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تیترها

  خبر  2

آغاز گشت های نامحسوس پلیس راه
  آخر 4

  خبر  2
در قالب رویداد بزرگ هنری گل گهر در جنوب شرق کشور؛

نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی 
شروع به کار کرد

عباسپور، فعال اجتماعی ورزشی،
بی تدبیری در ورزش سیرجان

 وجود دارد  

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  شهر 3

یادداشت: در کنار ضعف ورزش همگانی در شهرستان سیرجان، ورزش حرفه ای 
در سال های اخیر پیشرفت نسبتا قابل قبولی داشته که سهم و سابقه باشگاه گل 
گهر از دیگران در این زمینه بیشتر بوده است. تیم فوتبال گل گهر با بیش  از 15 
سال حضور در ورزش کارگری ، لیگ استان و کشوری و لیگ یک ، دو سال پیش 
توانست با تالش و همدلی به لیگ برتر راه یابد که با این موفقیت نشاط وشادابی در 
ورزشکاران و مردم سیرجان ایجاد شد و در دو سال حضور خود رتبه های دهم و 

پنجم لیگ را بدست آورد. ..

هفته نامه نسیـم امید

دیدگاه سه کارشناس پیرامون انتخاب شهردار سیرجان؛

انتخاب شهردار متخصص مستقل
نسیم امید: این روزها اسامی برخی افراد برای شهرداری سیرجان مطرح می شود که هیچ سنخیت و ارتباطی با تحصیالت و سابقه کار آنها ندارد و این باعث نگرانی شهروندان شده است. با توجه به حساس بودن این موضوع، 
منتخبان شورای شهر دوره ششم مشغول بررسی گزینه های مختلف هستند تا در اولین فرصت، شهردار را اعالم کنند. به اعتقاد کارشناسان حوزه شهری، طی  سال های اخیر به دلیل نبود شهرداری توانمند و عدم برنامه ریزی 

از شورای شهر، شهر سیرجان با مشکالت زیادی از عمران شهری گرفته تا فضای سبز آلوده مواجه شده است...   

  خبر 2

خدامی، رئیس شورای شهر،

برنامه زمان بندی  اجرای
 فاضالب شهری داده شود 

  خبر  2

 عتیقی مدیر عامل شرکت گل گهر،

کلیه شاغلین منطقه گل گهر 
واکسینه می شوند

  آخر 4

شهابی، رئیس تبلیغات اسالمی،

200 بسته معیشتی 
در سیرجان توزیع شد 

  آخر 4

گالیه شهروندان از دردسرهای فاضالب شهری؛

های شهری اصولی حفاری  غیر  ترمیم 



فاضالب  های  حفاری  خبر:  گروه 
برای  که  است  چندسالی  شهری 
شهروندان سیرجانی دردسر ساز شده 
پیرامون  های  گالیه  همیشه  و  است 
این حفاری ها و طوالنی شدن آن ها و 
است.  شهروندان  مسیر  شدن  مسدود 
و  کارشناسان  از  برخی  آن  بر  عالوه 
حفاری  ترمیم  نحوه  به  نظران  صاحب 
این  شاهد  همیشه  و  دارند  انتقاد 
آسفالت  و  ترمیم  از  پس  که  هستیم 
کنده  و  حفاري  کردند.  نشست  دوباره 
امان  شهرها  در  متعدد  هاي  کاري 
مردم را بریده است و هر روز درگوشه 
نشست  حفاري،  شاهد  شهر  کنار   و 
شدن  مسدود  و  ها  حفاری  ترمیم 
که  است  موضوعی  این  هستیم.  معابر 
شورای  گذشته  هفته  کار  دستور  در 
خواستار  اعضا  از  خیلی  و  بود  شهر 
که  زمانی  تا  و  شدند  ها  حفاری  توقف 
مجوز  نشوند،  برطرف  قبل  مشکالت 

حفاری به پیمانکار داده نشود
خطر نشست حفاری ها برای شهروندان

باره  این  در  شهروندان  از  یکی  رضا 
سالی  چند  فاضالب  شرکت  کرد:  بیان 
و  کند  می  حفاری  به  اقدام  که  است 
مشکالتی را برای به وجود می آورد می 
را چندین ماه مسدود  بینی یک مسیر 
تردد،  در  مشکل  باعث  و  کنند  می 
در  او  شوند.  می   ... و  زیاد  خاک  گردو 
به  را  موضوعات  این  بارها  افزود:  ادامه 
شهرداری  اما  کردیم  اعالم  شهرداری 
این  مسئول  کاریز  شرکت  گوید  می 
خوبی  وضعیت  واقعا  است  ها  حفاری 

از  چرا  کنند  حفاری  قرار  اگر  ندارند 
دفعه  هر  نمیکنند  شروع  مسیر  یک 
را  مختلف  محالت  در  خیابان  یک 
های  قسمت  همان  کنند؟  می  حفاری 
ترمیم  درست  کنند  می  حفاری  که  را 
در  بینی  می  که  ریزند  نمی  آسفالت  و 
و  کرده  فرونشست  ها  منحول  کنار 
ایجاد چاله شده است و برخی از این ها 
خیلی بزرگ و خطرناک هستند، نمونه 
ورودی  محل  در  بالل  میدان  در  آن 

سیدجمال و خیابان غفاری است.
تذکر به شرکت حفاری فاضالب شهری

رئیس  اسفندیارپور،  مصطفی 
کمیسیون عمران شورای شهر در رابطه 
داشت:  بیان  ها  حفاری  مشکالت  با 
حفاری ها مشکالتی را برای شهروندان 
و  نظارت  بارها  و  است  کرده  ایجاد 
داده  را  الزم  تذکرات  و  داشتیم  بازدید 
عمران  کمیسیون  قبل  روز  چند  و  ایم 

شورای شهر  به بررسی مشکالت اجرایی  
و  بینی  پیش  شهری،  فاضالب  شبکه 
موانع  از  جلوگیری  برای  ریزی  برنامه 
و  شهر  سطح  در  ترافیکی   مشکالت  و 
بررسی شرایط فعلی در بلوار سید جمال 
الدین پرداخت. او در ادامه افزود: در این 
جلسه که با حضور سرپرست شهرداری،  
عامل  مدیر  شهرداری،  عمرانی  معاونت 
شرکت آبفا شهرستان و نماینده شرکت 
برگزار  شورا  نمایندگان  و  گهر  آرمان 
شهر  سطح  در  ترافیکی  مشکالت  شد 
فاضالب  پروژه  کیفی  شرایط  بررسی  و 
بود  شده  مطرح  مسائل  اهم  از  شهری 
اجرای شبکه  پروژه  اینکه  بر  تاکید  با  و 
فاضالب  باید طبق یک برنامه زمانبندی 
فعالیت نمایند و در صورت رفع نکردن 
داده  ها  آن  برای  حفاری  مجوز  موارد 

نمی شود.
شرکت کاریز برنامه زمانبندی ارایه دهد

در همین راستا در فرمانداری سیرجان 
جلسه ای پیرامون حفاری ها و مشکالت 
آن برگزار شد. علی نژاد بیگلری، معاون 
بیان  رابطه  این  در  فرمانداری  عمرانی 
کرد: با توجه به شرایط و مشکالتی که 
بودند جلسه  آورده  به وجود  ها  حفاری 
و  کردیم  برگزار  مرتبط  مسئوالن  با  ای 
از شرکت کاریز متولی این امر خواسته 
شد که برنامه زمان بندی برای حفاری 
دارد،  اجرا  دست  در  که  های  قسمت 
افزود: همچنین  ادامه  در  او  بدهد.  ارائه 
حفاری  های  کانال  ترمیم  زمانی  برنامه 
شده، هماهنگی و اطالع رسانی عمومی 
۳ روز قبل از اجرای عملیات حفاری در 
جایگزین  مسیر  ریزی  برنامه  معبر،  هر 
تابلوهای هدایت مسیر،  تهیه و نصب  و 
افزایش اکیپ های اجرایی و در صورت 
به  شب  اجرایی  شیفت  برقراری  امکان 
در  پروژه  اجرای  زمان  کاهش  منظور 
که  بود  تصمیماتی  باال  تردد  با  معابر 

گرفته شد. 
خصوص  در  فرماندار  عمرانی  معاون 
انجام  این که ترمیم در مسیرها اصولی 
بازدیدی  طی  داشت:  بیان  شود،  نمی 
که از مسیرهای در دست حفاری و اجرا 
شده داشتیم تمام موارد را تذکر دادیم 
برطرف کنند.  را  ها  آن  و مقرر شد که 
تمام  شهرداری  مسئوالن  با  همچنین 
داده  تذکر  ها  پروژه  خصوص  در  موارد 
شد که در کلیه پروژه های عمرانی که 
اجرا می  نیز  توسط شهرداری سیرجان 
رعایت  و  لحاظ  موارد  گونه  این  شوند 

شوند.

گروه خبر: یک بهله سارگپه آسیب دیده که توانایی 
رضوی،  صابر  طبیعت؛  دوستداران  نداشت،  پرواز 
پرنده  این  که  فائزی  حمزه  و  ایلخانی  امیرحسین 
آسیب دیده را در اطراف شهر مشاهده می کنند، در 
اولین فرصت به اداره محیط زیست تحویل می دهند.

درمانی  دوره  گذراندن  از  پس  وحشی  پرنده  این 
رهاسازی  در طبیعت  کامل  از سالمت  اطمینان  با  و 
خواهد شد. سارگپه ها با ۶۰ سانتی متر طول  گردن 
کوتاه ، بال های بلند و دم نسبتا کوتاه دارند و مانند 
بنظر می رسند.  در دشت های  عقاب های کوچک 
وسیع و استپ ها، نواحی نیمه بیابانی، کوهستان ها و 
مناطق بی درخت دیده می شوند و معموالً روی زمین 
و گاهی نیز روی تک درخت ها آشیانه می سازند.از 
و  های کوچک  پرنده  پستانداران کوچک، جوندگان، 

بعضا از حشرات تغذیه می کنند.

گالیه شهروندان از دردسرهای فاضالب شهری؛

ترمیم  غیراصولی حفاری های شهری

2 نسیـم امیدخبرخبر

سرهنگ سلیمی، فرمانده پلیس راه سیرجان:

آغاز گشت های نامحسوس پلیس راه 
پلیس  فرمانده  گروه خبر: 
گشت  گفت:  سیرجان  راه 
کنترل  جهت  به  نامحسوس 
رفتار رانندگان در محور های 
راه  شهرستان  مواصالتی 

اندازی شد.
سلیمی  مهدی  سرهنگ 
فرمانده پلیس راه شهرستان 
حضور  گفت:  سیرجان 
وتشدید  نامحسوس  گشت 
در  ترافیکی  نظارت های 
سطح راه ها از جمله مواردی 

این طرح آن  تابستانی خصوصا درپایان  است که پلیس در طرح 
رااعمال می کند.

او در ادامه افزود: این نظارت ها نامحسوس به منظور کنترل دقیق 
رانندگان متخلفی است که با عدم رعایت قوانین ومقررات وارتکاب 
تخلفات حادثه ساز امنیت وآرامش تمامی شهروندان را پنهان از 

چشم مامورین محسوس به چالش می کشد.
بیان کرد: تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس است وبدون  او 
هیچ گذشتی با رانندگان که مرتکب این تخلفات می شوند قاطعانه 
برخورد می شود. فرمانده پلیس راه سیرجان تصریح کرد: در طول 
مسیراگر راننده مرتکب دو تخلف حادثه ساز همزمان شود خودروی 
وی به مدت ۷۲ساعت توقیف می شود و همچنین پالک خودرو های 
تیم کنترل نامحسوس شخصی بوده و از تجهیزات الکترونیکی در 

آن ها استفاده شده است.

 بازداشت سارق قطعات ومحتویات 
داخل خودرو هنگام سرقت 

در  گفت:  سیرجان  انتظامي  فرمانده  سرپرست  حوادث:  گروه 
عملیات ماموران کالنتری 13 یک سارق قطعات و محتویات داخل 
خودرو هنگام سرقت دستگیر و با پی جویی انتظامی ماموران در 

این رابطه 12 فقره سرقت دیگر کشف شد. 
سرهنگ منصور رمضان نژاد  اظهار داشت: در پی وقوع چندین 
در شهر سیرجان  داخل خودرو  محتویات  و  قطعات  فقره سرقت 
صورت  به  را  سرقان  یا  سارق  دستگیری   1۳ کالنتری  ماموران 
ماموران  افزود:  ادامه  در  دادند. وی  قرار  کار خود  ویژه در دستور 
از  با گزارش یکی  هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی  
شهروندان سارقی را هنگام سرقت از یک خودرو دستگیر و برای 
تحقیقات بیشتر او را به کالنتری انتقال دادند. سرپرست فرمانده 
انتظامی شهرستان سیرجان بیان داشت: با تحقیقات و پی جویی 
انتظامی ماموران این سارق سابقه دار  به 1۲ فقره سرقت قطعات 
و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و با تشکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. سرهنگ رمضان نژاد در 
پایان با اشاره به اینکه ارزش اموال سرقت شده توسط این سارق 
کرد:  توصیه  به شهروندان  است  آورد شده  بر  ریال  میلیون   95۰
خودروی خود را به تجهیزات ایمني و بازدارانده مجهز کنند و از 

پارک کردن خودرو در نقاط خلوت و تاریک جدا خودداری کنند.
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نجات جان کودک 4 ساله
توسط  زندگی  به  بازگشت  و  ساله  کودک ۴  نجات جان  خبر:  گروه 
روستای  گذشته  هفته  سیرجاندر  شهرستان   115 اورژانس  پرسنل 

دارستان صورت گرفت. 
به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان،  هفته گذشته کودک ۴ ساله با خودرو 
شخصی به پایگاه اورژانس دارستان با شکایت کاهش سطح هوشیاری 
توسط خانواده آورده شد  عالئم حیاتی بیمار چک و بیمار بدون تنفس 
وعالئم حیاتی اولیه  بود  مردمک های بدون پاسخ  دچار ایست تتفسی 
شده که با مرکز ارتباطات اورژانس هماهنگی جهت انتقال بیمار انجام 

شد. 
به  باتوجه  مانیتورینگ شد   و  به دستگاه  AED وصل شد  بیمار 
شک  ضعیف  بسیار  نبض  داشتن  و  تنفس  نداشتن  و  تنفسی  ایست 
و شواهد موجود  تایید خانواده  با  داده شد که  دارویی  به مسمومیت 
راه  مدیریت  ایروی)  گذاشتن  با  سریعا  کرده  مصرف  قرص  تعدادی 
بعداز  دارو درمانی  با  و  تراپی  اکسیژن  با  آمبوبگ  با  و   انجام  هوایی( 
چند دقیقه مدیریت بیمار  و مانیتورنینگ قلبی و پایش ضربان قلب  
) همچنین آمادگی انجام شروع احیا در صورت ایست قلبی ( به لطف 
خداوند متعال کودک تتفس خودبخودی پیدا کرده  و سریعا  بیمار به 

داخل آمبوالنس انتقال داده شد.
و  هوایی  راه  مدیریت  بیمارستان،  به  بیمار  انتقال  مسیر  طول  در 
حمایت تنفسی و مانیتورینگ بیمار توسط تکنسین ها ادامه داشته  و 
آمادگی انجام احیا قلبی ریوی را مد نظر داشته تا در صورت لزوم جهت 
کودک انجام گردد. با تالش تکنیسین ها و کمک خداوند  عالئم حیاتی 

بیمار برگشت و بیمار با نبض و تنفس  تحویل بیمارستان گردید. 
گفتنی است ایست تنفسی در کودکان و شیرخواران و نوزادان شایع 
ایست  از  بعد  بیمار  و  باشد  می  هوشیاری  سطح  کاهش  عامل  ترین 
تنفسی و قطع تنفس ۴الی ۶ دقیقه بعد ضربان قلب  از بین خواهد 
رفت و ایست قلبی را به دنبال خواهد داشت، شایعترین ایست تتفسی: 
مسمومیت )با گازها،مخدرهاو غیره( دارویی، غرق شدگی، تروما به سر 
،غیره..... می باشد. این ماموریت را آقایان میالد مددی زاده   و یاسین 

حیدری پور  از پایگاه دارستان انجام دادند.

کشت گیاهان داروئی در سیرجان
گروه خبر: مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت: گونه های مختلف 
کشت  شهرستان  این  اراضی  از  هکتار   3۶ در  دارویی  گیاهان 

می شود.
شامل  دارویی  گیاهان  گونه های  گفت:  آبادی  محمود 
لیمو،  به  پنیرک،  مرزنجوش،  آویشن،  گاوزبان،  اسطوخودوس، 
سنبل  زوفا،  گلی،  مریم  بادرنجبوئیه،  ورا،  آلوئه  فلفلی،  نعناع 
و  قدومه  سرخارگل،  کاکوتی،  راعی،  گل  انگشت،  پنج  الطیب، 
ماریتیغال در این شهرستان کشت می شود کشت گیاهان داروئی 
سایر  با  دارویی  گیاهان  آبیاری  تفاوت  افزود:  وی  سیرجان.  در 
و  باال  آبیاری  دور   ، دارویی  گیاهان  پایین  آبی  نیاز  در  گیاهان 
کم توقع بودن این گیاهان می باشد. محمود آبادی افزود: گیاهان 
دارویی به علت عملکرد باال، قیمت فروش قابل توجه و ماندگاری 
باالی محصول خشک در مقایسه با بسیاری از محصوالت دیگر در 

آمدزایی بسیار خوبی عاید تولیدکنندگان می نماید.

تحویل سارگپه آسیب دیده
 به محیط زیست 

اطالع رسانی: به مناسبت هفته دولت و 
رجایی  و خاطره شهیدان  یاد  بزرگداشت 
امام جمعه،  فرماندهی  با حضور  باهنر   و 
رییس  نداجا،  پشتیبانی  و  آماد  محترم 
شهرداري،  سرپرست  و  شهر  شوراي 
معاونان  انتظامی،  و  نظامی  فرماندهان 
مدیران  از  جمعی  و  سیرجان  فرمانداری 
مطهر  قبور  شهرستان  نهادهاي  و  ادارات 
عطر  و  غبارروبی  سیرجان  شهدای 

افشانی شد.
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهر  شورای  رئیس  خدامی،  حسن  شهر، 
ساله  هر  داشت:  بیان  مراسم  این  حاشیه  در 
با  مسئوالن  دولت  هفته  آغاز  با  همزمان 

احترام  ادای  گلزار شهرداری ضمن  در  حضور 
غبارروبی  فاتحه،  ذکر  با  شهیدان،  ساحت  به 
گرامی  را  شهدا  خاطر  و  یاد  عطرافشانی  و 
شهر  شورای  اعضای  نیز  امسال  و  دارند  می 
مراسم  این  در  شهرستان  مسئوالن  همراه  به 
آنچه  افزود:  ادامه  در  او  کردند.  پیدا  حضور 
و  مدیون خون شهدا هستیم  داریم  در کشور 
امیدواریم خدمات خوبی را به شهروندان ارائه 
مردان  دولت  همه  از  ید  با  طرفی  از  و  کنیم 
امسال  شروع کار  باشیم و  تشکر الزم داشته 
پیدا  تقارن  دولت  هفته  آغاز  با  جدید  دولت 
نیک می  فال  به  را  این موضوع  و  است  کرده 
گیریم و آرزوی موفقیت برای همه بزرگو.اران 

داریم. 

سیاسی  معاون  نسب،   رضوی  رحیم  سید   
مراسم  این  در  سیرجان  فرمانداری  امنیتی  و 
شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
هفته  فرارسیدن  تبریک  و  باهنر  و  رجایی 
ایران  امروز  اقتدار  و  عزت  گفت:  دولت، 
شهدا  جانفشانی های  مدیون  را،  اسالمی 
هستیم و شهیدان رجایی و باهنر بهترین الگو 

برای کارگزاران و خادمین مردم هستند.
ریزی  برنامه  و  توسعه  معاون  اکبرعباسپور، 
افزود:  مراسم  این  در  نیز  سیرجان  فرمانداری 
در  که  هستند  قهرمانانی  باهنر،  و  رجایی 
سبقت  گوی  صالح  عمل  و  استقامت  و  ایمان 
از دیگران ربوده اند؛ دو نفس مطمئنه اند که 
ندای دعوت حق را بی درنگ لبیک گفته و به 

جرگه بندگان خاص خدا پیوسته اند؛ دو عبد 
صالحند و دو ترجمان عبادت و عبودیت، که 

حیات طیبه خویش را در پیوند دائم با معبود 
بنیاد نهاده اند.

اطالع رسانی: مهندس بیگلری معاونت 
عمرانی فرمانداری به اتفاق رئیس و تنی 
سرپرست  شهر،  شورای  اعضای  از  چند 
کاریز  شرکت  عامل  مدیر  و  شهرداری 
هفته  پنجشنبه  فاضالب   پروژه  مجری 
بازدید  فاضالب شهری  پروژه  از  گذشته 

کردند.  
شورای  عمومی  روابط  گزارش  به   
رئیس  خدامی،  حسن  شهر،   اسالمی 
رابطه  این  در  سیرجان  شهر  شورای 
از  یکی  شهری  فاضالب  پروژه  گفت:  
با  مردم  و  است  شهر  اساسی  نیازهای 
ندارند  مشکلی  فاضالب  ایجاد  و  توسعه 
پروژه  اجرای  نحوه  در  ها  نارضایتی  اما 

دادن  انجام  حال  در  پیمانکار  که  است 
افزود:  یک سری  ادامه  او در  آن است. 
در  تاخیر  ها،  حفاری  نحوه  در  مشکالت 
مسئوالن  بارها  و  است  و...  پروژه  انجام 
یک  و  کردیم  دعوت  را  پیمانکاران  و 
سری تذکر داده شد اما در عمل تغییری 
روز  بازدید  در  که  است  نگرفته  صورت 
و  فرماندار  عمرانی  معاون  با  پنجشنبه 
شرکت کاریز  یک سری بازدید داشتیم. 
کرد:   بیان  ادامه  در  شهر  شورای  رئیس 
های  پروژه  زمان  تا  که  شد  مقرر  ابتدا 
حفاری  مجوز  نکردند،  تکمیل  را  قبلی 
جدید داده نشود و از طرفی برای انجام 
اطالع رسانی  از چند روز قبل  ها  پروژه 

کنند  مشخص  را  جایگزین  مسیر  کنند، 
و طبق برنامه زمان بندی شده حفاری و 

تکمیل کنندکه شهروندان از مدت زمان 
دقیق  اطالع  مسیر  یک  بودن  مسدود 

 HSE واحد   همچنین  باشند   داشته 
ایمنی آن بود که تذکران داده شد.

با حضور مسئوالن و اعضای شورای شهر سیرجان به مناسبت هفته دولت صورت پذیرفت؛

غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا 

بازدید اعضای شورای شهر و معاونت فرمانداری از پروژه فاضالب شهری؛

برنامه زمان بندی اجرای فاضالب شهری داده شود 



3 شهر  نسیـم امید
دستگیری 6 سارق 

و کشف 2۳ فقره سرقت 
گروه حوادث:  سرپرست فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری 
۶ نفر سارق توسط ماموران انتظامی و کشف 23 فقره سرقت های 

مختلف در ۷2 ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ منصور رمضان نژاد در تشریح این خبر گفت: در راستای 
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مأموران انتظامی این شهرستان در 
۷۲ ساعت گذشته ۶ سارق را دستگیر کردند و در نهایت به ۲۳ 

فقره سرقت اعتراف کردند.
 سرهنگ رمضان نژاد افزود متهمان پس از رویارویی با ادله پلیس 

در نهایت به ۲۳ فقره سرقت اعتراف کردند
سرهنگ رمضان نژاد خاطرنشان کرد از این ۲۳ فقره سرقت ۳ 
فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو ۴ فقره سرقت از معابر 9 
کابل  سرقت  فقره   ۷ و  ساز  نیمه  و  اماکن خصوصی  سرقت  فقره 

کشف شده است. 

مهار آتش سوزی منزل مسکونی
 واقع در شهرک امام علی)ع(

گروه حوادث: آتش سوزی منزل مسکونی واقع در شهرک امام 
آن  گسترش  از  و  مهار  نشانان  آتش  موقع  به  حضور  )ع(،با  علی 

جلوگیری شد.
پی  در  نشانی سیرجان  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
تماس تلفنی شهروندان با سامانه 1۲5 مبنی بر آتش سوزی منزل 
بالفاصله  فرماندهی  ستاد  )ع(،  علی  امام  شهرک  واقع  مسکونی 
آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ را به محل حادثه اعزام کرد. کیوان 
گفت:  باره  این  در  اعزامی  نشانان  آتش  عملیات  فرمانده  احمدی 
هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد که قسمت 
هال یک منزل مسکونی،به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی شده 

که حجم زیادی دود از داخل منزل به بیرون خارج می شد.
 وی ادامه داد: آتش نشانان ابتدا با قطع جریان برق و گاز و پس از 
مجهز کردن خود به دستگاه تنفسی و با استفاده از یک رشته لوله 
آب دهی حریق را مهار کردند و از گسترش آتش جلوگیری کردند. 
وی در پایان افزود: آتش نشانان با جداسازی وسایل سوخته شده 
را  ایمنی الزم محل  با دادن تذکرات  و  لکه گیری کامل،  و سپس 

تحویل مالک و پایان ماموریت خود را اعالم کردند. 

کشف 14 فقره سرقت کابل برق 
گروه حوادث: سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
گفت: با دستگیری یک سارق سابقه دار 1۴ فقره سرقت کابل برق از 

منازل و اماکن در حال ساخت، کشف شد.
سرهنگ منصور رمضان نژاد اظهار داشت: در پی وقوع چندین 
فقره سرقت کابل برق از منازل و اماکن در حال ساخت در شهر 
سیرجان، ماموران پلیس آگاهی با اشرافیت اطالعاتی خود سارق را 
شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی، او را در منزلش دستگیر و در 
بازرسی از منزل وی ۶51 متر کابل برق را کشف و متهم را برای 
تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی تحویل دادند. او در ادامه بیان 
مدارک  با  مواجهه  در  بود  دار  سابقه  فردی  که  این سارق  داشت: 
و مستندات پلیس به 1۴ فقره سرقت کابل برق از منازل در حال 

ساخت شهروندان اعتراف کرد.

حوادث
شنبه 6 شهریور 1400، شماره 289 ، سال هفتم

برخی  اسامی  روزها  این  شهر:  گروه 
افراد برای شهرداری سیرجان مطرح 
می شود که هیچ سنخیت و ارتباطی با 
تحصیالت و سابقه کار آنها ندارد و این 
باعث نگرانی شهروندان شده است. با 
موضوع،  این  بودن  حساس  به  توجه 
ششم  دوره  شهر  شورای  منتخبان 
مختلف  گزینه های  بررسی  مشغول 
فرصت، شهردار  اولین  در  تا  هستند 
اعتقاد کارشناسان  به  را اعالم کنند. 
اخیر  سال های  طی   شهری،  حوزه 
به دلیل نبود شهرداری توانمند و عدم 
شهر  شهر،  شورای  از  ریزی  برنامه 
سیرجان با مشکالت زیادی از عمران 
آلوده  سبز  فضای  تا  گرفته  شهری 

مواجه شده است.   
این شهر جای آزمون وخطا نیست

آوازه،  ادب  حسین  محمد  مهندس 
انتخابات  دوره  ششمین  نامزد 
در  نکاتی  خصوص  در  ششم  شورای 
بیان  مناسب  شهردار  انتخاب  مورد 
داشت:  شهر سیرجان بعنوان کریدور 
ترانزیت کاال، حمل و نقل و یک شهر 
استراتژیک از نظر موقعیت جغرافیایی 
و از همه مهمتر پتانسیل ها و ظرفیت 
های گوناگون و درآمدهای غنی منابع 
دارای  و  فوالد  کارخانجات  و  معدنی 
ویژه  منطقه  و  صنعتی  شهرک  یک 
اقتصادی فعال در کشور شناخته شده 
است لذا می طلبد این شهر در تمام 
ابعاد فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و ... 

حداقل سرآمد شهرهای استان باشد.
وی افزود: یکی از عواملی که می تواند 
سیرجان را به این جایگاه برساند، باید 
یک شهردار کاربلد، متخصص و متعهد 
در راس مجموعه شهرداری قرار بگیرد. 
تازه  اتفاقی  شاهد  دوره  این  در  البته 
فراخوان  یک  شهر  شورای  که  بودیم 
شرایط  که  کسانی  تمامی  از  و  داده 
دارند  را  مهم  مسئولیت  این  احراز 
خواسته داوطلبانه برنامه های خود را 
در  شاید  دهند.  ارائه  به شورای شهر 
نگاه کلی اتفاق بدی نباشد اما همه ما 
می دانیم در این شهر انتخاب شهردار 

همیشه با حاشیه های فراوانی همراه 
بوده است و مسائل پست پرده بشدت 
در این امر دخیل بوده اند و این امر 
صاحب  و  نخبگان  از  را  انگیزه  قطعا 

نظران می گیرد.
سیرجان   کرد:  اضافه  آوازه  ادب   
ملی  تراز  در  شهردار  یک  ظرفیت 
مهم  انتخاب  این  مالک  که  دارد  را 
گیری  تصمیم  و  فکری  استقالل  به 
محترم  اعضای  تک  تک  شخصی 
شورای ششم برمی گردد یعنی بدون 
وابستگی به هیچ جناح و شخص باید 

این امر صورت گیرد.

به  سیرجان  که  است  معتقد  او 
شهرداری با سابقه مثبت یعنی امتحان 
پس داده نیاز دارد و شهر جای آزمون 
وخطا نیست و نباید فرصت و زمان را 

بخاطر انتخاب اشتباه از دست داد.
ادب آوازه بیان داشت: نوشتن برنامه 
راحتی  به  هر شخصی  توسط  امروزه 
است  این  مهم  گیرد  انجام  می تواند 
که آیا برنامه می تواند عملیاتی شود 
چه  از  برنامه ها  این  بودجه  خیر؟  یا 
شهر  این  شود؟  جذب  باید  طریقی 
ثروتمند نیاز به شهرداری دارد که بله 
جناحی  یا  شخص  هیچ  گوی  قربان 
نباشد.  این فعال حوزه شهری ادامه 
داد: افراد متخصص در سیرجان بخاطر 
رغبت  خودشان  نه  سیاسی  مسائل 
آنها  به  میدانی  و  فرصت  نه  و  دارند 
داده شده یا می شود و به اعتقاد بنده 
بهترین برنامه همان تجربه و عملکرد 
اعضای  و  باشد  می تواند  فرد  گذشته 
ویژه  به  و  ها  وعده  به  شهر  شورای 

سوگندی که خورده اند پایبند باشند و 
فارغ از سفارشات، البی گری و مسایل 
درست  انتخاب  به  دست  پرده  پشت 
توانمند،  بزنند و یک شهردار مجرب 
متعهد و مستقل را بر مسند شهرداری 
بنشانند تا پایان دوره عالوه بر تعامل با 
آن مقام  با نظارت جدی و خارج از زد 

و بندها همکاری الزم را بعمل آورند.
شورای شهر برای انتخاب 

شهردار کارگروه تشکیل دهد
کارشناس  صادقی،  سعید  مهندس 

شهردار،  گفت:  شهری  طراحی  ارشد 
و  شهرسازی  اجرایی  مقام  باالترین 
خدمات شهری در شهر محسوب می 
باشد  شخصی  بایستی  شهردار  شود، 
که علوم شهرسازی، طراحی شهری، 
شناسی  جامعه  عمران،  معماری، 
آموخته  را  شهری  اقتصاد  و  شهری 

باشد و تجربه کرده باشد.

او در ادامه به پروسه انتخاب شهردار 
شهردار  انتخاب  افزود:  کرد،  اشاره 
از  که  است  تامل  قابل  ای  پروسه 
روی آگاهی توسط تیم ۷ نفره جامعه 
شهری،  اقتصاد  شهری،  شناسی 
عمران،  شهری،  طراحی  معماری، 
طرح  شهری،  ریز  برنامه  روانشناسی، 
پست  داوطلبان  های  برنامه  و  ها 
گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  شهرداری 

تیم  این  توسط  داوطلبان  برنامه  باید 
به  آیا  شود  آنالیز  و  بررسی  تحلیل، 
و  شهری  توسعه  و  شهرسازی  نفع 
جامعه شهری سیرجان می باشند یا 
خیر، اکنون اکثر مشکالت شهرسازی 
به همین دالیل است  شهر سیرجان 
سیاسی  طیف  انتخاب  با  شهردار  که 
شهر همراه است حال می خواهد سواد 
شهرسازی داشته باشد یا نداشته باشد.

این کارشناس در ادامه بیان کرد: بهتر 
نفع  به  شود  انتخاب  شهرداری  است 
شهر و جامعه شهری باشد در خدمت 
مدرن  شهرسازی  دغدغه  باشد  مردم 
داشته  پایدار شهری  توسعه  با  همراه 
تصمیم  قدرت  باشد  مستقل  باشد 
گیری داشته باشد. اینکه چهره های 
شهردار  پست  عنوان  به  را  شهرداری 
انتخاب  سیاسی  های  جناح  طرف  از 
جامعه  و  مردم  به  خیانت  یک  کنند 
در  رفسنجان  چرا  است،  شهری 
که  چون  کرده؟  پیشرفت  شهرسازی 
از  آگاهی  و  علم  و  تجربه  با  شهردار 
کجای  می داند  دارد.  شهرسازی  علم 
و  شود  شهرسازی   stop باید  شهر 
کجا Start بخورد، می داند مشاورین 
طرح های شهرسازی باید از خود شهر 
باشند نه از نقاط دیگر کشور که حتی 
سیرجان  شهری  قالب  با  دانند  نمی 
از کجا به کدام سمت وزش باد دارد، 
می آیند سایت فاضالب شهری را در 
مجاورت این باد به سمت محله و بافت 
مسکونی طراحی می کنند و زمانیکه 
ایراد گرفته می شود می گویند مشاور 
دانشگاه تهران جانمایی کرده! شهردار 
ای  شیشه  اتاق  و  میدان  مدیر  باید 
داشته باشد در کنار خودش یک اتاق 
انتقاد مردمی داشته باشد مردم انتقاد 
می کنند شهردار باید برطرف کننده 

نقاط ضعف شهرسازی خود باشد.
شهردار وابسته به جریان  یا 

گروه های خاص نباشد
سابق  رییس  زینلی،  ابوذر  مهندس 
شورای شهر در این رابطه بیان کرد: 
یک  انتخاب  برای  الزم  معیارهای 
نظر  مد  باید  شورا  که  خوب  شهردار 

قرار بدهد در ابتدا معیارهای عمومی 
شخصی  معیارهای  که  است  شهردار 
فرد  خود  به  مربوط  شهردار  یک 
از  مختلفی  افراد  با  شهردار  می شود. 
با  طرفی  از  و  دارد  سروکار  جامعه 

مقامات باالدستی در ارتباط است. 
مطالب،  بیان  در  شجاعت  باید  لذا 
وی  باشد.  داشته  را  ارتباط  و  تعامل 
جمله  از  دستی  پاک  اینکه  بیان  با 
یک  برای  که  است  خصوصیاتی 
افزود:  است،  ضروری  بسیار  شهردار 

فکر  و  رأی  استقالل  باید  شهردار 
جریان های  به  وابسته  و  باشد  داشته 
اقتصادی، سیاسی و گروه های خاص 
نباشد و در تصمیماتش همه گروه های 
مردمی، شهری و شهروندان را ببیند و 
به جای تأمین منافع گروه های خاص 

قرار  را مدنظر  تمام شهروندان  منافع 
فشار  تحت  مطمئناً  شهردار  دهد. 
زیادی از سمت مقامات باال و گروه های 
است  ضروری  بسیار  لذا  است  خاص 
استقالل  و  رأی  استقالل  که شهردار 

فکری داشته باشد. 

و  تیمی  کار  روحیه  باید  شهردار 
گروهی داشته باشد چرا که شهرداری 
جزء پیچیده ترین سازمان های انسانی 
مختلفی  اجتماعی  گروه های  و  است 
در شهر ساکن هستند. هر شهروندی 
دیدگاهی  و  نظر  رأی،  خودش  برای 
دارد. اداره شهر، برنامه ریزی شهری و 
شهرسازی کار یک نفر نیست و نیاز 
است زیر مجموعه ای از افراد مختلف 
باشند.  دخیل  شهر  اداره  کار  در 
روحیه مشورت پذیری داشته باشد و 
با گروه های مختلف در پیاده سازی و 

اتخاذ تصمیمات خود مشورت کند.
تخصصی  معیار  به  اشاره  با  زینلی 
شهردار ادامه داد: شهردار باید نسبت 
به مسائل شهری و مسائل کالن شهر 
آگاهی  شهری  برنامه ریزی  جمله  از 
داشته باشد و مسائل شهری را که قرار 
است مدیریت کند نیز بداند. شهردار 
نظریه های  و  تئوری ها  با  باید  حتماً 
برنامه ریزی  شهر،  حوزه  در  جدید 
و  باشد  آشنا  شهرسازی  و  شهری 
بتواند شهر را به سمت هوشمند شدن 
محیط  دوستدار  شهر  ببرد.  پیش  به 
محور،  پیاده  شهر  شاد،  زیست، شهر 
شهر تاب آور، شهر دوستدار معلوالن، 
شهر دوستدار کودک، همگی از جمله 
مباحث مطرح و به روز دنیا است که 
شهردار باید نسبت به همگی آنها آشنا 

باشد. 
معتقد  شهر  شورای  سابق  عضو  این 
است: شهردار باید حتماً برنامه داشته 
برنامه اعتقاد داشته باشد. مدیر  و به 
بلندمدت  برنامه  اگر  حتی  شهر  یک 
ندارد حتماً نیاز است برنامه میان مدت 
داشته باشد و چهار سال مدیریت خود 
را با برنامه به پیش برود و چنانچه از 
شده  تهیه  شهر  برای  برنامه ای  قبل 
آن  اجرای  به  ملزم  را  خود  است، 
برنامه ها بداند و البته می تواند بازنگری 
در برنامه ها داشته باشد و شهر را در 

مسیر درست خود قرار دهد. 
 لذا نیاز است با روش ها و تئوری های 
مدیریتی آشنایی داشته باشد تا بتواند 
از زیر مجموعه انسانی، فنی، بودجه ای، 
اقتصادی و مالی که در دست دارد به 
خوبی استفاده کند در غیر این صورت 
نمی شود،  کار  درستی  به  طرح ها 
پروژه ها نیمه تمام می ماند و اقدامات 

به خوبی به پیش نمی رود.

دیدگاه سه کارشناس پیرامون انتخاب شهردار سیرجان؛

انتخاب شهردار متخصص مستقل

محمد حسین ادب آوازه: 
این شهر ثروتمند نیاز به 
شهرداری دارد که بله 

قربان گوی هیچ شخص 
یا جناحی نباشد شبانه روز 
بتواند وقت بگذارد تا بتواند 
این وضعیت را تغییر دهد. 

 ابوذر زینلی: اداره شهر، 
برنامه ریزی شهری و 

شهرسازی کار یک نفر 
نیست و نیاز است زیر 

مجموعه ای از افراد مختلف 
در کار اداره شهر دخیل 
باشند. روحیه مشورت 
پذیری داشته باشد و با 

گروه های مختلف در پیاده 
سازی و اتخاذ تصمیمات 

خود مشورت کند.

سعید صادقی: چرا شهر 
رفسنجان در شهرسازی 

پیشرفت کرده است؟ چون 
که شهرداری با تجربه و علم 
و آگاهی از علم شهرسازی 

دارد.

اسدی  محمدجواد  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
از دفتر  ارائه دو برگ استشهادیه  با  وکیل آقای داود زیدآبادی 
اسناد رسمی شماره ۶۷ سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 2895 فرعی از 2312 اصلی واقع در بخش 35 
مالکیت  سند  و  ثبت  زیدآبادی  داود  آقای  خانم/  بنام  کرمان 
بعلت جابجایی مفقود گردیده  صادر و تسلیم گردیده است که 
لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 
عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: شنبه 1۴00/0۶/0۶ - محمد آرمانپور -رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

زمین  ششدانگ  اینکه  به  نظر  اختصاصی:  حدود  تحدید  آگهی 
مترمربع   509۶3/8۴ بمساحت  اصلی   121۴ پالک  دارای  مزروعی 
برسان  حمید  آقای  تقاضای  مورد  کرمان   39 بخش  بلورد  در  واقع 
ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز 
هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 1۴00/5/31 مالک 
مزبور  قانون  تبصره 5  باستناد  آن  آگهی تحدید حدود  بدینوسیله 
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 
یا  و  به مالک  لذا  بعمل خواهد آمد.  و  1۴00/0۶/28 در محل شروع 
)مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 
و چنانچه کسی  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  مجاورین عملیات 
ماده  طبق  بر  باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  بر 
20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه 
 -  1۴00/0۶/0۶ شنبه  انتشار:  تاریخ  بود.  نخواهد  مسموع  ادعایی 
محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات: در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله 
تقاضای  مورد  الذکر  فوق  قانون  اجرای  در  میرساند  اطالع  به 
متولد    30۷12۷83۶5 کدملی  داد  کریم  فرزند  خاتم  سعید 
انقالب  بنیادمسکن  نمایندگی  با   3139 شناسنامه   ۶3/11/12
اسالمی سیرجان درخواست صدور ششدانگ خانه پالک ثبتی 
در  واقع  مترمربع   ۴15/05 مساحت  به  اصلی   ۴58 از  فرعی   ۴
هماشهر سیرجان بخش 38 کرمان را نموده که پس از رسیدگی 
رای هیات 100۷1 مورخ 1۴00/0۶/03 هیات حل اختالف موضوع 
تنظیم  به  رای  الذکر  فوق  قانون  اجرایی  نامه  آیین   ۷ ماده 
عموم  اطالع  به  بدینوسیله  نموده  صادر  نامبرده  اظهارنامه 
میرساند ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه 
کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت 
1 ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم 
نمایند  ارایه  سیرجان  اسناد  ثبت  اداره  به  را  مربوطه  گواهی  و 
یا  انتشار آگهی اعتراض نرسد و  از  چنانچه ظرف مدت 20 روز 
تنظیم  گواهی  اعتراض  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  معترض 
دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارایه ننماید سند مالکیت 
به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. تاریخ انتشار آگهی: روز 

شنبه 1۴00/0۶/0۶



شنبه ۶ شهریور1400- سال هفتم- شماره 289

گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : ۷81851۴۶

تبلیغات : ۰91۳9۴5۰۰9۶
مدیر مسئول: ۰91۳۳۴۷۰۷۲8
روابط عمومی: ۰91۶۲۷5۶۲۶5

چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر: خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع

تلفن: ۴۲۲۰۷۲5۰ - ۴۲۲۰1۶۰9
فکس:۴۲۲۳۳۶۷۲

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

گروه خبر: نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر به عنوان رویداد 
جمعه  امام  حضور  با  کشور  جنوب شرق  در  مجسمه سازی  هنر  بزرگ 
سیرجان، معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون فرماندار، مدیر 
مجتمع  و معاونین شرکت گل گهر و 1۶ هنرمند برجسته مجسمه سازی 

کشور چهارشنبه هفته گذشته آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، پس از انتشار 
فراخوان سراسری، جمعی از مجسمه سازان که تجربه کار با سنگ را داشتند، 
ثبت نام کردند و پس از داوری ماکت های ارسالی 1۶ هنرمند به مرحله 
نهایی راه یافتند. حجت االسالم سید محمود حسینی، امام جمعه شهرستان 
سیرجان در این مراسم بیان داشت: امروز شاهد افتتاح این نمایشگاه بودیم 
کار خوب و ارزنده ای است که مسئوالن گل گهر زحمت کشیدند و  طرح 
جدیدی است که فکر می کنم  تاکنون نمونه آن در کشور برگزار نشده 
است. او در ادامه افزود: امیدواریم این ایده ها و اینگونه نمایشگاه ها و برنامه 
ها در حوزه های مختلف در آینده بیش تر برگزار شود و شاهد اتفاقات خوب 

در این زمینه باشیم. 
از داوری  این سمپوزیوم گفت: پس  ابوذر حلوایی پور، مسئول اجرایی 
18۰ اثر ارسال شده 1۶ اثر نهایی برای شرکت در سمپوزیوم راه یافت و با 
توجه به معیارهای مد نظر، مجسمه سازان مولفه های ایرانی- اسالمی را مد 
نظر دارند و تا ۲5 روز آینده کار ساخت مجسمه ها به اتمام خواهد رسید و 
در مکان های فرهنگی نصب می شوند. او در ادامه افزود: در این سمپوزیم 
یک قطعه سنگ مرمریت چشمه شیردوش کرمان به ابعاد تقریبی ۲5۰ در 
1۲۰ سانتیمتر در اختیار هر یک از هنرمندان قرار می گیرد تا آثارشان را 

خلق کنند. 
وحید محمدی، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان هم گفت:  این سمپوزیوم یک رویدادی بود که با 
همت و حمایت مدیران گل گهر راه اندازی شد و فرصت مناسب و خوبی را 
برای هنرمندان شهرستان و استان فراهم شده است. او در ادامه اضافه کرد: 
این نمایشگاه به نوعی یک کارگاه هنری است و عالقه مندان می توانند 
ضمن دیدن از این نمایشگاه، به شکل حضوری شاهد مراحل خلق یک 
هنر باشند و  این موضوع باعث ترغیب و انگیزه در هنرمندان مجسمه ساز 
استان و شهرستان  می شود و این سمپوزیوم در توسعه فرهنگ و هنر موثر 

و باعث ارتقا این هنر می شود.
 سید رحیم رضوی نسب، معاون امنیتی، سیاسی فرمانداری نیز در این 
باره بیان کرد: این سمپوزیوم اولین رویداد در شهرستان سیرجان است که 
به فال نیک می گیریم و کار ارزنده مدیران و روابط عمومی گل گهر است 
که باید از شورای  سیاست گذاری گل گهر و در راستای تندیس های هنری 
بومی شهرستان تشکر کرد. او در ادامه افزود: این برنامه ها در سال های 
آینده باعث تقویت و رشد هنرمندان بومی شود و امیدواریم که این گونه 

رویدداد ها در سطح ملی و حتی بین المللی ادامه پیدا کند.  

خبر

ویژه
200 بسته معیشتی در سیرجان توزیع شد 

مهر: حجت االسالم سعید شهابی، رئیس تبلیغات 
اسالمی سیرجان از تهیه و توزیع ۲۰۰ عدد بسته معیشتی 
و 1۴ عدد کپسول اکسیژن به همت مکتب عشاق العباس 
سیرجان خبر داد. وی با اشاره به تهیه و توزیع ۲۰۰ عدد 
بسته معیشتی، 1۴ عدد کپسول اکسیژن به مبلغ ۷۲ میلیون 
تومان به همت مکتب عشاق العباس سیرجان گفت: مکتب عشاق العباس به دلیل 
مسقف بودن مکان و عدم فضای مناسب برای عزاداری، به همت بانیان و مسئوالن 
هیئت تمامی نذورات و هزینه های عزاداری را در محرم امسال صرف تهیه بسته های 

معیشتی و کپسول اکسیژن کرد.

کلیه شاغلین منطقه گل گهر واکسینه می شوند
گل گهر: در نشست مشترک مهندس ایمان عتیقی مدیر عامل 
شرکت گل گهر و دکتر علیرضا رییسی معاون وزیر بهداشت 
مقرر شد واکسیناسیون کرونا کلیه کارکنان و کارگران در همه 
شرکت های فعال در منطقه گل گهر از ابتدای هفته آینده با 
مراجعه به مراکز تعیین شده بدون هیچ گونه محدودیت سنی و 
شرکتی نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام شود. واکسن های 

ارایه شده در این مراکز از انواع واکسن های موجود در کشور خواهد بود ضمنا در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی بخشی از واکسن های خریداری شده توسط گل گهر با 

هماهنگی دانشکده علوم پزشکی تحویل این دانشگاه خواهد شد.

)

 تیم بررسی مشکالت سطح شهر تشکیل شود
نسیم امید: حسن خدامی، رئیس شورای شهر در جلسه 
علنی شورا بیان داشت: اعضای شورای شهر و شهرداری 
باید پس از انتشار یک مشکل در سطح شهر در رسانه ها و 
یا فضای مجازی باخبر شوند!  این ضعف نیروهای شهرداری 
است و شهرداری باید یک تیم بررسی تشکیل بدهد که 
روزانه در تمام معابر سطح شهر بازدید کنند و اگر مشکلی وجود داشت پیگیری 
کنند. او در ادامه افزود: اگر مشکلی در یک محله یا منطقه وجود داشت و تا سه روز 
پیگیری و نامه نگاری نشد، شهردار موظف است که با نیروهای بررسی آن منطقه 

برخورد جدی داشته باشد.

کمبود اکسیژن نداریم
سیرجان نیوز: دکترمحمد موقری پور، معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان درخصوص اظهاراتی مبنی 
براینکه این دانشگاه با کمبود دستگاه اکسیژن مواجه است 
گفت: سیرجان کپسول اکسیژن به شهرهای دیگر ارسال می 
کند، چگونه گفته اند که ما با کمبود اکسیژن مواجه هستیم؟ 

وی تاکید کرد: به همت شرکت جهان فوالد سیرجان دستگاه اکسیژن ساز داریم و 
همچنین اکسیژن با خلوص بسیار باالیی هر روز در اختیار ما قرار می دهند لذا ما از 
لحاظ اکسیژن هیچ مشکلی نداریم و به تعداد بیماران بهبود یافته، بستری داریم و بیشتر 
ظرفیت بیمارستان به بیماران کرونایی اختصاص داده شده و تعداد بیماران سرپایی نیز 

بسیار زیاد است.

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

نسیم سالم

091۶2۷5۶2۶5 

بی تدبیری در ورزش سیرجان وجود دارد  
ورزش  ضعف  کنار  در  عباسپور:  مهدی 
همگانی در شهرستان سیرجان، ورزش حرفه 
ای در سال های اخیر پیشرفت نسبتا قابل 
باشگاه گل  سابقه  و  که سهم  داشته  قبولی 
بوده  بیشتر  زمینه  این  در  دیگران  از  گهر 
 15 از  بیش   با  گهر  گل  فوتبال  تیم  است. 
سال حضور در ورزش کارگری ، لیگ استان 

و کشوری و لیگ یک ، دو سال پیش توانست با تالش و همدلی به 
لیگ برتر راه یابد که با این موفقیت نشاط وشادابی در ورزشکاران و 
مردم سیرجان ایجاد شد و در دو سال حضور خود رتبه های دهم و 
پنجم لیگ را بدست آورد. حال تیمی که پس از سالها تالش توانسته 
غیر  و  عجوالنه  تصمیماتی  در  برساند  اول کشور  به سطح  را  خود 
اصولی سعی دارد با زور هزینه و آوردن مربیان و بازیکنان سرشناس 
خود را در جمع مدعیان قرار داده و برای سیرجان سهمیه آسیایی و 
قهرمانی کسب کند در حالی که این عناوین بدون پشتوانه نمی تواند 
در آینده به نفع مربیان و بازیکنان شهرستان باشد در واقع می توان 
گفت یک نوع بی تدبیری در ورزش سیرجان وجود دارد و مدیران 

عمدتا بجای انجام کار درست به دنبال کارهای درشت هستند.
 هفته گذشته در فضای مجازی همه خبرگزاری ها از بی مهری 
ورزشکاران سیرجان سخن  و  جوانان  به  ورزش سیرجان  و  باشگاه 
با  تیم گل گهر  اشاره داشته که  نکته  این  به  آنها  اکثریت  و  گفته 
هزینه های زیاد و خریدهای گران قیمت عمال جایی برای بازیکنان 
بومی نگذاشته است که بتوانند کسب تجربه و خود را ثابت کنند در 

واقع نگاه ونگرش مدیران ما باید با محوریت بومی گزینی باشد.
چند توصیه به مدیرعامل، سرمربی تیم فوتبال و اصحاب رسانه ....

1- مدیران گل گهر اقدامات بیشماری در حوزه زیر ساختی انجام 
داده که میتوان به زمین های چمن و تجهیز ورزشگاه و راه اندازی 
آکادمی اشاره کرد، از مدیران دولتی و صنعتی ورزش کشور بعنوان 
مدیران هزینه ای یاد میشود، که می طلبد مدیران با برنامه ریزی در 
زایی  باشگاه درآمد  برای  بازیکن  و  پرورش مربی  و  اسپانسر  جذب 
کنند تا بتوان از ورزش های دیگر که مظلوم واقع شده نیز حمایت 

کرد.
۲- قطعا امیر قلعه نوعی به سیرجان نیامده که کسب تجربه کند 
و همانطور که طبق گفته خودتان با توکل به خدا وائمه سعی در 
استفاده از جوانان داشتید از شما انتظار می رود  به جوانانی همچون 
طالب لو ، صادقی ،قربانی ، بائو و... میدان دادید جوانان سیرجان را 
دریابید، یا در تیم بزرگساالن استفاده یا از نفوذ خود برای فرستادن 

آنها به تیم های دیگر از جمله لیگ یک رایزنی کنید.
۳- جدای از بحث کرونا، شایع ترین علت مرگ سکته قلبی است 
لذا توجه به ورزش های همگانی الزامی است و سیرجان را با معدن، 
دارالحسین و وجود رسانه های متعدد) شهر رسانه( می شناسند، 
شهر  سیرجان  اگر  است  مردم  مسائل  بیان  رسانه  اصحاب  رسالت 
اهداف  برای  و  باشند  گذار  تاثیر  آن  های  رسانه  باید  رسانه هست 
بلند مدت ورزش سیرجان مطالبه گری کنند وگرنه یا منفعل اند یا 

ذینفع . امید دارم رسانه ها مردم شهر خود را دریابند...
                                                                *فعال اجتماعی ورزشی

نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی 
شروع به کار کرد

تخریب 
ایستگاه 

خط واحد
 بلوار دکتر 

صادقی


