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تیترها

  شهر  3

نظارت بر دریافت شهریه مدارس در زمان کرونا 

  آخر 4

  شهر  3
گزارشی از خطرات استخرهای کشاورزی و آب بندها 

که در سال های اخیر باعث مرگ چند نفر شدند؛

غرق شدگی در آب بندها همچنان ادامه دارد

گزارشی از مشکالت بزرگترین پارک  مرکز شهر سیرجان؛

بی تفاوتی به پارک 17 شهریور 

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر  2

دستوری، فرمانده ناحیه بسیج سپاه:

لزوم توسعه 
فعالیت های فرهنگی

  خبر 2

انتظار  پارک 17 شهریور تنها پارک بزرگ در مرکز شهر است که  امید:   نسیم 
می رفت امکانات و تجهیزات این پارک بیشتر شود که نه تنها بیشتر و بهتر نشد 
بلکه همین امکاناتی که وجود دارد به دلیل رها شدن به حال خود در حال تخریب 
است. بسیاری از درختان خشک شده اند و رسیدگی نمی شود. رسانه ها و اهالی 
این منطقه بارها مشکالت و عدم رسیدگی به این پارک را اعالم کردند، اما اقدام در 

خور توجهی از سوی شهرداری و شورای شهر انجام نشده است...  

هفته نامه نسیـم امید

حجت االسالم حسینی، امام جمعه سیرجان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد؛

بالی خوزستان بر سر کرمان و سیرجان نیاید
نسیم امید: نشست خبری امام جمعه سیرجان به مناسبت سالروز اولین اقامه نماز جمعه با اصحاب رسانه سه شنبه هفته گذشته در دفتر امام جمعه برگزار و به مسائل و مشکالت موجود در شهرستان پرداخته شد. حجت االسالم 
سیدمحمودحسینی، در ابتدای این نشست خبری با اشاره به سالروز اقامه نماز جمعه در 5 مرداد  بیان کرد: در آیات و رویات مختلف به اهمیت نماز جمعه تاکید شده است و امام جمعه در کنار برگزاری نماز جمعه، مسئولیت های مختلفی 

از جمله رئیس شورای فرهنگ عمومی،  رئیس ستاد اقامه نماز جمعه، نظارت بر امور مختلف شهرستان، حضور در  شورای اداری و... فعالیت دارد. او در ادامه به تاثیرات نمازجمعه در جامعه پرداخت...

  شهر  3

بهالدینی،  فرماندار ویژه:

راه اندازی رشته گلیم 
در دانشکده کوثر 

  آخر  4

در پی افزایش کرونا و تکمیل شدن بخش های کرونایی دو بیمارستان سیرجان؛

موقت بستری  بخش های  زی  ندا ا ه  ا ر   

اکبری،  مدیر روابط عمومی ستاد نمازجمعه:

نماز جمعه 
معجزه شفا بخش 

  آخر  4

عکس: سجاد حیدری فرد 



جمعه  امام  خبری  نشست  خبر:  گروه 
اولین  سالروز  مناسبت  به  سیرجان 
سه  رسانه  اصحاب  با  جمعه  نماز  اقامه 
جمعه  امام  دفتر  در  گذشته  هفته  شنبه 
در  موجود  مشکالت  و  مسائل  به  و  برگزار 
االسالم  حجت  شد.  پرداخته  شهرستان 
این نشست  ابتدای  سیدمحمودحسینی، در 
جمعه  نماز  اقامه  سالروز  به  اشاره  با  خبری 
رویات  و  آیات  در  کرد:  بیان  مرداد    5 در 
شده  تاکید  جمعه  نماز  اهمیت  به  مختلف 
نماز  برگزاری  کنار  در  جمعه  امام  و  است 
جمله  از  مختلفی  مسئولیت های  جمعه، 
رئیس  عمومی،   فرهنگ  شورای  رئیس 
امور  بر  نظارت  جمعه،  نماز  اقامه  ستاد 
مختلف شهرستان، حضور در  شورای اداری 
تاثیرات  به  ادامه  در  او  دارد.  فعالیت  و... 
نماز  گفت:  و  پرداخت  جامعه  در  نمازجمعه 
که  است  سیاسی  و  عبادی  امر  یک  جمعه 
فرد  سازی  خودسازی  برای  آن  در  حضور 
موثر  جامعه  مسائل  مورد  در  آن  بصیرت  و 

است. 
 هیات نظارت سیرجان و کرمان کار 

خود را انجام داده است
پاسخگوی  ادامه  در  امام جمعه سیرجان   
به  پاسخ  در  ایشان  بود.  خبرنگاران  سواالت 
انتخابات  است  دوره ای  چند  که  سوال  این 
سیرجان دچار یک سری حواشی شده است 
شام  قبیل  از  خاص  روش های  با  افرادی  و 
به  اقدام  و...  الکلی  مشروبات  توزیع  دادن، 
متولی  کاری  هر  گفت:  می کنند،  آرا  کسب 
عهده  بر  بخشی  انتخابات  دارد،   خاصی 
شورای نگهبان است و نظارت بر آن بر عهده 
مجلس شورای اسالمی است  که یک سری 
عمل  آن  طبق  باید  و  دارد  مشخص  قوانین 
شود و اگر فردی خالف قانون اقدامی انجام 
داده است، باید متولیان امر برخورد الزم را 
داشته باشند و یک سری آسیب ها گاهی به 
صورت علنی انجام می شود که دستگاه قضا 
و متولیان باید ورود کنند، اما موضوعی که 
وجود  نیز  قانونی  است یک سری خالء های 
دارد که نیاز است نمایندگان مجلس شورای 
او  کنند.  مصوب  قانون  و  بررسی  اسالمی 
اضافه کرد: بنده به عنوان امام جمعه امر به 
از منکر الزم را مطرح کردم  معروف و نهی 
در  اقدامات الزم  دارم  اطالع  که  تا جایی  و 

هیات نظارت سیرجان و کرمان انجام شده و 
نظر نهایی را تهران باید اعالم کند.

برخی نمایندگان مجلس ما مجری هستند 
تا مقنن 

پاسخ  در  حسینی  االسالم  حجت 
خبرنگاری دیگر با توجه به این که فردی را 
اند،  انتخابات دستگیر کرده  در حین تخلف 
آزاد کرده  بعد  قضا  24 ساعت  اما دستگاه 
است، بیان کرد: همه این موارد بر می گردد 
شورای  مجلس  آن  متولی  که  قانون  به 
اسالمی است و برخی نمایندگان مجلس ما 
مجری هستند تا مقنن!، زمانی که این اتفاق 
به  امر  ما  کار  و  کردیم  اعتراض  ما  داد  رخ 
معروف و نهی از منکر است و در این زمینه 
بیانمی کند  انتظامی  نیروی  اما  دادیم  تذکر 
تر  بیش  ساعت   24 را  فردی  قانون  طبق 
که  لحظه  هر  و  کنم؟  بازداشت  توانم  نمی 
کندء  شکایت  پلیس  از  می تواند  فرد  بگذرد 
اینجا باید خالء های قانونی پر شوند که این 

موضوع بر عهده نمایندگان مجلس است.
  بالی خوزستان بر سر کرمان و 

سیرجان نیاید
شرایط  به  توجه  با  ادامه  در  جمعه  امام 
که  آبی  مشکالت  و  اخیر  خشکسالی های 
هستند  رو  روبه  آن  با  کشور  نقاط  برخی 
و   است  مدیریت ها  سوء  آن  دلیل  یک  که 
 50 سال  از  اینکه  به  توجه  با  سیرجان  در 
چاه های  و  است  شده  اعالم  ممنوعه  دشت 
است،  شده  حفر  سال ها  این  در  غیرمجازی 
سیرجان  آب  مشکالت  خصوص  در  افزود: 
موضوع  این  گذشته   سال  تا13   12 حدود 
آب  که  داشتند  قصد  معادن  و  شده  مطرح 
ببرند  خود  توسعه ای  طرح های  برای  را  سد 
جلساتی  فرمانداری  در  و  کنند  استفاده  و 
تذکر  بنده  جلسات  آن  در  که  شد  برگزار 
دادم که آب شرب مقدم است و پس از آن 
کشاورزی و در آخر صنعت مدنظر است  و  
مطرح  را  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  بحث 

کردیم که تصمیماتی گرفته شد.
جدی  و  کار  پای  موضوع  این  برای  اما    
با  جلسه ای  راستا  همین  در  و  هستیم 
می دهیم  تشکیل  مردم  نماینده  و  فرماندار 
سوء  اسیر  که  شود  اقدام  شکلی  به  که  
سر  بر  خوزستان  بالی  و  نشویم  مدیریت ها 

کرمان و سیرجان نیاید.  

  اشتغال و مسکن جوانان از موضوعات 
مهم و مدنظر است  

حسینی در پاسخ به این سوال خبرنگاری 
مسکن  و  اشتغال  زمینه  در  سیرجان  که 
دچار مشکل است و به نوعی اکثر شهروندان 

از میزان اجاره بها گالیه دارند، گفت: بحث 
اشتغال و مسکن جوانان از موضوعات مهمی 
منتخب  جمهور  رئیس  امیدواریم  و  است  
در  شوند.  موفق  دارند  که  برنامه هایی  طبق 
تا  اشتغال  و  مسکن  مشکل  نیز  سیرجان 
اساسی  راهکارهای  با  دارد  امکان  که  جایی 
حقوق  که  فردی  چون  شود.   حل  باید 
پرداخت  توان  می کند،  دریافت  معمولی 
ماهانه  اجاره  و  پیش  تومان  میلیون   100
کم  سری  یک  و  ندارد  را  میلیون   3 تا   2
این  از سنوات گذشته بوده است و  کاری ها 

بی توجهی اجحاف در حق مردم است.
   جوانان کسب مهارت بیاموزند

و  اشتغال  بحث  به  فقیه  ولی  نماینده 
تقاضای کار در سیرجان اشاره کرد و گفت: 

کارهای صورت گرفته و گل گهر آزمون های 
سری  یک  و  می کند  برگزار  زمینه  این  در 
می دهند،  بانک ها  نیز  زایی  اشتغال  وام های 
شرکت  آزمون ها  در  برخی  گالیه ای  اما 
من  که  است  این  دارند  ما  از  و  می کنند 
مصاحبه  در  ولی  آوردم  الزم  رتبه  آزمون 
کردیم  که  پیگیری  و  نکردند  قبول  را  من 
بوده  نفر  چند  به  نیاز  که  رشته  یک  برای 
بین  از  و  نام کردند  ثبت  نفر  است چندصد 
آن ها چند نفر رتبه الزم را آوردند. بحثی که 
نیرو  نفر  چند  رشته  یک  برای  است  مطرح 
نیاز است و مهم این است که زمینه اشتغال 
توانمندی  که  افرادی  و  شود  فراهم  جوانان 
زمینه  است  مهم  آنچه  کنند.  اقدام  دارند 
اشتغال را فراهم کنیم و جوانان برای شغل 
مثل  اگر  و  کنند  تجربه  کسب  باید  دلخواه 
فرد  نداشتیم  گهر  گل  ما  شهرها  از  خیلی 
شروع  و  می دید  آموزش  را  حرفه  یک  باید 

به کار می کرد. 
  یک سری استخدام ها همراه با البی 

گری است 
سوال  این  به  پاسخ  در  جمعه  امام 
خبرنگاران که خیلی از افراد از طریق روابط 
قبول  بله  گفت:  می شوند،  شرکت ها  جذب 
داریم یک سری جذب ها همراه با البی گری 
امیدواریم در دولت جدید برطرف  است که 
در  اینکه  بیان  با  وی  شود.  برقرار  عدالت  و 
تولیدی  واحد  به 100  نزدیک  سال گذشته 
را  بودند  شده  تعطیل  که  را  شهرستان  در 
بازدید کردیم، افزود: در این بازدید ها بخش 
کارخانه ها و کارگاه ها تسهیالت نیاز داشتند 
و   شد  طرف  بر  آن ها  تر  بیش  مشکل  که 

در  و  بودند  کرده  تولید  جنس  دیگر  برخی 
بحث فروش و توزیع مشکل داشتند که امیر 
محمدی فرمانده نیروی دریایی قبول کردند 
فروشگاه ها  در  فروش  برای  آن ها  اجناس  و 
کامال  واحدها  برخی  دادند.   ارائه  مراکز  و 
بر  زمان  آن ها  اندازی  راه  که  شدند  تعطیل 
مشکل  واحدها   از  برخی  طرفی  از  و  است 
جریمه  که   داشتند  تسهیالت  پرداخت  در 
نداشتند  را  وام ها  پرداخت  توان  و  شدند  
و  دارد  اصالح  به  نیاز  ما  بانکداری  قانون  و 
بانک به میزانی که تسهیالت می دهدکه این 
باید توسط نمایندگان مجلس بررسی و  نیز 

رسیدگی شود.
  آسیب های عزاداری در محرم

آسیب های  به  اشاره  با  ایشان   همچنین 
گفت:  دارد،  وجود  عزاداری ها  بحث  در  که 
سری  یک  عزاداری ها  بحث  در  مدت هاست 
خواندن  نوع  مثل؛  کردند،  نفوذ  آسیب ها 
و... که  سال های قبل رهبر معظم  مداحان 
این موضوع ورود  به  تقلید  و مراجع  انقالب 
کردند و به نوعی خیلی از آن ها جمع شد و 
تبلیغات،  سازمان  ارگان  سه  زمینه  این  در 
اداره اوقاف و اداره ارشاد متولی هستند، که 
باید ورود کنند و اگر مشکل و ایرادی بود را 

برطرف کنند.  
  متولیان پیگیر مصوبات شورای 

فرهنگ عمومی هستند 
این  به  پاسخ  در  حسینی  االسالم  حجت 
شهرستان  فرهنگی  متولیان  که  سوال 
فعالیت زیادی ندارند، درصورتی که در سال 
اخیر چندین قتل و خودکشی در شهرستان 
شورای  در  افزود:  است،  پذیرفته  صورت 
و  ایم  داده  را  الزم  تذکر  عمومی  فرهنگ 
گرفته شده  کارشناسی شده ای  تصمیم های 
فرهنگ  شورای  مصوبات  پیگیر  متولیان  و 
شهرداری،  زمینه  این  در  و  هستند  عمومی 
مساجد  جماعت  ائمه  و  پرورش  و  آموزش 
موظف هستند که در فرهنگ سازی مسائل 
به  ادامه  در  او  کنند.  ورود  اجتماعی  مهم 
جایگاه خانواده اشاره کرد و گفت: در مقوله 
آسیب های اجتماعی و مشکالتی مثل قتل، 
تاثیر  نیز  خانواده  و  فرد  و...خود  خودکشی 
افراد اعتقادات باالتری  گذار است و هر چه 
را کنترل کنند،  باشند و خشم خود  داشته 

این آسیب ها کم تر می شود. 

حجت االسالم حسینی، امام جمعه سیرجان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد؛

بالی خوزستان بر سر کرمان و سیرجان نیاید

2 نسیـم امیدخبرخبر
در دیدار فرمانده بسیج با رئیس اداره فرهنگ مطرح شد:

لزوم توسعه فعالیت های فرهنگی 
اداره  رئیس  با  سیرجان  سپاه  بسیج  ناحیه  فرمانده  خبر:  گروه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان و مسئول کانون بسیج هنرمندان؛ 
پیرامون نیازها و مشکالت حوزه هنر و هنرمندان شهرستان دیدار و 

گفتگو کرد.
این  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  محمدعلی حافظی، 
شهرستان  در  هنری  و  فرهنگی  رشته های  همه  اهمیت  بر  دیدار 
سیرجان تاکید کرد وُ گفت: بایستی جایگاه فرهنگ و اهمیت فرهنگ 
و هنر در شهرستان سیرجان بر همه فرهنگ دوستان مشخص شود 
تا بتوانیم از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار گسترده ای که در این 
شهر وجود دارد در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی بهره بگیریم 
و نتایج پرباری را رقم بزنیم.  سرهنگ علی دستوری فرمانده ناحیه 
بسیج سپاه شهرستان سیرجان نیز حمایت از آثار فاخر هنری را عامل 
احیای هنر دانست  و گفت: در هیچ زمانی فرهنگ و هنر از هم جدا 
نبوده اند بلکه همچون دو بال برای رسیدن به اعتالی جامعه از آن ها 
استفاده شده، ازین رو با حمایت از آثار فاخر هنری می توان فرهنگ 
و هنر را در کنار هم نگه داشت. وی همچنین بر توسعه فعالیت های 
جشنواره های  برگزاری  و  شهرستان  بخش های  همه  در  فرهنگی 

فرهنگی هنری با رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.
در این دیدار بر حمایت های دو جانبه از سوی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی  و ناحیه بسیج سپاه در حمایت از زمینه های گوناگونی چون 
فرهنگی  مختلف  نمایشگاه های  برگزاری  تولید محتوا؛  مطالبه گری؛ 
هنری و... همراه با ارائه طرح های مختلف از سوی هنرمندان دخیل 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  در رشته های هفتگانه هنری 

تاکید شد.

 نصب تعرفه خدمات در مراکز درمانی الزامی است
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  رییس  خبر:  گروه 
درمانی  متنوع  خدمات  ارائه  با  درمانگاه ها  گفت:  سیرجان  درمانی 
به  آسان شهروندان  باعث دسترسی  مختلف شهرستان  مناطق  در 
نیز  بهداشت  وزارت  و سیاست  اند  و سالمت شده  درمانی  خدمات 
برون سپاری خدمات و توسعه درمانگاه ها جهت رفاه حال مردم عزیز 

است.
تحت  درمانگاه ها  از  سری  یک  افزود:  محمدی،  غالمعباس  دکتر 
مالکیت دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند که تعداد آن ها زیاد 
نیست و تعرفه های آن ها دولتی حساب می شود و تعدادی نیز توسط 
را  سالمت  خدمات  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  خصوصی  بخش 
ارائه می کنند که تعرفه آن ها متفاوت است. در حال حاضر کلینیک 
تخصصی سالمت مرحوم حسینی تحت اداره دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان در حال خدمت رسانی و تمامی خدمات آن با تعرفه دولتی 
است و یک کلینیک تخصصی دیگر با تعرفه دولتی نیز در آینده شروع 
به کار خواهد کرد. همچنین 6  درمانگاه عمومی غیردولتی وابسته 
به نهادهای مختلف مثل؛ سپاه، شهرداری، هالل احمر و فرهنگیان 
در حال خدمات رسانی هستند که تعرفه های آن ها بر مبنای تعرفه 
عمومی غیردولتی محاسبه می شود. وی با اشاره به این که درمانگاه ها 
ماهانه و به صورت میانگین حدود 50  هزار بیمار و مراجعه کننده را 
پوشش می دهند افزود: دانشکده علوم پزشکی آمادگی الزم را برای 
و در قالب تفاهم نامه منعقد با وزارت متبوع را دارد. صدور مجوز جدید به درمانگاه ها با توجه به مراجعات و نیاز شهرستان 

شنبه 9 مرداد 1400، شماره 286 ، سال هفتم

در خصوص مشکالت آب سیرجان 
حدود 12 تا13 سال گذشته  این 
موضوع مطرح شده و معادن قصد 

داشتند که آب سد را برای طرح های 
توسعه ای خود ببرند و استفاده کنند و 
در فرمانداری جلساتی برگزار شد که 
در آن جلسات بنده تذکر دادم که 

آب شرب مقدم است.

آقای آگهی تحدید حدود عمومی مرحله دوم سال 1400 ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
در اجرای ماده 66 آئین نامه قانون ثبت و حسب دستور ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک 
تحدید حدود امالک واقع در شهرستان سیرجان در بخش های 36 و 37 کرمان در تاریخ های زیر 
بعمل خواهد آمد و به متقاضیان ثبت امالک مقید در این آگهی و مالکین مجاور ابالغ میگردد که 
در تاریخ های مقرر در ذیل هر پالک راس ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند.
بدیهی است در صورت عدم حضور مالکین یا قائم مقام قانونی آنها و مالکین مجاور و عدم امکان 
اجراء تبصره ماده 15 قانون ثبت از تحدید حدود خودداری خواهد شد. لذا طبق ماده 20 قانون 
ثبت مالکین و مجاورین که نسبت به حدود و یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل اند و یا 
اعتراض داشته باشند ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خود را به اداره ثبت تسلیم نمایند و مطابق با م 86 آئین نامه قانون ثبت اعتراض باید کتبی 
و مستقیماً به اداره ثبت تسلیم گردد و معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت نسبت به تنظیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی اقدام گردد در 
غیر اینصورت متقاضی یا نماینده قانونی وی می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نمایند.
امالک مورد تقاضا از بخش 36 کرمان خانم لیلی بیگ لری ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت  آباد بخش 36 کرمان  از 5316 اصلی واقع در سیرجان - مکی  پالک 2 فرعی 

281/49 مترمربع.
روز دوشنبه مورخ 1400/6/1  امالک مورد تقاضا از بخش 37 کرمان ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( استان کرمان ششدانگ زمین محصور پالک 7035 اصلی واقع در سیرجان روستای نصرت 

آباد بخش 37 کرمان به مساحت 2422/31 مترمربع.
روز سه شنبه مورخ 1400/6/2  تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1400/5/9 - محمد آرمانپور 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه آقای حسن محیاپور به 
استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی تقاضای سند مالکیت تصرفات مفروز خود تحت پالک 359 
نجف شهر  اراضی  کرمان  در بخش 36  واقع  اصلی  از 5070  فرعی 
آگهی نوبتی آن منتشر و اینک به استناد تبصره ماده 13 را نموده 
که قانون و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود 

بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می گردد:
پالک 359 فرعی از 5070 

 237  /50 مساحت  به  خانه  ششدانگ  محیاپور  حسن  آقای  اصلی 
مترمربع واقع در سیرجان- اراضی نجف شهر  بخش 36 کرمان عملیات 
تحدید حدود ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1400/6/1 در محل 
وقوع ملک بعمل خواهد آمد، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و 
صاحبان حقوقی ارتفاقی در پالک فوق اعالم می گردد در موعد مقرر 
در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید 
تنظیم صورتجلسه  تاریخ  از  دارند  اعتراض  ارتفاقی  حقوق  یا  حدود 
تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را کتباً به این واحد ثبتی 
تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم 
و گواهی آن را به اداره ارائه نمایند.تاریخ انتشار: شنبه 1400/5/9 
- محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



3 شهر  نسیـم امید
گزارشی از خطرات استخرهای کشاورزی و آب بندها 

که در سال های اخیر باعث مرگ چند نفر شدند؛
غرق شدگی در آب بندها همچنان ادامه دارد

گروه حوادث: هر ساله با فرارسیدن فصل گرما افراد زیادی به سمت 
ورزش شنا به خصوص در سدها و استخرهای روباز  روی می آورند، 
تمام  افراد  این  جان  قیمت  به  مکان ها  این  در  کردن  شنا  گاهی  اما 
آب  خنکای  از  استفاده  و  هوا  گرمی  میدهد  نشان  آمارها  میشود. 
به  شنا  برای  بسیاری  افراد  شده  موجب  که  است  مواردی  جمله  از 
سدها و رودخانه ها و استخر های کشاورزی بروند، موضوعی که  در 
صورت بی توجهی به نکات ایمنی و مکان هایی که برای شنا کردن 
مناسب نیستند حوادث مرگباری را رقم بزنند. نمونه آن مدتی قبل ۳ 
جوان بردسیری در آبگیرخاکی غرق شدند. با توجه به این موضع در 
شهرستان ما سد و استخرهای کشاورزی زیادی وجود دارد که بیش 
باعث حادثه  است  لحظه ممکن  و هر  نیستند  ایمن سازی  آن ها  تر 

شوند.
غرق شدگی در استخرهای پلیمری بیشتر است 

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
سیرجان، گفت: خطر سقوط و غرق شدگی در استخرهای پلیمری 
در مقایسه با دیگر استخرها بیشتر است، پوشش ژئوممبران حالتی 
شبیه 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.
که  اند  شده  ساخته  صورتی  به  استخرها  این  افزود:  فیروزآبادی 
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 
دارندگان  افزود:  نیستند،  مناسب  برای شنا  وجه  هیچ  به  کشاورزی 
پیرامون  تابلو شنا ممنوع در  به نصب  استخرهای کشاورزی موظف 
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.
تابلو شنا ممنوع برای همه آب بندها نصب شده است

در  آبخیزداری سیرجان  و  منابع طبیعی  رئیس  میرشاهی،  مهران 
این باره بیان داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر با غرق شدگی 
در سدهای خاکی و آب بندهای سیرجان روبه رو نبودیم و در این 
مدت از طریق رسانه های و شبکه های اجتماعی اطالع رسانی خوبی 
انجام شده است. او در ادامه افزود: موضوعی که شهروندان باید در نظر 
بگیرند که سدهای خاکی و آب بندها به دلیل اینکه کف آن ها رسوب 
و نوع خاکی وجود دارد قابل شنا نیستند. میرشاهی اضافه کرد: افرادی 
که شناگران خوبی هستند نیز نباید در این نوع سدها ریسک کنند 
چون سدهای خاکی با توجه به شرایط ویژه ای دارند قابل اطمینان 
برای شنا نیستند و متاسفانه ما چند هفته قبل در بردسیر مرگ چند 
جوان را داشتیم. رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص این 
نکردن شهروندان  شنا  و  ایمن سازی  برای  کارهای  تاکنون چه  که 
انجام داده اید، بیان داشت: سدهای خاکی و آب بندها به دلیل اینکه 
استفاده  آب شرب  مناطق  برخی  در  و  دام  مصرف  کشاورزی،  برای 
می شود قابل فنس کشی نیست اما برای همه تابلو شنا ممنوع نصب 
شده و به اهالی که در آنجا زندگی می کنند اطالعات و آموزش داده 
شده و در این راستا رسانه ها و شبکه های اجتماعی می توانند همکاری 

کنند تا یک فرهنگسازی در این زمینه صورت بگیرد.
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گروه سالمت: در قسمت بستری موقت 
امام رضا)ع(   بیمارستان  بیماران کرونای 
از  زیادی  تعداد  با  می شوی  وارد  که 
ردیفی  روی  هم  کنار  که  کننده  مراجعه 
بیمارستان  از نیمکت های داخل محوطه 
منتظر  که  می شوید  مواجه  نشسته اند 
نوبت دریافت خدمات درمانی هستند و 
از کادر درمان در حال تذکر دادن  یکی 
این  است.  اجتماعی  فاصله  رعایت  برای 
خدمات  برای  که  شهروندان  از  حجم 
می دهد  نشان  کردند  مراجعه  سرپایی 
روز  هر  شهرستان  در  کرونا  شیوع  که 
بد و بدتر شده، آمارهای کرونایی روزانه 
و  می کنند  ثبت  را  جدیدی  رکوردهای 
کرونایی  بندی  رنگ  آخرین  براساس 
اعالم شده در استان، سیرجان در وضع 
ظرفیت  و  دارد  قرار  کرونایی  قرمز  فوق 
تخت  های بیمارستانی تکمیل شدن است 
به  رسانی  برای خدمات  راستا  در همین 
مراجعان دو بخش بستری موقت در دو 
راه  غرضی  و  رضا)ع(  امام  بیمارستان 
اندازی شده است که بیماران روزانه به ۳ 
الی 4 ساعت بستری می شوند و پس از 

دریافت دارو مرخص می شوند. 
  بخش های داخلی دو بیمارستان  

پر هستند 

در سطح شهر و اماکن عمومی مختلف 
سر بزنید خیلی پروتکل های بهداشتی را 
کادر  پرسنل  از  یکی  کنند.  نمی  رعایت 
بیمارستان  موقت  بستری  بخش  درمان 
وضعیت  گفت:  باره  این  در  رضا)ع(  امام 
حاضر  حال  در  می کنید،  مشاهده  را 
افراد  این  و  هستند  پر  داخل  تخت های 
و  سرم  نفر  یک  که  هستند  منتظر 
شود  خالی  تختی  و  شود  تمام  دارویش 

در  افراد  از  خیلی  و  بگیرد  خدمات  تا 
جلوی درب ورودی رعایت نمی کنند و 
با این دید که همه مبتال هستیم و اتفاقی 
نمی افتد اما در صورتی که این بیماری 
برای هر کس متفاوت است. او ادامه داد: 
داخلی  بخش های  بگیرید  نظر  در  شما 
اگر  افراد  این  و  هستند  پر  بیمارستان 
رسانی  خدمات  داشتند،  بستری  به  نیاز 
سخت تر می شد و در این مرکز کم ترین 
مراجعه 130 نفر در روز بوده و در اکثر 
این  که  است  نفر   190 تا   170 مواقع 
و  شهروندان  به  کمک  بزرگترین  بخش 
کادر درمان است و مریض تمام خدماتی 
که فردی بستری دریافت می کند، در این 
فرد  فقط  و  می شود  داده  افراد  به  مکان 

پس از دریافت دارو مرخص می شود. 

  شهروندان رعایت نمی کنند

رئیس  جهانشاهی،  غالمرضا  دکتر 

باره  این  در  رضا)ع(  امام  بیمارستان 
بیان داشت: در حال حاضر چهار بخش 
اصلی و آی سی یو  برای بستری بیماران 
کرونا در بیمارستان امام رضا )ع( داریم 
کنار  در  و  پر شدند  پیک جدید  در  که 
این ها یک بخش موقت برای بیماران راه 
اندازی کردیم که این  بخش روزانه بین 
160 تا 190 نفر خدمات رسانی می کند. 
او با بیان اینکه در چهار بخش اصلی و 
آی سی یو حدود 100 تا 120 نفر نفر 
بستری هستند، گفت: در بخش بیماران 
سرپایی تمامی خدمات که افراد بستری 
این  چون  و  می کنند  دریافت  را  دارند 
بین 10  ریه آن ها  افراد درصد درگیری 
تا 30 درصد است و به تشخیص پزشک 
صورت  به  ندارند،  کامل  بستری  به  نیاز 
داروهایی  و  می کنند  مراجعه  روزانه 
دریافت  را  و...  رمدسیویر  مثل؛  تزریقی 

می کنند و پس از آن مرخص می شوند. 
با  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  رئیس 
موقت  بستری  بخش  در  اینکه  به  اشاره 
پی  در  و  افزود:  داریم،  تخت  حدود30 
در  دیگر  بستری  بخش  یک  اندازی  راه 
نشان  موضوع  این  و  بیمارستان هستیم 

رعایت  شهروندان  که  است  این  دهنده 
تر  حاد  نیز  این  از  وضعیت  کنند،  نمی 

می شود. 
دکتر جهانشاهی با اشاره اینکه وضعیت 
روز  چند  در  افزود:  نیست،  خوب  اصال 
اخیر بیماران بدحال ما افزایش پیدا کرده 
شهروندان  است  این  ما  خواهش  تنها  و 
جدا رعایت کنند و دورهمی غیرضروری 
کنار بگذارند چون از هر خانواده 7 الی 8 
نفر درگیر این بیماری است و از طرفی 
کووید دلتا نسبتا با گذشته متفاوت است 
درصد  آن 10  ریه  که  فردی  وضعیت  و 
درگیر است طی 24 ساعت به 60 تا 70 

درصد درگیری ریه می رسد. 
  دو بخش کووید در بیمارستان 

حدود 60 بیمار بستری دارند

بیمارستان  رئیس  ابناء  دکترمهدی 
غرضی در گفت گو با نسیم امید، در این 
اوضاع   متاسفانه  داشت:  بیان  نیز  رابطه 
کرونا خوب نیست و برخی شهروندان این 
موضوع را جدی نگرفتند و در چند روز 
شدیم.  رو  روبه  بیمار  افزایش  با  گذشته 
او در ادامه با اشاره به این که دو بخش 
که  است  بیمارستان  در  کوید  مخصوص 
حدود 60 بیمار بستری دارد، گفت: عالوه 
بر این بخش ها برای افرادی که وضعیت 
خیلی بدی ندارند، بخش بستری موقت 
افراد  که  تخت   15 با  شد  اندازی  راه 
مراجعه می کنند و زیر نظر پزشک عفونی 
معاینه  از  پس  و  می کنند  دریافت  دارو 
با  ابناء   دکتر  می شوند.  مرخص  مجدد 
بیمار   130 تا   120 روزانه  اینکه  بیان 
گفت:  می کنند،  مراجعه  بیمارستان  به 
متاسفانه تمام فشارها بر روی کادر درمان 
و پرستاران است که شهروندان باید این 

موضوع را جدی بگیرند و رعایت کنند.

در پی افزایش کرونا و تکمیل شدن بخش های کرونایی دو بیمارستان سیرجان؛

  راه اندازی بخش های بستری موقت کرونایی

دکتر غالمرضا جهانشاهی، رئیس بیمارستان امام رضا)ع(: تنها 
خواهش ما این است شهروندان جدا رعایت کنند و دورهمی های 

غیرضروری را کنار بگذارند چون از هر خانواده 7 الی 8 نفر درگیر 
این بیماری است و از طرفی کووید دلتا نسبتا با گذشته متفاوت 

است و وضعیت فردی که ریه آن 10 درصد درگیر است طی 24 
ساعت به 60 تا 70 درصد درگیری ریه می رسد. 

دکترمهدی ابناء، رئیس 
بیمارستان غرضی: متاسفانه 
اوضاع کرونا خوب نیست و 
برخی شهروندان این موضوع 
را جدی نگرفتند و در چند 
روز گذشته با افزایش بیمار 
روبه رو شدیم و دو بخش 

کووید بیمارستان پر شده اند.

نظارت بر دریافت شهریه مدارس در زمان کرونا 
سال هاست  کرمی:  شیخ  فیروزه 
بحث  آموزان  دانش  نام  ثبت  نزدیک  که 
بیان  دولتی  مدارس  شهریه های  گرفتن 
می شود و هرسال از سوی مسئوالن گفته 
دریافت  حق  دولتی  مدارس  که  می شود 
هیچ گونه وجهی را ندارند، اما خانواده ها 

هرساله مبلغی را برای مدرسه پرداخت می کند و  این گالیه را 
خیلی از شهروندان دارند که نظارتی از سوی آموزش و پرورش 

بر مدارس شهرستان نیست. 
اینکه دولت موظف است آموزش رایگان را در اختیار مردم 
قرار دهد دو بار در قانون اساسی بیان شده است، یک بار در 
بند سه از اصل سوم قانون اساسی که یکی از تعهدات دولت را 
)آموزش و پرورش وتربیت بدنی رایگان برای همه و در تمام 
بار دیگر آموزش رایگان در اصل سی  سطوح( می داند و یک 
قانون اساسی که: )دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش 
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و 
وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور 
زمینه  این  در  پیگیری  گونه  هیچ  اما  دهد.(  گسترش  رایگان 
نمی شود  و بارها خانواده ها به آموزش وپرورش مراجعه کردند 
که مدارس دولتی دختر یا پسرشان وجه نقد به عنوان شهریه 
دریافت میکند اما با بی توجهی مسئوالن مربوطه روبرو  شدند.

از  این پرسش  پیگیر  توجهی و خودشان  بی  این  با دیدن   
به  درجواب   مدیران  شهریه؟  چرا  که  میشوند  مدرسه  مدیر 
بازگوکردن مشکالت مدرسه و پرداخت قبوض و مشکالتی از 

این دست می پردازند.
فضای  و  بستر  دولت  نباید  مگر  که  است  این  سوال  حال 
آموزش و پرورش رایگان را فراهم سازد پس چرا از دادن قبوض 
مدارس صرف نظرمی کند؟ یا چرا به تعمیرات مدارس دولتی 
نمی پردازد؟ اما جالب تر اینکه اگر والدین دانش آموز مایل به 
به  اختیاری  نباشند،کمک  مدرسه  برای  کمک  این  پرداخت 
را  فرزندشان  اسم  دراینجاست که   و  تبدیل می شود  اجباری 
نام نویسی نمی کنند ویا کارنامه فرزندشان را  نام  برای ثبت 

تحویل نمی دهند تا شهریه پرداخت شود.
 اکنون که نزدیک به دوسال،کرونا حاکم برفضای کشورشده 
است و مدارس به صورت غیرحضوری اداره می شوند . آنچنان 
در  امتحان  برای  هم  ای  برگه  و  آید  نمی  وبرقی  آب  قبض 
اجباری  کمک  این  هنوز  چرا  پس  شود  نمی  چاپ  مدارس 
دریافت می شود؟ اکنون که والدین مجبور به خرید بسته های 
اینترنتی برای آموزش فرزندانشان هستند چرا این وجه از سوی 
مدارس گرفته می شود؟ از این شهریه ها برای چه اقداماتی در 

مدارس استفاده می کنند؟
ااما در این شرایط بداقتصادی عدم نظارت درست و صحیح 
آموزش و پرورش بر مدارس روز به روز خانواده ها بیشتر تحت 
فشار اقتصادی قرار می دهد. نیاز است در این زمینه آموزش و 
پرورش سیرجان پیگیری کند و مدارسی که هزینه اضافی برای 
و  شناسایی  را  می کنند،  دریافت  را  آموزان  دانش  از  نام  ثبت 

برخورد الزم را انجام بدهد.
                                      *دانشجوی علوم سیاسی
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نماز جمعه
معجزه شفا بخش

احسان اکبری نسب: خداوند متعال در 
نماز جمعه می فرماید:  مورد  در  کریم  قرآن 
»ای ایمان آورندگان! وقتی برای نماز جمعه 
ندا داده شد، به سوی یاد خدا بشتابید و داد 
و ستد را رها کنید، اگر بدانید این برای شما 
نیز  مهربانی  و  رحمت  پیامبر  است.«  بهتر 
می فرمایند: »آمدن در نماز جمعه هم دیدار 
است و هم زینت و زیبایی. نماز جمعه هم 

برای مومنین است و زیباست چون  دیدار است چون نوعی مالقات 
برای خداست و هرچه برای خدا باشد زیباست.«

 نماز جمعه عطری از سوی خداست که روح و جسم مومنینی را 
که در آن شرکت می کنند، خوشبو می کند. نماز جمعه ارتباطی فراتر 
از نمازهای دیگر را با خداوند برقرار می نماید و همین باعث می شود 

که حس بندگی مومنین در این نماز بیش از پیش تجدید شود.
او  مهمان  هفته  در  گویی   انسان  که  است  سعادتی  جمعه  نماز   
دعوت  می کند.  دعوت  معرفت  و  ثواب  هدف  به  را  آدمی  و  می شود 
به گفت و گوی راز و برآوردن نیاز! راز بزرِگ بندگی و نیاز به سخن 
از  چه  آن  و  نیست  ماللی  گفتمانش  در  که  صحبتی  هم  با  گفتن 

همدمی اش بار می آید شیرینی و راحتی و آرامش است.
نماز جمعه؛ هم مصداق تسلیم است و هم مصداق پرخاش! تسلیم 
در برابر شگفتی عظمت و شکوه زیبایی خداوند و پرخاش علیه هر 
قدرتی که از سر پستی و زبونی، آهنگ توانایی را در موازات قدرت 
حق، مغرورانه می نوازد. این چه شور عاشقیست در یک انسان مومن، 
که دوست ندارد هیچ کدام از نمازهای جمعه را از دست دهد. مگر 
جز این است که این نماز برایش حکم رفتن به دیدار محبوب جان ها 
را دارد و وقتی به پیشگاه او مشغول عبادت شد، حس و حالش خوب 

می شود.
مهمانی  وقت  چون  و  رسد  فرا  دیگر  جمعه  تا  می ماند  منتظر  او 
نیز  آنجا  در  و  می رساند  را  خود  مهمانی  آن  در  خداست  مخصوص 
فرشتگان خداوند منتظر حضور او هستند. بندگان مومن خدا در نماز 
جمعه سراپا با تمام وجود فرشتگان را همراهی می کنند و چه اوقات 

دل انگیزی خواهد بود زندگِی جمعه. 
آدمی  روان  و  روح  برای  طبیعی  بخش  شفا  عنوان  به  جمعه  نماز 
کنار  در  جمعه  ظهرهای  را  شفابخش  معجزه  این  که  وقتی  است! 
برادران ایمانی برای روح و روانت، ارمغان می آورید قدرتش چندین 
برابر می شود. اما دیر زمانیست که بیماری منحوسی، جسم انسان ها 
را اسیر خود کرده و فرصت برگزاری منظم این اجتماع را بعضاً گرفته 

است اما این چیزی از فضیلت نماز جمعه نمی خواهد.
 یقیناً حتی اگر ظهرهای جمعه به تنهایی به خواندن نماز یومیه 
بتپد،  نماز جمعه  برگزاری  روزهای  اما دلت در هوای  مشغول شوی 
خداوند می تواند به پای همین شور و عشق، پاداشی مشابه به تو دهد. 
به منزلتش قسم  به لطفش و  به بزرگی اش، به عظمتش،  را  خدا 
می دهیم که این بیماری را از سِر ما برکند. خدایا! این مانع را از سر 
بندگان صالحت که مشتاق اقامه نماز با صالبت جمعه هستند بردار و 

آنان را به هدف خیرشان برسان.
                                 مدیر روابط عمومی ستاد نمازجمعه سیرجان*

 معرفت

ویژه
فرزندآوری در کشور 20 درصد کاهش یافته است

توسعه  مدیرکل  کریمی،  اعظم  کرمان:  فردای 
اجتماعی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت: 
»زاد و ولد با سرعت زیاد در حال کاهش است و تخمین 
با کاهش 20  تنها طی سه سال گذشته  زده می شود 
درصدی زاد و ولد، مواجه شده باشیم که بسیار کاهش 
چشمگیری است و در شرایط عادی ساالنه حدود 400 هزار نفر مرگ و میر داریم 
که شیوع کرونا به عنوان چالشی جدید در کاهش رشد جمعیت تاثیرگذار است 
و فرزندآوری را کاهش می دهد. استمرار شیوع بحران کرونا از دو سوی ماجرا 
یعنی زاد و ولد و مرگ و میر بر رشد جمعیت اثر منفی خواهد گذاشت و به نظر 

می رسد پس از کرونا فرآیند کاهش زاد و ولد شدیدتر خواهد شد«.

حذف مولفه های جرم زا، از اقدامات شورای پیشگیری جرم است
دادگستری  معاون  قویدل،  سیدمهدی  خبرنگاران جوان: 
استان گفت: در جهت اجرای سند تحول دستگاه قضایی حذف 
مولفه های جرم زا از محور های اساسی شورای پیشگیری از 
وقوع جرم است. وی ابرازامیدواری کرد: بتوان گام های مثبت، 
برنامه های هدفمند و هم راستا با حرکت جرایم و آسیب ها جهت 
ارتقای آگاهی های عمومی جامعه برداشت و حرکتی نوین در 
این زمینه آغاز شود. او ادامه داد: چنانچه امر پیشگیری را در 

همه دستگاه ها نهادینه کنیم از بسیاری مشکالت کنونی کاسته خواهد شد و همکاران 
مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان دیده بانان پیشگیری وظیفه 

خطیر و مهمی در خط مقدم دفاع از این امر مهم را برعهده دارند.

)

راه اندازی رشته گلیم در دانشکده کوثر 
فرمانداری: کارگروه تخصصی میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دستی سیرجان به ریاست فرماندار و با حضور 
معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری، رییس اداره میراث  
و جمعی از مسئوالن در فرمانداری برگزار شد. بهاالدینی 
اظهارداشت: با توجه به اینکه با موافقت وزارت علوم رشته 
گلیم در دانشکده کوثر راه اندازی ودر سال تحصیلی جدید 
دانشجو پذیرفته خواهد شد مقرر شد شرکت گل گهر وشهرداری مساعدت الزم  را 
جهت آماده سازی زیرساخت ها معمول نمایند. نظارت بر مجموعه های گردشگری، 

تعریف کاربری بناهای تاریخی  پیگیری تفاهمنامه های بازسازی بناهای 
تاریخی از جمله مصوبات این جلسه بود.

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

نسیم سالم

09162756265 

گزارشی از مشکالت بزرگترین پارک  مرکز شهر سیرجان؛
بی تفاوتی به پارک 17 شهریور 

گروه خبر:پارک 17 شهریور تنها پارک بزرگ در مرکز شهر است 
که انتظار می رفت امکانات و تجهیزات این پارک بیشتر شود که نه 
تنها بیشتر و بهتر نشد بلکه همین امکاناتی که وجود دارد به دلیل 
از درختان  بسیاری  به حال خود در حال تخریب است.  رها شدن 
خشک شده اند و رسیدگی نمی شود. رسانه ها و اهالی این منطقه 
اما  کردند،  اعالم  را  پارک  این  به  رسیدگی  عدم  و  مشکالت  بارها 
اقدام در خور توجهی از سوی شهرداری و شورای شهر انجام نشده 

است. 
سرویس های بهداشتی پارک قفل هستند

صفی پور یکی از ساکنین  نزدیک پارک که در حال ورزش است، 
به خبرنگار نسیم امید می گوید: بسیاری از درختان خشک شده اند. 
آبیاری نمی شوند و بسیاری آفت زده هستند و حداقل قطع نمی 
کارتن  و  معتادان  حضور  پارک  این  مشکالت  از  دیگر  یکی  شوند. 
خواب ها است و با اینکه نشریات مدام به آن پرداختند اما برخوردها 
به صورت مقطعی است و دوباره این افراد پیدا می شوند. وی ادامه داد: 
شب ها و صبح ها داخل پارک بیایید حتما با چند نفر از آن ها که در 
را  زیادی  محالت  پارک  این  می شوید.  روبه رو  خوابیده اند  گوشه ای 
پوشش می دهد، اما روشنایی، آبخوری و سرویس بهداشتی مناسب 
ندارد و وسایل ورزشی آن دیگر کیفیت  ندارند. وی ادامه داد: در 
پارک دو سرویس بهداشتی وجود دارد که یکی از آن ها را برای بحث 
کرونا قفل زده اند اما سرویس بهداشتی که باز است اصال رسیدگی و 
نظافت نمی شود شیرهای آب خراب است مایه دستشویی نیز ندارند. 

کثافت از در و دیوار توالت ها می بارد.
حوض بدقواره رها شده در وسط پارک

پارک  این  گفت:  باره  این  در  همشهریان  از  یکی  جهانشاهی 
مشکالت زیادی دارد کافی است یک چرخ داخل پارک بزنید متوجه 
می گذاشت  بلد  نیروکار  چندین  شهرداری  اگر  و  می شوید  نواقص 
که به تمام قسمت ها و درختان پارک سر بزنند و رسیدگی کنند 
مشکل آن حل می شد. این پارک مسئولی ندارد که حداقل در پارک 
بزرگی گذاشته شده  پارک سنگ های  ادامه داد: در  بزند. وی  قدم 
که عکس از مشاهیر سیرجان روی آن باشد اما این سنگ ها محل 
بودن  بسته  همینطور  و  است  شده  خواب ها  کارتن  برای  مناسبی 
حوض  تخریب  ویژه  به  و  آبسردکن   عدم  بهداشتی،  سرویس های 
مستطیل شکل  ناقص حوض  واحداث  بیضی شکل  قدیمی  زیبای 
بدقواره وسط پارک که مدت هاست توسط پیمانکار نیمه کاره رها 

شده است.

خشک شدن درختان پارک 17 شهریور در بی مسئولیتی شهرداری و شورای شهر        ) شنبه 2 مرداد ماه ( 

محموله 257 کیلویی حشیش در سیرجان کشف شد
نسیم امید: سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی 
استان گفت: در پی عملیات ضربتی پلیس شهرستان سیرجان 
قاچاقچیان در انتقال محموله 257 کیلویی حشیش به استان 

یزد و دیگر نقاط مرکزی کشور ناکام ماندند.
شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران  افزود:  وی 
سیرجان با انجام اقدامات اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای 

انتقال یک محموله سنگین مواد افیونی به مرکز کشور مطلع شدند و پیگیری موضوع 
را در دستور کار خود قرار دادند. در این زمینه ماموران هنگام پایش هدفمند محور 
سیرجان - شهربابک یک دستگاه خودرو پراید را متوقف و در بازرسی از آن 257 کیلو 

و 800 گرم حشیش  را کشف کردند.
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