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تیترها

  شهر  4

سگ گردانی باعث سلب آرامش شهروندان شده است

  خبر 2

  آخر  6
امضای تفاهم نامه شهرداری و گهرزمین در راستای مسئولیت های اجتماعی؛

 احداث بزرگترین باغ ایرانی
 توسط شرکت گهرزمین 

تمام دلسوزان و فرهیختگان
 نقش آفرینی کنند

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر  2

شهبا، دکتری جامعه شناسی فرهنگی:

رشد فرهنگی در سیرجان 
صورت نگرفته است 

  خبر 2

یادداشت: سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با شرایط ویژه مشکالت 
اقتصادی ، بیماری کرونا و... در 28 خرداد برگزار شد که در این دوره سید ابراهیم 
رئیسی با کسب حدود ۶۰ درصد آراء مردم مشارکت کننده در انتخابات، به عنوان 
هشتمین رئیس جمهور کشورمان انتخاب شد. مراسم تنفیذ و تحلیف ایشان هفته 
گذشته در حسینیه امام خمینی )ره( و مجلس شورای اسالمی با حضور جمعی از 

مسئولین داخلی و خارجی برگزار شد...

هفته نامه نسیـم امید

در مراسم تحلیف اعضای شورای ششم شهرستان سیرجان مطرح شد؛ 

شوراها، شهردار توانمند انتخاب کنند 
نسیم امید: مراسم  تحلیف اعضای ششمین  دوره انتخابات شورای اسالمی شهر سیرجان و شهرهای تابعه شهرستان با حضور فرماندار ویژه، معاونان فرماندار  و تنی از مسئوالن شهرستان و منتخبین 
این  ابتدای  در  ویژه  فرماندار  بهاالدینی،  آوردند. سهراب  بجا  را  تحلیف  مراسم  منتخبین جدید شورای شهرها   و  برگزار  فرمانداری سیرجان  در  پنجشنبه هفته گذشته  ششمین دوره شوراهای شهرها 

جلسه ضمن تبریک به منتخبین شوراهای شهر سیرحان و شهرهای اقماری و تاکید بر جلب اعتماد ...

  شهر 3

شیخ کرمی،  دانشجوی علوم سیاسی:

شهر بی هویت
 و  نبود اداره میراث فرهنگی

  حوادث  5

شاهدادی،  کارشناس پژوهشگر اجتماعی:

 نمره ی رفتاراجتماعی
 ما به شدت ضعیف است

  آخر  6

عکس: سجاد حیدری فرد 

در پی انتخاب سرپرست در اولین جلسه علنی شورا؛ 

است ششم  شورای  کاری  ولویت  ا    ، ر شهردا نتخاب  ا



اعضای  تحلیف  مراسم   خبر:  گروه 
اسالمی  شورای  انتخابات  دوره  ششمین  
شهرستان  تابعه  شهرهای  و  سیرجان  شهر 
فرماندار   معاونان  ویژه،  فرماندار  حضور  با 
منتخبین  و  شهرستان  مسئوالن  از  تنی  و 
پنجشنبه  شهرها  شوراهای  دوره  ششمین 
سیرجان  فرمانداری  در  گذشته  هفته 
شهرها   شورای  جدید  منتخبین  و  برگزار 

مراسم تحلیف را بجا آوردند.
در  ویژه  فرماندار  بهاالدینی،  سهراب 
به  تبریک  ضمن  جلسه  این  ابتدای 
و  سیرحان  شهر  شوراهای  منتخبین 
اعتماد  جلب  بر  تاکید  و  اقماری  شهرهای 
که  قبل  دوره  شوراهای  اعضای  از  مردم، 
کرد  قدردانی  بودند  ارزنده  خدمات  منشا 
شورا،  انتخابات  از  دوره  این  در  گفت:  و 
انتخاب  ۷ شهر سیرجان  در ۲۱۸ روستا و 
اکنون شاهد مراسم تحلیف  برگزار شد که 
روستاهای  و  شهرها  شوراهای  اعضای 
هیات  انتخابات  و  سیرجان  شهرستان 
این  همزمان  که  هستیم  شوراها  رئیسه 
مراسم در روستاها در حال برگزاری است.

از  استفاده  بر  تاکید  با  بهاالدینی 
به  توجه  و  اقتصادی  ظرفیت های  تمام 
مختلف  بخش های  ارزشمند  پتانسیل های 
از  یکی  کرد:  تصریح  شهرها،  تمام  در 
و  شهر  شورای  اعضای  کارهای  مهمترین 
انتخاب  کار،  آغاز  روز  نخستین  در  روستا 
علم  با  و  باتجربه  کاردان،  شایسته،  فردی 
شهردار  بعنوان  شهری  حوزه  در  مرتبط 

باید  امر  این  که  است  شهرداری  مسند  بر 
تعلقات  و  بیرونی  فشارهای  به  توجه  بدون 
به  مناسبی  پاسخ  تا  شود  انجام  حزبی 

مطالبات و اعتماد مردمی داده شود.
اعضای  اینکه  به  اشاره  با  ویژه  فرماندار 
و  جدیت  باید  روستا  و  شهر  شوراهای 
مشاوران  از  استفاده  قوانین،  به  توجه 
توانمند در حوزه های مختلف، تکریم مردم 
و مراجعین و نیز تسریع در روند مشکالت 
کار  دستور  در  را  شهر  و  مردم  مسائل  و 
و  نمایندگان  شما  افزود:  دهند،  قرار  خود 
اصول  از  یکی  و  هستید  مردم  منتخبان 
است؛  رجوع  ارباب  تکریم  اسالمی  انقالب 
باید  کنونی  اقتصادی  شرایط  در  بخصوص 

موضوع  این  و  کنید  کمک  را  مردم  بیشتر 
باید خط قرمز شما باشد و اعضای شورا در 
مصوبات خود  باید بطور جدی  به قانون و 

باشند. داشته  عنایت  مقررات 
شورای  اعضای  داد:  ادامه  الدینی  بهاء 
از  و   کنند  تالش  شهری  بحث  در  شهر 
پتانسیل ها بخش و محدوده خود استفاده 
فضای  و  معابر  و  ترافیکی  مسائل  و  کنند 
سبز را در نظر داشته باشند، همچنین یک 
سیرجان  شهر  به  مربوط  مشکالتی  سری 
است در جلسات بعد با عضای شورا مفصل 
کار  ترین  مهم  از  یکی  و  کنم  می  اعالم 
توانمند  شهردار  انتخاب  شهر،  شوراهای 
است، گفت: شوراها فارغ از مسائل سیاسی 

بگذارند  را کنار  بیرون  و جناحی فشارهای 
را  شایسته  نیروهای  و  توانمند  شهردار  و 

انتخاب کنند. برای مدیریت شهری خود 
اهمیت  به  ادامه  در  استاندار  معاون 
افزود:  و  پرداخت  شوراها  کنار  در  مشاور 
کمیته  به  شوراها  سمت  از  مصوباتی  بارها 
است  نبوده  قانونی  که  شده  ارسال  انطباق 
در  مشاورانی  شوراها  که  است  نیاز  و 
کارها  تا  باشند  داشته  مختلف  های  حوزه 

کارشناسی شده و قانونمند پیش برود.
  شوراها در چارچوب قانونی مصوبه 

باشند داشته 
عمرانی  معاون  نژادبیگلری،  رضا  علی 
تیم  از  تشکر  با  ادامه  در  نیز  فرمانداری 
در  شهرستان  انتخابات  نظارت  و  ستاد 
سری  یک  گفت:  سالم  انتخابات  برگزاری 
داشتند  بیان  فرماندار  جناب  را  موارد 
از  خیلی  بنده،  عمرانی  حوزه  دلیل  به  و 
ارسال می شود  انطباق  کمیته  به  مصوبات 
که قانونی نیستند و شورا مصوب کرده که 
ما مجبوریم آن ها را تایید نکنیم که اعالم 
شما  مصوب  با  انطباق  کمیته  کنند  می 
اعضای  باید   نکرد، در صورتی که  موافقت 

شورا به قانون اشراف داشته باشند. 
رسانی  خدمت  بحث  در  داد:  ادامه  او 
خدمت  امکان  قانون،  به  اشراف  بدون  و 
منتخبان  از  خواستی  در  و  نیست  مطلوب 
است  این  دارم  روستاها  و  شهر  شورای 
قرار  سرلوحه  قانون  اجرای  و  قانون  که 
ها  شهرداری  اعتبار  همچنین  بدهند. 

بندی  اولویت  آن   طبق  و  است  مشخص 
بلندمدت   برنامه  یک  با  و  باشند  داشته 
عمرانی  فعالیت  بودجه  و  اعتبار  اساس  بر 
عمرانی  کارهای  کنار  در  و  دهند  انجام 
از  باشند.  داشته  فرهنگی  پیوست  خود 
حقوقی   و  حقیقی  اشخاص  کمک  طرفی 
است  شده  مشخص   ۱۷ و   ۱6 ماده  طبق 
تأمین  و  شود  اعمال  باید  آن  طبق  باید  و 
در  را  ورزشی  و  سبز   فضای  های  سرانه 

بگیرند. نظر 
 شوراها پیوست فرهنگی در حوزه 

باشند  امنیتی داشته  و  ترافیکی 
فرمانده  نژاد،  رضاایران  محمد  سرهنگ 
بیان  جلسه  این  در  نیز  انتظامی  نیروی 
و  امنیتی  ترافیکی،  موضوع  سه  داشت:  
باید  و  شد  مطرح  جلسه  این  در  انتظامی 
چند  به  رابطه  این  در  شهردارها  و  شوراها 
های  دوربین  نصب  ابتدا  کنند،  توجه  نکته 
کنترل نظارتی است که چند سال پیگیری 
انجام  هنوز  شهرها  برخی  و  کنیم  می 
محدودکردن  موضوع  دومین  و  ندادند 
نیست  قرار  است.  ها  خروجی  و  ورودی 
داشته  خروجی  چندین  روستا  یک  برای 
که  بعدی  مورد  افزود:  ادمه  در  او  باشیم. 
که  است  معابر  روشنایی  است  مهم  خیلی 
تر  بیش  امنیت  باشد  روشنایی  کجا  هر 
کنار  در  شد  بیان  که  همانگونه  و  است 
پیوست  شود،  می  انجام  که  کارهایی 
 ... و  امنیتی  ترافیکی،  حوزه  در  فرهنگی 

باشند.  داشته 

بروز  میزان  اخیر  سال های  در  شهبا:  محمدجواد 
گسترده  ابعاد  در  جسمی  و  کالمی  خشونت های 
روز  هر  که  طوری  به  است  افزایش  به  رو  جامعه  در 
قتل  کالمی،  خشونت  نوع  یک  بروز  از  خبری  یا  فیلم 
در سال جاری  قرار می گیرد.  رسانه ها  در  درگیری   و 
نیز چند فقره قتل  و درگیری رخ داده است که زنگ 
خطری است  باید از سوی خانواده ها و مسئوالن آن 

را جدی بگیرند.
فرهنگی  شناسی  جامعه  دکترای  محمدجوادشهبا، 
دارای  کلی  طور  به  خشونت  کرد:  بیان  رابطه  این  در 
می  آن  های  ریشه  است  گوناگونی  توانایی  و  ابعاد 
و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  های  جنبه  به  تواند 
اقتصادی  لحاظ  به  سیرجان  شهرستان  برگردد.  روانی 
است.  توازن  عدم  و  ناهمگونی  یک  دارای  فرهنگی  و 
کرده  پیدا  زیادی  توسعه  اقتصادی  لحاظ  به  شهر  این 
ولی هم زمان رشد فرهنگی و اجتماعی صورت نگرفته 
است. او در ادامه افزود: فرهنگ خشونت طلبی و عدم 
جمعی  ناخودآگاه  از  بخشی  قانونی  ضوابط  به  توجه 
فرهنگی  است.  سیرجان  در  اجتماعی  های  گروه  از 

دیگران  با  شدن  یقه  به  دست  قدرت  مردانگی،  که 
و  بودن  جاهل  اگر کسی  و  شود  می  تلقی  ارزش  یک 
به  کامل  بطور  ندهد  بروز  رفتارش  در  را  پرخاشگری 
مرحله بلوغ نرسیده و هنوز اصطالحاً مرد نشده است. 
این جامعه شناس با اشاره به قتل های اخیر بیان کرد: 
با  در خصوص قتل های اخیر هم حل و فصل مسائل 
نمی  تلقی  نشانه مردانگی  آمیز چندان  شیوه مسالمت 
ابتدا  از  گاه  هیچ  طرفین  است  ممکن  چند  هر  شود، 
برخورد  فرآیند  در  ولی  نشوند  نزاع  وارد  قتل  نیت  به 
خشونت آمیز فاجعه اتفاق می افتد که خارج از کنترل 
طرفین بوده است. محمدجواد شهبا برای جلوگیری از 
تکرار این فجایع گفت: خانواده ها مسئوالن و متولیان 

شهرستان  فرهنگی 
سازی  فرهنگ  در  سعی 
راستا  این  در  آموزش  و 
کنند،  مدارس و رسانه ها 
ایفا  توانند نقش  خیلی می 
سنین  در  افراد  اگر  کنند. 
آموزش  بلوغ  و  نوجوانی 
خشونت  از  پرهیز  های 
ببینند می تواند در کاهش 

این جرائم مؤثر باشد از طرفی اگر معلمان با پیامدهای 
این دعواها و نزاغ ها بچه را آشنا کنند، قطعا تأثیرگذار 

است.                        دکتری جامعه شناسی فرهنگی

در مراسم تحلیف اعضای شورای ششم شهرستان سیرجان مطرح شد؛ 

شوراها، شهردار توانمند انتخاب کنند 

2 نسیـم امیدخبریادداشت

تمام دلسوزان و فرهیختگان نقش آفرینی کنند
دوره  سیزدهمین  عباسپور:  مهدی 
شرایط  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
بیماری کرونا   ، اقتصادی  ویژه مشکالت 
و... در ۲۸ خرداد برگزار شد که در این 
دوره سید ابراهیم رئیسی با کسب حدود 
کننده  مشارکت  مردم  آراء  درصد   6۰
رئیس  عنوان هشتمین  به  انتخابات،  در 
مراسم  شد.  انتخاب  کشورمان  جمهور 

تنفیذ و تحلیف ایشان هفته گذشته در حسینیه امام خمینی )ره( و 
مجلس شورای اسالمی با حضور جمعی از مسئولین داخلی و خارجی 

برگزار شد.
اساس  بر  ایشان  وتحلیف  اصل ۱۱۰  رئیس جمهور طبق  تنفیذ   
اصل ۱۲۱ قانون اساسی صورت می گیرد، مراسم تنفیذ که بنوعی 
شروع کار رئیس جمهور بوده از وظایف رهبری است و در آن رای 
ملت و تنفیذ ایشان تا هنگامیست که مشی رئیس جمهور در پیمودن 
صراط اسالم و انقالب ادامه داشته باشد، در این دوره رهبر انقالب 
محور سخنان و توصیه خود را در تمسک به ارزشهای اساسی انقالب 
و تحقق دولت مردمی در واقعیت وحل مشکالت اقتصادی با داشتن 
درخواست سرعت  و ضمن  دادند  قرار  مجدانه  وتالش  کار  و  برنامه 

بخشیدن به کارها برای ایشان آرزوی توفیق نمودند.ذکر چند نکته:
۱- حضرت آیت ا... خامنه ای، مقام معظم رهبری در این مراسم 
به رئیس جمهور منتخب فرمودند: مظهر وفاق ملی باشید صادقانه و 
با فرارهای مالیاتی،  با مردم حرف بزنید.  بدون پیرایه های سیاسی 
انحصارهای بی دلیل و فعالیت های ناسالم سوداگرانه مقابله شود و 

حل مشکالت اقتصادی زمان بر است.
۲- بخش عمده مشکالت کشور در سالهای گذشته عالوه بر مسائل 
اقتصادی و... عدم مدیریت صحیح و کارا بوده که امیدواریم با انتخاب 
افراد متعهد و متخصص وجهادی و فراجناحی شاهد اتفاقات خوب 

در کشور باشیم که دوباره اعتماد عمومی به نظام و انقالب برگردد.
رئیس جمهور در فضای مجازی  موافقان  روزهای گذشته  3- در 
ایشان را ناجی معرفی کرده که این یک خطای راهبردی و غیر واقع 
بینانه است، کشوری که با مشکالتی همچون تحریم وعدم شفافیت 
در دریافت مالیات، کسری بودجه و مسائل مسکن، ارز، خودرو و طال 
... مواجه است، توقع حل یک شبه انتظار عمومی را از رئیس جمهور 
باال و در صورت انجام نشدن درخواست ها در معرض تخریب قرار 
مشکالت  حل  در  دولت  با  وهمکاری  همراهی  با  مردم   که  گرفته 

کمک نمایند.
4- حجت االسالم رئیسی، رئیس جمهور منتخب نیز در این مراسم 
با قدردانی از مشارکت مردم گفتند: در این 4 ساله تمامی دلسوزان 
و فرهیختگان بدون نگاه به خط و گروه سیاسی نقش آفرینی کنند. 
برنامه تحول در اختیار نخبگان قرار می گیرد و وضع به نفع مردم 
تغییر می کند. مشکالت اقتصادی، فرهنگی، بیکاری و مسکن باید 
تغییر کند.                                                  *فعال فرهنگی اجتماعی 
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رشد فرهنگی در سیرجان 
صورت نگرفته است 



3 شهر  نسیـم امید
رفع تصرف بیش از 1۳ هزار متر مربع

 از اراضی ملی
 گروه خبر: ۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی و  دولتی متعلق 
به این نهاد در روستاهای جالل آباد و حاج عزت گوئینی ها این 

شهرستان در هفته گذشته آزاد سازی و رفع تصرف شد. 
بهنام سالجقه، مدیر بنیاد مسکن شهرستان سیرجان در این 
خصوص اظهار داشت: 4۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی و  دولتی 
در مالکیت بنیاد مسکن سیرجان در روستای جالل آباد سیرجان 
ارزش  به  ها  گوئینی  عزت  حاج  روستای  در  مربع  متر  و۹۰۰۰ 

هفتاد میلیارد ریال رفع تصرف شد.
او با اشاره به حمایت های ویژه رئیس شورای تامین سیرجان 
خواران  زمین  و   زمین   گران  سودا  با  مقابله  برای  دادستان  و 
در  دادستان  دستور  به  توجه  با  افزود:  قانونی،  غیر  متصرفین  و 
دولتی  و  ملی  اراضی  در  مجاز  غیر  تصرفات  نزدیک،دیگر  آینده 
چند روستا و یک شهر اقماری متعلق به این بنیاد که افراد فرصت 
مجاز  غیر  ساز  و  ساخت  همچنین  و  تصرف  مجوز  بدون  طلب 
به کسانی  با هشدار  تصرف خواهد شد سالجقه  رفع  اند،  کرده 
و  و ساخت  غیرقانونی  تصرف  به  اقدام  غیرمجاز   به صورت  که 
ساز بنا در زمین های ملی و دولتی می کنند تاکید کرد:  هرگونه 
دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع برخورد می شود و 
کوچک ترین اغماضی نخواهیم داشت و قبل از هرگونه رفع تصرف 
توسط بنیاد مسکن، خودشان نسبت به رفع تصرف و جمع آوری 

آثار تصرف اقدام نمایند.
صیانت از ارزش های اسالمی مهمترین هدف 

ارگان های انقالبی است 
انجام  از  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه   
برنامه ریزی های منسجم و الزم برای برگزاری باشکوه مراسمات 

عزاداری و ایجاد نظم و امنیت در ایام محرم  خبر داد. 
 سرهنگ محمد رضا ایران نژاد بیان داشت: اساسا برنامه های 
فرهنگی و مذهبی که از سوی متولیان امر در سطح جامعه اجرا 
می شوند به نوبه خود بسیار امنیت آفرین هستند و صیانت از 

ارزش های اسالمی مهمترین هدف ارگان های انقالبی است.
این  برگزاری  دارد در حوزه  توفیق  پلیس  افزود:  ادامه  در  وی 
آئین و مراسمات به نحو موثری دخیل باشد و ضمن برقراری نظم 

و امنیت از ظرفیت های معنوی این مراسمات بهره ببرد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ادامه داد: در همین رابطه 
با توجه به در پیش بودن ماه محرم، انتظامی شهرستان همچون 
ایام  استقبال  به  توان  تمام  با  که  دارد  را  آمادگی  این  همیشه 
آماده  اکنون  از هم  و  برود  الحسین)ع(  عبداهلل  ابا  آقا  سوگواری 
مراسمات  برگزاری  نحوه  حوزه  در  که  تصمیماتی  برابر  هستیم 
خدمت  عزاداران  و  خادمان  به  و  نقش  ایفای  شود  می  گرفته 
رسانی کنیم. سرهنگ ایران نژاد گفت: پلیس در همه مناسبت ها 
حتی از خود متولیان امر نیز جلوتر بوده و  طی این مراسمات در 
واقع پلیس با مسدودسازی مطلوب معابر، برنامه ریزی ترافیکی 
و هدایت ترافیک شرایطی را فراهم کرد که از حضور حداکثری 

مردم برخوردار باشیم.
فرمانده انتظامی سیرجان در پایان گفت: اساسا پلیس یک پای 
ثابت همه برنامه ها و مناسبت های ملی و مذهبی است و این 
مراسمات نیز متعلق به نظام هستند و نقطه قوت هر برنامه نیز 
حضور حداکثری مردم است که البته خود این مردم، هم انقالب و 

هم جنگ را اداره کردند.
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از  پس  ششم  شورای  اعضای  خبر:  گروه 
رئیسه  هیات  فرمانداری،  در  تحلیف  مراسم 
خود را در شورای شهر انتخاب کردند. حسن 
خدامی با ۶ رای به عنوان رئیس شورای شهر 
و امین صادقی به عنوان نایب رئیس انتخاب 
پایان  از  پس  شهر  شورای  اعضای  شدند. 
علنی شورای شهر  در صحن  تحلیف  مراسم 
برای برگزاری اولین جلسه رسمی خود حاضر 
انتخاب  جلسه  این  مصوبه  تنها  که  شدند 
تا  دو  از  پس  که  بود  شهرداری  سرپرست 
امیر  باالخره  سه ساعت و جلسات خصوصی 
به  را   شهرداری  دو  منطقه  مدیر  عسکری، 

عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند.
انتخاب شهردار مهم ترین بحث شوراست

در  شهر  شورای  رئیس  خدامی،  حسن 
ابتدای جلسه بیان داشت: با توجه به این که 
رضا سروش نیا چند روز قبل استعفای خود را 
به شورای شهر ارسال کرده بود اما با توجه به 
این که شورای پنجم دیروز به کار خود پایان 
داد و پس از مراسم تحلیف انتخاب سرپرست 
مهم ترین برنامه شورای ششم است در ادامه 
بدون  شهر  موجود  شرایط  به  توجه  با  افزود: 
جلسه  در  باید  و  باشد  تواند  نمی  شهردار 
امروز اعضا نظرات خود را مطرح تا سرپرست 
برای انجام امورجاری شهرداری انتخاب شود 
انتخاب  بدنه شهرداری  از  باید  قانون  و طبق 

شود.

استفاده از نیروهای توانمند و مشاور 

شهر  شورای  جدید  عضو  جوان،  وحید 
همه  از  باید  ابتدا  کرد:  بیان  جلسه  این  در 
تشکر  اعتماد کردند،  به من  که  همشهریانی 
کنم و موضوع بعدی همانگونه که با دوستان 
شورای شهر صحبت کردم و اینجا نیاز است 
مطرح کنم، بحث استفاده از نیروهای توانمند 
و مشاوران در کنار شورای شهر است. او در 
ادامه افزود: از تمامی کارشناسان و کسانی که 
بهتر  راستای  در  پیشنهادی  و طرح  تخصص 
ما  با  که  کنم  دارند، دعوت  می  شدن شهر 
همکاری الزم را در رسیدن به توسعه شهری 

داشته باشند. 
پیگیری موضوعات فرهنگی 

شورای  جدید  عضو  دیگر  کاظمی،  حجت 
و  دارند  رأی  استقالل  همه  گفت:  ششم 
برای  شود  می  جلسه  از  قبل  صحبتی  اگر 
است  نیاز  که  موردی  و  است  هماهنگی 
و  فرهنگی  مسائل  بحث  و  شود  پیگیری 
فرهنگ سازی در زمینه های مختلف موضوع 
مهمی است که در دوره قبل آقای خدامی آن 
را شروع کردند و باید ادامه پیدا کند. او ادامه 

مجموعه  و  هم  همکاری  با  شاا...  ان  داد: 
راستای  در  بتوانیم  ها  رسانه  و  شهرداری 

پیشرفت و توسعه شهر گام برداریم.
راه اندازی مرکز پژوهش ها 

حمزه صادقی، دیگر عضو شورای شهر که 
نیز دارد   سابقه عضویت در شورای چهارم را 
بتوانیم  امیدوارم که  بیان کرد:  رابطه  این  در 
انجام  شهروندان  برای  کاری  ششم  دوره  در 
به ما کمک  ، شهروندانی که همیشه  بدهیم 
کردند و در دوره چهارم پیگیر مرکز پژوهش 
ها بودم که ان شاهلل در این دوره راه اندازی 
انجام  مشاوران  نظرتخصصی  با  کارها  و  شود 
در خصوص  نیز  ای  او گالیه  شود. همچنین 
شورای  گفت:  و  داشت  رئیسه  هیات  انتخابا 
باید  کس  هر  و  است  جمعی  کار  یک  شهر 
استقالل داشته باشد نه به این صورت باشد 
که قبل از انتخاب هیات رئیسه اعالم کنند به 

چه کسی رای بدهیم.
در حوزه عمرانی مشکالت وجود دارد

اعظم جوان لری، عضو جدید شورای ششم 
در ادامه جلسه بیان کرد: در دوره های قبل در 

حوزه های مختلف شهری  کارهای متعددی 
و  است  شده  انجام  شهرداری  و  شورا  توسط 
با توجه مشکالتی که در حوزه عمرانی وجود 
دارد، باید تا جایی که توان داریم با همکاری 

برای شهروندان خدمت رسانی کنیم.
تکمیل پروژه های نیمه تمام 

ششم  شورای  رئیس  نائب  صادقی،  امین 
شورای  از  باید  گفت:  جلسه  این  در  نیز 
خیلی  که  موضوعی  و  کنیم  تشکر  پنجم 
یک  رساندن  نتیجه  به  و  تکمیل  است  مهم 
با  که  است  تمام  نیمه  های  پروژه  از  سری 
همکاری هم در این دوره به نتیجه برسانیم 
. او در ادامه با معرفی چند نفر از معاونان و 
کارکنان شهرداری افزود: از کارمندان رسمی، 

کنیم.  انتخاب  شهرداری  برای  سرپرست 
در  کارکنان رسمی شهرداری  از  که  تعدادی 
خاطر من است همین چند نفرند که باید از 
بین این افراد با یکی از این دوستان را انتخاب 

کنیم.
رسانه ها به حق قلم بزنند

شورای  عضو  دیگر  پور،  اسفندیار  مصطفی 
از  پس  که  موضوعی  داشت:  بیان  نیز  شهر 
پروژه  بگیریم،  نظر  در  باید  شهردار  انتخاب 
های نیمه تمام هستند و در دوره قبل نهضت 
آسفالت داشتیم که کار خوبی بود و نزدیک 
به3۰۰ کوچه آسفالت شد و باید در این راستا 
همکاری  شهرداری  کارمندان  و  مردم  هم 
ها  رسانه  از  گالیه  با  از   ادامه  در  او  کنند. 
گفت:  تنها خواهشی از رسانه ها دارم به حق 
ناحق  به  و  به پول  را   قلم خود  بزنند و  قلم 
یک  آبروی  رفتن  بین  از  باعث  و  نفروشند 
چون  نشوند،  ای  خانواده  و  ای  طایفه  شهر، 
این شیطنت های روی روان مردم تاثیر می 

گذارد.
عسکری سرپرست شهرداری شد

رئیس  خدامی،  نظر  با  جلسه  پایان  در 
یک  شورا  اعضای  از  کدام  هر  شهر  شورای 
لیست  بین  از  و  کرده  تهیه  نفره   ۵ لیست 
برای چند نفر توافق برسند و لیست پنج نفر 
ه باز به  رای گذاشته شد و در نهایت  امیر 
هفت  با   ۲ منطقه  شهرداری  مدیر  عسکری، 

رای سرپرست شهرداری سیرجان شد.

در پی انتخاب سرپرست در اولین جلسه علنی شورا؛ 

انتخاب شهردار، اولویت کاری شورای ششم است
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بزرگ  باغ  احداث  نامه  تفاهم  خبر:  گروه 
پور،  محمدرضا خضری  دکتر  با حضور  ایرانی 
عضو هیات مدیره و معاون اداری و پشتیبانی 
ویژه؛  فرماندار  بهاءالدینی،  سهراب  گهرزمین؛ 
رضا سروش نیا شهردار و ابوذر زینلی و حسن 
ششم  و  پنجم  شهر  شورای  اعضای  خدامی 
شهردار  دفتر  در  گذشته  هفته  چهارشنبه 

سیرجان امضا شد.
شرکت های گل گهر همکاری خوبی

 با شهرداری داشتند
نیا، شهردار سیرجان هم ضمن  رضا سروش 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  اعضای  از  تشکر 
ضرورت  از  را  ایرانی  باغ  احداث  گهرزمین 
باغ  گفت:  کرد،  اعالم  سیرجان  شهر  های 
ایرانی یکی از پروژه هایی در شورای پنجم در 
جلسات  برگزاری  از  پس  که  بود،  کار  دستور 
متعدد در سیرجان و تهران امروز شاهد امضاء 
این تفاهم نامه هستیم که باید تشکر ویژه ای 
از مدیران شرکت معدن گهرزمین به خصوص 
آقای دکتر خضری پور داشته باشیم.  او ادامه 
داد: شورای پنجم و شهرداری غیرسال ۹6 و 
۹۷ که بدهی های متعددی داشته است امروز 
بحث  از  تومان  میلیارد   ۵۰ کنم  می  اعالم 
آالیندگی و ارزش افزوده به حساب شهرداری 
 ۱۰۰ باالی  حاضر  حال  در  که  کردند  واریز 
شهرداری  حساب  در  نقد  پول  تومان  میلیارد 
ایرانی  است. سروش نیا اضافه کرد: پروژه باغ 
در  تهران  در  پور  خضری  دکتر  پیگیری  با 
خوبی  اتفاق  هکتار   ۱4 مساحت  به  زمینی 
هزینه  تومان  میلیارد   3۰ گهaرزمین  و  است 
شهردار  کند.  می  پرداخت  آن  ساخت  برای 
همکاری  و  کمک  به  ادامه   در  سیرجان 
گل  مجموعه  صنعتی  های  شرکت  که  های 
اشاره  اند،  داشته  شهرداری  با  تاکنون  گهر 
میلیارد   ۱۰۰ بر  بالغ  داشت:  بیان  و  کرد 

بحث  در  معدنی  صنعتی  های  شرکت  تومان 
شهرداری  کمک  به  اجتماعی  های  مسئولیت 

آمدند و در سطح شهر هزینه شده است.
شهروندان  رفاه  برای  ایرانی  باغ  پروژه 

است
سیرجان  ویژه  فرماندار  بهاءالدینی،  سهراب 
اعضای  از  تشکر  داشت:  بیان  مراسم  این  در 
و  کار  به  تنها  بدون حاشیه  که  پنجم  شورای 
خدمت به مردم می پردازند و پروژه باغ ایرانی 
کار بسیار بزرگی است که با ورود شرکت گهر 
اجتماعی  های  مسئولیت  بحث  در  زمین 
برای  خوبی  خیلی  تفریحی  محیط  تواند  می 
که  کارهایی  داد:  ادامه  او  باشد.  شهروندان 
تا  کنند  رسانی  اطالع  را  دهند  می  انجام 
و  است  شده  انجام  کارهایی  چه  بدانند  مردم 
روشنایی شهر قبل از کارهای که جزو وظایف 
شهرداری و شورای شهر نبود با مشارکت گل 

گهر انجام شد.
 بهاءالدینی اضافه کرد: امیدواریم در شورای 
ششم هم شاهد ادامه این روند عمرانی باشیم 
و از نیروهای توانمند استفاده شود. او در ادامه 
بخش  در  معدنی  های  شرکت  های  کمک  به 

درمان افزود: کمک های شرکت های صنعتی 
معدنی با وجود مدیران بومی کارهای شایسته 
ای در راستای مسئولیت های اجتماعی انجام 
از  مختلف  حوزه های  در  گهرزمین  و   دادند 
 ۱/۵ کمک  درمان،  و  بهداشت  حوزه  جمله 
میلیاردی به کرونا، خرید MRI، انتخابات  و 

مدرسه سازی، آنها را قابل تقدیر دانست.
راستای مسئولیت  در  گهرزمین  فعالیت 

اجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد

این  در  نیز  پور  خضری  محمدرضا  دکتر 
در  معدنی  های  شرکت  داشت:  بیان  جلسه 
انجام  راستای  در  کند  می  فعالیت  شهرستان 
پروژه ها  از  اجتماعی بسیاری  مسئولیت های 
را متقبل شدند که آنجا بدهند و هیأت مدیره 
و مدیرعامل شرکت گهرزمین همه تفکر دارند 
می  انجام  مهمی  فعالیت  شهر  این  در  وقتی 
دهیم باعث شدیم که خیلی مشکالت شهری 
ایجاد  مثل بیماری و مهاجرت برای این شهر 

شده است، وظیفه خود می دانیم که در پروژه 
است  شهروندان  رفاه  برای  تواند  می  که  ها 
تا  و  برداریم  راستا گام  این  و  در  ورود کرده 
با کرونا  کنون هر نوع کمکی که ستاد مقابله 
و دانشکده در بحث درمان  و پروژه های دیگر 
خواستند، توسط شرکت های معدنی صنعتی 

گهرزمین انجام شده است.
صنعتی  معدنی  شرکت  مدیره  هیأت  عضو   
توسط  که  کارهایی  به  اشاره  با  گهرزمین 
و  پرداخت  شده  انجام  تاکنون  شرکت  این 
و  آموزشی  مراکز  با  های  نامه  تفاهم  گفت: 
که  است  شده  امضاء  سیرجان  های  دانشگاه 
بتوانیم از انرژی و پتانسیل  و دانش دانشگاه 
کنیم  استفاده  مختلف  های  زمینه  در  ها 
او  کرد.  خواهد  پیدا   ادامه  ها  کمک  این  و  
کرد:  اضافه  ایرانی  باغ  تفاهنامه  خصوص  در 
به  که  است  مواردی  از  یکی  ایرانی  باغ  پروژه 
درخواست شورا و شهردار سیرجان مطرح شد 
و هیات مدیره شرکت گهرزمین قبول کردند 
میلیارد   3۰ سقف  تا  تفاهمنامه  غالب  در  که 
تومان در این پروژه برای رفاه حال شهروندان 

سرمایه گذاری را انجام بدهند.

افتتاح سایت جمعه بازار
پروژه  افتتاح و کلنگ زنی سه  آیین  گروه خبر: 
سایت جمعه بازار، سوله بازیافت زباله و سوله مصلی 
بهشت رضا با حضور جمعی از مسئوالن از جمله 
فرماندار ویژه، اعضای شورای شهر، شهردار سیرجان 

دوشنبه هفته گذشته برگزار شد.
در  داشت:  بیان  مراسم  دراین  نیا  سروش  رضا 
دوره پنجم شورای شهر، پس از بررسی کمیسیون 
بهداشت و محیط زیست شورای شهر در خصوص 
مشکالت بهداشتی جمعه بازار، دفن نامناسب زباله 
به  توجه  با  رضا  بهشت  مشکالت  و  شهری  های 
اهمیت بهداشت و سالمت شهروندان سه پروژه در 

دستور کار شهرداری قرار گرفت.
او در ادامه با اشاره به افتتاحیه سایت جمعه بازار 
جایی  جابه  دلیل  به  های گذشته  در سال  گفت: 
بهداشتی مشکالتی داشت که   از نظر  بازار  جمعه 
با همکاری شورا پنجم و پیگیری نماینده محترم 
در  شهرستان  شهرسازی  و  راه  رئیس  و  سیرجان 
در  نیا  سروش  شد.  انجام  پروژه  این  استان  مرکز 
و  هکتار   3/۵ مساحت  به  زمین  این  افزود:  ادامه 
با مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زیر نظر 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری اجرا شد. 
شهردار سیرجان در کلنگ زنی سوله سایت جدید 
زباله گفت: با همکاری کمیسیون بهداشت شورای 
شهر و مشاوره با دانشکده علوم پزشکی در فاز اول 
درزمینی به مساحت ۲۷۰۰ متر مربع  و حدود۸۰ 
که  است  شده  گرفته  نظر  در  هزینه  میلیاردریال 

پیشرفت ۱۰ تا ۱۵ درصدی آن را شاهد هستید.
همچنین رضا سروش نیا در بازدید از آرامستان 
بیان کرد: در فاز اول مصلی بهشت رضا »سوله نماز« 
در مساحت ۱۲۰۰ مترمربع و با مبلغ 6 میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان در حال اجراست که پیشرفت 
فیزیکی این پروژه جدود۵۰ درصد است.  شهردار 
سیرجان اضافه کرد: دستگاه البسه سوز خریداری و 
راه اندازی شده است  و به دنبال آن هستیم که تا 

فصل زمستان شاهد افتتاح آن باشیم.

افتتاح کارخانه ی آسفالت
روز سه شنبه ۱۲ مردادماه، به دعوت شهرداری 
ی  ادامه  در  شهرستان  خبرنگاران  و  مسوولین  از 
افتتاحیه ها و کلنگ زنی های شهرداری، پروژه ی 
دوربین  فاز دوم  و  آسفالت  کارخانه  تمام شده ی 
های کنترل شهری پالک خوان افتتاح و دو پروژه 
ی مجموعه ورزشی در بلوار ابوریحان و پارک نیکان 

کلنگ زنی شدند.
در آغاز این بازدید ها که با حضور فرماندار، اعضای 
و  معاونت های شهرداری  و  شورای شهر، شهردار 
اصحاب رسانه صورت گرفت، افتتاح پروژه ی پایان 
یافته ی کارخانه ی آسفالت بود که از جمله پروژه 

های مهم عمرانی و مورد نیاز شهرستان بود.
 سروش نیا، شهردار در خصوص این پروژه توضیح 
داد: یکی از مجهزترین و به روزترین کارخانه های 
آسفالت موجود در کشور با هزینه ای ۱۵ میلیارد 
تومانی خریداری و در محل مشخص شده نصب و 
راه اندازی شد. ضمن خرید این کارخانه، ۱۰ هزار 
تن قیر در 4 سال از سال ۹۷ تا ۱4۰۰ خریداری 
شده بود و با توجه به مشکالتی که به وجود آمد، با 
پیگیری های نماینده ی شهر این مسائل رفع شد 
و اکنون مبلغ همین قیرهای خریداری شده به روز 
حدود ۸۰ میلیارد تومان است.این آینده نگری را 
وام دار اعضای شورای پنجم هستیم و جای تقدیر 
و تشکر دارد. این کارخانه از جمله احتیاجات واجب 
سیرجان بود و با افتتاح آن شاهد خواهید بود که 
نهضت  ما  فاضالب شهری  پروژه ی  اتمام  از  پس 

واقعی آسفالت را در شهر سیرجان دارا هستیم.
معابر  یا  و  نمودن یک کوچه  آسفالت  هزینه ی 
حدود 3۰۰ میلیون تومان است اما ما در مجموعه 
شهر  آبادانی  فکر  به  اینکه  دلیل  به  شهرداری  ی 
هستیم با خودیاری حدود ۱ میلیون تومان اقدام 
به آسفالت کوچه ها و معابر می کنیم. امیدواریم 
شان  در  که  آنگونه  آسفالت،  نهضت  زودی  به 

همشهریان است اجرا شود.
شورای ششم مشارکت مردم را بیش تر کند

مراسم  این  در  ویژه  فرماندار  بهاالدینی،  سهراب 

ی  مجموعه  و  شهر  شورای  به  خداقوت  ضمن 
چون  شهری  ی  امروزه  نیاز  گفت:  شهرداری 
سیرجان، که با توجه به موقعیتش رو به توسعه ی 
هر روزه و پیشرفت روز افزون است، کارخانه ای به 
مجهزی و برتری همین کارخانه ی آسفالت است 
و جا دارد از تمام مسئولینی که دستی بر اجرای 
این کار داشتند تشکر و قدردانی کنیم وامیدواریم 
مردم هم با مشارکت در پرداخت مالیات و عوارض  
به یاری مجموعه ی شهرداری بشتابند تا شهر و 

میهنی آبادتر داشته باشیم.
 پیشرفت عمران و توسعه ی شهری

محمد عسکری، عضو شورای شهر نیز بیان داشت: 
از جمله دغدغه های اصلی شورای پنجم رفع موانع 
برای پروژه های عمرانی و زیر ساختی شهر بود و از 
مهم ترین آن ها می توان به آسفالت شهری اشاره 
نمود. بر همین اساس در آغاز کار شورای پنجم با 
تعامالتی که صورت گرفت اقدام به تاسیس کارخانه 
ای مجهز و کاربردی برای اجرای عملیات نهضت 
آسفالت شهرستان شد که امروز شاهد افتتاح آن 
هستیم و امیدواریم در ادوار آتی، شاهد پیشرفت 

عمران و توسعه ی شهر خود باشیم .

خرید۱8 میلیاردی تجهیزات واحدپسماند
در گام بعدی افتتاحیه ی پروژه ها، از ماشین های 
عمرانی شهرداری رونمایی شد که با هزینه ی ۱۸ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خریداری شده بودند 
یاری  تا در بحث های زیر ساخت و عمران شهر 

دهنده باشند.
سروش نیا، شهردار سیرجان در این مراسم گفت: 
بیل  جمله  از  میکنید  مشاهده  که  هایی  ماشین 
آالت  ماشین  دیگر  و  کمپرسی  و  لودر  مکانیکی، 
سازی  راه  و  شهرسازی  عمرانی  بخش  نیاز  مورد 
بسیاری  تجهیزات  این  وجود  با  است.  شهرستان 
از عملیات های عمرانی ما با سرعت قابل توجهی 
پیش خواهند رفت و به زودی شاهد اتفاقات خوبی 
شهرستان  سازی  راه  و  شهرسازی  ی  زمینه  در 

خواهیم بود.
دوربین  فازدوم  تومانی  میلیارد   ۱4 هزینه 

های نظارتی
دوربین  ی  پروژه  به  مربوط  سوم  ی  افتتاحیه 
بود  تومانی  با هزینه ی ۱4 میلیارد  های نظارتی 
نیز تصریح  این پروژه  نیا در خصوص  که سروش 
کرد: فاز دوم دوربین های نظارتی با هزینه ی ۱4 

میلیارد تومانی امروز افتتاح شد که این پروژه از نظر 
امنیتی اهمیت بسیاری دارد و خوشحالیم در مدت 
زمان مناسبی توانستیم فاز دوم این پروژه را نیز راه 
اندازی و به بهره برداری برسانیم. امیدواریم با وجود 
این دوربین ها وضعیت روانی و امنیتی حتی بیش 
از پیش به وجود آید. کاربرد دیگر این دوربین ها، 
در زمینه ی شهرسازی ست که امیدواریم با کمک 
این تجهیزات بسیار دقیق تر بهتر از گذشته پیش 

برود.
کلنگ زنی سوله ی ورزشی انتهای خیابان 

ابوریحان 
از  قدردانی صمیمانه  نیا، شهردار ضمن  سروش 
شورای شهر و همکارانش اظهار داشت: این زمین 
برای  ورزشی  زمین  یک  عنوان  به  در گذشته  که 
کودکان بود، امروز قرار است با کاربری یک سوله 
ی ورزشی تبدیل به محلی برای ورزش ساکنان این 

محل باشد.
پروژه ای که برنامه ی آن در شورای پنجم  پی 
ریزی شد و حدود ۱۰ در صد در بخش فونداسیون 
بهره  و  زودی شاهد ساخت  به  و  داشته  پیشرفت 
برداری آن خواهیم بود. این پروژه با مساحت ۲۵۰۰ 
 6۰ مبلغ  با  مترمربع   ۱۸4۰ اعیانی  و  مربع  متر 
میلیارد ریال که پی ریزی اش انجام شده و تامین 
را  خدا  داد:  ادامه  وی  است.  گرفته  صورت  اعتبار 
شاکریم که دغدغه ی نبود امکانات ورزشی مناسب 

ساکنان این منطقه هم از میان برداشته شد.
شهرک  نیکان  پارک  به  زنی  کلنگ  آخرین  در 
ثاراهلل رسیدیم و رضا سروش نیا در مراسم کلنگ 
اصلی  های  دغدغه  از  یکی  گفت:  پارک  این  زنی 
ساکنان شهرک ثارا...، استفاده از مکانی برای گذران 
اوقات فراغت بود. شکر خدا این دغدغه با همکاری 
مسکن شهرسازی که زمین پروژه را اهدا کردند و 
شهرداری که سرمایه ای حدود 6 میلیارد و ۲6۰ 
میلیون تومان با تعیین پیمانکار، حل شد. وی افزود: 
هم اکنون که دراین محل در خدمت شما هستیم 
پروژه حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشته و به زودی 

هم شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود.

امضای تفاهم نامه شهرداری و گهرزمین در راستای مسئولیت های اجتماعی؛

 احداث بزرگترین باغ ایرانی توسط شرکت گهرزمین 

با حضور مسئوالن شهرستان صورت پذیرفت:

آیین کلنگ زنی و افتتاح پروژه های شهرداری



5 حوادث و رویداد  نسیـم امید
رهاسازی چهار دلیجه در سیرجان

پرنده  چهار  گفت:  سیرجان  زیست  محیط  رییس  خبر:  گروه 
کمک  با  بودند  دیده  آسیب  و  دلیجه  نوع  از  همگی  که  شکاری 

دوستداران طبیعت درمان و به دامان طبیعت بازگشتند.
علی اکبر رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان 
گفت: چهار بهله پرنده شکاری که همگی از نوع دلیجه و آسیب 
دیده بودند، در فواصل مختلفی با کمک دوستداران طبیعت به این 
اداره تحویل داده شده بودند که پس از گذراندن دوران تیمار در 
سالمت کامل به دامان طبیعت بازگشتند. او افزود: تهدید گونه های 
حیات وحش به طور حتم، نقش و تاثیر مهمی در ادامه حیات بشر 
انسان وظیفه داریم برای نجات حیات  بنابراین ما به عنوان  دارد، 
وحش و از همه مهمتر خودمان، تالش کنیم و نباید اجازه دهیم با 
تخریب زیستگاه های جانوری، حیات این گونه های جانوری به خطر 
بیفتد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان گفت:انسان به 
عنوان اشرف مخلوقات باید وام دار همه آنچه به او عرضه شده، باشد 

و حیات وحش نیز بخش بزرگی از این امانت است.

آتش سوزی  سوپر مارکت واقع در خیابان غفاری
در خیابان  واقع  مارکت  مغازه سوپر  آتش سوزی  گروه حوادث: 
مهار  گذشته  هفته  در  نشانان  آتش  تالش  با  غفاری  اهلل  آیت 

وخاموش شد.
در  سیرجان،   نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی 
مغازه سوپر مارکت واقع در خیابان آیت اهلل غفاری،بالفاصله ستاد 
فرماندهی آتش نشانان ایستگاه شماره یک را به محل حادثه اعزام 
کرد. محمد طالبی فرمانده عملیات آتش نشان اعزامی در این باره 
گفت: یک مغازه سوپر مارکت به مساحت تقریبی 4۰متر مربع به 
دلیل نامعلومی از قسمت انتهایی دچار آتش سوزی شده بود. وی 
ادامه داد:آتش نشانان بالفاصله با بریدن دو عدد قفل و قطع جریان 
برق و پس از مجهز کردن خود به دستگاه تنفسی،با رعایت اصول 
ایمنی با استفاده سه عدد کپسول آب و گاز و یک رشته لوله آب 
به عمل  از گسترش آتش جلوگیری  و  مهار کرده  را  دهی حریق 
آوردند. وی در پایان افزود: آتش نشانان با جداسازی وسایل سوخته 
شده و انتقال آن ها به بیرون و تخلیه دود با استفاده از فن فشار 
انتظامی و مالک  منفی و لکه گیری کامل،محل را تحویل عوامل 
نژاد،  ایران  دادند. پرسنل شرکت کننده در عملیات،آقایان: سجاد 
محمد طالبی، اصغر عرب زاده، سجاد صادقی، حامد موذنی، مهدی 

شاهبداغی.

استخدام پلیس در مقطع درجه داری 
رئیس هسته گزینش و استخدام پلیس استان از استخدام نیروی 
دیپلم  فوق  و  دیپلم  متقاضیان  بین  از  داری  درجه  مقطع  در  مرد 

تمامی رشته های تحصیلی خبر داد. 
کارمند رتبه ۱6 "حسین حسینی"در این خصوص گفت: پلیس 
فوق  و  دیپلم  مدرک  دارای  مرد  متقاضیان  بین  از  کرمان  استان 
نیرو  داری  درجه  مقطع  برای  تحصیلی  های  رشته  تمامی  دیپلم 
استخدام می کند که متقاضیان متولد ۱3۸۲ به بعد واجد شرایط 
ثبت نام خواهند بود. وی افزود: این عزیزان می توانند همه روزه 
در ساعات اداری به هسته گزینش و استخدام پلیس استان واقع 
در خیابان معلم شهر کرمان مراجعه و روند ثبت نام و ارائه مدارک 

الزم را طی کنند.

شنبه 16 مرداد 1400، شماره 287 ، سال هفتم حوادث

مرکز  سومین  سالمت:  گروه 
دانشکده  توسط  کرونا  واکسیناسیون 
افتتاح  گذشته  هفته  پزشکی   علوم 
در  تسهیل  باعث  کار  این  که   شد 
در  اما  است.  هدف  گروه  واکسیناسیون 
سری  یک  واکسن  تزریق  هیاهو  این 
با  همزمان  که  است  مطرح  موضوعات 
که  غذهایی  مدتی  تا  واکسن  تزریق 
چون  نشوند،  مصرف  دارند  سرد  طبع 
می  واکسن  تاثیرگذاری  کاهش  باعث 
واکسیناسیون  برای  که  افرادی  و  شود 
علیه ویروس کرونا آماده می شوند این 
دغدغه را دارند که چه نکاتی را رعایت 
کنند. در این رابطه با انیس امجدی فر، 
درمان  معاونت  در  تغذیه  کارشناس 
گویی  و  گفت  پزشکی  علوم  دانشکده 

انجام داده ایم. 
در  این  به  توجه  با  امجدی  خانم    
و  هستیم  پنجم  پیک  در  حاضر  حال 
های  گروه  در  واکسیناسیون  همزمان 
از  خیلی  برای  شود،  می  انجام  هدف 
که  آید  می  پیش  سوال  این  شهروندان 
نیاز به رژیم غذایی خاصی در زمان  آیا 

واکسیناسیون کرونا است؟
غذایی  رژیم  به  واکسن  تزریق  برای 
با  است  الزم  اما  نداریم  نیاز  خاصی 
افزایش  و  سالمت  به  که  غذایی  مواد 
زمان  در  بدن  ایمنی  سیستم  کارآیی 
بتوانیم  تا  شویم  آشنا  واکسیناسیون 
واکسیناسیون  از  ناشی  عوارض  و  عالئم 
رابه حداقل برسانیم و سیستم ایمنی را 

تقویت کنیم.
چه  واکسیناسیون  انجام  از  قبل    

مواردی را باید در نظر گرفت؟ 
حتما  باید  واکسیناسیون   زمان  افراد 
است  ممکن  چون  بخورند،  صبحانه 
یا  سرگیجه  دچار  واکسن  تزریق  زمان 

وجود  غش  احتمال  و  شده  فشار  افت 
از  قبل  شب  خواب  به  همچنین  دارد، 
بهداشت  و   شود  دقت  واکسیناسیون 
شب  که  طوری  کنند،  رعایت  را  خواب 
و  کامل  خواب  واکسیناسیون  از  قبل 

خوبی داشته باشند.
  افرادی که واکسن تزریق می کنند 
توصیه می شود چه غذاهایی را مصرف 

کنند؟
آب و مایعات زیادی مصرف کنند، چون 
عملکرد  سبب  تنها  نه  مایعات  مصرف 
واکسیناسیون می  در شرایط  بدن  بهتر 
افت فشار خون جلوگیری  از  بلکه  شود 
می کنند، البته  افرادی که دچار بیماری 
و  باال  یا فشارخون  و عروقی  قلبی  های 
ریوی هستند در خصوص مصرف مایعات 
با پزشک خود مشورت کنند. همچنین 
رعایت  التهاب،  ضد  موادغذایی  مصرف 
طوالنی مدت رژیم غذایی سالم ، پاسخ 
ایمنی بدن را بهبود می بخشد و کمک 
عفونت  با  بهتر  مبارزه  عالوه  کند  می 
واکسیناسیون  به  تری  قوی  پاسخ  ها 
و  تازه  غذاهای  و  مصرف  باشند  داشته 
طبیعی مثل میوه ها، سبزی ها، آجیل، 

دلیل  به  پیاز  سیر،  دارچین،  زنجبیل، 
منابع  مصرف  و  ضدالتهابی  خاصیت 
اما به  غذایی پروتینی توصیه می شود، 
به طور کامل    D ویتامین  اینکه  دلیل 
از مواد غذایی تأمین نمی شود، از مکمل 
ویتامین D ماهانه یک عدد مکمل برای 
تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف شود.

مواد  یا  غذا  آیا  امجدی  خانم    
تزریق  زمان  در  که  دارد  وجود  خاصی 

نباید مصرف شود؟
غذاهای  فودها،  فست  مصرف  بله،   
شور  تنقالت  و  پرنمک  سنگین،  چرب 
تضعیف  زیاد شیرینی موجب  و مصرف 
می  توصیه  و  شود  می  ایمنی  سیستم 
سیستم  بهتر  عملکرد  منظور  به  شود 
این  واکسیناسیون  از  بعد  و  قبل  ایمنی 

غذاها خودداری شود.
  هر واکسن عوارض خاصی دارد و 
برای کم کردن این عوارض چه کارهایی 

باید انجام شود؟
غالباً عوارض ناشی از واکسیناسیون به 
طور معمول از ۱۲ ساعت تا کم تر از ۷ 
روز بعد از تزریق به طور متغیر و خفیف 
در  و  بدهد  رخ  ممکن  افراد  برخی  در 

موارد نادر یک ماه بعد از واکسیناسیون 
تب  وجود  درصورت  اما  بدهد،  بروز 
ها،  سبزی  و  میوه  مایعات،  از  استفاده 
حبوبات و نان غالت برای تأمین پتانسیم 

ناشی از تعریق زیاد توصیه می شود.
همچنین مصرف غذایی ویتامین گروه 
سبوس  غالت  لبنیات،  و  شیر  مانند   B
مواجه  صورت  در  شود  می  توصیه  دار 
مصرف  ابتدا  خستگی  و  درد  بدن  با 
غنی از امگا3 مانند ماهی، گردو و تخمه 
آفتابگردان و مصرف منابع غذایی منیزیم 
غالت،  سبز،  برگ  های  سبزی  شامل 
بادام زمینی، شکالت تلخ و کاکائو توصیه 
می شود. ترکیبات حاوی کافنین مانند 
فنجان  در حد  قهوه  و  چای سیاه، سبز 
در روز در رفع دردهای و خستگی و بی 
حالی بدن کمک می کند. اما در صورت 
 B1 ضعف و بی حالی ابتدا منابع غذایی
و گوشت،  B12 شامل غالت  و   B6 و 
تخم مرغ و شیر لبنیات و شربت عسل 
و  دیابتی  افراد  در  قندخون  کنترل  با 
بیماران سرپایی کمک می کند و افزودن 
غذاها  به  دانه  سیاه  و  زنجبیل  دارچین، 

توصیه می شود.
چه  استفراغ  و  تهوع  صورت  در   

نکاتی باید رعایت شود؟
یا استفراغ دارید  تا زمانی که تهوع و 
از خوردن و آشامیدن هر ماده غذایی و 
از توقف  یا نوشیدن پرهیز کنید و پس 
آب  مانند  رقیق  مایعات  کمی  استفراغ 
و  کنید  میل  آب سیب  گوشت،  یا  مرغ 
با گذشت ۸ ساعت از استفراغ می توانید 
غذاهای جامد را شروع کنید که  باید بی 
بو، کم چرب و کم فیبر باشد. همچنین 
مصرف میوه یخ زده و یا آب میوه های 
رقیق شده طبیعی همره با یخ در کنترل 

تهوع می تواند مفید باشد.

گفتگو با انیس امجدی فر، کارشناس تغذیه:

توصیه های قبل و بعد از واکسیناسیون کرونا فیروزه شیخ کرمی: به تازگی عکسی 
منتشر شد از آواره های سردر مسجداعظم 
که قدمتی دیرینه دارد. در این زمینه اداره 
میراث فرهنگی سیرجان بیان کرد که این 
مسجد زیر نظر این مجموعه نیست. اینکه 
اماکن  که  است  براین  ارگان  این  وظیفه 
جهت  در  و  شناسایی   را  شهر  تاریخی 

حفظ و نگهداری آن  تالش کند کامال برهمگان مشخص است. 
اما چرا تا به االن این مسجد تاریخی که همه مردم سیرجان از 
اداره میراث فرهنگی نرفته  اند زیر نظر  قدمت آن باخبر بوده 
نظراین  زیر  تاریخی  که  امکان  به  است کمی  بهتر  اما  است؟ 
ارگان هستن توجه کنیم .آیا یخدان های دوقلو و بادگیر چپقی  
و ... وضع مطلوبی دارند؟ آیا ما به عنوان یک شهروند سیرجانی 
نشان  دیگران  به  را  شهرمان  تاریخی  اماکن  باافتخار  میتوانیم 
دهیم؟ غیر از این است که این امکان به زباله دانی تبدیل شده 
اند که خود مردمان بومی سیرجان هم کم پیش می آید به این 
مکان ها بروند و اگر هم بروند فقط افسوس نتیجه اش می شود 

و نه لذتی از این اماکن. 
آقای  محمودی عضو هیات امنای مسجد گفت: مشکل سردر 
ست  چندسالی  است  مطرح  که  هاست  سال  مسجد  سقف  و 
که پیگیر موضوع هستیم و برای ترمیم سر درمسجد چندین 
کارشناس خبره آورده ایم اما نظر همگی براین بود که ترمیم 
امکان  آن  هر  عمیق،  های  شکاف  علت  به  و  بوده  فایده  بی 
ریزش وجود دارد، در نتیجه تصمیم بر آن شد سردر را تخریب 
کرده و مجددساخته شود. ایشان نام کارشناسان خبره ای که 
تصمیم را بر این داشتن که سر در را تخریب کنند نگفتن اما 
بحثی که در اینجا بیان می شود این است شهر باستانی مانند 
یزد که آثار تاریخی اش از زمان قاجاریه حتی قبل تر از زمان 
اند و هیچ گاه تصمیم  ترمیم شده  بیشترشان  صفویه هستند 
 ، بم  زلزله  زمان  در  مگر  است.  نشده  گرفته  ها  آن  خرابی  به 
را ویران نکردند؟  نابود نشد پس چطور آن  بم  بیشترش  ارگ 
اما زمانی که سردر را به آواره ای تبدیل کردین دیگر بازسازی 
ای  تاریخی  های  مکان  از  یکی  این سردرجزوه  ندارد.  معنایی 
شهر بوده و بازسازی شما این عنوان را به این مکان برنمیگرداند 
و این اقدامتان نوسازی تلقی می شود. در این مسئله اداره میراث 
فرهنگی سیرجان  براستی که کوتاهی انجام دادند شکی نیست 
اما امید بر این است که از این پس نگاهی متفاوت تر به اماکن 
تاریخی  های  است ستون  گفتنی  باشند.  داشته  تاریخی شهر 
نیز متاسفانه چند سال پیش تخریب شده  این مسجد  داخل 
و بجایش ستون های بی قد و قواره و زشت انجام شده است.     
                                        *دانشجوی علوم سیاسی

 در پی تخریب سر در تاریخی مسجد اعظم سیرجان؛
شهر بی هویت و نبود اداره میراث فرهنگی

پیش  اورژانس  رئیس  حوادث:  گروه 

 ۶۱48 انجام   از  سیرجان  بیمارستانی 
اول  ماه  در چهار  اورژانس ۱۱5  ماموریت 

سال ۱4۰۰ خبرداد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 
پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی 
گفت:  پور،  حیدر  ا...  نبی  سیرجان، 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  آمار  این 

همچنین  وی  است  داشته  افزایش   ۹۹
شده  یاد  ماموریت  مجموع  از  کرد  اعالم 
و۱۲۲3مورد  تصادفی   غیر  4۹۲۵مورد 
تعداد36۲۸ماموریت  که  بوده  تصادفی 
۲۵۲۰توسط  و  شهری  پایگاهای  توسط 
از  که  شده   انجام  ای  جاده  پایگاهی 
اورژانس  توسط  ماموریت    3 تعداد  این 

هوایی انجام شده است. حیدر پور افزود: 
ماموریت های تصادفی  همچنان باالترین 
خود  به  شهرستان  در  ها  ماموریت 
اختصاص داده و پس از آن ماموریت های 
شهرستان  دارد.  قرار  تنفسی  و  قلبی 
سیرجان دارای ۱۵پایگاه اورژانس شهری 

و جاده ای و یک اورژانس هوایی است .

بیش از 6000 
ماموریت اورژانس 
115 در سال جاری
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 نمره ی رفتاراجتماعی
 ما به شدت ضعیف است

نباشد  باورکردنی  زهرا شاهدادی:  شاید 
این ویروس عجیب سواری  به  آدم ها خوب 

می دهند
هرروز آمارها بیشتر می شود

همان اعداد ریاضی که هریک عددش نماد 
ازبیمارشدن  یا  که  اعدادی  است  انسان  یک 

می گویند یا ازپایان حیات. 
یک  عنوان  به  من  اما  نباشد  دلپذیر  شاید 

ترسم  آرامترم  شوم  می  یادرمانگاه  بیمارستان  وارد  وقتی  شهروند 
کمتر است چون میدانم آنجا رعایت هابیشتر است اما وارد شدن به 
یک سوپرمارکت وحشتناک است چراکه میتوانی گوشه ای بنشینی 

وآدمها را بنگری چگونه راحت وارد می شوند وانگار نه انگار!
روزی دوستی گفت چطور دوباره به شرایط عادی برمیگردیم فرض 
کن کرونا رفته چطور ماسک نزدن سخت میشه آن روز بهش گفتم 
مردم ما استاد عادی انگاری هستن خیلی سریع باوجودکرونا ماسک 

نزدن ها، کتمان کردن ها ومتوجه نشدن ها شروع شد
بی مدیریتی ها،  تاخیرها کامال به جا وعینی هستند

ویروس  ازاین  رهایی  برای  درست  چقدر  چکاره ایم  ما  مردم  اما 
درست تالش کردیم ماسک زدن هامان یک جور، فاصله گذاری یک 

جور، دورهم نشستن ها وبرداشتن ماسک ها
چرا  ازماباشد  ناخوب  عملکرد  باید  همیشه  چرا  گفت  میتوان  چه 

کشورهاباجمعیت میلیاردی اوضاعشان ازمابهتراست 
حتی باوجود واکسیناسیون رعایت توصیه های بهداشتی الزامیست

هرکسی  اشتباه  کاش  هستیم  هااجتماعی  ماانسان  چقدر  که  وآه 
دیگریست  بر  سیلی  دیگری  اشتباهات  گرفت  می  را  خودش  دامن 

وهرروز نفس های زیادی ویروسی رابه دیگری انتقال می دهند
حیات  نفر  یک  کردن  بدرانندگی  چطور  میکنم  بهتردرک  حاال 
اسمش  این  وحاال  اندازد  می  به خطر  را  دیگری  ومال  جان  دیگری 
خودخواهیست کتمان است ساده انگاریست سهل انگاریست باردیگر 

نشان می دهد نمره ی رفتاراجتماعی ما به شدت ضعیف است. 
کمی به خودمان به عملکردمان بیندیشیم 

آی آدم ها چرا باور نمی کنید هرروز نفرات زیادی دردمی کشن، 
استرس می گیرند وخیلی هاعزیز ازدست می دهند. 

به چه زبانی باید گفت کرونا راجدی بگیرید نه بخاطر خودتان به 
خاطر دیگران

حق الناس نابخشودنیست 
خداازحق بنده هاش نمیگذره

الهی عاقبت بخیرمان کن

یادداشت

ویژه
رفع تصرف ۶ هکتار زمین کشاورزی 

ایرنا: اکبر محمودآبادی، مدیر جهاد کشاورزی سیرجان از عملیات 
آزادسازی 6 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان سیرجان با حکم 
دادستان خبرداد. وی در این زمینه گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و حسب دستور دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان سیرجان حصارکشی شش هکتار زمین 
کشاورزی در روستای باسفهرجان که به صورت غیرمجاز تغییر 
کاربری داشت تخریب شد. او افزود: ارزش این اراضی را بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان و از مردم 
درخواست کرد هرگونه اقدام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را به سامانه ۱3۱ حفاظت از 

اراضی کشاورزی یا اداره امور اراضی جهاد کشاورزی سیرجان اعالم کنند.

برگزاری اولین بار آزمون نظام مهندسی ساختمان 
فرمانداری: محمد جواد زینلی، معاون مدیرکل و رییس اداره 
به  ورود  آزمون  افزود:  خبر  این  اعالم  ضمن  شهرسازی  و  راه 
حرفه مهندسان برای اولین بار بادرخواست اداره راه وشهرسازی 
سیرجان و پیگیری نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
شورای اسالمی و موافقت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در 
شهر سیرجان در محل دانشگاه صنعتی سیرجان برگزارشد. این 

آزمون با نظارت اداره راه و شهرسازی شهرستان سیرجان وسازمان سنجش وآموزش کشور 
و همکاری عوامل اجرایی دانشگاه صنعتی در ۲۰ رشته و با حضور ۱۷۰۷ نفر داوطلب از 

تاریخ ۱3 مردادماه شروع و در روز جمعه ۱۵ مرداد ماه ۱4۰۰ خاتمه یافت. 

)

 دلسوزان بدون نگاه سیاسی کمک کنند
ریاست  حکم  تنفیذ  مراسم  در  رئیس جمهور  تسنیم: 
که  است  الزم  ضروری  تحول  این  در  گفت:  جمهوری 
همه فرهیختگان، اندیشمندان، مسئوالن، دغدغه مندان و 
به  و  و همه ی مردم مشارکت کنند  نقش آفرینی  عزیزان 
میدان بیایند و این کار شدنی است. او افزود: امید داریم 
که در این برنامه تحولِی 4 ساله، تمامی دغدغه مندان بدون 
نگاه به خط و گروه های سیاسی و همه فرهیختگان و دلسوزان نقش آفرینی کنند 
و ما از اصحاب »ما می توانیم« هستیم و یقین داریم با مشکالتی که پیش روست، 
راه برای برون رفت از مشکالت وجود دارد و اراده محکمی برای رفع مشکالت وجود 

دارد و ملت، جوانان و نیروی انسانی کارآمد داریم. 

روزانه 5۰۰ آمپول رمدسیور تزریق می کنیم  
نسیم امید: دکتر غالمرضا جهانشاهی در حاشیه افتتاح 
طرح ها عمرانی شهرداری بیان داشت: آمار بیماران مبتال به 
کرونا روز به روز افزایش پیدا می کند و بخش های بیمارستان 
تکمیل شدند و از نظر دارویی در وضعیت خوبی نیستیم. او 
ادامه داد: روزانه ۵۰۰ آمپول رمدسیور تزریق می کنیم  که 

روزانه نزدیک به 6۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و مشکل اساسی در دارو، نیرو داریم 
که هالل احمر، بسیج و ... نیروی متخصص دارند به کمک کادر درمان بیاید و از 
طرفی نیاز به ۱۵ تخت ای سی یو داریم که شورا و شهرداری در این زمینه همکاری 

های که می توانند انجام بدهند.

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

نسیم سالم
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سگ گردانی
 باعث سلب آرامش شهروندان شده است

گروه خبر: یکی از معضالت فرهنگی در سالیان اخیر سگ گردانی 
در خیابان ها و معابر عمومی است و این مسئله عالوه کالن شهرها، 
چند سالی است  در شهر ما نیز رواج پیدا کرده است. به گفته برخی 
از صاحب نظران سگ ها کم کم دارند جای فرزندان را میگیرند و 
پدر و مادر کمتر به فرزند خود اهمیت می دهند و اکثر وقت خود 
را با گوشی و سگ ها می گذرانند. روانشناسان می گویند: فرزندان 
این خانواده ها از توجه و محبت کمتری نزد پدر و مادر برخوردارند.

سگ هایی که این روزها برای عده ای همراه شده اند پیش از این 
هم در موارد متعدد سبب وحشت کودکان شده بودند، حادثه ای که 
واکنش والدین را به دنبال داشته است. حسینی یکی از شهروندان 
باره بیان داشت: متأسفانه اغلب کسانی که به دنبال سگ  این  در 
بیشتر جنبه خودنمایی دارد،  برایشان  این موضوع  گردانی هستند 
خانگی  حیوانات  خریدوفروش  که  اخیر  سال های  در  به خصوص 
به خصوص سگ باقیمت های باال بیشتر به یک مد تبدیل شده که 
این مدگرایی مزاحمت هایی برای شهروندان نیز به وجود آورده است 

و تمام حیوانات به نوعی آلودگی دارند.
سگ عامل برخی بیماری است

یکی دیگر از شهروندان در این باره بیان داشت: متاسفانه در چند 
سال اخیر خریداری سگ و گرداندن آن در خیایان مد شده است 
که کار پسندیده ای نیست و به حقوق بقیه همشهریان احترام نمی 
پارک وخودروها  با دیدن آن در  ای  اگر بچه  به طور مثال  گذارند 
حیواناتی  نگهداری  داد:  ادامه  او  است.  پاسخگو  کسی  چه  بترسد 
همچون سگ در خانه از نظر بهداشتی کار درست و منطقی نیست 
زیرا سبب بیماری های واگیردار شده و خطری برای سالمتی افراد 

خانواده و حتی محل محسوب می شود. 
تقلید کورکورانه از فرهنگ  غربی 

سگ  به  مردم  از  برخی  که  می شود  دیده  شهر  سطح  در  اخیرا 
دوستی، سگ گردانی، سگ بازی و هم نشینی با سگ روی آورده اند. 
سگ گردانی و نگهداری آن عالوه بر مضرات زیاد بهداشتی و زیان آور 
بودن برای سالمت عمومی، یک معضل فرهنگی، اجتماعی و نوعی 
کارشناسان  برخی  که  است  غربی  فرهنگ   از  کورکورانه  تقلید 
معتقدند: »کم شدن روابط عاطفي بین انسان ها، موجب روي آوردن 
افراد به نگهداري از سگ می شود تا جایي که برخي افراد به خاطر 
اگر  کنند.  نگهداري  سگ  یک  از  می دهند  ترجیح  تنهایي  از  فرار 
ارتباطات انساني میان افراد خانواده و نزدیکان سالم و طبیعي باشد 
دیگر نیازي نیست که رابطه انسان و سگ به این نزدیکي باشد و 
براي شکار یا نگهباني  مانند کارکردهاي گذشته، این حیوان صرفاً 

استفاده می شود.« 


