سیرجان، نسبت به وقوع حوادث تلخ ناشی از شنا کردن در استخرهای 

ذخیره آب کشاورزی در موسم گرما هشدار داد.
پاد سوم  نشانی سیرجان،آتش  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهدی فیروزآبادی مدیر عامل سازمان در این باره گفت: با فرارسیدن فصل 
گرما افراد زیادی به سمت ورزش شنا به خصوص در سد ها و استخرهای 
رو باز  روی می آورند، اما گاهی شنا کردن در این مکان ها به قیمت جان 
این افراد تمام می شود. آمارها نشان میدهد گرمی هوا و استفاده از خنکای 
افراد بسیاری در سال جاری  از جمله مواردی است که موجب شده  آب 
که یکی از گرم ترین سال های کشور است به دریا،سدها و رودخانه ها 
و استخر های کشاورزی پناه ببرند، موضوعی که  در صورت بی توجهی 
به نکات ایمنی و مکان هایی که برای شنا کردن مناسب نیستند حوادث 

مرگباری را رقم بزنند.
در  پلیمری  استخرهای  در  شدگی  غرق  و  سقوط  خطر  داد:  ادامه  وی 
شبیه  حالتی  ژئوممبران  پوشش  است،  بیشتر  استخرها  دیگر  با  مقایسه 
پالستیک فشرده دارند و خیلی لغزنده هستند و به این ترتیب اگر کسی 
داخل استخر سقوط کند نمیتواند از روی این ورق های لیز خودش را به 

بیرون استخر کشانده و زندگی اش را نجات دهد.
فیروزآبادی افزود: این استخرها به صورتی ساخته شده اند که برخالف 
استخرهای سیمانی نه پله ای دارند که بتوان از آن ها خارج شد و نه لبه 
ایی دارند که بتوان از آن یاری جست و تا رسیدن کمک خود را روی آب 

نگه داشت.
 این مقام مسئول با بیان اینکه استخر های کشاورزی به هیچ وجه برای 
شنا مناسب نیستند، افزود: دارندگان استخرهای کشاورزی موظف به نصب 
تابلو شنا ممنوع در پیرامون استخر بوده و تمامی استخرهای کشاورزی باید 
فنس کشی مناسب داشته و به نردبان نجات استاندارد به تعداد کافی مجهز 

باشند تا در زمان نیاز به سرعت از آنها استفاده کرد.
آب  استخرهای  از  برداران  بهره  تمامی  و  افزود:کشاورزان  پایان  در  وی 
کشاورزی فن شنا را بیاموزند و از وسایل ایمنی مانند جلیقه نجات استفاده 

و در دسترس داشته باشند.
 سارق ساختمان های نیمه کار بانوی 

معتاد از کار درآمد 
سارق  دستگیری  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه   
ساختمان های نیمه کاره و کشف 1۵ فقره سرقت توسط مأموران کالنتری 

11 این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره 
سیرجان  شهرستان  در  کاره  نیمه  های  ساختمان  و  معابر  از  سرقت 
ماموران  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  سارقان  یا  و  سارق  دستگیری 
های  بررسی  انجام  با  افزود:  وی  گرفت.  قرار  شهرستان  این  انتظامی 
شد  مشخص  ها  سرقت  وقوع  محل  از  میدانی  تحقیقات  و  تخصصی 
از  پس  که  است  شده  انجام  سارق  بانوی  نفر  یک  توسط  سرقت ها 
با مقام قضایی متهمه در یک عملیات در  شناسایی سارق و هماهنگی 
مخفیگاهش دستگیر شد. ایران نژاد تصریح کرد: متهمه در بازجویی های 
پلیسی و در مواجهه با دالیل و مستندات قانونی پلیس معترف به 1۲ 
فقره سرقت ساختمان های نیمه کاره و یک فقره سرقت از مغازه و یک 

فقره سرقت از معابر معترف شد.  

مزاحم اجرای طرح خیابان بدر شمالی 
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مدارا با نوجوانان
همه پدر و مادرها دوست دارند از بهترین داشته هایشان به فرزندانشان 
بزرگ  والدین، سرمایه  عنوان  به  مهم شما  های  داشته  از  یکی  بدهند. 
تحکیم  روی  زیادی  تأثیر  گفتیم  که  همانطور  که  است  و حجاب  عفاف 
این مسئله سرنوشت  به  براي عالقمند کردن فرزندانتان  خانواده دارد. 

ساز چند نکته را در نظر بگیرید.
وقت شناس باشید: مهم است که فرزندتان از همان طفولیت به صورت 
تدریجی و عیني با حجاب آشنا بشود . بچه ها در این سن، هنوز وارد 
مرحله اي نشده اند که مفاهیم انتزاعی را بفهمند. پس باید دریچه هاي 
دیگري را براي آموزش دادن به آنها پیدا کنید . یکی از مهم ترین این 

دریه ها قصه و بازي هستند .
که  دارد  دوست  شما  کوچولوي  دختر  اگر  بدهید:  انتخاب  او حق  به 
او  انتخاب  این  از  به سر کند،  یا چادر  و  بپوشد  از خانه روسری  بیرون 
استقبال کنید و وقتي خسته شد و آنها را به شما داد او را با عباراتی 
بیاوري«، »گفتم سرت نکن« وغیره سرزنش نکنید.  باید  مثل »خودت 
به تمایالت کودکانه او احترام بگذارید. اگر هم دخترتان نوجوان است به 
هیچ وجه او را به داشتن حجاب مطلوب خودتان مجبور نکنید. مرزهاي 
حجاب را براي او مشخص کنید و در این چارچوب به او اجازه بدهید 

آنطور که دوست دارد بپوشد .
افزایش  اهدافشان  به  نسبت  را  آنها  شوید:آگاهي  وارد  بهشت  در  از 
براي زندگي  اهدافي که  به  مي دهد. همسرانی که عفیف و محجوبند، 
مشترکشان تعیین کرده اند بیشتر پایبند می مانند. با بچه های کوچک 
»اگر  که  نگویید  مثال  برای  نکنید  صحبت  خدا  خشم  و  جهنم  درباره 
روسري سر نکني خدا تو را دوست نخواهد داشت و یا تو را در آتش مي 
اندازد«. به جاي آن بگویید که » خدا همیشه تو را خیلی دوست دارد، 
تو هم او را دوست داري؟« و چون همه بچه ها به این سؤال پاسخ مثبت 
مي دهند به او بگویید که »فکر مي کنیم چه جوري مي تواني به خدا 
نشان بدهي که دوستش داري؟« و وقتي او نظراتش را می گوید شما هم 
به مسئله حجاب اشاره کنید: » یکی از راه هایی که خدا می فهمد تو 
دوستش داری این است که وقتی از خانه می رویم بیرون روسري سرت 

کني.
حجاب را جذاب کنید: نشان دادن زیبایي هاي خود به دیگران براي 
دختر نوجوان شما لذت بخش است. اگر می خواهید این لذت زودگذر 
با  مثال  براي  کنید.  آن  جایگزین  را  بزرگتر  لذتي  باید  بگیرید،  او  از  را 

دخترتان طوري رفتار کنید که خاطرات خوبی به همراه داشته باشد.
خودتان عفاف و حجاب داشته باشید

در مقوله عفاف و حجاب معموالً به پسرها توجه کمتری می شود در 
حالی که آن ها نیمی از ماجرا هستند. اندازه که به دخترتان در این زمینه 
توجه می کنید به پسر تان هم توجه کنید و سعی کنید برای هر دوی 

آن ها الگوهای خوبی باشید.
و  دختر  چه  شما  فرزندان  بدهید:  برون ریزی  اجازه  هیجاناتشان  به 
بروز  را  تا هیجاناتشان  نیاز دارند  چه پسر به خصوص در سن نوجوانی 
دهند. نمی شود از نوجوانی که به او فرصت درستی برای تخلیه هیجانی 

نمیدهیم انتظار داشته باشیم که به عفاف و حجاب پایبند باشد.
به او احترام بگذارید: وقتی به فرزندتان احترام می گذارید او احساس 
می کند ارزشمند است و این احساس در آینده مانع از آن می شود که او 

به تمایالت زودگذر تن بدهد.
 به او فرصت بدهید: همه آدم ها در دوران نوجوانی یک جور سردرگمی 
هویتی را تجربه می کنند. در این دوران سرنوشت ساز با فرزند نوجوانتان 
مدارا کنید او را زیاد نصیحت نکنید زیرا تاثیر بلندمدتی ندارد و ضمن 

اینکه از دور مراقب او هستید به او اجازه بدهید خودش را پیدا کند.
                  *معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

 یادداشت

ویژه

خیز کرونا تا نیمۀ مرداد ادامه دارد
فردای کرمان: روند افزایشی کرونا در استان کرمان که با شدتی 
بی سابقه اوج گرفته، در حالی که پیش از این گفته می شد 
احتماال تا پایان تیرماه ادامه داشته باشد، بنا به گفته ی دکتر 
نخعی، مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ممکن 
است تا نیمه ی مردادماه هم ادامه یابد. وی در این باره، به تجربه ی 

هرمزگان اشاره می کند. او می گوید که روند افزایشی کرونا در کشور ما قبال این طور بوده 
که چهار تا شش هفته که گذشت، به ثبات می رسید اما در پیک جدید در هرمزگان 
این طور نشده و همین را یک زنگ خطر است که شیوع شدید کرونای هندی به این 

زودی، فروکش نکند.

رتبه دوم سطح زیر کشت گلخانه
صدا و سیما: محمودآبادی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
سیرجان گفت: شهرستان سیرجان از لحاظ سطح زیر کشت 
گلخانه رتبه دوم در استان )به جز منطقه جنوب( دارا است 
وکل سطح گلخانه های شهرستان قریب به ۲۵ هکتار می باشد 
که از این سطح گلخانه مساحت ۲ هکتار به صورت کاشت 
هیدروپونیک می باشد و برداشت در گلخانه هیدروپونیک نیز بیشتر از گلخانه خاکی 
می باشد. وی افزود: محصوالت گلخانه ای این شهرستان شامل سبزی و صیفی با 
سطحی معادل بیست ویک و نیم هکتار، گل و گیاهان زینتی با سطحی معادل دو 

و شش دهم هکتار، گیاه آلوئه ورا با سطح 1۶00 متر مربع گلخانه لیموترش 
با سطح 3000 متر مربع می باشد.

افتتاح سامانه رفع موانع واحدهای تولیدی
اقتصادی  امور  معاون  محرابی،  حسین  فرمانداری: 
استانداری کرمان در حاشیه این بازدید مشکالت و موانع پیش 
روی تولیدات را از زبان مدیران واحدها جویا شد و افزود: امروز 
ازواحدهای صنعتی و تولیدی سیرجان در شهرک های صنعتی 
و منطقه ویژه شهرستان بازید و مقررشد مشکالت تسهیالت 

و تامین منابع مالی ، تامین مواد اولیه کارخانجات مرتفع گردد. وی افزود: با توجه به 
برسی های انجام شده و امکانات موجود در شهرستان سیرجان، سامانه پنجره واحد 
الکترونیکی سرمایه گذاری در شهرستان سیرجان پس از مرکز استان، با هدف تسهیل 
در سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و سادگی روند دریافت مجوزات، راه اندازی 

می شود.

)

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

نسیم سالم

091627۵626۵ 

درپی افزایش تصادف و مرگ و میر 
در محورهای شهرستان سیرجان؛

خطای انسانی
 عامل 70 درصد تصادفات است

اثر  بر  گذشته  هفته  در  حوادث:  گروه 
خواجو  به  سیرجان   محور  در  تصادف 
جان  همشهری  جوانان  از  نفر  دو  شهر 
نیز  تعدادی  و  دادند  دست  از  را  خود 
شهروندان  از  ای  عده  که  شد  زخمی 
خواستار دو بانده شدن جاده فوق شدند 
عوامل  از  یکی  کارشناسان  سوی  از  و 
اتفاقات اخیر بر طرف نشدن نقاط حادثه 

خیز این محور بود.
تصادفات به علت استفاده از تلفن همراه 

در اخبار حوادث شهرستان گزارش می شود که تصادفات زیادی 
در محورهای مختلف شهرستان صورت می پذیرد که صرفا مشکل 
آن ها فقط عرض کم جاده و یا نقطه حادثه خیز نبوده است و عالوه 
بر آن سرعت باال، استفاده از تلفن همراه و انحراف به چپ و... بوده 
است. از طرفی برخی موتورسواران به کاله ایمنی عالقه ای ندارند و 
اغلب هنگام رانندگی شتابان و کم حوصله می نمایانیم که جا دارد 
که فراغت رانندگان خسته و خواب آلود با تهیه امکانات رفاهی در 
موتورسواران  تردد  از  ممانعت  همچنین  یابد  تدارک  فواصل خاص 
بی کاله ایمنی جاده ها به دوربین های کنترل سرعت سامان یابد.

مرگ موتور سوار به علت تجاوز به چپ پژو 
یک  گفت:  سیرجان  راه  پلیس  رئیس  سلیمی،  مهدی  سرهنگ 
دستگاه موتور سیکلت در محور روستایی نجف شهر به خواجو شهر، 
سرنشین موتور سیکلت را به کام مرگ فرستاد و دونفر را نیز مجروح 
و روانه بیمارستان کرد. وی علت این حادثه دلخراش تجاوز به چپ 
سواری پژو در این محور پرتردد یک بانده عنوان کرد و افزود: مدت 
ها است که مسئوالن قول مساعد تعریض و دوبانده شدن این محور 
را داده اند که هنوزمحقق نشده است ومردم همیشه شاهد حوادث 
ناگوار دراین محورهستند و امروز هم سرنشین موتور سیکلت کشته 
اعالم  نفر دیگر هم زخمی شدند. سلیمی تصریح کرد: طبق  و دو 
نظر کارشناسان 70 درصد علت تصادفات جاده ای منجر به فوتی، 
انسانی است و نقش جاده ها و  جرحی و خسارتی در استان عامل 
رانندگی 30 درصد است که تالش می  نقلیه در تصادفات  وسایل 
شود با رفع و اصالح معایب نقاط حادثه ساز و حادثه خیز این مقدار 

کاروان سالمت گل گهر به مناطق کم برخوردار کاهش یابد.
کاروان سالمت شرکت معدنی و صنعتی  گل گهر: 

گل گهر در دومین برنامه خود در سال جاری با شعار گل گهر، 
همدلی، سالمت در مناطق کم برخوردار منطقه خیرآباد کفه 
سیرجان به ارائه خدمات رایگان سالمت پرداختند. این تیم 
سالمت به همت مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست 
شرکت شامل 1۲ نفر از متخصصان و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان شامل 
پزشکان متخص زنان و اطفال، پزشک عمومی، کارشناسان پرستاری، شنوایی سنجی، 
تغذیه، روانشناسی، فوریت های پزشکی شرکت گل گهر بودند که خدماتی از جمله 

ویزیت، مراقبت های اولیه درمانی و توزیع اقالم بهداشتی ارائه کردند. 

جانمایی نامناسب )در مسیر معبر( با چاله کم عمق برای کار گذاشتن تیر برق در خیابان احمد کافی
عکس:  نسیم امید                                                                                                                                                                                                                              )دستمریزاد به نظارت  اداره برق(

فدراسیون  رئیس  حضور  با  رسان:  اطالع 
و  معدنی  مدیرعامل شرکت  فوتبال کشور، 
صنعتی گل گهر، امام جمعه، نماینده مردم، 
فرماندار سیرجان، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان،  ورزشی  مسئوالن  از  چند  تنی  و 
آکادمی  سیرجان،  مربیان  و  پیشکسوتان 
پنجشنبه  رسمی  طور  به  گل گهر  فوتبال 

هفته گذشته افتتاح شد.
فرهنگی  باشگاه  گزارِش سایت رسمی  به 
مراسم،  این  ابتدای  در  گل  گهر،  ورزشی 
بر  تاکید  با  گل گهر  باشگاه  مدیرعامل 
در  ایمان عتیقی  مهندس  پررنگ  نقش 
شهرستان  ورزشِی  زیرساخت های  ارتقای 
و حمایت های همه جانبه و همیشگی وی از 
بزرگ  مجموعه های  گفت:  گل گهر،  باشگاه 
در  پررنگی  نقش  گل گهر  جمله  از  صنعتی 
فوتبال  ورزشی  رشته ی  به  بخشیدن  رونق 
کردِن  فراهم  از طریق  باب،  این  از  و  دارند 
حتی  ورزش  این  موفقیت  در  زیرساخت ها 

در سطح ملی شریک هستند.
سند  به  اشاره  با  اسفندیارپور  محمد 
حاکم  بر  مبنی  فوتبال  توسعه ی  راهبری 
از  هزینه ها  تامین  اقتصادی،  نگاه  شدن 

راه های  از  یکی  را  آکادمی ها  طریق 
سرمایه   کرد:  تاکید  و  برشمرد  درآمدزایی 
ما، زمین چمن و باشگاه نیست بلکه تفکر 
را  آن  نمود  که  است  گل گهر  در  حاکم 
می بینیم.  الزم  زیرساخت های  ایجاد  در 
رویاهای  می توانیم  ما  نگاهی  چنین  با 
امکانات  و  ببخشیم  تحقق  را  فرزندان مان 
فراهم  را  پیشرفت  جهت  نیازشان  مورد 

نماییم.
به عنوان  نیز  سیرجان  مردم  نماینده  
به  اشاره  با  مراسم،  این  بعدی  سخنران 
امر  و  کشور  توسعه  ی  در  ورزش  تاثیر 
بین المللی،  رویدادهای  در  فرهنگ سازی 
گفت: امروزه شرکت گل گهر به طور صادقانه 
در حوزه ورزش و مسوولیت های اجتماعی، 
نویدبخش  این  و  می کند  سرمایه گذاری 
شهرستان  ورزش  برای  درخشان  آینده  ای 

است. 
به  آیین  این  در  نیز  سیرجان  امام جمعه 
معنوِی  پرورش  در  ورزش  محورِی  نقش 
سرلوحه  با  کردند،  تاکید  و  اشاره  انسان ها 
قرار دادِن تقوا، قطعا به اهدافی که ترسیم 

شده، خواهید رسید .

عتیقی  مهندس  مراسم،  این  ادامه  در 
اینکه،  بیان  با  گل گهر  شرکت  مدیرعامل 
توقع ما از مدیران ایجاد تحول در سیستم 
آنها  به  که  ماموریتی  تا  است  مداوم  کار  و 
محول شده را به بهترین شکل انجام دهند، 
پنجمین  به عنوان  گل گهر  شرکت  گفت: 
تامین  بزرگ ترین  و  کشور  بورسی  شرکت 
سعی  همواره  ایران،  سنگ آهن  کننده 
در حوزه مسوولیت های  به سهم خود  کرده 
اجتماعی و توسعه ورزش قدم بردارد و در 

ماموریت   باشگاه  مدیرعامل  راستا  همین 
از  استفاده  با  و  شکل  بهترین  به  تا  دارد 
همه ظرفیت ها، به تحقق این امر مهم کمک 

کند.
به  اشاره  با  هم  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
زیرساخت های  ایجاد  در  بزرگ گل گهر  کار 
ورزشی و هم چنین افتتاح آکادمی ِ فوتبال، 
در  را  فدراسیون  خوب،  اقدام  این  گفت: 
و  باانگیزه تر  خور  قبلی  برنامه های  اجرای 
به  را  برتری  لیگ  تیم های  تا  کرد  جسورتر 

ترغیب  فوتبال  استاندارد  آکادمی  داشتن 
کند و الزاماتی در این زمینه به وجود آورد.

ظرفیت های  به  اشاره  با  خادم  عزیزی 
زیرساخت های  زمینه  در  سیرجان  کم نظیر 
با مهندس عتیقی توافقاتی  فوتبالی، گفت: 
داشتیم تا رده های مختلف تیم ملی بتوانند 
جهت  گل گهر  امکانات  از  چندبار  سالی 

برگزاری اردو استفاده کنند. 
 عباس چمنیان؛ مدیر آکادمی گل گهر هم 
نگاه هم دالنه  در مجموعه  از  ضمن ستایش 
بزرگ گل گهر و شهرستان سیرجان، چنین 
کم نظیر  اهمیت  و  وسعت  این  در  را  اتفاقی 
شرایطی  چنین  در  کرد:  تاکید  و  خواند 
این  و  بود  خواهد  آسان تر  بسیار  فعالیت 
آکادمی  در  تا  می کند  کمک  ما  به  موضوع 
را  ایران  تمام  از  متفاوت  کاری  گل گهر 
انجام دهیم. زیرا هدف ما حرکت در مسیر 

آکادمی های بزرگ و موفق دنیا است.
قرائت  ضمن  نیز،  مراسم  این  پایان  در   
از  گل گهر،  فوتبال  آکادمی  مرام نامه 
نمادهای  با  که  آکادمی  این  رسمِی  لباس 
گلیم جهانِی سیرجان طراحی شده، رونمایی 

شد.

در آئین افتتاح آکادمی فوتبال گل گهر مطرح شد:

سیرجان مهد استعدادهای فوتبالی خواهد شد


