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تیترها

کلنگ زنی احداث اولین کتابخانه با انرژی خورشیدی

  خبر  2

  شهر  3

درخواست یکی از همشهریان از گل گهر برای درمان دختر یک ماهه؛

 استخوان ران دخترم
 تشکیل نشده است

در پی بارندگی هفته گذشته مجدداً نمایان شد؛

مشکل تکراری آب گرفتگی معابر شهری

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر 2

باران در هفته گذشته و آب گرفتگی  گروه شهر: بارش چندساعته 
و  كندي  با  را  مردم  رفت وآمد  شهری  معابر  و  خیابان ها  از  بسیاري 
از جمله مشكالتي است كه  مشكالتي مواجه كرد.آب گرفتگی معابر 
هر ساله شهروندان سیرجانی از آن گاليه دارند، اين معضل مختص 
به فصل خاصی نیست و هر زمانی كه بارندگی می شود، اين مشكل به 
وجود می آيد.  اگر چه اقداماتي از جمله كانال هدايت آب های سطحی 

در نقاط مختلف شهر از سوي  شهرداري براي رفع آن انجام شده...

هفته نامه نسیـم امید

در پی اعالم رسیدگی هیات نظارت به شکایت های نامزدهای انتخابات شورای شهر سیرجان؛ 

کشوقوسانتخاباتشورایشهر
  پرونده انتخابات شورای شهر در هیات مركزی نظارت       ارسال پرونده يكی از منتخبین شورای شهر به هیات مركزی

  اعتراض برخی از نامزدهای انتخابات        اعتراض امام جمعه به انتخابات شورای شهر 

  آخر  4  شهر 3

دکتر جهانشاهی، رئیس بیمارستان امام رضا)ع(:

تخت های  بیمارستان
 در حال پر شدن است

  آخر  4

وفایی، مدیرکل کتابخانه های استان کرمان: 

معراج اندیشه فرهنگ کتابخوانی
 را در استان ترویج می دهد

  آخر  4

شهسواری، فعال محیط زیست:
خودخواهی های بشر

 به محیط زیست آسیب زده است

  شهر  3

عکس: سجاد حیدری فرد

در پی گالیه های شهروندان از قیمت میوه در سیرجان؛

میوه  بودن  نرخی  بر چند  نظارت  عدم 



2 نسیـم امیدخبرخبر

گروه خبر: معاون بهداشتی دانشكده علوم پزشكی سیرجان 
از پلمب دو باشگاه ورزشی، دو نانوايی، يک گیم نت و چهار 

كافی شاپ در هفته گذشته در سیرجان خبر داد.
دکتر موقری پور در تکمیل خبر فوق افزود: پایش مشاغل مختلف 
توسط گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان به صورت محسوس و نامحسوس و با جّدیت 
این پایش ها دو باشگاه ورزشی و یک گیم  صورت می گیرد و در 
نت به دلیل فعالیت در وضعیت قرمز کرونایی شهرستان با همکاری 
اداره اماکن نیروی انتظامی پلمب و همچنین دو نانوایی و چهار کافی 
شاپ و مجموعه تفریحی نیز به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی از جمله پذیرایی در محل و عرضه قلیان تعطیل شدند.
وی با تأکید مجدد بر رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا، 
افزود: با توجه به مصوبات ستاد استانی و شهرستانی کرونا در حال 
حاضر تمامی واحدهای عرضه کننده مواد غذایی طبخ و فراوری شده 
و  فودها  فست  گردشگری،  و  تفریحی  مراکز  ها،  رستوران  از جمله 
فعالیت  بر  بیرون  صورت  به  فقط  باید  ها  فروشی  بستنی  و  فالوده 
تعطیلی  باشد.  می  ممنوع  نیز  باز  فضای  در  پذیرایی  و حتی  کرده 
کامل باشگاه های ورزشی، گیم نت ها و تاالرها تا زمان تغییر رنگ 
شهرستان نیز از جمله موارد مورد تأکید در مصوبات ستاد استانی 

کرونا است.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا سیرجان با توجه به روند صعودی 
از  بحرانی  شرایط  به  ورود  و  شهرستان  در  کرونا  به  مبتالیان  آمار 
به پروتکل های بهداشتی مخصوصاً  متصدیان واحدهای صنفی که 
صحیح  استفاده  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  مناسب،  تهویه  برقراری 
فهیم  مردم  از  و  کرد  قدردانی  کنند  می  توجه  ماسک  از  اصولی  و 
از  دوری  و  ها  دستورالعمل  اجرای  در  بیشتر  همراهی  سیرجان 

هرگونه تجمع را خواستار شد. 
با  انتظامی در جهت همکاری  اداره اماکن نیروی  از  وی در پایان 
بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای در جهت اجرای قانون و پلمب 
مشاغلی که نسبت به سالمت همشهریان بی تفاوت هستند قدردانی 
در  معاونت  این  بازرسان  با  ادارات  بقیه  همکاری  خوستار  و  کرده 

راستای اجرای قانون شد.
شهرستان  رنگ  تغییر  زمان  تا  ها  نظارت  تشدید  است  گفتنی 
بهداشتی  معاونت  ای  و حرفه  بهداشت محیط  کار گروه  در دستور 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان قرار دارد و به دلیل اهمیت سالمت 

همشهریان با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
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گروه خبر: با هدف توسعه همكاری های مشترک 
و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری و استفاده 
بهینه از ظرفیت های موجود، مهندس ايمان عتیقی 
محمدمهدی  دكتر  و  گل گهر  شركت  مديرعامل 
كشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ريیس  طهرانچی 

تفاهم نامه همكاری امضا كردند.
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 

جهت  مناسب  زمینه های  ایجاد  گل گهر،  شرکت 
متقابل؛  وخدمات  توانمندی ها  از  بهره گیری 
حضور  و  مشترك  علمی  نشست های  برگزاری 
اساتید دانشگاه و انتقال تجربیات؛ تربیت و آموزش 
نیروی انسانی متخصص و مهارت محور مورد نیاز 
طرفین با استفاده از ظرفیت های دانشگاهی؛ بستر 
سازی برای حمایت از ایده های خالقانه، نوآورانه و 

فناورانه و... از جمله محورهای این تفاهم می باشد.  
در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
نشست عقد این تفاهم نامه گفت: معتقدیم ارتباط 
هر  مناسبات  ضروری ترین  از  دانشگاه  و  صنعت 
دو  این  شکوفایی  و  رشد  به  که  است  جامعه ای 
حوزه و توسعه علمی و فناوری کشور می انجامد. 
مهندس عتیقی افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه از 
فعالیت  دهنده  شتاب  عوامل  از  می تواند  سو  یک 
های پژوهشی شرکت های صنعتی باشد و از سوی 
تجارب  از  دانشگاه ها  بهره گیری  موجبات  دیگر 

صنعتگران و زیرساخت های صنعت شود.

امضا تفاهم نامه همکاری  گل گهر و دانشگاه آزاد

باغداران پسته  به  پلیس سیرجان   توصیه های  
گروه خبر: فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: با توجه به در پیش 
رو بودن فصل برداشت پسته در ماه های آتی فعالیت برخی سارقان جهت 
به  توجه  و  كامل  هوشیاری  با  باغداران  كه  شود  می  شروع  پسته  سرقت 

توصیه های پلیس می توانند اين سارقان را ناكام بگذارند.
برداشت  باغداران در هنگام فصل  افزود:  نژاد  ایران   سرهنگ محمدرضا 
صورت  در  و  کنند  استفاده  بومی  نگهبان  از  حتما  خود  باغ  برای  پسته 
تعیین  جهت  را  نگهبانان  اطمینان  جهت  بومی  غیر  کارگران  از  استفاده 
آمار  کاهش  در  بسزایی  نقش  امر  این  که  معرفی  پلیس  به  صالحیت 
ضبط  های  ترمینال  در  مداربسته  های  دوربین  نصب  وی  دارد.  سرقت 
کارگران  ورود  از  باید  باغداران  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  پسته 
نیزخودداری  منزل  و  پسته  ضبط  محل  ها،  کارگاه  داخل  به  فصلی 
دارد. وجود  باغداران  اعتماد  از  استفاده  سوء  امکان  که  چرا   کنند 

کارگاه آموزشی تحلیل متن برگزار می شود 
گروه خبر: با توجه به اهمیت نقد در حوزه ادبیات فارسی و نیاز جامعه 
كانون  همراهی  با  سیرجان  ادبی  نقد  انجمن  حوزه؛  اين  در  شناخت  به 
كارگاه  برگزاری  به  اقدام  گهر  انديشه گل  معراج  فرهنگی  هنر موسسه 

آموزشی تحلیل متن نموده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه، کارگاه آموزشی تحلیل 
متن با تدریس احسان کوشا دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی 
و با حضور عالقمندان به حوزه نقد ادبی؛ استخراج عناصر انواع متن را 
آموزش خواهد داد. در این کارگاه که از سوی انجمن نقد ادبی سیرجان و 
با همکاری موسسه معراج اندیشه برگزار می شود؛ مباحثی چون تقسیم 
بندی انواع نوشته ها و مفهوم تحلیل متن و نقد ادبی، استخراج عناصر 
تفاوت  داستان،  عناصر  و  داستان  تدریس  استاندارد،  های  نوشته  انواع 
داستان مدرن با انواع مشابه، تدریس و تمرین استخراج عناصر داستان 
هملت  نمایشنامه  بررسی  نقد(،  )طرح  نقد  اولیه  نگارش  مدرن،  های 
)نسخه ساده شده برای سنین پایینتر و نسخه اصلی برای سنین باالتر( به 
هنرجویان آموزش داده خواهد شد تا هنرجویان پس از پایان دوره بتوانند 

تحلیل متون ادبی و استخراج عناصر داستانی را فرا بگیرند.

مزایای ویژه برای مشموالن غایب خود معرف 
غیبت  كه  مشموالني  گفت:  سیرجان  انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه 
سربازي آنها بیشتر از 3 سال است با ثبت درخواست در دفاتر پلیس 10+ 
و معرفي خود به معاونت وظیفه عمومي، مي توانند از مزايا و امتیازات اين 

طرح بهره مند شوند. 
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد در تشریح این خبر بیان کرد: مشموالني 
که غیبت سربازي آنها بیشتر از 3 سال است با ثبت درخواست در دفاتر 
پلیس 10+ و معرفي خود به معاونت وظیفه عمومي، مي توانند ضمن 
استفاده از مزایا و امتیازات بخشش اضافه سنواتي، از کسری خدمت دو 
در  سربازي  فرزند، خدمت  هر  ازای  به  ماهه  و سه  متاهلین  برای  ماهه 
افزود: مشموالن  استان و شهر محل سکونت خود بهره مند شوند. وی 
غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده 
اند، برابر ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت اجتماعی از 
ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، عدم برخورداری  جمله عدم امکان 
از معافیت کفالت، عدم دریافت تسهیالت بانکی، عدم امکان اخذ پروانه 

کسب و ممنوعیت خروج از کشور و موارد دیگر مواجه می شوند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان:
پایش بهداشتی مشاغل

 به صورت محسوس و نامحسوس 

شهر  شورای  انتخابات  خبر:  گروه 
يک  با  نیز  ششم  دوره  سیرجان 
پايانی  كه  شد  روبرو  مسايل  سری 
دادن  رای،  فروش  و  خريد  ندارد. 
شد  مطرح  ديگر  موارد  يا  و  مشروب 
برخی  اعتراض  باعث  موضوع  اين  و 
بر  نظارت  شورای  شد.  نامزدها  از 
سری  يک  شهرستان  انتخابات 
هیات  به  را  تخلفات  از  مستندات 
كه  است  كرده  ارسال  مركزی  نظارت 
منتخبان  از  يكی  پرونده  به  آن  در 
سیرجان  ششم  دوره  شهر  شورای 

رسیدگی شود.
  پرونده انتخابات شورای شهر در 

هیات مركزی نظارت
معاون  رضوی،  سیدرحیم 
اوایل  فرمانداری،  سیاسی  امنیتی، 
روزنامه  با  گفتگو  در  گذشته  هفته 
طوالنی  خصوص  در  نگارستان 
شهر  شورای  انتخابات  تاییدیه  شدن 
بود:»دلیل  کرده  بیان  سیرجان 
این  به  نهایی  تاییدیه  شدن  طوالنی 
آمده  دست  به  آرای  که  است  علت 
از داوطلبان اشکال داشته  برای یکی 
است.« وی در پاسخ به این سوال که 
انتخابات  نهایی  تاییدیه  زمانی  چه 
پرونده  این  گفت:»  شود،  می  اعالم 
دست  در  نظارت  مرکزی  هیات  در 
مرکزی  هیات  قطعا  که  است  بررسی 
نظارت در مهلت قانونی پاسخ الزم و 

قانونی را می دهد.«
منتخبین  از  يكی  پرونده  ارسال   

شورای شهر به هیات مركزی
هیات  رئیس  بین،  پیش  محمد 

نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
پیش  هفته  سیرجان  شهرستان 
شهرمن  خبری  پیج  با  گو  گفت  در 
بررسی  یافتن  پایان  از  سیرجان، 
خصوص  در  مطروحه  شکایات 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
روستا خبر داد. پیش بین در خصوص 
شکایات تعدادی از نامزدهای شورای 
کرد:  اظهار  سیرجان  شهر  اسالمی 
سیرجان  شهر  حساسیت  دلیل  به 
استان  نظارت  هیأت  درخواست  به 
صندوق  از  تعدادی  آراء  بازشماری 
نمایندگان  با حضور  قرعه  قید  به  ها 
هیأت  قضایی،  امنیتی،  های  دستگاه 
صورت  اجرایی  هیأت  و  نظارت 
پذیرفت که نتیجه بازشماری، تاثیری 
وی  است.  نداشته  انتخابات  نتایج  در 
یکی  انتخاباتی  تخلفات  خصوص  در 
شهر  اسالمی  شورای  منتخبین  از 
ارسال  به  نظر  کرد،  بیان  سیرجان 
شهرستان  نظارت  هیأت  اظهارنظر 
پرونده  استان،  نظارت  عالی  هیان  به 
مراحل  طی  جهت  استان  از  ایشان 
هیأت  به  نهایی  بررسی  و  قانونی 
است  شده  ارسال  نظارت  مرکزی 
تاریخ  تا  قانونی  مهلت  به  توجه  با  و 
1400/5/8، اظهارنظر نهایی و نتیجه 
این  به  نظارت  مرکزی  هیأت  بررسی 

هیأت ارسال می گردد.
نامزدهای  از  برخی  اعتراض    

انتخابات
برسیدگی  نتیجه  اعالم  از  پس 
دوره  ششمین  های  شکایت  به 

سیرجان  شهر  شورای  انتخابات 
و  بررسی  نحوه  به  نامزدها  از  برخی 
توسط  ها  صندوق  برخی  شمارش 
هیات نظارت انتقاد کردند. آن ها در 
صفحه رسمی خود در فضای مجازی 
به  اقدام  نظارت  هیات  اینکه  بیان  با 
بازشماری برخی صندوق ها کرده، اما 
این موضوع بایستی با حضور نماینده 
شده  می  انجام  معترض  نامزدهای 

است.
انتخابات  به  جمعه  امام  اعتراض   

شورای شهر
امام جمعه  السالم حسینی،  حجت 
نماز  های  خطبه  در  نیز  سیرجان 
انتخابات اظهار داشت:  از  جمعه پس 
شهر  اسالمی  شورای  انتخابات  »در 
دارد  وجود  های  گالیه  سیرجان 
گزارشاتی به بنده رسیده که موجبات 
فراهم  را  شهر  انقالبی  مردم  ناراحتی 
انجام  با  فردی  باید  است. چرا  نموده 
به  و  شود  انتخاب  علنی  کبیره  گناه 
شورای شهر راه یابد؟ حجت االسالم 

این  در  افزود:  حسینی  سیدمحمود 
این که  تقاضا دارم یکی  خصوص دو 
علنی  کبیره  گناه  که  خاطی  فرد  آن 
توبه  خدا  پیشگاه  در  داده  انجام 
از  نماید و از ملت عذرخواهی کند و 
دیگر  و  نماید  گیری  کناره  انتخابات 
این که در غیر این صورت بنده طبق 
خصوصاً  مربوطه  مسئوالن  از  قانون 
شوراهای  انتخابات  بر  نظارت  هیات 
اسالمی استان تقاضا دارم طبق قانون 
به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل 

نمایند و کاندیدا را حذف نمایند.«
 انتخابات پر حاشیه شورای پنجم

پنجم  دوره  انتخابات  است  گفتنی 
حواشی  با  نیز  سیرجان  شهر  شورای 
 ... تا  از خرید و فروش رای  متعددی 
پرونده  دوره  همان  در  و  شد  مطرح 
بدون  طوالنی  وقفه  یک  با  انتخابات 
نظر و تایید هیات نظارت بر انتخابات 
فالح،  جناب  پاراف  با  تنها  شوراها 
دبیر بدون نقش هیات نظارت استان 

بسته شد.

در پی اعالم رسیدگی هیات نظارت به شکایت های نامزدهای انتخابات شورای شهر سیرجان؛ 

کشوقوسانتخاباتشورایشهر

پروژه  زنی  كلنگ  آيین  رسانی:  اطالع 
مديركل  حضور  با  انرژی  صفر  كتابخانه 
جمعه،  امام  كرمان،  استان  های  كتابخانه 
شورای  اعضای  و  شهردار  ويژه،  فرماندار 

شهر دوشنبه هفته گذشته برگزار شد.
يک اتفاق بزرگ برای سیرجان 

های  كتابخانه  مديركل  وفايی،  احمد 
بیان  طرح  اين  دانستن  ارزشمند  با  استان 
در  سیرجان  شهرستان  مسئوالن  داشت: 
بحث فرهنگ و كتاب و كتابخوانی نگاه ويژه 
و خوبی دارند كه امروز شاهد اين هستیم 
انرژی مخصوص كودكان  كتابخانه صفر  كه 
می  تكمیل  از  پس  و  شود  می  زنی  كلنگ 
تواند تأثیرسازی در حوزه پرورش كودكان 
و نوجوانان داشته باشد. او در ادامه افزود: 
سیرجان در كشور به عنوان شهر فرهنگ 
و رسانه شناخته می شود و كلنگ زنی اين 
بود  خواهد  مثمرثمر  و  مفید  بسیار  پروژه 
رقم  كه  است  ای  برگزيده  اتفاق  يک  كه 
چنین  كشور  از  جايی  در  چون  خورد  می 
كتابخانه ای  با انرژی های سالم خورشیدی 
آغاز  آينده  در  خواهد  می  فسیلی  غیر  و 
نكته  اينكه  بیان  با  وفايی  احمد  كند.  بكار 
برای  فرهنگی  فضای  ايجاد  مهم  و  مثبت 
توسعه فرهنگی ويژه كودكان است، گفت: 
امیدواريم به زودی شاهد مراسم افتتاحیه 

آن باشیم.
فرهنگی  با محیط  را  اين محیط، كودكان 

آشنا می كند
حسن خدامی، رئیس كمیسیون فرهنگی 
بحث  گفت:  مراسم  اين  در  شهر  شورای 
است  مهم  بسیار  موضوع  يک  كتابخوانی 
كه بارها در جلسات فرهنگی شورای شهر 
مطرح  شورا  فرهنگی  جلسات  ويژه  به  و 
شده است و مسأله مهم اين است كه ما در 
تربیت  كتابخوان  كتابخوانی،  و  كتاب  بحث 
كه  محل  اين  افزود:  ادامه  در  او  كنیم. 

كتابخانه صفر انرژی ويژه كودكان است از 
همان ابتدا در سنین پايین فرزندان ما را با 
محیط فرهنگی و كتابخوانی آشنا می كند 
تشكر  و  تقدير  مسئوالن  تمامی  از  بايد  و 
كنم. امیدوارم شورای ششم در اين زمینه 
همكاری كند تا بیش تر به مبحث كتاب و 

كتابخوانی توجه شود.

میلیاردتومان  بر15  بالغ  كتابخانه  برای 
برآورد هزينه شده است

در  سیرجان  شهردار  نیا،  سروش  رضا   
امر  ابتدای  كرد:  بیان  مراسم  اين  ادامه 
اعضای  به  و خدا قوت  نباشید  بايد خسته 
اين  در  را  الزم  همكاری  كه  پنجم  شورای 
مدت با مجموعه شهرداری داشتند، عرض 

ششم  اعضای  به  هم  آمد  خوش  و  كنم 
كتابخانه  افزود:  ادامه  در  او  باشیم.  داشته 
با  است  ای  پروژه  كودک،  انرژی  صفر 
بالغ  كه  مترمربع   1200 زيربنای  مساحت 
اندازی  راه  زمان  تا  تومان  میلیارد   15 بر 
هزينه خواهد داشت. او اضافه كرد: در فاز 
نخست پیمانكار آن مشخص شده است كه 

است  پروژه  سقف  فنداسیون،  فاز  اين  در 
كه با بودجه 60 میلیارد ريال مشخص شده 

است. 
تا  پروژه  اين  داد:  ادامه  نیا  سروش 
حدودی پیشرفت آن قابل مشاهده است و 
به عنوان كتابخانه صفر انرژی بنا شده زيرا 
انرژی خورشیدی  از طريق  انرژی آن  تمام 
تأمین می شود. نكته ی حائز اهمیت در اين 
انرژی های پاک و  از  پروژه همین استفاده 
انرژی  از  استفاده  ممنوعیت  و  تجديدپذير 
فسیلی است زيرا انرژی های فسیلی عالوه 
آاليندگیشان،  آسیب  و  تجديدناپذيری  بر 
انرژی  اما  هستند  شدنی  تمام  و  محدود 
دارند  محیطی  زيست  آسیب  نه  پاک  های 
و نه محدوديت، همچنین با توجه به اقلیم 
موجود در شهر سیرجان كه گرم و خشک 
و در دسترس  دارند  بسیار سازگاری  است 

هستند.
از  پروژه  اين  در  كرد:  عنوان  شهردار 
معماری اصیل و قديمی شهر سیرجان نیز 
بنا  اين  غربی  در ضلع  و  برد  بهره خواهیم 
كه  گرفت  خواهد  قرار  مدرن  بادگیر  يک 
كتابخانه  اداری  ساختمان  از  قسمت  آن 
فرهنگی  محصوالت  ی  عرضه  فروشگاه  و 
مديركل  خدمت  در  امروز  اينكه  و  است 
كتابخانه های عمومی استان بوديم و آيین 
برگزار  فرهنگی  مكان  يک  زنی  كلنگ 
نموديم، در حقیقت به واسطه ی دغدغه ای 
بود كه برای نسل آينده ساز میهن داشتیم.
سرمايه  كودكان،  كرد:  تاكید  نیا  سروش 
ما  و  آينده ساز كشور هستند  و  ملی  های 
هم خواستیم فضايی در شهر وجود داشته 
استفاده  بهترين  بتوانند  كودكان  كه  باشد 
و  باشند  داشته  آن  از  را  مندی  بهره  و 
كه  اعتباری  تامین  به  توجه  با  امیدواريم 
اين  امسال 80 درصد  صورت گرفته است، 

پروژه پیشرفت داشته باشد.

در آيین كلنگ زنی كتابخانه صفر انرژی كودكان توسط شهرداری مطرح شد؛

اولینکتابخانهباانرژیخوشیدیویژهکودکان



3 شهر  نسیـم امید
به بهانه روز جهانی بدون پالستیک؛

خودخواهی های بشر
 به  محیط زیست آسیب زده است

روز  جوالی،  سوم  شهسواری:  يلدا 
روز  یک  صرفا  پالستیک  بدون  جهانی 
عمل  برای  روزی  نیست.  یادآوری  برای 
هم هست روزی برای توجه ما به محیط 
ساختار  برای  روزی  پبرامون،  زیست 
کنار  و  قبل  اشتباه  های  عادت  شکنی 

وقتی   . زندگی  چرخه  از  پالستیکی  های  کیسه  گذاشتن 
الکساندر پارکز کیسه پالستیکی را اختراع کرد فکرش را هم 
نمی کرد در هر دقیقه یک میلیون پالستیک مصرف شود 
و با استفاده بی رویه بشر و خودخواهی های تمام ناپذیرش 
هم به گیاهان و هم حیوانات و در نهایت به خودش آسیب 
زند . از آنجایی که اولین چرخه آبزیان و بعد پرندگان و به 
ترتیب تا در نهایت انسان در راس هرم وجود دارد بنابراین 

خود انسان بیشترین آسیب را خواهد دید.
گاهی این پالستیک ها در گلوی حیوانات گیر می کند 
و باعث مرگشان میشود گاهی باعث خفگی شون که حتما 
همراه با درد خواهد بود و گاهی در اثر تابش خورشید و یا 
سوختن آلودگی هایی به چرخه و انسان میدهد که حتی 
جنین در رحم مادر آلوده خواهد شد و نسل بعد را دچار 
با استفاده بی  بیماری های جدید خواهد کرد و همینطور 
نهایت  و  طبیعت  به  ناپذیری  جبران  خسارات  بشر  رویه 

خودش خواهد شد.
محیط زیست در معرض خطر است؛ آلودگی های صنایع، 
نابودی  و  ها  خشکسالی  ها،  جنگل  و  مراتع  زدن  آتش 
بی  برداری  بهره  زباله های رها شده در طبیعت،  درختان، 
حساب و کتاب معادن و تخریب طبیعت و دهها موارد دیگر 

نمونه هایی از صدمات انسان به طبیعت است.
را  بشر  های  بدی  همه  مهربان  مادری  چون  زمین   
می بخشد اما گاهی برای تنبیه خود ما و مراقبت از ما راه 
هایی دارد  برای حفاظت از خودش و نسل ما و انسان در 
دوران کوتاه حیاتش تصور میکند تا ابد در این دنیا هست 
در حالیکه زمین نگهبان تمام دارایی ها و برکات برای نسل 

بعد هم خواهد بود.
بنابراین ای انسان آگاه باش که چه می کنی و چه نعمتی 
برای  و  دهی  می  دست  ار  را  نعمتی  چه  و  گیری  می  را 

آیندگان چه خواهی گذاشت!
در جهان ۲50 میلیون تن پالستیک ساالنه مصرف میشود 
که فقط در ۲5 دقیقه مصرف میشود که سه میلیون تن  آن 
فقط مربوط به ایران است و ما ایرانی ها با پیشینه فرهنگی 
باال و مدعی تمدن انتظار میرود بیش از دیگران فرهنگ ساز 

باشیم و به امانتی که به ما داده شده دقت بیشتری کنیم .
انجمن زمین عاشق همواره هشدار میدهد زمین را دوست 
این  برای   . دارید  دوست  را  مادرتان  که  همانگونه  بدارید 
ضرورت مهم امروز بهتر آن است که از خودمان شروع کنیم 
حتما  منزل  خرید  برای  کنیم  شروع  کار  ترین  ساده  از  و 
یک پاکت پارچه ای با خود ببریم و از گرفتن پالستیک  از 

فروشنده خود داری کنید.               *انجمن زمین عاشق

شنبه 2 مرداد  1400، شماره 285 ، سال هفتم یادداشت

سجاد حیدری فرد: بارش چندساعته 
آب گرفتگی  و  گذشته  هفته  در  باران 
شهری  معابر  و  خیابان ها  از  بسیاري 
رفت وآمد مردم را با كندي و مشكالتي 
مواجه كرد.  آب گرفتگی معابر از جمله 
مشكالتي است كه هر ساله شهروندان 
اين  دارند،  گاليه  آن  از  سیرجانی 
نیست  به فصل خاصی  معضل مختص 
می شود،  بارندگی  كه  زمانی  هر  و 
اگر چه  می آيد.   به وجود  اين مشكل 
اقداماتي از جمله كانال هدايت آب های 
سطحی در نقاط مختلف شهر از سوي  
شده  انجام  آن  رفع  براي  شهرداري 
است؛ اما به نظر می رسد حتی در معابر 
تازه نوسازی شده به علت نبود نظارت 
مناسب  بندی  شیب  عدم  و  مهندسی 
به وجود  معابر  مشكل آب گرفتگی در 

آمده است. 
  درياچه آب  در معابر اصلی

نصیری  خیابان  صادقی،  دکتر  بلوار 
از  یکي  عنوان  به  اشتر   مالک  و 
مدت  این  در  شهر  اصلي  مسیرهاي 
دچار آب گرفتگی شدید و به دریاچه ای 
از  خیلی  که  شد  تبدیل  بزرگ  نسبتاً 
خیابان  از  نمی توانستند  شهروندان 
خیابان های  بندی  شیب  کنند.  عبور 
غربی  و  شرقی  صورت  به  سیرجان 
پروژه  همیشه  روال  طبق  و  است 
مواقع  در  آن  حفاری های  و  فاضالب 
می کند  ایجاد  را  مشکالتی  بارندگی 

فاضالب  پروژه  اجرای  حفاری های  که 
در حاشیه بلوار شاهد بود، باعث ایجاد 
به  منتهی  خیابان های  در  مشکالتی 
بافت  معابر  و  کوچه ها  بود.  شده  بلوار 
مناطق  از  هم  بازار  پشت  مثل  قدیم 
مواقع  در  که  است  شهر  حساس 
می شود  آب گرفتگی  دچار  بارندگي 
و  این معابر  بودن  با توجه کم عرض  و 
خشتي و گلي بودن بناهاي آن، نیازمند 
است.  امور  دست اندرکاران  ویژه  توجه 
ایجاد  می آمد  چشم  به  بیش تر  مورد 
کانال هدایت آب های سطحی که مسیر 
آن ها باز نبود و آب های جاری در آن ها 
به دلیل بسته بودن پل های تقاطع ها به 
وسط خیابان هدایت می شد، نمونه آن 
کانال های  به تازگی  که  غفاری  خیابان 
ایجاد  آن  در  سطحی  آب های  هدایت 

شده است. 
 كارهای عمران شهری فرمالیته است

موسوی یکی از شهروندان در این باره 
بی مسئولیتی  از  میزان  این  کرد:  بیان 
بهبود  برای  شهری  مدیران 
غیرقابل تحمل  شهر  زیرساخت های 

وضعیت  افزود:  ادامه  در  وی   . است 
به قدری اسفناك است که شما در نظر 
بگیرید من برای عبور از بلوار صادقی از 
چهارراه 17 شهریور تا تأمین اجتماعی 
می بایست بروم تا بتوانم از عرض بلوار 
عبور کنم و مجبور شدم از وسط آب ها 
بروم و شما در نظر بگیرید اگر فردی 
کند  گیر  شرایطی  چنین  در  سالمند 

باید چکار کند؟ 
  سهل انگاری مسئوالن شهری

از  دیگر  یکی  حسینی  مجید 
گفت:  نیز  رابطه  این  در  شهروندان 

اعتباراتی  سرنوشت  نیست  مشخص 
که به شهرستان تزریق می شود، چطور 
شهری  مسئوالن  که  می شود  هزینه 
را  خیابان ها  تمام  اینکه  به  توجه  با 
جدول گذاری  سطحی  آب های  برای 
می کنند، باز مشکالت این شکلی ایجاد 
در  سهل انگاری  داد:  ادامه  او  می کند. 
بهبود وضعیت شهری به قدری است که 
امروز خود مسئوالن نیز در ارائه چاره 
برای بهبود شرایط به مشکل برخوردند 
و اکثر کارهای آن ها دوباره کاری است 
به حجم  توجه  با  این چند سال  و در 

آسفالتی که ریخته شده است باز اکثر 
معابر و همان معابر  مشکل آسفالت و 

شیب بندی دارند.  
  آب گرفتگی 80 درصد معابر اصلی 

تا پايان آبان برطرف می شود 
سیرجان  شهردار  نیا،  سروش  رضا 
در خصوص آب گرفتگی معابر که برای 
شهروندان مشکالتی را ایجاد کرده بود 
گفت: در قراردادهای که در حال حاضر 
داریم برنامه این است که تا پایان آبان 
ماه، 80 درصد معابر اصلی آب گرفتگی 
نداشته باشند و مشاور در حال بررسی 
و انجام کار هستیم،  به جز خیابان هایی 
توسط  شهری   فاضالب  طرح  در  که 
پاسخ  در  او  می کند.  حفاری  پیمانکار 
به این سؤال که چرا برای حل مشکل 
آب گرفتگی  معابر اصلی اقدامی صورت 
هدایت  برای  افزود:  است،  نگرفته 
اخیر  سال  چند  در  سطحی  آب های 
بله  و  پذیرفته  صورت  زیادی  کارهای 
تمامی  در  کردم  بیان  که  همان طور 
دارند،  آب گرفتگی  مشکل  که  معابری 
مشکل  رفع  برای  و  برنامه ریزی شده 

معابر  جمله  از  می شود،  اقدام  آن 
اصلی مثل؛ بلوار دکتر صادقی و شهید 
قرارداد  شهریور   17 پارك  تا  نصیری 
شروع  به زودی  پیمانکار  و  بسته شده 
به کار می کند. سروش نیا در خصوص 
شده  نوسازی  تازه  معابر  برخی  اینکه 
اضافه  ندارند،  مناسب  بندی  شیب 
کرد: در  معابری که به تازگی زیرسازی 
آن ها انجام شده، خیلی کم پیش آمده 
اشتباهی  کارشناسان  سوی  از  که 
صورت گرفته  و شیب بندی مناسب و 
استاندارد برای معبر ایجاد نشده باشد، 
مگر اینکه راه مسیر آب توسط ساخت 
آن  نمونه  باشد.  بسته شده  و...  سازها 
چند  بارندگی  در  که  ولیعصر  خیابان 
شده  آب گرفتگی  باعث  گذشته  روز 
که  شهروندانی  بررسی  از  پس  بود، 
ساختمان سازی داشتند، مسیر جداول 
بر روی خیابان  بودند که آب  را بسته 
از  استفاده  همچنین  بود.  شده  جاری 
در  اصولی  غیر  خاك ریزها  و  تونل ها 
مسیر درب منزل و محل کسب خود 
دادیم  تذکر  بارها  که  کنند  می  ایجاد 
را  آب  مسیر  که  فلزی   ها  پل  از  که 
نمی بندند استفاده کنند و  از طرفی 
لوله  که  خواستیم  منازل  جلوی  برای 
قیر  یا  سیمان  با  سپس  کنند  گذاری 
آن را بپوشانند، تا مسیر آب روی معابر 

بسته نشود. 

گروه خبر: بر قیمت میوه در بازار نظارت نمی شود و ستاد 
و  كند  می  برگزار  ای  يكبار جلسه  وقت  بازار چند  تنظیم 
باقی  و يک صورتجلسه  در حد حرف  يک سری مصوبات 
افزايش می يابد قیمت ها در  به روز  ماند. قیمت ها روز  می 
بازار به حدی رسیده كه ديگر خريد آن برای برخی سخت 
شده است. مردم از شرايط فعلی قیمت میوه بسیار ناراضی 
هستند و بارها پیامک يا تلفن در اين باره داشتیم كه قیمت 
میوه در سیرجان نسبت به شهرهای همجوار بیش تر است.

يک كیلو گیالس 70 هزار تومان
قیمت میوه در چند هفته گذشته از قافله گرانی ها عقب 

همین  و  داشته  چشم گیری  افزایش  روز  به  روز  و  نماند 
از  یکی  حسین  است.  داشته  دنبال  به  را  مردم  گالیه  امر 
شهروندان از باالبودن قیمت میوه  گالیه کرد و گفت: قیمت 
میوه   زیاد است که توان خرید آن را نداریم و این منطقی 
نیست شما  برای خرید یک کیلو گیالس حدود 70 هزار 
تومان پول بدهی. او با اشاره به این که قیمت ها آنقدر گران 
شرایط  این  در  کرد:  اظهار  نداریم،  خرید  توان  که  است 
اقتصادی خرید میوه هایی با این قیمت  برای قشر متوسط 
دوباره  کرونا  ویروس  که  صورتی  در  است،  سخت  جامعه 
مصرف  بر  بهداشتی  کارشناسان  و  است  کرده  پیدا  شیوع 
بیشتر میوه تاکید می کنند بسیاری از مردم قادر به خرید 

میوه نیستند.
چند نرخی بودن قیمت میوه

علی یکی دیگر از شهروندان با توجه به این که اداره صمت 
قیمت میوه ها را اعالم کرده و سیب درجه یک باید کیلویی 
۲1 هزارتومان باشد اما مغازه دار سیبی که درجه دو هست 
و از ظاهر آن ها مشخص است را کیلویی ۲5 هزارتومان می 
دهد! یک هندوانه متوسط حدود 6 کیلو خریدم 50 هزار 
تومان شد مگر چه خبر است؟ اگر قیمت گذاری می شود 
باید نظارت هم باشد. او ادامه داد: شما اگر به میوه فروشی 

های متعددی سر بزنید متوجه می شوید که هر کس هر 
نرخی برای خودش دارد، بازرسان باید به مغازه داران هم 

سری بزند و ببیند هر مغازه دار نرخ خودش را دارد. 
شهروندان تخلفات به سامانه124 اطالع دهند

فرمانداری  ریزی  برنامه  و  توسعه  معاون  عباسپور،  اکبر 
ویژه سیرجان در این باره بیان داشت:  آخرین جلسه ستاد 
تنظیم بازار با حضور اداره صمت، اصناف، تعزیرات حکومتی 
و نماینده اتحادیه برگزار شد و بحث گالیه شهروندان برای 
چند  ها،  بازرسی  مثل؛  مشکالتی  و  مطرح   میوه  قیمت 
نرخی و واقعی نبودن قیمت مطرح شد که در نهایت قرار بر 
این شد به صورت هفتگی جلسه برگزار و قیمت ها تعیین 

و ابالغ شود.
 او در پاسخ به این سوال که جلسات ستاد تنظیم بازار 
اما نظارت صورت نمی  برای قیمت میوه برگزار می شود، 
گیرد؟ گفت: یک سری خالء ها وجود دارد و مجری اجرای 
طبق  و  است  تعزیرات  و  اصناف  صمت،  اداره  مصوبات 
گیرد.  می  صورت  برخوردها  شود،  می  ارائه  که  گزارشاتی 
عباسپور در ادامه افزود: میوه به دلیل اینکه میزان خرابی 
تر است  بیش  میزان سودش  زیاد است  فاسد شدن آن  و 
که  کنند  نمی  رعایت  واحدهای صنفی  برخی  متاسفانه  و 

درخواستی از شهروندان داریم این است که به عنوان ناظر  
اطالع   1۲4 سامانه  طریق  از  کردند،  برخورد  موردی  اگر 
برنامه ریزی فرمانداری در  و  رسانی کنند.  معاون توسعه 
خصوص نصب مانیتور در میوه فروشی ها بیان داشت: این 
موضوعی بود که در زمان ریاست قبلی اداره صمت سیرجان 
مطرح شد و یک سری فعالیت ها انجام شد که بحث تامین 
اعتبار و اجرایی کردن طرح بود که از طریق آن قیمت ها 
در معرض دید شهروندان قرار گیرد و امکان تخلف خیلی 

کم تر بود.

در پی بارندگی هفته گذشته مجدداً نمایان شد؛

مشکلتکراریآبگرفتگیمعابرشهری

در پی گالیه های شهروندان از 
قیمت میوه در سیرجان؛

عدم نظارت بر چند 
نرخی بودن میوه 
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توصیه طالقانی به تامل در قرآن 
حسین بیگلری: از آیت ا... سیدمحمود طالقانی صحبت کردن خیلی 
سخت است و به آن اندیشیدن آدمی را دچار تغییر و استحاله می سازد. 
اصرار آن مرحوم به دانشجویان و سایر مردم به روی آوردن به قرآن کریم 

و تامل در آن است.
می  قبور  اهل  و  استخاره  برای  را  قرآن  مردم  اسالمی  انقالب  از  قبل 
خواستند. ولی امروزه این رفتار دگرگون شده و آنرا سرلوحه دین و زندگی 
مطلوب خود قرار می دهند و به فرموده بزرگان دین و مذهب از قرآن 
استخاره کردن باید پس از آنکه شور و مشورت و تعقل و اندیشه کردن راه 

به جایی نبرد، می توان به استعانت از قرآن همت گماشت.
 اکنون جامعۀ اسالمی قرائت، آموزش و در عین حال قرآن را مسیر 
پیشرفت و هدایت در زندگی خود قرار داده است. قرآن کتابی است که به 
تدریج بر پیامبر )ص( نازل شده و آن حضرت به طریقه های مختلف به 
حفظ آن پرداختند. خود قرآن اعالن کرده است که هیچ کس نمی تواند 
یک آیه مانند آیات قرآن بیاورد. اکنون هزار و چهارصد سال از پیدایش 
دین مبین اسالم می گذرد و قرآن توانسته همچنان بر گفته های خود 
ثابت و قاطع بایستد. معاندان، کافران و منافقان نتوانسته اند قرآن را از 
رونق بیندازد و با گذشت زمان نتوانسته اند ایراد و اشکالی بر آن بیابند. 
یکی از علت و سبب هایی که می توانیم به عنوان انسان اندیشمند به 
ها  انسان  دل  در  یقین  و  باور  های  ستون  را  آن  و  بیندازیم  نظر  قرآن 
دانست و انسان بدین گونه می تواند دلش آرام گیرد. در پایان باید به این 
نکته سخت پایبند باشیم و با استفاده از رهنمودهای این کتاب الهی در 

مبارزه با ستمگران، منافقان و افراد نادان و جاهل کوشا باشیم. 
 ِ ًعا مِّْن َخْشَیِۀ اللَّ ََّرأَیَْتُه َخاِشًعا مَُّتَصدِّ ل الُْقْرآَن َعلَی َجَبٍل  أَنَزلَْنا َهَذا  لْو   

ُروَن )۲1( َوتِلَْک اْلَْمَثاُل نَْضِربَُها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم یََتَفکَّ
ِحیُم )۲۲( ْحَمُن الرَّ َهاَدةِ ُهَو الرَّ ُ الَِّذي اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َعالُِم الَْغْیِب َوالشَّ ُهَو اللَّ

اَلُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْیِمُن الَْعِزیُز  وُس السَّ ُ الَِّذي اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو الَْملُِک الُْقدُّ ُهَو اللَّ
ا یُْشِرُکوَن )۲3( ِ َعمَّ الَْجبَّاُر الُْمَتَکبُِّر ُسْبَحاَن اللَّ

فِي  َما  لَُه  یَُسبُِّح  الُْحْسَنی  اْلَْسَماُء  لَُه  ُر  الُْمَصوِّ الَْباِرُئ  الَْخالُِق   ُ اللَّ ُهَو 
َماَواِت َواْلَْرِض َوُهَو الَْعِزیُز الَْحِکیُم )۲4( السَّ

»اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن 
خشوع می کند و از خوف خدا می شکافد! و اینها مثالهائی است که برای 

مردم می زنیم تا در آن بیندیشند. )۲1(
او خدائی است که معبودی جز او نیست، از پنهان و آشکار آگاه است، و 

او رحمان و رحیم است. )۲۲(
او خدائی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی او است، 
از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی کند، به مؤ منان امنیت می 
ناپذیر که  او قدرتمندی است شکست  بخشد، و مراقب همه چیز است، 
بزرگی است.  او شایسته  را اصالح می کند،  امری  نافذ خود هر  اراده  با 

خداوند منزه است از آنچه شریک برای او قرار می دهند. )۲3(
او خداوندی است خالق، و آفریننده ای بیسابقه، و صورتگری است بی 
نظیر. برای او نام های نیک است، و آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح 
او می گویند، و او عزیز و حکیم است. )۲4(«                  *فعال فرهنگی

 معرفت

ویژه

آزادی 5 نفر زندانی در سیرجان
صداوسیما: به همت انجمن حمایت از زندانیان سیرجان و در 
آستانه روز عید قربان 5 نفر زندانی جرائم غیر عمد از زندان سیرجان 
آزاد شد. مسعود اسدی، مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان 
سیرجان گفت: خیرین با کمک به این انجمن و اختصاص مبلغ یک 
میلیارد و 380 میلیون ریال هفته گذشته این زندانیان که مشکل 

مالی داشتن را آزاد کردند. 
وی در ادامه افزود: این انجمن عالوه بر رضایت شاکیان توانسته با کمک خیرین و انجمن مبلغ 

7 میلیارد و 310 میلیون ریال از ابتدای سال جاری 15 نفر از زندانیان غیرعمد را آزاد کند.

معراج اندیشه فرهنگ کتابخوانی را در استان ترویج می دهد
معراج انديشه: مدیر کل اداره کتابخانه های استان در سفر 
خود به شهرستان سیرجان با مدیرعامل و مسئوالن موسسه معراج 
اندیشه گل گهر دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی این 
موسسه؛ وفایی در این دیدارگفت: فعالیت های بسیار خوبی را از 
موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر در حوزه ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی در سیرجان شاهد هستیم؛ به ویژه کار کرد 
نشریه شهر سپید بسیار قابل توجه و در خور تحسین است. 
همچنین مقرر شد تفاهم نامه همکاری بین موسسه  معراج اندیشه گل گهر و اداره 

کتابخانه های استان به منظور هم افزایی و گسترش فعالیت های ترویجی فرهنگ 
کتابخوانی در سطح استان منعقد شود.

کسب 28 رکورد تولیدی گل گهر از ابتدای سال
گل گهر: مهندس علی پورمعصومی، معاون بهره برداری 
شرکت گل گهر گفت: به لحاظ آماری در مقایسه با مدت مشابه 
در سال 99 در بخش معدنکاری رشد 9 درصدی داشته و پیش 
بینی می شود با رسیدن ماشین آالت جدید رشد بیشتری در این 
بخش داشته باشیم و در تولید کنسانتره ۲1 درصد و در تولید 
گندله نیز 5 درصد رشد حاصل شده است. وی در گفت و گو 

با نشریه داخلی گل گهر افزود: مجموع ماحصل تالش و برنامه ریزی ها در سال جاری تا 
بدین جای کار ثبت ۲8 رکورد در بخش معدنکاری، تولید کنسانتره، تولید گندله و کیفیت 

محصوالت با تکیه برتوان و دانش فنی نیروهای داخلی مجموعه رقم خورده است.

)

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

نسیم سالم

09162756265 

درخواست یکی از همشهریان از گل گهر برای درمان دختر یک ماهه؛

 استخوان ران دخترم تشکیل نشده است

چون فرزندم دختر است معلول می ماند و اگر پسر بود برایم مهم 
برای من  را  کار  این  گهر  باالست گل  هزینه عمل  لذا چون  نبود. 
سیرجانی انجام دهد و مهندس عتیقی تقبل کند هزینه عمل را به 

بیمارستان و پزشک بپردازد و یک ریال نیز به من ندهد.
گروه خبر: »دخترم فاطمه ۲3 روزه است و استخوان پای راستش 
این  ندارم.«  را  آن  پرداخت هزینه درمان  توانایی  و  نشده  تشکیل 
صحبت خانم 31 ساله همشهری است که  با مراجعه به دفتر نشریه 

درخواست کمک از گل گهر برای معالجه دخترش را داشت. 
مادر فاطمه در خصوص مشکالت دخترش بیان کرد: تا قبل از 
به دنیا آمدن دخترم در خانه ها کار می کردم و خرج زندگی ام 
را در می آوردم اما در دوران بارداری به دلیل اینکه توانایی کار  و 
که  زمانی  کنم.  مراجعه  پزشک  به  نتوانستم  نداشتم  کافی  درآمد 
فاطمه به دنیا آمد پزشکان پس از بررسی گفتند که استخوان ران 
تا زانو تشکیل نشده و مشکلش در سیرجان  از لگن  پای راستش 
و  است  بیمار  همسرم  کرد:  اضافه  خانم  این  نیست.  درمان  قابل 
خودم هزینه های زندگی را با کارکردن در جاهای مختلف در می 
آوردم اما هزینه درمان فاطمه زیاد است در شرایطی که مستاجر 
هستم و پزشک پس از معاینه گفت: دختر شما نیاز به چند عمل 
و هزینه باالیی دارد.  او در پاسخ به این سوال آیا  برای کمک به 
ارگان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد مراجعه کردید؟ 
گفت: بله یکی از کارکنان کمیته امداد گفت: چون از قبل زیر نظر 
کمیته نبودید نمی توانیم برای درمان دخترت کمک کنیم و اداره 
بهزیستی مشخصاتی از من گرفتند و گفتند که بررسی الزم انجام 
امام جمعه هم رفتم کاری  اما خبری نشده است دفتر  می دهند 
نکردند.  مادر فاطمه در پایان درخواست کرد چون فرزندم دختر 
است معلول می ماند و اگر پسر بود برایم مهم نبود. لذا چون هزینه 
عمل باالست گل گهر این کار را برای من سیرجانی انجام دهد و 
بیمارستان و پزشک  به  را  تقبل کند هزینه عمل  مهندس عتیقی 

بپردازد و یک ریال نیز به من ندهد.
تخت های  بیمارستان در حال پر شدن است

نسیم امید: آمارهای کرونایی روزانه در سیرجان 
آخرین  براساس  و  می کنند  ثبت  را  جدیدی  رکوردهای 
رنگ بندی کرونایی اعالم شده در استان و سیرجان در 
شرایطی  در  این  و  دارند  قرار  کرونایی  قرمز  فوق  وضع 
است که مسئوالن از کم شدن میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی خبر می دهند. به گزارش روابط عمومی دانشکده، 
دکتر غالمرضا جهانشاهی، رئیس بیمارستان امام رضا)ع( در این رابطه گفت: در 
بیمارستان دیگر تخت خالی برای بیماران جدید نداریم و اگر هدم رعایت پرتکل 

ها ادامه پیدا کند در پذیرش و خدمات رسانی با مشکل جدید روبه رو می شویم.
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عکس: نسیم امید

آگهی فقدان سند مالكیت: خانم/آقای نسرين اسماعیلی با ارائه دو برگ استشهاديه از 
دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است كه سند مالكیت ششدانگ پالک 4237 
فرعی از 2112 اصلی واقع در بخش 35 كرمان بنام خانم/آقای نسرين اسماعیلی ثبت و سند 
مالكیت صادر و تسلیم گرديده است كه بعلت جابجايی مفقود گرديده لذا بدستور تبصره 
يک اصالحی ماده 120 آيین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا 
هر كس مدعی انجام معامله يا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به اين اداره تسلیم دارد در غیر اينصورت پس 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالكیت المثنی بنام مالک صادر خواهد 
شد. ضمنا در رهن بانک رسالت میباشد. تاريخ انتشار: شنبه 1400/05/02 - محمد آرمانپور 

-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان


