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  خبر  2

رمضان نژاد، سرپرست فرماندهی انتظامی:

 مزایای طرح خود معرف مشموالن 
غایب بیش از ۳ سال

تیترها

  سالمت  3

نگاهی گذرا به برنامه های پنج نامزد شهرداری 

 آخـــر  2

  خبر  2

گزارشی از مصرف خودسرانه وتجویز بی رویه سرم به 
بیماران در برخی مراکز درمانی؛

هشدار مصرف  بی رویه سرم

افت تحصیلی دانش آموزان

رسانه جامعه مدنی اسالمی

در پی روند انتخاب شهردار توسط شورای شهر؛

علل قحط الرجالی در شهرداری 

   آخر  4

دکتر محسنی، متخصص اعصاب و روان:

آثار مخرب اخبار منفی
 بر سالمت روان 

  خــبر  2

در روند انتخاب شهردار رخ داد:

طنز شدن نامزدی حمزه صادقی
  برای شهرداری 

  خبر  2

گروه فرهنگ: در پی شیوع کرونا، کیفیت آموزشی در مدارس تغییر 
کرده است. دانش آموزان از حضور در مدارس دور شده اند و خیلی 
به گذشته  نسبت  آموزشی  کیفیت  مجازی هستند.  فضای  درگیر 
کاهش یافته است؛ اّما دانش آموزان درگیر مسائلی هستند که به 

کیفیت درس دادن معّلم مربوط نمی شود...

    آحر آحر 44

هفته نامه نسیـم امید

  نسیم امید: بیش از یک ماه از شروع به کار شوراهای اسالمی شهر و روستا دوره ششم می گذرد. بسیاری از شوراها طی این مدت شهردار و دهیار خود را انتخاب و برای 
طی مسیر قانونی به مراکز مربوطه معرفی کرده اند. شورای شهر سیرجان نیز طی این مدت با معرفی سرپرست و دادن فراخوان نامزدی و اعالم برنامه توسط نامزدهای داوطلب 

پست شهرداری اقداماتی کرده است. در این رابطه نکات ذیل بیان می شود...

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت معدنی صنعتی گهر زمین صورت پذیرفت؛ 

توزیع 1000 بسته کمک مومنانه برای خانواده های نیازمند

سیرجان  فوالد  جهان  شرکت 
زیرمجموعه  های  شرکت  از 
گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
گهر با نماد فجهان روز گذشته 
به  و  معارفه  رسمًا  آئینی  طی 
اولیه  عرضه  و  پذیرش  مرحله 

سهام در فرابورس رسید
جهان  شرکت  مدیرعامل 
گهر  گل  گفت:  سیرجان  فوالد 
شرکت  عمده  سهامدار  بعنوان 
همواره  سیرجان  فوالد  جهان 
زیرساخت  تامین  خصوص  در 
همچنین  و  گاز  و  آب  برق  ها، 
ها  کارخانه  خوراک  تامین 

جهان  شرکت  اصلی  حامی 
فوالدسیرجان بوده و این امر از 
جهان  شرکت  مهم  های  مزیت 
سوی  از  است  سیرجان  فوالد 
تکنولوژی  از  استفاده  دیگر 
های جدید در صنایع منطقه و 
سیرجان  فوالد  جهان  شرکت 
از سوی شرکت گل گهر بعنوان 

سهامدار اصلی دنبال می شود
افزود  عباسلو  مهندس 
سیرجان  فوالد  جهان  شرکت 
با آغاز  در دی ماه 93 همزمان 
و  باال  کیفیت  دلیل  به  تولید 
صادرات  نخستین  استاندارد، 

طی  و  داشته  را  اسفنجی  آهن 
شمش  توانسته  اخیر  سال  سه 
و میلگرد تولیدی خود را عالوه 
بر عرضه در بورس مازاد آنرا به 
نماید  صادر  خریدار  کشورهای 
و  تجهیزات  باالی  کیفیت  و 
آینده  شده  تولید  محصوالت 
رقم  شرکت  این  برای  را  خوبی 
چشم  همچنین  و  زد  خواهد 
تن  میلیون  سه  تولید  انداز 

انواع فوالد را در برنامه دارد.
عمومی  روابط  میرمحمدی 

جهان فوالد

مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان خبر داد:

عرضه اولیه سهام شرکت جهان فوالد 
سیرجان در فرابورس



2 نسیـم امیدخبـرخبر

طنز شدن نامزدی حمزه صادقی
  برای شهرداری

نسیم امید: هفته گذشته در حالی 
که گزینه های نهایی تصدی شهرداری 

انتخاب می شدند. کلیپی از حمزه 
صادقی عضو شورای شهر که خود نیز 
برای تصدی پست شهرداری سیرجان 
نامزد شوده بود، در رسانه های مجازی 

پخش شد. در آن کلیپ یک سری 
صحبت های صادقی پیرامون مشکالت شهر و برنامه هایش در 

صورت تصدی پست شهرداری مطرح کرد که عجیب، غیر منطقی 
و طنرگونه به نظر می رسیدند و همین موضوع باعث شد این کلیپ 

در رسانه های مختلف منتشر و سوژه تمسخر  شهروندان شود. 
فارغ از همه این ها افرادی که به عنوان نماینده مردم در شورای 
شهر انتخاب می شوند باید مواظب رفتار و گفتار خود باشند و بر 
اساس سوگندی که یاد کردند وقت خود را برای خدمت رسانی به 

شهروندان صرف کنند و از اقدامات پوپولیستی خودداری کنند.

 مزایای طرح خود معرف
 مشموالن غایب بیش از ۳ سال

گروه خبر: سرپرست فرماندهی 
گفت:  سیرجان  انتظامی 
سربازی  غیبت  که  مشموالنی 
آنها بیش از 3 سال است با ثبت 
 10+ پلیس  دفاتر  در  درخواست 
به وظیفه عمومی  و معرفی خود 
این شهرستان می توانند از مزایا 

و امتیاز این طرح و خدمت سربازی در شهر محل سکونت بهره مند 
شوند.

سرهنگ منصور رمضان نژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: انجام 
خدمت مقدس سربازی در استان و شهر محل سکونت برای کلیه 
سربازان غایب؛ بخشش اضافه خدمت سنواتی در حین خدمت با تایید 
و رضایت خدمتی توسط فرماندهان؛ بهره مندی از کسری خدمت دو 
ماهه برای متاهلین و سه ماهه به ازای هر فرزند؛ بهره مندی از حقوق 
و مزایای مکفی در طول خدمت؛ معرفی به مراکز اشتغال زایی پس 
از پایان خدمت با گذراندن دوره مهارت آموزی ؛ معرفی به بانک های 
عامل جهت دریافت وام های خود اشتغالی؛ ازدواج و خرید کاالی 

ایرانی پس از خدمت از جمله مزایای این طرح می باشد.
وی افزود: مشموالن غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت 
خدمتی خود اقدام نکرده اند برابر ماده ۱۰ با محرومیت اجتماعی از 
جمله عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی؛ عدم برخورداری 
از معافیت کفالت؛ عدم دریافت تسهیالت بانکی؛ عدم صدور پروانه 
کسب و اجازه اشتغال ؛ ممنوعیت خروج از کشور و موارد دیگر مواجه 
می شوند. سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان تصریح 
کارفرمایان؛  توسط  غایب  مشموالن  کارگیری  به  صورت  در  کرد: 
کارخانه ها ؛ کارگاه ها ؛ شرکت ها؛  آموزشگاه ها بنگاه ها ؛ مغازه 
ها و تعمیرگاه های دولتی و خصوصی ؛ برابر ماده ۶۳ قانون خدمت 
وظیفه عمومی با آنان برخورد و برای اعمال مجازات تعیین شده به 

دستگاه های قضایی معرفی می شوند.

از  ماه  یک  از  بیش  امید:  نسیم 
شروع به کار شوراهای اسالمی شهر و 
بسیاری  روستا دوره ششم می گذرد. 
و  شهردار  مدت  این  طی  شوراها  از 
دهیار خود را انتخاب و برای طی مسیر 
کرده  معرفی  مربوطه  مراکز  به  قانونی 
طی  نیز  سیرجان  شهر  شورای  اند. 
دادن  و  معرفی سرپرست  با  این مدت 
فراخوان نامزدی و اعالم برنامه توسط 
شهرداری  پست  داوطلب  نامزدهای 
رابطه  این  در  است.  کرده  اقداماتی 

نکات ذیل بیان می شود:
۱ طرح برخی اسامی طی این مدت 

به عنوان گزینه های شهرداری 
افرادی که  ماند.  به طنز می  سیرجان 

کوچکترین سابقه کار اجرایی از جمله 
مدیریت شهری و شهرداری را ندارند و 
اشتباه  بازی  سنگ  با  را  شهرداری 
گرفته اند جای تامل دارد که خودشان 
اعضای  یا  اند  کرده  داوطلبی  اعالم 

شورای شهر آنها را معرفی کرده اند؟ 
2 گردش نخبگان در مدیریت یک 

)البته  پذیرفته شده است  اصل 
در کشور ما بهتر است بگوییم گردش 
عملکرد  از  فارغ  مدیری  هر  مدیران!( 
مثبت و منفی او پس از یک دوره چند 
آلمان  در  شهرداری  مدیر  مثال  ساله 
پس از ۶ سال تغییر می کند و این نگاه  
باعث پرورش مدیران دیگر می شود که 

در سیرجان محلی از اعراب ندارد.

روند  در  بار  تاسف  نکته  یک    ۳

انتخاب شهردار این دوره و دوره 
های پیش در سیرجان این است که در 
شهرداری با حدود ۱5۰۰ نفر پرسنل و 
چندین سازمان با مدیران عامل گزینه 
بتواند  که  سیرجان  شهرداری  مناسب 
را  موجود  وضع  و  کند  ایجاد  تحول 
برای  البته  ندارد.)  وجود  دهد  تغییر 
یکی  دارد(  پوپولیستی وجود  مدیریت 
به گفته فعاالن  این وضعیت  از دالیل 
سیاسی استخدام فله ای و به کارگیری 
شهرداری  در  قوانین  و  ضوابط  بدون 
پور،  حسن  جناب  زمان  از  سیرجان 
ادامه آن در زمان جناب آبیار و جناب 
با رابطه به  افراد  عارفی بوده است که 

توانایی  و  اند  کرده  ورود  شهرداری 
مدیریت شهرداری را ندارند که نگاه ها 
به خارج از شهرداری سیرجان معطوف 

شده است.
شهرداری  مشکالت  از  یکی   4

جلسات  برگزاری  سیرجان 
طوالنی مدت و تکراری بدون مدیریت 
گیری  نتیجه  و  بندی  جمع  و  زمان 
است. ارزش وقت بیشتر از طال است. 
یک مدیر شهرداری برای یک موضوع 
ساده، ۳۰ دقیقه حرف بی ارتباط می 
زد و آخر هم جلسه بدون نتیجه خاتمه 
این  در  کاری  اولویت  اولین  یابد.  می 
شهرداری،  مدیریت  بخصوص  مسیر 
پشت  شهردار  و  است  زمان  مدیریت 

مرتب  نباشد،  کولر  زیر  و  نشین  میز 
نظارت کند، مدیران تحت امر را ملزم 
داشته  میدانی  بازدید  و  نظارت  کند 

باشند. 
سطح  ارتقاء  و  پرسنل  آموزش   5

از  آنها  عملکرد  کیفی  و  کمی 
لذا  است.  نگر  آینده  مدیریت  اصول 
به  جدید  شهردار  شود  می  پیشنهاد 
مقوله آموزش مدیران توجه جدی کند 
و ضمن سامان دهی پرسنل شهرداری 
به بحث آموزش و برگزاری کارگاه های 
مدیران  تا  شود  ریزی  برنامه  آموزشی 

توانمند تربیت شوند.
۶ یکی از نکات ضعف شورای فعلی 

توانمندی  عدم  کار،  اینجای  تا 

برخی اعضای شورای شهر برای معرفی 
یک نامزد توانمند به شورای شهر بوده 
است. اگر 7 عضو شورای شهر وقت می 
گذاشتند رایزنی می کردند و هر کدام 
یک نامزد معرفی می کردند اکنون 7 
انتخاب شورا  نامزد توانمند در معرض 

قرار داشت که نشد!
شود  می  پیشنهاد  پایان  در   7

و  معاونان  به  محترم  شهردار 
مدیران سازمانهای شهرداری سیرجان 
تفویض اختیار بیشتری بدهد و آنها را 
در برابر رسانه ها پاسخگو سازد تا برای 
سیرجان  برای  شهردار  چندین  آینده 
تربیت شوند و اینگونه با قحط الرجال 

شهرداری روبرو نباشند.

گروه خبر: پس از انتظار برای تصدی پست 
غیرعلنی  جلسات  برگزاری  و  شهرداری 
پست  نهایی  نامزد  پنج  نهایت  در  متعدد 
در  حضور  با  که  شدند  مشخص  شهرداری 
برنامه  ارایه  به  شهر  شورای  علنی  جلسات 

های خود پرداختند. 
 

برنامه ریزی کالن و توسعه متوازن
پست  تصدی  نامزد  زاده  امینی  نسرین 
شهرداری اولین نفری بود که در شورای شهر 
اقدام به ارائه برنامه کرد: این چهره دانشگاهی 
که سابقه عضویت در شورای چهارم را نیز در 
کارنامه دارد، ابتدا از لزوم تعریف یک شاخصه 
برای معرفی سیرجان در کشور  بهره گرفت 
برنامه  از آن در راستای منافع شهر گفت.  و 
ریزی کالن برای سیرجان و توسعه متوازن از 
بود. وی  زاده  امینی  تاکید  مورد  موارد  دیگر 
متمرکز  آسفالت  روی  فقط  که  داشت  تاکید 
سبز  فضای  فرهنگی،  بخش  و  شد  نخواهد 
برخوردار  برابری  اهمیت  از  زیست  محیط  و 

خواهند شد.
شفافیت و شایسته ساالری  

محمد معتمدی زاده دومین کاندیدایی بود 
علنی  صحن  به  هایش  برنامه  ارائه  برای  که 
همه  در  گفت:  جلسه  این  در  او  آمد.  شورا 
من  اعتقاد  به  و  دارم  کامل  برنامه  ها  حوزه 
شهرداری موفق است که پاسخگوی مردم و 
اعضای شورای شهر باشد و بحث برون سپاری 
شهرداری  مشاوران   باشگاه  اندازی  راه  و 
کارهای  بتوانیم  که  دارم  کار  دستور  در  را 

و  زیرسازی 
انجام  اصولی 
در  او  بدهیم. 
افزود:  ادامه 
 ، فیت شفا
یسته  شا
در  ساالری  
کار  دستور 

خود دارم، راه اندازی شورای محله ها، توجه 
داریم.  را  و...  محالت  در  همگانی  ورزش  به 
ها،  تقاطع  و  آسفالت  مثل  عمرانی  بحث  در 
مسائل ترافیکی، توسعه حمل و نقل عمومی، 
احداث خط ویژه و پارکینگ های طبقاتی و 
سپاری  برون  ای،  حاشیه  های  پارک  حذف 
در  و  امالک  حفظ  ها،  پارک  و  سبز  فضای 
های  پروژه  برای  استفاده  فروش  صورت 

عمرانی شود. 
ساماندهی مشاغل و رفع مشکالت 

زیرسازی
نامزد  سومین  خواجویی،  محمدرضا 
ارائه  برای  که  بود  شهرداری  پست  تصدی 
او  آمد.  شورا  علنی  صحن  به  هایش  برنامه 
به  رسیدگی  را  خود  های  برنامه  ترین  مهم 
مناطق کم برخوردار، برطرف کردن مشکالت 
ساماندهی  معبر،  سد  زیرسازی،  و  آسفالت 

و  شهری  سبز  فضای  بهبود  مزاحم،  مشاغل 
کسب درآمد پایدار بیان کرد. همچنین برای 
درآمد پایدار باید در بحث گردشگری فرهنگ 
سازی صورت بگیرد و سرانه فضای سبز نیاز 
آبیاری درست و  نحوه  با  اما  دارد  افزایش  به 
مناسب، در حوزه پسماند، آب های سطحی 
باید کارهای زیادی انجام داد، جذب سرمایه 
گذار و عدالت محوری بخش و سامانه ندای 
انجام  برای  شهروندان  پاسخگو  که  شهروند 
او  های  برنامه  دیگر  از  باشند  خود  کارهای 

بود.
عدم سیاسی کاری در کار

گزینه  چهارمین  پور،  شهسواری  علی 
حضور  با  که  بود  شهرداری  پست  تصدی 
اینگونه  را  خود  های  برنامه  شورا  جلسه  در 
کارم  در  کاری  سیاسی  امر  ابتدای  داد:  ارائه 
نباشد و حفظ کرامت انسانی را در نظر بگیرم 

تعامل  با  و 
همکاری  و 
شهر   شورای 
آن  طبق 
که  چیزی 
مشخص  قانون 
است  کرده 
و  کنیم  عمل 
توزیع عادالنه اعتبارات را به شهروندان داشته 
باشیم. او در ادامه افزود: نظارت بر هزینه ها و 
شفاف سازی موضوعی است که سر لوحه کار 
قرار خواهیم داد و از افراد شهرداری در حوزه 
به  و  کنیم  استفاده  خودشان  تخصصی  های 
دلیل پستی که در استان داشتم اشراف کامل 
مشارکت  جلب  دارم.  سیرجان  شهرداری  بر 
در  پایدار  درآمد  برای  صنعتی  های  شرکت 
جذب  در  هایی  برنامه  و  است  کار  دستور 

سرمایه گذار و... دارم.
منطقه ای و بومی سازی

 در مدیریت شهری 
پنجمین  عنوان  به  پور  کریمی  اکبر  علی 
پست  گری  تصدی  کاندیدای  آخرین  و 
سالن شورای  در  که  بود  شهرداری سیرجان 
با بیان اینکه اولویت در  او   شهر حاضر شد. 
اگر  و  است  بومی  نیروهای  با  انسانی  منابع 

را  خدمت  بهترین  شود  حفظ  نیروها  شأن 
ارائه می کنند، گفت: در مدیریت شهری  باید 
منطقه ای و بومی سازی کنیم.  ابتدا کارهای 
نتیجه  به  را  شهرداری  روزمره  و  روتین 
برسانیم و سپس به دنبال کارهای بلند مدت 
برویم. ایمنی و مدیریت بحران در شهرداری 
نازیبایی  رفع  بود،  خواهد  اهمیت  حائز  من 
سروسامان  را  ها  ورودی  خصوصا  شهر  های 
و  شنید  باید  را  ها  رسانه  انتقاد  دهم.  می 
و  تابلوها  بصری  نظر  از  همچنین   پذیرفت. 
ظواهر شهر مشکل دارد که باید ساماندهی و  
یکسان سازی با مشارکت صنوف و شهروندان 
فضای  سرانه  سیرجان  در  و  شود  می  انجام 
و  تفرجگاهی  باید  اما  است  خوب  سبز 
کمربند  فضای  و  کند  پیدا  ارتقاء  ها  بوستان 
از  استفاده  و  رسانی  آب  نحوه  اصالح  و  سبز 
و  زیست  محیط  توانیم  می  بومی  های  گونه 

مدیریت شهری را در نظر بگیریم.  
عدم حد نصاب آراء نامزدها

نامزدها در صحنه  روز که همه  آخرین  در 
علنی برنامه های خود را ارائه دادند، اعضای 
و  برسند  نتیجه  به  نتوانستند  شهر  شورای 
رئیس  خدامی،  کنند.  مشخص  را  شهردار 
علی  شنبه  پنج  روز  کلیپ  در  شهر  شورای 
به  را  زاده  معتمدی  محمد  و  پور  کریمی 
بیان  با  و  کرد  اعالم  نهایی  دوگزینه   عنوان 
اینکه به دلیل حد نصاب نرسیدن آرا انتخاب 
است  موکول شده  آینده  به جلسات  شهردار 
و  برسند  نتیجه  به  شهر  شورای  اعضای  تا 

شهردار سیرجان را مشخص کنند.
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علل قحط الرجالی در شهرداری 

گزارش نسیم امید از جلسات شورای شهر؛

نگاهی گذرا به برنامه های پنج نامزد شهرداری 

سرپرست  عسکری،  مهدی  حضور  با  که  ای  جلسه  در 
شهرداری مهندس افصحی، مهندس رضایی، مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری سیرجان برگزار شد. در این جلسه 
در  ساختمانی  های  نخاله  ریختن  متخلفین  با  گردید  مقرر 
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  شود  برخورد  شهر  سطح 
نخاله  آوری  جمع  ضربتی  طرح  اجرای  از  سیرجان  شهرداری 
های ساختمانی با هدف پاکسازی محالت خبر داد. به گزارش 
امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، علی رضایی 
خبر  واحد  با  گفتگو  در  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  داشت:  بیان  شهرداری 

مجری این طرح هستند.
رضایی گفت: مصالح و ضایعات ساختمانی، نمونه بارز سدمعبر 
و آلودگی زیست محیطی است و در این طرح، ضایعات و نخاله 
شهر  از  خارج  در  مکانی  به  و  آوری  جمع  ساختمانی،  های 

منتقل می شوند.
علی رضایی با بیان اینکه ایجاد سدمعبر و آلودگی مهمترین 
ساختمانی  های  نخاله  آوری  جمع  ضربتی  طرح  اجرای  عامل 
عدم  سیرجان  شهر  مشکالت  از  یکی  داشت:  اظهار  است، 
های  نخاله  آوری  جمع  برای  همشهریان  از  برخی  همکاری 
اقدامی  با  شهرداری  شده  یاد  طرح  در  که  است  ساختمانی 
حاشیه  شهر،  سطح  ساختمانی  های  نخاله  فوری،  و  ضربتی 

خیابانها و معابر و مکان های غیرمجاز را جمع آوری می کند.
شهرداری،  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
نخاله های ساختمانی عامل بر هم زدن زیباییی شهر و فضای 
به  زمینه،  این  به رغم تالشهای شهرداری در  و  است  دیداری 

باقی  همچنان  معضل  این  شهروندان،  از  بعضی  تخلف  دلیل 
اندازی کارگروه ساماندهی نخاله  با راه  امید می رود  است که 

های شهری، بخش عمده ای از مشکالت موجود برطرف شود.
جمع  و  ساماندهی  برای  شهروندان  کرد:  تصریح  رضایی 
پسماند  مدیریت  سازمان  با  خود  ساختمانی  های  نخاله  آوری 

شهرداری هماهنگی و همکاری نمایند.
بر پایه ی این گزارش از آنجا که این نخاله ها به مرور زمان و 

در زمینهای خالی تخلیه گردیده اند، به صورت دپو و پراکنده 
در سطح شهر موجب بروز نازیبایی شده اند.

در همین راستا با برنامه ریزی های صورت گرفته و ابالغ به 
همه ی مناطق طی این طرح کلیه نخاله های ساختمانی سطح 

مناطق جمع آوری خواهند شد.
الزم بذکر است در خصوص روند اجرای طرح ضربتی در برخی 
مناطق سطح شهر به دلیل حجم کار، عملیات به اتمام رسیده 

و در برخی دیگر از مناطق کماکان در حال اجرا میباشد.
رضایی گفت: طبق تعرفه مورد تصویب شورای اسالمی شهر 
افراد  با  فرد  ای،  مسئله  چنین  مشاهده  صورت  در  سیرجان 
خاطی مشمول جریمه نقدی خواهند شد. علی رضایی گفت: 
بیرونی ساختمان  نخاله های ساختمانی در محوطه  رهاسازی 
های مسکونی و تجاری )پیاده رو، جوی آب و خیابان( خالف 

مقررات و حقوق شهروندی می باشد.
وی اظهار کرد: این کار در سطح شهر باعث به خطر انداختن 

بهداشت محیط و نازیبایی منظر شهری می شود.
مشاهده  صورت  در  توانند  می  شهروندان  کرد:  تصریح  وی 
چنین تخلفی، پس از ثبت شماره پالک خودرو با شماره ۱۳7 

تماس و موضوع را اطالع دهند.
به  اشاره  با  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
اینکه مردم باید نسبت به محیط زیست و فضای اطراف خود 
باشند، خاطرنشان کرد: خودروهای  پذیر  و مسئولیت  حساس 
حمل پسماند ساختمانی مجاز به تخلیه ضایعات در زمین های 
خالی داخل یا خارج شهر نیستند و چند نقطه از شهر جهت 
تخلیه نخاله ساختمانی تعبیه شده است که به شرح ذیل اعالم 

می گردد.
۱- مرکز تخلیه خاک و نخاله در شهرک صنعتی بعد از پل 

هوایی محل دپوی نخاله
جاده   ۱۳ کیلومتر  در  واقع  نخاله  و  خاک  تخلیه  مرکز   -2

شیراز سمت راست.
شایان ذکر است هر دو محل مججاز تخلیه نخاله دارای تابلو 

راهنما می باشند.

با هدف پاکسازی محالت سیرجان در حال اجرا می باشد؛

طرح ضربتی جمع آوری نخاله های ساختمانی



انهدام باند سارقان اماکن دولتی در سیرجان
گروه حوادث: سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان از انهدام 
این  در  سرقت  فقره   23 کشف  و  دولتی  اماکن  سارقان  باند 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ منصور رمضان نژاد در ادامه اظهار داشت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت از ادارات و اماکن دولتی در سیرجان ماموران 
پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با بررسی صحنه های وقوع سرقت 

به سرنخ های خوبی دست پیدا کردند.
وی افزود در ادامه ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و پی جوئی 
های پلیسی سه متهم دخیل در این سرقت ها که سابقه دار هم 
بودند را دستگیر کردند که پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد 
به صورت باندی اقدام به سرقت از ادارات و اماکن دولتی می کرده 
انجام  به  نفر  این ۳  اعتراف  به  با اشاره  نژاد  اند. سرهنگ رمضان 
2۳ فقره سرقت خاطرنشان کرد: در بازرسی از منزل سارقان یک 
دوربین  تعدادی  اوقاف  اداره  به  متعلق  سرقتی  خودرو  دستگاه 
مداربسته متعلق به مدارس تعدادی کولر آبی متعلق به چند واحد 
درمانی و تعدادی شیرآالت به ارزش تقریبی 4 میلیارد ریال کشف 

و سارقان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
شد:  یادآور  پایان  در  سیرجان  شهرستان  انتظامی  سرپرست 
جرائمی  وقوع  از  پیشگیری  راستای  در  انتظامی  گشت  تیم های 
همچون سرقت به صورت شبانه روزی فعال هستند اما چه بهتر که 
عموم شهروندان و همچنین ادارات و نهادهای دولتی نیز به نکات و 

تدابیر پیشگیری از سرقت توجه بیشتری داشته باشند.

ریزش مرگبار دیواره چاه 
مقنی)تبعه  جوان  یک  مرگ  چاه،  دیواره  ریزش  حوادث:  گروه 
خیابان  در  گذشته   هفته  در  متری  چاه ۵  درون  را  افغانستان(  

مالک اشتر در پی داشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان، در پی 
تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱25 مبنی بر ریزش دیواره چاه 
بر روی یک کارگر جوان در داخل چاه، بالفاصله ستاد فرماندهی 
آتش نشانان ایستگاه شماره ۱ را در به خیابان مالک اشتر کوچه 
نشانان  آتش  عملیات  فرمانده  آذربنیاد،  فرهاد  کرد.  اعزام  سوم 
اعزامی در این باره گفت:پس از رسیدن نیروهای عملیاتی به محل 
حادثه مشاهده شد که یک کارگر مقنی ۳۳ ساله در حال حفر 
ناگهان  که  بوده  احداث  حال  در  طبقه  سه  ساختمان  در  چاهی 
خاک  زیر  در  وی  و  کرده  ریزش  نامعلومی  علت  به  چاه  دیواره 

مدفون شده بود.
وی ادامه داد: با توجه به عمق تقریبا 5 متری چاه،آتش نشانان 
به سرعت عملیات نجات را با تجهیزات ویژه نجات وکمک افراد 

حاضر در محل آغاز کرده و خود را به مقنی رساندند.
وی تصریح کرد: هر لحظه امکان ریزش مجدد دیواره چاه وجود 
بیرون  به  را  وی  ایمنی  اصول  رعایت  با  نشانان  آتش  که  داشت 
وی  مرگ  متاسفانه  حیاتی  عالئم  بررسی  از  پس  و  داده  انتقال 

توسط عوامل اورژانس تایید شد.
توصیه  ارائه  از  نیروهای عملیاتی پس  افزود:  پایان  آذربنیاد در 
های ایمنی به دیگر کارگران و با تحویل دادن جسد  به عوامل 

اورژانس به ماموریت خود پایان دادند.
فرهاد  نژاد،  ایران  سجاد  عملیات،  در  کننده  شرکت  پرسنل 
آذربنیاد، محمد طالبی، حسین شاهبداغی، اسماعیل اصطهباناتی 

و رضا پروان بودند.

حوادث 3 سالمت   نسیـم امید

گروه سالمت: این روزها که درگیر شیوع 
مراجعه  بدون  افراد  برخی  هستیم  کرونا 
و  کرده  مراجعه  داروخانه  به  پزشک  به 
و  کنند  می  ث  ویتامین  و  سرم  درخواست 
پرسنل داروخانه نیز در اختیار آنها قرار می 
درمانی  بحث سرم  در  هر صورت  در  دهند. 
یک موضوعی که در شهرستان ما دیده می 
است.  سرم  رویه  بی  تزریق  و  تجویز  شود، 
چرا برخی از افراد با کوچک ترین احساس 
ضعف، سرگیجه یا خستگی تصور می کنند 
سرم  تزریق  نیازمندند؟آیا  سرم  تزریق  به 
در افرادی که مشکل جدی پزشکی ندارند، 
کار درستی است؟ با توجه به اینکه در حال 
حاضر درگیر پیک پنجم کرونا هستیم و در 
رو  روبه  سرم  کمبود  با  گذشته  های  هفته 

رویه  بی  مصرف  تر  مهم  همه  از  و  بودیم 
ادم  تواند عوارض خطرناکی مثل  سرم می 
افراد  برای  را  خون  فشار  افزایش  و  ریه 

داشته باشد. 
سرم را پزشک 

برای ما تجویز کرده است 
سپاه  چهارراه  در  واقع  درمانی  مرکز  به 
سرم  تزریق  انتظار  در  بیماران   . رویم  می 
ایستاده اند، تعدادی هم سرم به دست روی 
بیماران  از  یکی  کشیده اند.  دراز  تخت  
هنگام  همیشه  می گوید:  کننده  مراجعه 
بیماری به اینجا می آیم، چون که پزشک 
می  تجویز  سرم  نسخه  در  همیشه  معالج 
خوب  حالم  سریع  می شود  باعث  کندکه 
هر  به  االن  داشت:  بیان  ادامه  در  او  شود. 
پزشکی برای سرماه خوردگی مراجعه کنید 

با بیان اینکه احتماال کرونا باشد، دارو تجویز 
می کند که برای آمپول ویتامین ث نیاز به 

سرم است. 
تقاضای بی مورد بیماران

 برای تجویز سرم
موارد  توضیح  و  افراد  به  رساندن  آگاهي 
درخواست   زیادي  حد  تا  می تواند  لزوم 
ها  داروخانه  البته  دهد،  کاهش  را  بیماران 
هم نباید سرم بدون نسخه پزشک به بیمار 
قوی  را  نظارتش  پزشکی  دانشکده  و  بدهند 
باشد،  داشته  آگاهی  باید  بیمار  و  کند  تر 
استفاده سرم بخودي خود خاصیت درماني 

ندارد.
عمومی  پزشک  زاده  فتحی  فرهاد  دکتر 

که  دالیلی  از  یکی  می گوید:  باره  این  در 
تجویز  سرم  بیماران  برای  پزشکان  برخی 
می کنند، این است که بیماران تقاضای سرم 
است  حیات  مایه  می کنند  فکر  و  می کنند 
و  دارو  بزرگ  پالستیک  یک  پزشکی  هر  و 
وی  است.  پزشک خوبی  بدهد  قیمت  گران 
خوب  پزشک  بیماران  برخی  دید  از  افزود: 
پزشکی است که سرم بیشتری تجویز کند. 
این  درمانی  مراکز  به  مراجعین  برخی  زیرا 
سرحال تر  سرم  تزریق  با  که  دارند  را  تصور 
خوب  زودتر  بیماری شان  یا  می شوند 
به  نیز  خوسرانه  افراد  متاسفانه   می شوند. 
داروخانه ها مراجعه می کنند و هر دارویی 
می خواهند بدون نسخه پزشک دریافت می 

کنند. 

بعضی  در  اوقات  گاهی  داد:  ادامه  وی 
مراکز داروهایی به سرم اضافه می کنند که 
جمله  از  باشند.  مضر  فرد  برای  توانند  می 
ها،  ویتامین  انواع  به  توان  می  داروها  این 
کرد.  اشاره  ها  کورتون  و  ها  بیوتیک  آنتی 
به  تنها  نه  بیوتیک  آنتی  مورد  بی  مصرف 
را  او  بلکه  کند،  نمی  کمک  شخص  بهبود 
در معرض خطر عوارض ناخواسته و مقاومت 
از  بعضی  در  حتی  دهد.  می  قرار  میکروبی 
بی مورد می  بیوتیک  آنتی  ها،  اسهال  انواع 
تواند عارضه اسهال را تشدید کند. استفاده 
ها  کورتون  یا  ها  کورتیکواسترویید  از  مکرر 
فرد  مدت  طوالنی  در  هم  دگزامتازون  مثل 
استخوان،افزایش  پوکی  خطر  معرض  در  را 

دیگر  عوارض  از  وسیعی  طیف  و  خون  قند 
قرار می دهد و نروبیون نیز در بیماری کرونا 

عوارش دارد و توصیه نمی شود. 
خودسرانه از سرم استفاده نشود

داخلی  متخصص  نژاد،  ایران  امین  دکتر 
سرم  ترکیبات  داشت:  بیان  رابطه  این  در 
نمکی«   « و  نمکی»  »قندی  »قندی«، 
خاصی  قاعده  آن  تجویز  برای  و  هستند 
وجود ندارد و پزشک در صورت لزوم بیمار 
داشته  نیاز  که  دارویی  یا  آمپول  به  نیاز  یا 
در  او  کند.  می  استفاده  تزریق  برای  باشد 
مثل  های  بیماری  که  افرادی  افزود:  ادامه 

قلبی  های  بیماری  و  کبد،کلیه  نارسایی 
با  باید  بیمار  حتما  و  شود  دقت  باید  دارند 

پزشک مشورت کند. 
این متخصص داخلی توصیه کرد که افراد 
خودسرانه سرم استفاده نکنند وگفت: سرم 
در  و  است  نیاز  دارویی  استفاده  صورت  در 
یا قند  برخی موارد کسانی که افت فشار و 
می  تجویز  سرم  ها  آن  برای  پزشک  دارند، 

کند.
متاسفانه شهروندان

 عالقه عجیبی به خود درمانی دارند
دکتر سید محمد رضوی نسب، مدیر غذا 
با  رابطه  در  پزشکی  علوم  دانشکده  دارو  و 
تجویز بیش از جد سرم می گوید: با توجه به 
دارو مصوصا  بحث کمبود  در  که  مشکالتی 
سرم در پیک پنجم کرونا داشتیم در حال 
دارو  و  سرم  توزیع  برای  ما  اولویت  حاضر 
به داروخانه  بیمارستان ها هستند و سپس 

های بخش خصوصی اختصاص می دهیم. 
موظفند  ها  داروخانه  افزود:  ادامه  در  او 
طبق نسخه پزشک به بیمار دارو بدهند اما 
خود  به  عجیبی  عالقه  شهروندان  متاسفانه 
بیماری  از  پیشگیری  برای  و  دارند  درمانی 
کرونا اقدام به گرفتن سرم و آمپول ویتامین 
ث می کنند که طبق پروتکل های بهداشتی 

نیاز نیست. 
دکتر رضوی نسب در پاسخ به این سوال 
تا  شود  نمی  زده  نامه  پزشکان  به  چرا  که 
تجویز  سرم  نیاز  صورت  در  بیماران  برای 

نکنند،  عمل  بیمار  خواسته  به  و  کنند 
توانیم  ما در کار پزشکان نمی  بیان داشت: 
دخالت کنیم اما نامه زدیم و پزشکان ما تا 
تشخیص ندهند برای کسی سرم تجویز نمی 
اما همانطور که قبال هم گفتم برخی  کنند 
این  باعث  که  است  بیمار  پافشاری  مواقع 

موضوعات می شود. 
پزشکی  علوم  دانشکده  دارو  و  غذا  مدیر   
به پزشکان توصیه می کنیم   اضافه کرد: ما 
طبق  دارد،  وجود  که  شرایطی  به  توجه  با 
شهروندان  اما  نکنند،  عمل  بیمار  خواست 
باید بدانند که تزریق بی دلیل و زیاد سرم نه 
تنها برای خستگی، کوفتگی و یا پیشگیری 
از بیماری کمک کنند نیست و امکان دارد 
طبق  و  شود  افراد  در  عوارض  ایجاد  باعث 

تشخیص پزشک عمل کنند.
دکتر رضوی نسب در این خصوص تاکید 
کرد: برخی سرم ها برای برخی افراد ممکن 

است عارضه ایجاد کند، به طور مثال؛ سرم 
برای  نمکی  دیابتی، سرم  بیمار  برای  قندی 
تجویز سرم  و  است  قلبی خطرناک  بیماران 
یا  سرگیجه  و  سردرد  مانند  مواردی  در  را 
وجه  هیچ  به  سرماخوردگی  خفیف  عالیم 

توصیه نمی شود.

گزارشی از مصرف خودسرانه وتجویز بی رویه سرم به بیماران در برخی مراکز درمانی؛

هشدار مصرف  بی رویه سرم

شنبه 20 شهریور 1400، شماره 291 ، سال ششم

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه آقای حمیدرضا جهانشاهی 
به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
یک  پالک  تحت  مفروز خود  تصرفات  مالکیت  تقاضای سند  سند رسمی 
فرعی از 10۵1 اصلی واقع در بخش 39 کرمان اراضی کهن مور به استناد 
الذکر  نامه قانون فوق  تبصره ماده 13 را نموده که قانون و ماده 13 آیین 
گردد:  می  منتشر  ذیل  شرح  به  اختصاصی  بصورت  حدود  تحدید  آگهی 
پالک یک فرعی از 10۵1 اصلی آقای حمیدرضا جهانشاهی ششدانگ خانه 
مور بخش 39 کرمان  اراضی کهن  در  واقع  مترمربع  به مساحت 1004/04 
عملیات تحدید حدود ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1400/7/12 در 
مجاورین  و  مالک  به  بدینوسیله  لذا  آمد،  خواهد  بعمل  ملک  وقوع  محل 
اعالم می گردد در موعد مقرر  ارتفاقی در پالک فوق  و صاحبان حقوقی 
در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید 
حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید 
ثبتی تسلیم و  واحد  این  به  کتباً  را  اعتراض خود  روز  به مدت 30  حدود 
رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
را  به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی آن  این خصوص  دادخواست الزم در 
به اداره ارائه نمایند. تاریخ انتشار: شنبه 1400/6/20- محمدآرمانپور رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

ایران نژاد، متخصص داخلی: افراد 
خودسرانه سرم استفاده نکنند و سرم 
در صورت استفاده دارویی نیاز است و 
در برخی موارد کسانی که افت فشار و 
یا قند دارند، پزشک برای آن ها سرم 

تجویز می کند.

فتحی زاده پزشک عمومی: یکی از 
دالیلی که برخی پزشکان برای بیماران 

سرم تجویز می کنند، این است که 
بیماران تقاضای سرم می کنند و فکر 

می کنند مایه حیات است و هر پزشکی 
یک پالستیک بزرگ دارو و گران 
قیمت بدهد پزشک خوبی است. 

 رضوی، مدیر غذا و دارو دانشکده 
علوم پزشکی: به پزشکان توصیه می 
کنیم با توجه به شرایطی که وجود 

دارد، طبق خواست بیمار عمل نکنند، 
اما شهروندان باید بدانند که تزریق بی 
دلیل و زیاد سرم نه تنها برای خستگی، 

کوفتگی و یا پیشگیری از بیماری 
کمک کنند نیست و امکان دارد باعث 

ایجاد عوارض در افراد شود و طبق 
تشخیص پزشک عمل کنند.

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای علیرضا صادقی گوغری با ارائه دو 
برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 967۵ فرعی از 2313 اصلی واقع در بخش 3۵ 
کرمان بنام خانم/آقای علیرضا صادقی گوغری ثبت و سند مالکیت صادر و 
تبصره  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم 
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 
به  را  انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود  تاریخ  از  باشد ظرف مدت 10 روز 
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: 1400/6/20- محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای حمیدرضا دهیادگاری احد از ورثه 
رمضان دهیادگاری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
134 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 2611 فرعی از 
دهیادگاری  رمضان  خانم/آقای  بنام  کرمان   3۵ بخش  در  واقع  اصلی   2313
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود 
گردیده 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 
بنام مالک صادر خواهد  المثنی  مالکیت  قانونی و عدم واخواهی سند  مدت 
شد. تاریخ انتشار: شنبه: 1400/6/20- محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان



افت تحصیلی دانش آموزان
مدارس  در  آموزشی  کیفیت  کرونا،  شیوع  پی  در  فرهنگ:  گروه 
تغییر کرده است. دانش آموزان از حضور در مدارس دور شده اند 
و خیلی درگیر فضای مجازی هستند. کیفیت آموزشی نسبت به 
گذشته کاهش یافته است؛ اّما دانش آموزان درگیر مسائلی هستند 

که به کیفیت درس دادن معلّم مربوط نمی شود.
دارد.  زیادی  اهّمیت  هم،  آینده  به  امید  و  اجتماعی  ۱-انگیزه 
زمانی بود که دانش آموزان صرفاً پیشرفت در آینده را علم آموزی 
این  اکنون  اّما  بود؛  تمام هدفشان درس خواندن  و  دانستند  می 
نگرش تغییر کرده و دانش آموزان درگیر مسائل جانبی هستند. 
آنها خیلی وقت صرف شبکه های مجازی می کنند و خانواده ها 
از فرزندان خود غافل هستند و مسئولیت  به دلیل مشغله زیاد، 
تربیت را بیشتر بر عهده مدرسه و آموزش و پرورش می دانند. همه 
آگاهی ها را نمی توان در مدرسه یاد داد و نیاز به توّجه خانواده 

ها هم وجود دارد. 
2-استفاده بیش از حد از بازی های کامپیوتری، سبب برخوردهای 
فیزیکی و خشن و تیک های عصبی در دانش آموزان شده است. 
البّته نمی توانیم جلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیریم؛ اّما والدین 
باید اّطالعات جدید را بیاموزند و با مشاوره در خصوص تأثیرات 
نرم افزارهای ارتباطی و بازی های رایانه ای، سطح آگاهی خود را 
باال ببرند. باید والدین با آموزش های الزم، در مواجهه با اینترنت، 
مراقب فرزندان خود باشند و جلوی انحرافات را بگیرند. آشنا شدن 
با بازی ها و نرم افزارهای جدید، برای دانش آموزان مفید است؛ 
اّما بیش از حد وابسته شدن آنها باعث می شود تا مطالعه آنان کم 

شود و این تأثیر زیادی بر درس خواندنشان دارد.
۳-خطرناک تر از اعتیاد، استفاده دانش آموزان از فضای مجازی 
است و باید به داد مردم و دانش آموزان برسیم. با نفوذ بازی های 
اینترنتی بین دانش آموزان و اعتیاد آنها به این بازی ها، تکنیک 
و مهارت های پیش گیرانه و آموزشی برای انجمن اولیا و مربّیان 
ارتباط  این  در  هایی  کارگاه  و  گرفته شود  نظر  در  ها  خانواده  و 
آموزی  مهارت  های  کالس  نیز  آموزان  دانش  برای  شود.  برگزار 

پیش گیرانه، برپا شود.
4- آموزش و پرورش برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی در 
میان دانش آموزان برنامه داشته باشد. آموزش، مهارت آموزی و 
پیش گیری است. هرچه در توان آموزش و پرورش باشد، در زمینه 
پیش گیری، آموزش و مهارت آموزی دانش آموزان تالش کند تا 
جلوی گسترش آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان گرفته 

شود.

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

091627۵626۵ 

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

افسوس برای شهرم
آغاز  از  ماه  یک  باگذشت  فیروزه شیخ کرمی: 
نشدن  انتخاب  و  سیرجان  شهر  شورای  کار  به 
دوره   این  که  است  این  گر  بیان  شاید  شهردار 
شورای شهر با بقیه دوران فرق کرده و به دنبال 
تغییر و آبادانی شهر سیرجان هستند شهری که 
مورد  شهر  اش  آوازه  اندازه  به  استاندار  گفته  به 

پسندی نیست.
همان طور که می دانیم ما شاهد رفت و آمد فروانی در شهر هستیم. 
به  فراوانی  وآمد  رفت  شهرها،  بقیه  برعکس  سیرجان  شهرستان  اما 
های  ورودی  و  زیبا  شهری  ساختن  ودر جهت  بینند  می  را  شهرشان 
زیبایی  و  کنند  معرفی  بیشتر  را  شهرشان  تا  میکنند  تالش  چشمگیر 
با  بگذارند.  شهرستان سیرجان  یادگار  به  مردم   در حافظه  شهرشان 
توجه به قرار گرفتن در تقاطع محورهای مواصالتی تهران - بندرعباس 

و کرمان - شیراز از گذشته تاکنون، مورد توجه بوده است.
زمینه  این  در  دلسوزی  کمترمسئول  گفت  بتوان  شاید  ما  شهر  اما 

داشته که به فکر باشد .
پیش  بارها  که  بود  صورتی  به  گذشته  شهردارهای  کارهای  بیشتر    
به دلمان  نمیدادند و دردمان  انجام  خودمان میگفتیم ای کاش الاقل 
شهر  های  خیابان  روی  بر  که  آسفالتی  نازک  الیه  مثال  برای  بود 
کشیدند که بی فایده بود و هیچ فرقی نکرد و همچنان مردم سیرجان 
طرح  یا  و  کنند  سواری  موج  شهر  های  خیابان  از  خیلی  در  میتوانند 

بازسازی آسفالت خیابان ها که با روندی کند به پیش می رود .
سیرجان  مانند  شهر  یک  شهروندان  که  است  افسوس  باعث  واقعا 

بیشترین خواسته شان ساده ترین خواسته بقیه شهرها باشد. 
ساخت المان سیرجان که فقط باعث تاسف است ،ساخت المان بادگیر 
چپقی  در بلوار قائم که می توان گفت کمتر شباهتی به شکوه بادگیر 

چپقی دارد.
ورودی های به معنای واقعی تاسف بار شهر که نه می توانند شهرمان 
را تاحدودی معرفی کنند و نه می توانند زیبایی چشم گیری برای این 

شهر صنعتی و اقتصادی به همرا داشته باشند.
هم  گلیم  شهر  عنوان  به  عناوینش  بقیه  کنار  در  سیرجان  شهرستان 
هم  گلیم  های  المان  از  شهر  در  دلیل  همین  به  است  شده  شناخته 
استفاده کرده اند اما طریقه نسب برخی از این المان ها به چه صورت 

است؟
آنچنان  ولی  دارد  قاجار  زمان  از  قدمتی  سیرجان  شهرستان  بازار 
شهروندان  از  بسیاری  که  گرفته  خود  به  نابسامانی  وضعیت  بازار  این 

سیرجانی از وضعیت آن گالیه دارند. 
است  طرح  داخل  دیرباز  از  است  شهر  مرکز  که  سیرجان  بازار  پشت 
برای ساخت و بهتر کردن بازار اما این طرح کی اجرا می شود خدا می 
به ویرانه ای که هیچ  این نقطه مرکزی شهر تبدیل شده  داند و االن 

شباهتی به نقطه مرکزی بودن یک شهر ندارد .
از این موارد زیاد است و تمامی نشریات محلی  مشکالت شهر را بارها 
و بارها به صورت کارشناسانه بیان کرده اند و شاید بتوان گفت کمک 

بزرگی به شهردار آینده شده است.
اما توقعی که از شورای شهر میرود با گذشت این دوره طوالنی برای 
انتخاب شهردار این است که فردی را انتخاب کنند به دور از سیاسی 
کاری، فردی که توانمند، دلسوز و کاربلد باشد و برنامه های قابل اجرا 

برای بهبود وضع اسفناک شهرمان داشته باشد.
                                                          *دانشجوی علوم سیاسی

یادداشت

ویژه

افزایش رشته ها با ساخت پردیس دانشکده پزشکی  
نسیم امید: دکتر محمودرضا مسعودی، معاون آموزشی، 
تحقیقات، فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی با بیان 
اینکه مجموعه دانشکده علوم پزشکی سیرجان امسال موفق 
به اخذ رشته پزشکی عمومی با پذیرش 2۰ دانشجو شد. او 
افزود: در حال حاضر دانشکده علوم پزشکی مثل گذشته در 

رشته های فوریت های پزشکی، پرستاری، مامایی، هوشبری، مهندسی بهداشت 
محیط )در دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته(، بهداشت عمومی و مهندسی 
بهداشت حرفه ای دانشجو تربیت می کند و در سال جاری رشته پزشکی عمومی  

به مجموعه رشته های موجود اضافه شد.

راه اندازی سامانه اینترنتی برای توزیع بار 
دادستان  ورز،  نیک  محسن  جوان:  خبرنگاران 

سیرجان گفت: بعد از برگزاری چند جلسه و شنیدن نقطه  
انجمن صنفی  نماینده  از  اعم  ذینفعان  و  متولیان  نظرات 
کامیون داران، انجمن شرکت های حمل و نقل و نماینده 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تصمیم گرفته شده 
جهت شفافیت و عدالت در توزیع بار یک سامانه اینترنتی مکانیزه راه اندازی شود. 
او اعالم کرد: در این سامانه هر شرکتی که حمل بار دارد حمل بارشان را در این 
سامانه ثبت می کنند و رانندگان متقاضی با اطالعاتی که در این سامانه به دست 
می آورند از جمله نوع بار، مسافت، مقصد و کرایه بار را انتخاب می کنند و در ساعت 

مقرر به مبدا جهت حمل بار مراجعه می کنند و بارشان را تحویل می گیرند.

متخلفین شکار کبک وحشی به زندان افتادند
حفاظت  اداره  رییس  رسولیان  اکبر  علی  زیست:  محیط 
محیط زیست سیرجان؛ از بازداشت افرادی خبر داد که اقدام 
به شکار غیر مجاز پرندگان وحشی نموده بودند. بر پایه این 
خبر مامورین یگان حفاظت محیط زیست سیرجان در حین 
گشت و بازرسی زیستگاه های حیات وحش متوجه حضور 
مشکوک افرادی در طبیعت می شوند و پس از رد زنی های 
نامحسوس این افراد را غافلگیر کرده و در حال ارتکاب جرم شده بازداشت می کنند 
از متخلفین متاسفانه اجزاء مربوط به الشه ی پنج قطعه کبک وحشی و همچنین 

دو قبضه اسلحه ساچمه زنی مجاز کشف و ضبط می گردد.

آثار مخرب اخبار منفی بر سالمت روان 
اعصاب  متخصص  محسنی،  مینا  دکتر  امید:  نسیم 
و روان با اشاره به ۱9 شهریورماه روز جهانی »پیشگیری 
از خودکشی« گفت: اختالل افسردگی کامال درمان پذیر 
افسردگی مراجعه  برای درمان  به موقع  افراد  اگر  است و 
کنند از خودکشی پیشگیری می شود. او افزود: در شرایط 

فعلی اپیدمی کرونا بدلیل افزایش استرس ها تقویت مهارت های زندگی بسیار 
ضروری است، البته پیگیری اخبار نادرست و ناراحت کننده هم آثار بسیار مخربی 
بر سالمت روان و سیستم ایمنی دارد، توصیه می شود بجای گوش دادن به این 
اخبار فعالیت هایی که به آنها عالقمند هستند مثل گوش دادن به موسیقی،  ورزش 

و مدیتیشن جایگزین شود.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78۱85۱4۶

تبلیغات : ۰9۱۳945۰۰9۶
مدیر مسئول: ۰9۱۳۳47۰728
روابط عمومی: ۰9۱۶275۶2۶5

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: 422۰725۰ - 422۰۱۶۰9
فکس:422۳۳۶72

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

)

کج شدن 
تیرهای برق 

در بلوار شاهد 
و نیاز رسیدگی
 به مشکالت 

سیستم برق رسانی

به  گروه خبر: اهدا و توزیع هزار بسته کمک معیشتی 
خانواده های کم برخوردار سیرجان، توسط گهرزمین در 
قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت. در 
این طرح خانواده های نیازمند و آسیب پذیر  با همکاری 
سیرجان  شهرستان  )ع(  مجتبی  حسن  امام  قرارگاه 
حمایت  با  معیشتی  کمک  های  بسته  و  شده  شناسایی 
با  طرح  این  شد.  اهدا  ها  آن  به  گهرزمین  شرکت  مالی 
حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه سیرجان، فرماندار، 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، رئیس سازمان 
و  مدیره  هیئت  عضو  پور،  خضری  و  اسالمی  تبلیغات 
سنگ  شرکت  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون 

آهن گهرزمین پنج شنبه هفته گذشته انجام شد.

مبلغ این هزار بسته ششصد میلیون تومان است
امام جمعه سیرجان در حاشیه این  حجت االسالم حسینی، 
معدنی  که شرکت  هستیم  این  شاهد  امروز  کرد:  بیان  مراسم 
بسته  هزار  توزیع  به  اقدام  بسیج  با همکاری  صنعتی گل گهر 
معیشتی کرده است که این بسته به جامعه هدف تحویل داده 
می شود که کار ارزشمند و خیرخواهانه است. او در ادامه افزود: 
نکته  که  هستند  تومان  میلیون  ششصد  مبلغ  بسته  هزار  این 
است کمک  ایرانی  برنج   اقالم  که  است  این  آن  اهمیت  حائز 
مومنانه خوبی طبق فرموده رهبر انقالب است و امیدواریم که 

این کمک ها تداوم داشته باشند.  
توزیع 8۵ هزار بسته معیشتی 

بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  دستوری،  علی  سرهنگ 
به  کمک  برای  کرد:  بیان  مراسم  این  در  سیرجان  شهرستان 

کارهای  توانست  )ع(  مجتبی  حسن  امام  قرارگاه   محرومین 
هزار   85 به  نزدیک  گذشته  سال  یک  در  و  دهد  انجام  خوبی 
توزیع  نیازمند  های  خانواده  در  و  آوری  جمع  معیشتی  بسته 
این  ریال  هزینه  اینکه  45۰میلیارد  بیان  با  ادامه  در  او  شد. 
کمک ها شده است، گفت: جمع آوری این بسته ها از طریق 
بوده  معدنی  صنعتی  های  شرکت  و  ها  هیات  خیرین،  کمک 
گهرزمین  صنعتی  معدنی  شرکت  همت  به  نیز  امروز  و  است 
نیازمند  های  خانواده  بین  در  و  آماده  معیشتی  بسته   ۱۰۰۰

توزیع می شود. همچنین در فاز بعدی  از شهروندان و کسانی 
نیازمند  از  دانش آموزان  برای حمایت  توانایی مالی دارند  که 

کمک می شود. 
 گهرزمین در تامین دارو و تجهیزات کمک های زیادی 

کرده است 
معاون  و  مدیره  هیئت  عضو  پور،  خضری  محمدرضا  دکتر 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت سنگ آهن گهرزمین 
در این مراسم بیان داشت: مدیران شرکت معدنی صنعتی گهر 

زمین در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت اقدام به 
توزیع بسته های کمک معیشتی برای شهروندان نیازمند کردند 
و تا کنون در همین زمینه کارهای دیگری نیز صورت گرفته 
انجام شده  راستا  در همین  که  کارهایی  به  ادامه  در  او  است. 
کرونا شده  ویروس  درگیر  که کشور  زمانی  از  گفت:  و  اشاره  
است شرکت گهرزمین در تامین دارو و تجهیزات به بیمارستان 
مقامات  از  و  کرد  زیادی  های  کمک  شهرستان  درمان  و  ها 
شهرستان امام جمعه محترم، فرماندار ویژه و از فرمانده سپاه 
مجتبی)ع(  حسن  امام  گاه   قرار  در  که  دوستانی  و  سیرجان 
کمک کردند تشکر الزم را دارم  و حتما شرکت گهر زمین در 
مراحل بعدی در راستای مسئولیت های اجتماعی خود کارهای 

دیگری را انجام می دهد.  
جزو  مومنانه  کمک  های  بسته  بحث  در  سیرجان  

شهرهای پیشتاز است 
سهراب بهاء الدینی، فرماندار ویژه شهرستان در همین راستا 
ضمن تشکر از حمایت های مدیران گهر زمین بیان کرد: خدارا 
کشور  در  مومنانه  کمک  های  بسته  بحث  در  سیرجان   شکر 
جزو شهرهای پیشتاز بوده است و امیدواریم این کمک ها ادامه 
دار باشند و باید از مدیران صنعتی تشکر کرد که در این مدت 
این  در  خوبی  های  همکاری  و  بودند  کار  پای  همیشه  کرونا 
این ۱۰۰۰ بسته  اینکه  به  با اشاره  ادامه  او در  زمینه داشتند. 
کمک خیلی خوبی برای خانواده ها است، گفت: امیدواریم به 
زودی به وضعیت عادی برگردیم تا خیلی از مشکالت برطرف 
با  جایی  در  اگر  که  باشیم  مردم  خدمت  در  همیشه  و  شود 

مشکل روبه رو بودند آن را برطرف کنیم.  

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت معدنی صنعتی گهر زمین صورت پذیرفت؛ 

توزیع 1000 بسته کمک مومنانه برای خانواده های نیازمند


