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 خبر 2

خدامی، رئیس شورای شهر:

کم و کیف هزینه کرد
 بودجه جذب شده شهرداری

تیترها

 حوادث 5

همایش و نمایشگاه شکسته نویسان معاصر خوشنویسی

 محیط زیست 4

 خبر 2

در پی فوت چند کودک از جمله کودک 
5 ساله در اثر انسداد کشک در گلو؛

نحوه خارج کردن اجسام از گلوی کودک

در تجمع اعتراضی اهالی منطقه گوغر
 به مجوزهای صادره معدنی مطرح شد؛

تخریب منطقه کوهستانی گوغر
 به بهانه اشتغال زایی

رسانه جامعه مدنی اسالمی

نسیم امید: سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرصت مناسبی است تا به ابعاد این شخصیت بزرگ پرداخته شود. نسل جوان امروز ما در زندگی فردی و اجتماعی خود 
یک سری نیازها دارد که اگر به آنها توجه شود، می شود افرادی مانند سلیمانی از آنها تربیت کرد. حاج قاسم یک فرد معمولی که روستازاده ای بود و به کار ساختمانی مشغول 
بود با شروع جنگ تحمیلی به جبهه های جنگ شتافت و با توجه به معنویت، رشادت و نبوغی که از خود نشان داد به یک چهره کاریزما و محبوب تبدیل شد. در زندگی فردی 

او خبری از تجمل گرایی، روحیه تکبر و نخوت، ثروت اندوزی مشاهده نشده است. شخصیتی که چشمانی نافذ داشت و واقعا مردمی بود. 

 آخر 6 آخر 6

جاللی، نماینده رفسنجان:

مس سرچشمه
 از مناطق بزرگ آالینده است

 موحد، رییس کل دادگستری کرمان:

برخورد با مداخالت غیرقانونی
 در امور پزشکی

  خبر2

هفته نامه نسیـم امید

گالیه شهروندان از عدم عمل به وعده راه اندازی مرکز درمانی در بیمارستان قدیم امام رضا)ع(؛

ضرورت راه اندازی درمانگاه عمومی دولتی

  سالمت 3

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی؛

سلیمانی، الگوی مناسب جوانان است

به  اعتراض  در  گوغر  منطقه  اهالی  از  کثیری  جمع  خبر:  گروه 
و  کوهستانی  مناطق  در  معادن  برخی  برای  صادره  مجوزهای 
جنگلی منطقه گوغر جمعه هفته گذشته در منطقه گودال تجمع 

کردند...
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فرهاد فتحی زاده: سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرصت 
ابعاد این شخصیت بزرگ پرداخته شود. نسل  تا به  مناسبی است 
جوان امروز ما در زندگی فردی و اجتماعی خود یک سری نیازها 
دارد که اگر به آنها توجه شود، می شود افرادی مانند سلیمانی از 

آنها تربیت کرد. 
کار  به  و  بود  ای  روستازاده  که  معمولی  فرد  یک  قاسم  حاج 
ساختمانی مشغول بود با شروع جنگ تحمیلی به جبهه های جنگ 
نشان  از خود  نبوغی که  و  معنویت، رشادت  به  توجه  با  و  شتافت 
داد به یک چهره کاریزما و محبوب تبدیل شد. در زندگی فردی او 
خبری از تجمل گرایی، روحیه تکبر و نخوت، ثروت اندوزی مشاهده 
نشده است. شخصیتی که چشمانی نافذ داشت و واقعا مردمی بود. 

نیازهای اساسی روانی جوانان عمدتا شامل موارد ذیل می باشد:
1.نیاز به امنیت )ایمنی خاطر(: به این مفهوم که جوانان در کلیت 
زندگی، بتواند نسبت به محرک هایی که از محیط خانواده، جامعه، 
آموزشگاه و گروه همساالن دریافت می کنند، پاسخ مناسب داده و 
از نوعی آرامش درونی برخوردار شوند و بر نگرانی های خاص این 

سنین فائق آیند.
از  جوان  نسل  که  توضیح  این  با  )پذیرش(:  مقبولیت  به  2.نیاز 
جایگاه و منزلت قابل قبولی در نزد خانواده، جامعه و آموزشگاه و به 
ویژه گروه همساالن برخوردار باشد و این موقعیت از سوی نهاد های 

مذکور، به خوبی پذیرفته شده باشد.
هر  و  نام هستند  جوانان، جویای  پیشرفت:  و  موفقیت  به  3.نیاز 
عاملی که بتواند احساس تعالی را در آنها ارضاء نماید، مورد اقبالشان 
واقع می شود هر نوع پیشرفت نسبی جوانان، آنان را در اتخاذ گام 

های بلند و اساسی به سوی آینده یاری خواهد نمود.
4.نیاز به داد و ستد عاطفی: جوانان به همان اندازه که مایلند با 
دیگران، رابطه ای مبتنی بر عواطف پاک و سالم برقرار نمایند، نیاز 

دارند تا متقابال مورد لطف و محبت دیگران نیز واقع شوند.
5.نیاز به تحصیل: الزم است. اندیشه جوانان را در مورد مسایلی 
نظیر فلسفه خلقت )آفرینش(، فلسفه زندگی و فلسفه مبارزه برای 
زندگی، تقویت نموده و در جهات اقناع کننده ای آن ها را هدایت 

نمود.
6.نیاز به معنویت: جوانان، از روحی پاک و قلبی زالل برخوردارند و 
مایلند با مبدأ هستی و پروردگار متعال رابطه ای روشن، قابل درک 
آنان  روحی  احتیاج  ترین،  اصیل  نیاز  این  نمایند،  برقرار  مستمر  و 

محسوب می شود.
همه  بتوانند،  آنان  خویشتن(:  )تحقق  شکوفائی  خود  به  7.نیاز 
در  بشناسند،  را  خود  مکنون  های  استعداد  و  درون  های  ظرفیت 

حقیقت تحقق نفس در آن ها، تجلی یافته است.
اکنون که جوانان عزیز ما آماج حمالت بی امان شبکه های فاسد 
بیرونی و درونی قرار دارند و با برنامه ریزی سعی در انحراف جوانان 
با ظرافت خاص خود،  ما دارند، شایسته است مسئوالن و همگان 
جوانان عزیز را به سمت این الگوها هدایت کنیم. از افراط و تفریط 
رعایت  نظیر  بی  شخصیت  این  معرفی  در  حتی  شود،  جلوگیری 
اعتدال داشته باشیم. از او چهره ای معصوم نسازیم. بلکه یک فرد 
عادی که با خودسازی و تالش به این جایگاه معنوی و اجتماعی در 

کشور و جهان رسید داشته باشیم.
                                                                      *مدیر مسئول

شهدای انتظامی امنیت آفرینان همیشه 
جاوید وطن هستند 

شهید  خانواده  با  دیدار  در  سیرجان  جمعه  امام  خبر:  گروه 
محمود پرماس شهداء انتظامی را امنیت آفرینان و جان فشانان 

راستین مدافع وطن برشمرد. 
حجت االسالم سید محمود حسینی به همراه رئیس بنیاد شهید 
روز  چهلمین  مناسبت  به  سیرجان  شهرستان  ایثارگران  امور  و 
شهادت شهید سردار مهدی توسنگ و همرزمانش با خانواده معزز 

شهید محمود پرماس از شهدای نیروی انتظامی دیدار کردند.
وي در این دیدار بیان داشت: شهدای نیروی انتظامی از جمله 
دالوران گمنام و مظلومی هستند که بی ادعا و مخلصانه جان خود 
را تقدیم کردند تا در سایه این شهامت و فداکاری امنیت جامعه 
را تقویت کنند. امام جمعه شهرستان سیرجان خاطرنشان کرد: 
شهداء سرمایه اصلي نظام هستند، افتخار آفریناني که جانشان را 
در دفاع از کشور نثار کردند و حاصل آن امنیت و آرامش حاکم بر 
جامعه است. حجت االسالم حسینی تصریح کرد: همه ما مدیون 
فرزندان  و  همسران  مادران،  پدران،  ایثار  مدیون  و  شهداء  خون 
شهداء هستیم. گفتني است شهید محمود پرماس 21 اردیبهشت 
رفیع  درجه  به  در سال 1365  و  متولد  سال 1344در سیرجان 

شهادت نائل آمد.

همایش و نمایشگاه شکسته نویسان 
معاصر خوشنویسی 

هنر  معاصر  نویسان  شکسته  بزرگ  همایش  خبر:  گروه 
فارس  یزد،  هرمزگان،  کرمان،  همجوار  استان  پنج  خوشنویسی 
به میزبانی شرکت گل گهر در سیرجان  بلوچستان  و سیستان و 

برگزار و همزمان نمایشگاه آثار این هنرمندان دایر شد.
در این همایش که با حضور معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان کرمان، معاون فرمانداری سیرجان، رئیس 
ارشاد اسالمی شهرستان، مدیر مجتمع گل گهر،  اداره فرهنگ و 
و  پیشکسوتان  از  6۰تن  و  گهر  گل  شرکت  معاونین  از  جمعی 
هنرمندان عرصه هنر خوشنویسی در این 5 استان همجوار برگزار 
شد، نمایشگاهی از آثار این هنرمندان در محل ساختمان اداری 
به  تجلیل  ایشان  از  و  برپا شد  نیز  در سیرجان  گل گهر  مجتمع 

عمل آمد.
در این مراسم معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کرمان گفت: هنر خوشنویسی یک هنر قدسی و آئینی است که 
هنرمندان آن قبل از کتابت وضو می گیرند؛ چرا که عالوه بر ترویج 
کالم وحی، اخالق و ادب و علم و کالم بزرگان را منتشر می کند. 
وحید محمدی افزود: نشاط و روحیه ای که هنرمندان به جامعه 
می دهند بسیار موثر است اما عالوه بر توجه به کیفیت هنر، در 

بحث اقتصاد هنر باید به کمیت ها نیز توجه داشت.
این آیین استاد محمد حیدری چهره ماندگار خوشنویسی  در 
کشور نیز به بیان سخنانی پرداخت و با تاکید بر اینکه رویداد امروز 
به دلیل ظرفیت های پنهان و آشکار هنر خوشنویسی شکل گرفته 
است، گفت: اینکه یک اتفاق هنری در دل یک مجموعه معدنی و 

صنعتی ایجاد شده، جای خوشحالی دارد.

مالیاتی  امور  مدیرکل  خبر:  گروه 
کرد  اعالم  گذشته  هفته  کرمان  استان 
از  بیش  امسال  نخست  ماهه  در 8  که  
عوارض  محل  از  تومان  میلیارد   2100
مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و 
دهیاری های استان پرداخت  شده است. 
به  محل  این  از  واریزی ها  بیشترین  که 
با  کرمان  شهرداری  به  مربوط  ترتیب 
شهرداری  تومان،  335میلیارد  از  بیش 
تومان  میلیارد  بر 279  افزون  سیرجان 

بوده است. 
شهر  شورای  رئیس  خدامی،  حسن 
توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
اختیار  در  استان  از  که  ای  بودجه  به 
میزان  چه  است،  گرفته  قرار  شهرداری 
از بودجه سال جاری محقق شده است؟ 
سال  برای  که  ای  بودجه  داشت:  بیان 

مبلغ  شد  مصوب   14۰۰
497 میلیارد تومان بود که 
خوشبختانه تا آذر ماه نزدیم 
از  تومان  میلیارد   36۰ به 
که  است  شده  محقق  آن 
شود.  می  درصد  حدود 85 
این  از  افزود:  ادامه  در  او 
میلیاردتومان   133 مبلغ 
 15۰ و  عمرانی  حوزه  در 
جاری  حوزه  میلیاردتومان 

هزینه شده است و مابقی آن در حساب 
شهرداری است.

ای که در  بودجه  اضافه کرد:  خدامی 
بحث ارزش افزوده و یا از هر طریقی که 
به صورت  تعلق می گیرد  به شهرداری 
کلی ثبت می شود و پس از آن در ردیف 
و طبق  دیده شده  بودجه  در  که  هایی 

اولویت بندی ها هزینه می شود. 
سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  او 
در  هایی  برنامه  و  های  پروژه  چه  که 
کار  ابتدای  از  افزود:  دارند،  قرار  اولویت 
شهردار در جلسات مختلف و در شورای 
اول حفظ  شهر مطرح کردند که هدف 
قبیل؛  از  شهری  امکانات  نگهداشت  و 
و...  روب  و  رفت  و  تنظیف  فضای سبز، 

شهروندان  اولیه  درخواست  که  است 
هست و مورد بعدی بحث آسفالت معابر 

طبق اهمیت است.
برنامه  از  یکی  اینکه  بیان  با  خدامی 
پل  ها  پروژه  انجام  شروع  شهردار  های 
میدان امام علی )ع( است، بیان داشت: 
پروژه  اجرای  منتظر  آن  شروع  برای 
فاضالب و یک سری کارهایی زیر سازی 
و مطالعاتی است که با بر طرف شدن آن 

ها اجرای آن آغاز می شود. 
افزود:  ادامه  در  شهر  شورای  رئیس 
و  شهرداری  اولویت  در  که  موضوعی 
شورای شهر بوده رسیدگی به ظاهر شهر 
و تسریع ورودی های مثل بلوار شیراز، 
و بحث  معابر  و... آسفالت  ثارا...  شهرک 
خیلی  تاکنون  که  است  سبز  فضایی 

کارها انجام شده و ادامه دارد. 

افتتاح و کلنگ زنی
 4 پروژه خیر ساز 

کلنگ  و  افتتاحیه  آیین  خبر:  گروه 
فرماندار،  جمعه،  امام  حضور  با  زنی 
سازمان  نظارت  و  فنی  دفتر  مدیرکل 
مدیرکل  کشور،  مدارس  نوسازی 
کرمان،  استان  پرورش  و  آموزش 
خیرین  از  جمعی  و  محلی  مسئوالن 
باب   3 افتتاح   آیین  ساز،  مدرسه 

و  سالن نمازخانه  باب  یک  مدرسه، 
هفته  در  مدرسه  باب  یک  زنی  کلنگ 

گذشته برگزار شد.
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ویژه  فرماندار  بهاالدینی  سیرجان، 
پیشتازی  با  گفت:  سیرجان  شهرستان 
اندیش، احداث مدرسه به  خیران نیک 
شده  تبدیل  سیرجان  در  فرهنگ  یک 
دانش  و  معلمان  و  مدیران  تا  است 
و  کسب  و  تربیت  و  تعلیم  جز  آموزان 

او  باشند.  نداشته  ای  دغدغه  دانش 
موالنا  کالسه   6 مدرسه  کرد:  عنوان 
43۰متر  با  آباد  محمود  روستای   )22(
متر   25۰۰ آموزشی،  بنای  زیر  مربع 
با  )آسفالت(  سازی  محوطه  مربع 
سهم  ریال  15میلیارد  بر  بالغ  اعتباری 
دولتی  اعتبار  ریال  میلیارد   1۰ و  خیر 

افتتاح شد.
فرماندار افزود: مدرسه 6 کالسه زنده 
یاد عرب زاده نیز  با4۰۰متر مربع زیر 

با اعتباری بالغ بر 28  بنای آموزشی و 
میلیارد ریال و مدرسه 6 کالسه لسان 
مساحت  به  شهر  نجف  شهر  در  العلما 
بر  بالغ  اعتباری  و  مربع  متر  هزار   سه 
5۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. 
بهاالدینی بیان داشت: یک باب مدرسه 
6 کالسه دیگر نیز به همت خیرنیکوکار 
آقای محمود آبادی در منطقه سی بی 
 4۰ بر  بالغ  اعتباری  با  سیرجان  جی 

میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

گروه خبر: بازدید معاون آبخیزداری اداره کل 
به  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
پروژه  از  استان  آبخیزداری  کارشناسان  همراه 
هفته  در  سیرجان  شهرستان  آبخیزداری  های 

گذشته انجام شد.
همراه  به  استان  آبخیزداری  معاون  شجاعی، 
رییس  میرشاهی  مهندس  و  آبخیزداری  کارشناسان 
اداره منابع طبیعی شهرستان سیرجان از پروژه های 

آبخیزداری حوزه آبخیز بید شاهی بازدید کردند.
معاون  به  مقدم  خیر  ضمن  میرشاهی  مهران 
اعالم  گزارشی  همراه طی  هیئت  و  مدیرکل  محترم 

 38۰7 متراژ  به  24۰بند خشکه چین  کرد: حدود  
بالغ  اعتباری  با  مترمکعب درحوزه آبخیز بید شاهی 

اجرا  درحال  ریال  میلیون  ششصد  میلیارد  بر1۰ 
است. 

کل  اداره  آبخیزداری  معاون  شجاعی،  همچنین 
این  در  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
بازدید افزود: هدف از اجرای طرح های آبخوان داری 
و کنترل سیل، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش 
اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم است . وی در ادامه 
زیرزمینی،  سفره های  تغذیه  بندها  این  هدف  افزود: 
سیل  خسارات  کاهش  سطحی،  آب های  استحصال 
باغات  و  اراضی کشاورزی  و  بنایی  زیر  تأسیسات  به 

است.

در پی واریز 279 میلیارد تومان ارزش افزوده به حساب شهرداری سیرجان؛

کم و کیف هزینه کرد بودجه جذب شده شهرداری
سلیمانی، الگوی مناسب جوانان

آگهی فقدان سند مالکیت
دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  اجودی  معصومه  آقای  خانم/ 
مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   21۰ شماره  رسمی  اسناد 
 2717 پالک  ششدانگ  از  مشاع  سهم  پنجم  و  بیست  سهم  پانزده 
اجودی  معصومه  خانم/آقای  بنام  کرمان   36 بخش  در  واقع  اصلی 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هرکس مدعی 
باشد ظرف مدت  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  معامله  انجام 
انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره  1۰ روز از تاریخ 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 
تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی 
انتشار:14۰۰/1۰/11- محمدآرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان
           محمدآرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

در بازدید از پروژه های آبخیزداری منابع طبیعی سیرجان مطرح شد؛

 آبخوان داری برای تغذیه سفره های آب زیرزمینی است

مهندسی صنایع 

)برنامه ریزی تولید( 

IT فن آوری اطالعات



اجرای بیش از 80 مصوبه کارگروه
 رفع موانع تولید در سال جاری

رفع  و  تسهیل  منظور  به  شهرستان  مسئوالن  خبر:  گروه 
ویژه  منطقه  در  تولیدی  واحد  دو  از  تولیدکنندگان،  موانع 

اقتصادی در هفته گذشته  بازدید کردند.
این  سیرجان،   صمت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
امام جمعه شهرستان، سهراب  با حضور حسینی  که  جلسه 
پور  عرب  غالمعباس  شهرستان،  ویژه  فرماندار  بهاءالدینی 
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و جمعی 
واحدهای  مشکالت  شد،  برگزار  ادارات  روسای  و  مدیران  از 

تولیدی در دستور بررسی و اقدام قرار گرفت.
غالمعباس عربپور، سرپرست اداره صنعت، معدن، وتجارت 
تولید شهرستان سیرجان ضمن  موانع  رفع  کارگروه  دبیر  و 
تقدیر از  مسئوالن حاضر در این بازدید عنوان کرد: برگزاری 
و  ها  کارخانه  محل  در  تولید  موانع  رفع  کارگروه  جلسات 
واحدهای  از  مسئوالن  نزدیک  بازدید  و همچنین  ها  کارگاه 
بر  عالوه  کارآفرینان  و  گذاران  سرمایه  با  دیدار  و  صنعتی 
باعث می شود حل مشکالت  واحدها  این  با  بیشتر  آشنایی 

این واحدها با سرعت بیشتری صورت بگیرد. 
او در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 8۰ 
مصوبه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان اجرایی شده که 
عمده آنها مصوباتی است که در جلسات رفع موانع حضوری 

و در محل واحدهای صنعتی مقرر گردیده اند. 
)صنایع  کارخانه  از  مسئوالن  جلسه  این  در  است  گفتنی 
کوه(  نورد  فوالد  تعاونی  )شرکت  و   ) پارس  بکسل  مفتول 
جمع  امضاء  مشکالت   حل  در خصوص  مصوباتی  و  بازدید 

حاضر رسید.

تشکیل کمیته نرخ گذاری و نظارت 
بر قیمت گوشت قرمز 

شهرستان  بازار  تنظیم  ستاد  جلسه  خبر:  گروه 
معاون  حضور  با  و  ویژه   فرماندار  ریاست  به  سیرجان 
برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و دیگر اعضا  با هدف 
نیاز  مورد  کاالهای  تامین  جهت  مناسب  ریزی  برنامه 
مردم در شب یلدا و بررسي دالیل باال بودن قیمت میوه 

و گوشت در شهرستان برگزار شد.
دبیری  به  مشترک  اقدام  شد؛کمیته  مقرر  جلسه  این  در   
جهاد  اداره  نمایندگان  از  متشکل  و   حکومتی  تعزیرات 
کشاورزی،صنعت، معدن و تجارت به همراه نماینده اصناف و 
بسیج اصناف با هدف نظارت بر قیمت ها به ویژه نرخ کاالهای 

اساسی تشکیل شود.
دستگاه  همکاری  با  شهرستان  صمت  اداره  همچنین 
قرمز  قیمت گوشت  و  تشکیل دهند  ای  مرتبط کمیته  های 
شهرستان را بر اساس واقعیت های موجود تعیین کرده و به 

کشتارگاه و  تمام واحدها اعالم کنند.
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برنامه  اخیر  های  سال  در  سالمت:  گروه 
و طرح های نسبتا خوبی در حوزه افزایش 
مراکز درمانی، خدمات بیمارستانی، افزایش 
پزشکان  همچنین  و  پزشکی  تجهیزات 
اما  شاهدیم،  را  شهرستان  به  متخصص  
شهر  جنوب  اهالی  از  بسیاری  که  مشکلی 
باسفهرجان،  آباده،  بدرآباد،  بخصوص 
گالیه  آباد  حجت  و  فخرآباد  آباد،  شریف 
روزی  شبانه  درمانی  مراکز  نبود  دارند 
این  به  توجه  با  است.  شهر  حاشیه  برای 
در  گذشته  )ع(در  رضا  امام  بیمارستان  که 
نوعی  به  و  داشت  قرار  سینا  ابن  خیابان 
و  داد  می  پوشش  را  مناطق  این  از  خیلی 
با جابه جایی آن به محل جدید، اهالی این 
مناطق که اکثریت از اقشار محروم هستند 

دچار مشکل شده اند.
 

 محله جنوب شهر نیاز به
 درمانگاه عمومی دولتی دارد

دانشکده  مسئوالن  که  این  به  توجه  با 
علوم پزشکی پس از جابه جایی بیمارستان 
به  رسانی  خدمات  برای   ) )ع  رضا  امام 
درمانگاه  اندازی  راه  قول  شهر  قسمت  این 
عمومی را دادند و سپس درمانگاه تخصصی 
اما  شد  اندازی  راه  منطقه  این  در  سالمت 
جمعیت  ازدحام  به  توجه  با  درمانگاه  این 

پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.
به  اشاره  با  همشهریان  از  یکی  رضایی 
کلینیک  کرد:  بیان  درمانگاه  این  شلوغی 
مراجع  موقع  هر  و  است  تخصصی  سالمت 
زیادی  زمان  و  است  بوده  شلوغ  کردیم 
باید در صف ایستاد. او در ادامه افزود: این 
اینکه دولتی است شلوغ  به دلیل  درمانگاه 
های  ساعت  در  آن  پزشکان  و  شود  می 
 خاصی حضور دارند و باید خیلی معطل شد.

 پاریزی یکی از شهروندان در این باره بیان 
داشت: این منطقه نیاز به درمانگاه عمومی 
ما  مشکالت  از  بسیاری  دارد  روزی  شبانه 
عمومی است و ساعت هایی به بعد پزشک 
پزشک  هر  و  ندارد  وجود  مرکز  این  در 
متخصص مریض با تعداد خاص می پذیرد 
و برای مراجعه به پزشک گاهی باید دو روز 
زودتر نوبت گرفت. او در ادامه افزود: مشکل 
گیری  نوبت  نحوه  دارد  وجود  که  دیگری 

اقدام کنی و  ابتدا در سامانه  باید  است که 
روز مراجعه باید در صف بایستی برای ثبت 
و پرداخت هزینه که با سه نفر پرسنل نمی 

توان پاسخ این حجم از جمعیت را داد.
برای هر پزشک که  اضافه کرد:   صادقی 
را  پرسنل  تعداد  یا  و  بگذارند  جدا  منشی 

در  زیادی  زمان  بیماران  تا  کنند  تر  بیش 
درمانگاه  این  اگر  طرفی  واز  نایستند  صف 
شبانه روزی بود برای شهروندان بهتر بود، 
می  خاصی  ساعت  از  پس  پزشکان  چون 

روند و کسی بیمار را ویزیت نمی کند.

 کلینیک سالمت فقط تخصصی است
گویند:  می  بدرآباد  اهالی  از  شاهمرادی   
در حال حاضر خیلی از بیماران برای درمان 
به شهرهای دیگر می روند و نیاز به تقویت 
بیمارستان  محل  در  درمانگاه  افزایش  و 
به  منطقه  این  در  اما  است  رضا  امام  قدیم 
خوب  تخصصی  درمانگاه  این  من  اعتقاد 

است و به شهروندان خدمات می دهد. 
زیاد  درمانگاه  که  این  افزود:  ادامه  در  او 
ناراضی  شلوغ می شود و برخی شهروندان 
است  درمانگاه  متخصصان  تعداد  هستند، 
ویزیت  هزینه  باید  مکان  یک  در  همه  که 
را بپردازند و بیش تر در آن قسمت معطل 
می شوند و همانگونه که می دانید در حال 
کرونا  دلیل  به  بیمار  از  حجم  این  حاضر 
داشته  را  شرایطش  درمانگاه  اگر  اما  است، 
خدمات  روزی  شبانه  صورت  به  که  باشد 

بدهد، قطعا خیلی کمک کننده است.  

 اهالی این مناطق از
 قشر محروم جامعه هستند

باره  این  در  اهالی  از  دیگر  یکی  حسین 
مختلفی  مناطق  گذشته  از  داشت:  بیان 
از  و...  آباد  حجت  آباده،  بدرآباد،  مثل؛ 
رضا)ع(  امام  بیمارستان  درمانی  خدمات 
جایی  جابه  با  اما  کردند  می  استفاده 
خدمات  از  خیلی  نوعی  به  بیمارستان 
موقع  همان  و  رفت  منطقه  این  از  درمانی 
مسئوالن قول راه اندازی یک مرکز درمانی 
در این منطقه را دادند تا اهالی این مناطق 
که بیش تر از قشر محروم جامعه هستند از 

این خدمات استفاده کنند. 
او در ادامه با اشاره به درمانگاه تخصصی 
به  درمانگاه  این  داشت:  بیان  سالمت 
از  زیاد  بودن جوابگو حجم  دلیل تخصصی 
جمعیت نیست و به دلیل اینکه  هر پزشک 
درمانگاه  این  در  کمی  ساعت  متخصص 
می  را  معدودی  وتعداد  دهد  می  کشیک 

تواند ویزیت کند. 
راه اندازی بیمارستان دولتی 128 

تختخوابی در بیمارستان سابق امام رضا
توسعه  معاون  پور،  نصرا...  موسی  دکتر 
پزشکی  علوم  دانشکده  منابع  و  مدیریت 

در  سیرجان 
با  رابطه  این 
شهروندان  نیاز 
به  شهر  جنوب 
عمومی  درمانگاه 
در  اینکه  بیان  با 
کلینیک  حاضر 
حسینی  مرحوم 

رضا)ع(  امام  قدیم  بیمارستان  محل  در 
می  ارایه  دولتی  خدمات  شهروندان  به 
به  خدمات  ارایه  برای  داشت:  بیان  دهد، 
بیمارستان دولتی  شهروندان پیگیر دومین 
شهرستان با ظرفیت 128 تختخواب بودیم 
جلساتی  و  است  شده  اخذ  آن  مجوز  که 
و  سالمت  خیرین  مجمع  با  رابطه  این  در 
این محل  آستان قدس برگزار شده که در 
راه اندازی می شود. او در ادامه با اشاره به 
فعال بودن بخش بیماران خاص، اعصاب و 
بیمارستان  در محل  اورژانس 115  و  روان 
بر خدمات  عالوه  گفت:  رضا)ع(  امام  قدیم 
منطقه  این  در  سالمت  کلینیک  درمانی 
در  خصوصی  درمانی  مرکز  چند  شهر  از 

دسترس شهروندان قرار دارند. 
 لزوم  درمانگاه عمومی

 در اورژانس قدیم بیمارستان
امام  بیمارستان  جایی  جابه  از  پس 
رضا)ع( به مکان جدید مسئوالن شهرستان 
ایجاد یک  و دانشکده علوم پزشکی  وعده 
اما  دادند،  را  منطقه  این  در  درمانی  مرکز 
باز  اندازی کلینیک سالمت  راه  به  توجه  با 
خیلی از شهروندان مناطق مختلف بدرآباد، 
امیرالمومنین،  شهرک  آباده،  رضا،  میرزا 
برای  و...  فخرآباد  آباد،  حجت  باسفهرجان، 
دسترسی به مرکز درمانی دولتی با مشکل 

روبه رو هستند. 
اکثر مراکز درمانی در باالی شهر هستند. 
تراکم  و  شهر  وسعت  به  توجه  با  لذا 
جمعیت در این مناطق جنوب نیاز به یک 
امکانات  تمام  با  روزی  شبانه  درمانی  مرکز 
بیمارستان  اورژانس  در حال حاضر  است.  
و  است  بالاستفاده  رضا)ع(  امام  قدیم 
درمانگاه  یک  محترم  مسئوالن  طلبد  می 
عمومی را در این مکان راه اندازی کنند تا 

به وقف نیز عمل شود.

گالیه شهروندان از عدم عمل به وعده راه اندازی مرکز درمانی در بیمارستان قدیم امام رضا)ع(؛

ضرورت راه اندازی درمانگاه عمومی دولتی

حسین یکی دیگر از اهالی در 
این باره بیان داشت: از گذشته 

مناطق مختلفی مثل؛ بدرآباد، آباده، 
حجت آباد و... از خدمات درمانی 
بیمارستان امام رضا)ع( استفاده می 
کردند اما با جابه جایی بیمارستان 
به نوعی خیلی از خدمات درمانی 
از این منطقه رفت و همان موقع 

مسئوالن قول راه اندازی یک مرکز 
درمانی در این منطقه را دادند تا 

اهالی این مناطق که بیش تر از قشر 
محروم جامعه هستند.
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سعید ملک محمدی: ابطال مجوز معدن کوه عرش خواسته مردم و 
دوستداران محیط زیست است، در این میان دوصدا تا عرش رسیده 

است.
صدای اول؛ تصور کردنش سخت است...

تصور کنید طبیعت اطراف شما خشک و بی روح باشد ، خبری از 
آب روان و سایه درختان کهنسال نباشد، صدای کبک و تیهو و سهره 
بگوش نرسد و کوکوی هدهد تو را به خاطرات ظهر گرم تابستان نبرد. 
تصور کنید گوسفندان بمیرند و گلوی چوپان  زخمی گرد مس ،نای 
برداشتن نی هم نداشته باشد.تصور کنید خیابان و کوچه های تنگ و 
باریک روستا که سرشار از رنگ و بوی سادگی سفره مادربزرگ است 

پر شود از سروصدای ماشین آالت ِغول پیکر پرسروصدا و دودزا...
تصور کنید خانه هایی که سالهای سال نفس گرم نیاکان هویتشان 
بخشیده و زنده با خاطرات آبا و اجدا دیست تخریب جبر زمان شود 
و تبدیل به بناهای ارباب پسندانه سران کارخانه و معدن. تصور کنید 
زادگاهمان که خیلی ها از سراسر کشور آرزوی اقامت یک شب آرام 
نامالیمات  از  کنند خسته  پیدا  فرصتی  و  دارند  را  هیاهویش  بی  و 
و  شود  نابود  آورند،  می  پناه  امنش  و  بکر  طبیعت  به  شهرنشینی، 
بمیرد! آنوقت زندگی ما چه اهمیتی دارد؟ زندگی،بی طبیعت، بی آب 
دارد؟! صدای دوم  و آسایش چه معنا  امنیت  بی   ، تازه  ، بی هوای 
،صدای گروهی اندک  ایست که  معدن توسعه می آورد، اشتغال رونق 

می گیرد...
صدای اول ؛ حکایت به جای درست کردن ابرو ، چشمش را خراب 
کردن است! وقتی نه آب باشد ، نه دام و درخت و نه هوای پاک چه 
توسعه ای؟ پتانسیل این دیار بر طبیعت گردی و گردشگری است، 

اگر بفکر توسعه هستید آنرا دریابید.              *فعال اجتماعی مدنی

سالم بر کوه عرش زیبا
خدا داده وطن را فرش دیبا
به کویت  پا نهاده مردمانی

که در دل عاشقند برتو نهانی
زدی از قلب بیرون،بر زبانی 

کنون وقت است شودنامت جهانی
تیزکرده نیش رویت بدنژادی

نجاتت می دهیم از چنگ نجاتی 
به پا خیزیم مردان دیارت

بیاییم قبله گاهت را زیارت 
صدای مردم از پیر وجوانت 
دهد دنیای پرمکر را بشارت

که هان آگاه باشید،  زنده ایم
کوه عرش را گر ببازیم، مرده ایم

کوه عرش سودای امروز همه 
زمعدن باز وسوداگر نداریم واهمه
بپاخیزیم،کنون وقت جهاد است

بگیریم دست هم،که بس ثواب است
خدای کوه عرش گردد چو خندان
که شادی و شعف مارا دو چندان

قدم رنجه کنیم تا کوه عرش
همه باهم کنیم اطراف آن فرش

ُکند صمصام با مردم شادمانی         شوند پیروز و بماند یادمانی

منطقه  اهالی  از  کثیری  جمع  خبر:  گروه 
برای  مجوزهای صادره  به  اعتراض  در  گوغر 
برخی معادن در مناطق کوهستانی و جنگلی 
منطقه  در  منطقه گوغر جمعه هفته گذشته 
اعتراض  این  در  اهالی  کردند.  تجمع  گودال 
آلودگی  محیطی،  زیست  عواقب  به  نسبت 
هوا، زمین و آب های منطقه ای، از بین رفتن 
چشم انداز و منظره گردشگری منطقه اظهار 
مجوزهای  لغو  خواستار  و  کردند  نگرانی 

صادره شدند. 
زیست،  محیط  کارشناسان  عقیده  به 
معادن در بخش استخراج با تخریب زمین ها، 
منابع  نابودی  همه  از  مهم تر  و  محیط زیست 
در  و  طبیعی(  منابع  )اتمام  تجدیدنشدنی 
بخش فرآوری، بحث پساب های سمی حاصل 
و  فرآوری  کارخانه های  تغلیظ  فرآیند  از 
اثرات مخرب زیست محیطی  در کنار میزان 
حوزه  این  چالش های  مهمترین  آب  مصرف 
اندازه  از  بیش  کرمان  استان  در  هستند. 
مجوز برای برداشت معادن صادر شده است 
که منابع آن در برخی مناطق محدود است 
ندارد،  تمام شدن هیچ جایگزینی  از  و پس 
جز مشکالت آلودگی و محیط زیستی برای 

مردم.

 تخریب منطقه زیبای گوغر
بهانه اشتغالزایی به   

گفت:  مراسم  این  در  گوغر  اهالی  از  یکی 
سیرجان  چهارگنبد  در  معدن  این  مشابه 
ناراضی هستند.  آنجا  اهالی  اکنون  که  است 
درختانشان خشک شده اند، آب های جاری 
را معدن  آلوده شده و آب های منطقه  آنها 
مناطق  درختان  برد.  می  مس  گنبد  تخت 
نابودی  حال  در  منطقه  آن  شعاع  در  بکر 
است و شاید توجیه برخی مسئوالن اشتغال 
نفر  چند  که  است  درست  اما  باشد  جوانان 
سر کار بروند ولی در عوض این منطق بکر 
خدادادی، زیبا تخریب و نابود شود؟  اشتغال 
بهترین  اینجا  صورتی که  در  قیمتی؟  چه  به 

پتانسیل گردشگری و اشتغالزایی را دارد. 

  تامین آب معدن مس عرش 
از کجاست؟

مجوز  به  انتقاد  با  معترضان  از  دیگر  یکی 
طبیعت  نظیر  بی  مناطق  در  معادن  برای 

که  است  چندی  کرد:  بیان  گوغر 
های  محور  از   یکی  آب  مساله 
کشور  داخل  های  تنش  و  اعتراضات 
شده است، اما رقابت بین کارخانه های 
غیر  و  غلط  های  نمایی  جا  با  که 
اند  کرده  رشد  قارچ  مثل  کارشناسی 
می  تهدید  را  مردم  زندگی  عرصه  و 

کنند. 
شود  بررسی  باید  گفت:  زدن  فریاد  با  او 
و  نماینده  فرماندار،  جمله  از  مسئوالن  که 
و  اقلیم  تغییر  به  توجه  با  غیره  و  استاندار 
صادر  به  اقدام  چگونه  استان  آب  کمبود 
مجوز برای این معادن آب بر می کنند؟ آب 

معدن مس عرش از کجا تامین می شود؟
 بخشی از مشکالت

 زیست محیطی معادن در گوغر
از  معدنی  مواد  سازی  خالص  و  استخراج 
است  خطرناک  طبیعت  برای  مس،  جمله 
قنوات  و  ها  برکه  ها،  رودخانه  از  بسیاری 
می  مواجه  ها  کارخانه  آلوده  های  آب  با 
اسیدی  تولید  باعث  مس  استخراج  شوند. 
می شود که به آب های جاری، چشمه ها، 
قنوات و زیرزمینی آسیب می زند. زدن چاه 
زیرزمین  های  آب  کاهش  باعث  منطقه  در 

شده و باعث خشکیدن ده ها چشمه و قنات 
بر  معدن مس،  استخراج سنگ  خواهد شد. 
روی طبیعت آثار منفی متعددی می گذارد 
خشک  و  درختان  تعداد  کاهش  جمله؛  از 

و  پرندگان  مهاجرت  یا  کاهش  آنها،  کردن 
اکسید  دی  کربن  میزان  افزایش  حیوانات، 
گلخانه  گازهای  افزایش  اکسیژن،  کاهش  و 
های  آب  سطحی،  های  آب  آلودگی  ای، 
دارد.  پی  در  را  خاک  آلودگی  و  زیرزمینی 
باران اسیدی  گازهای شیمیایی باعث بارش 
و  اهلی  جانوران  گیاهان،  قاتل  که  می شود 

وحشی و حتی خود اهالی است. 
عرش؛  کوه  مس  معدن  از  برداری  بهره  با 
گالبدان،  قالیی،  گوبین،  گودال،  روستاهای 
مارنوئیه  و  خمروتیه  هارموئیه،  گنبدان، 
عرش،  کوه  آالیندگی  با  شد.  خواهند  نابود 
شول،  ده  چهارکشت،  ساجر،  ده  روستاهای 
امیرآباد،  سبز،  چشمه  جفریز،  اندردری، 
خانی،  گدار،  مدیم  چهارطاق،  رستاق، 
نوروز  ده  و  کلهر  ده  خطیف،  چنارسوخته، 

آسیب جدی خواهند دید. 
پتانسیل های طبیعی   
 و بی نظیر منطقه گوغر

هوا،  و  آب  خوش  ای  منطقه  گوغر، 
خدادادی  و  بکر  های  جنگل  با  کوهستانی 
بودن  مناسب  با  دراز  سالیان  طی  که  است 
رشد  منطقه  در  مناسب  بارندگی  و  خاک 
عرش،  مزار،  گناورکان،  جنگل  اند.  کرده 
گوغر  نظیر  بی  مناطق  جمله  از   ... و  بندر 
هستند که تاکنون دست نخورده باقی مانده 
توسعه  برای  مناسبی  بسیار  پتانسیل  از  و 
کرمان  استان  در  توریسم  و  گردشگری 
برخوردار هستند که اگر مسئوالن زیرسازی 
های الزم را مهیاکنند خود مردم می توانند 
دست  به  صنعت  این  از  باالیی  درآمدهای 
آورند. بسیاری از روستاهای منطقه گوغر از 
جاده  قبیل  از  ساختی  زیر  امکانات  حداقل 
آسفالت، آب آشامیدنی و گاز برخوردار 
اهالی  نبوده و همین باعث عدم رغبت 
این مناطق  به  برای سفر  و گردشگران 
شدن  مهیا  صورت  در  که  است  بوده 
آسفالت  به خصوص جاده  امکانات  این 
است.  موثر  بسیار  منطقه  پیشرفت  در 
لذا منطقه کوهستانی، بکر و خدادادی 
گردشگری  باالی  پتانسیل  دارای  گوغر 

بوم گردی است که در صورت  و 
تواند  می  مسئوالن  حمایت 
باالیی  درآمدزایی  با  اشتغالزایی 
را برای اهالی منطقه گوغر در پی 

داشته باشد. 
 منطقه گوغر 

برای گردشگری آفریده
 شده است

یکی  گردشگری  که  حالی  در 
از صنایع درآمدزا در جهان است 
فرصت های  یک دهم  به طوری که 
شغلی در دنیا از حوزه گردشگری 
توسعه  زمینه  در  موانعی  و  است 
گردشگر  جذب  و  گردشگری 
مرتفع  بایستی  که  دارد  وجود 
نقش  می توانند  مردم  و  شوند 

کنند. ایفا  گردشگری  بحث  در  را  اصلی 
به  زیادی شغل  تعداد  توریسم  و  گردشگری 
پتانسیل  موضوع  این  در  که  افرادی  همه 

دارند فراهم می کند. 
گوغر می تواند یکی از قطب های صنعت 
صنعت  شود.  کرمان  استان  گردشگری 
مختلفی  های  بخش  توسعه  باعث  توریسم 
محل  نقل،  و  حمل  شامل  که  شوند  می 
سرگرمی،  و  تفریح  ها،  رستوران  اقامت، 
صنایع دستی و فروش محصوالت کشاورزی 
اهمیت  است.   )... قیسی،  گردو،  محلی) 
که  آنجاست  تا  جهان  در  توریسم  صنعت 
از  رهایی  راستای  در  کشورها  از  بسیاری 
اقتصاد تک مایه ای به این صنعت و ارتقای 
استان  در  گوغر  منطقه  اند.  آمده  روی  آن 
کرمان دارای پتانسیل خدادادی بی نظیری 

در این قسمت است. 
های  جنگل  کشیده،  فلک  سربه  کوه های 
مرکز  به  نزدیکی  سرد،  و  خنک  هوای  بکر، 
از  استان  مجاور  های  شهرستان  و  استان 
بدون  ترکیه  پتانسیل ها است. کشور  جمله 
صنعت  با  گاز  و  نفت  غنی،  معادن  داشتن 
سال  دو  این  از  جدای  )البته  گردشگری 
کرونا( کشورش را مدیریت می کند و به یک 

کشور پیشرفته منطقه تبدیل شده است.

در تجمع اعتراضی اهالی منطقه گوغر به مجوزهای صادره معدنی مطرح شد؛

تخریب منطقه کوهستانی گوغر به بهانه اشتغال زایی
کوه عرش، خط قرمز اهالی منطقه گوغر است          هنر برخی مسئوالن، بیابان کردن منطقه است 

 نابودی روستاهای گودال، گوبین، قالیی، گالبدان، گنبدان و هارموئیه 

 پتانسیل ویژه گوغر در توسعه صنعت توریسم و گردشگری است

دو صدا تا عرش 

 روستاهای ده ساجر، چهارکشت، 
اندردری، جفریز، چشمه سبز، امیرآباد، رستاق، 

چهارطاق، مدیم گدار، خانی، چنارسوخته، 
خطیف، ده کلهر و ده نوروز آسیب های جدی 

خواهند دید



تولد نوزاد در آمبوالنس
های  فوریت  سفیدپوشان  دستان  در  عجول  نوزاد  خبر:  گروه 

پزشکی شهرستان سیرجان در هفته گذشته به دنیا آمد.
به گزارش روابط عمومی اورژانس115 سیرجان، به دنبال تماس 
با  مرکز ارتباطات اورژانس سیرجان مبنی بر شروع دردهای زایمانی 
زمان  در  شد.  اعزام  محل  به  کد  نزدیکترین  بالفاصله  باردار  مادر 
رسیدن بر بالین مادرباردار مراحل زایمان آغاز شده بود که با تالش 
پرسنل شیفت آقایان مجتبی ایران نژاد، میثم یزدی در سالمت کامل 
نوزاد به دنیا آمد و پس از انجام اقدامات اولیه، مادر و نوزاد جهت 
امام رضا )ع(  منتقل  دریافت مراقبت های بیشتر  به بیمارستان 

شدند. 

اطفا حریق خودروی در فخرآباد 
به  مزدا  خودرو  دستگاه  یک  سوزی  آتش  وقوع  حوادث:  گروه 
سامانه 125 اطالع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی سیرجان 

بالفاصله آتش نشانان ایستگاه شماره یک را به فخرآباد اعزام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان، محمدرضا 
رجبی، فرمانده عملیات اعزامی به محل آتش سوزی گفت: هنگام 
رسیدن آتش نشانان به محل حادثه ابتدا برق خودرو قطع گردید 
و با استفاده از لوله های آبرسان عملیات اطفا حریق انجام شد. وی 
ادامه داد: حریق مهار و از شعله وری مجدد و سرایت به قسمت های 
دیگر جلوگیری شد و آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی به ماموریت 
خود پایان دادند. او اضافه کرد: جواد موسایی پور ، یدا... شهاب الدین 

پرسنل شرکت کننده در این عملیات بودند. 

کشف 300 میلیون ریال پوشاک و کفش قاچاق از اتوبوس

گروه حوادث: سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان از کشف و 
ضبط 300 میلیون ریال پوشاک و کفش قاچاق از یک اتوبوس در این 

شهرستان خبرداد.
ماموران  افزود:  خبر  این  اعالم  با  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
مبارزه با قاچاق کاال شهرستان با کنترل خودروی های عبوری محور 
مواصالتی شهرستان به یک اتوبوس مسافربری مشکوک و پس از 
بررسی مقداری البسه و کفش قاچاق کشف و ضبط می کنند. ور 
در ادامه اظهار داشت: ارزش ریالی کاالهای کشف شده 3۰۰ میلیون 
ریال است که در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده تنظیم 

شده تحویل مقامات قضایی شدند.

نجات باکالن گرفتار در استخر صنعتی
زیست  محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  مدیر  خبر:  گروه 
سیرجان از نجات جان باکالن آسیب دیده ای  که در استخر شرکت 

صنعتی فوالد کاویان گرفتار شده بود خبر داد.
 صادق ُخزیمه با اعالم این مطلب گفت: یکی از دوستداران طبیعت 
با ارسال ویدئویی از یک پیج خبری مبنی بر گرفتار شدن پرنده ای 
موسوم به باکالن در یک استخر صنعتی مرا از این موضوع آگاه کرد 
با  اعزام شدم و  از هماهنگی های الزم بالفاصله به محل  که پس 
همکاری پرسنل شرکت فوالد کاویان در عملیاتی 2 ساعته و بدون 
امکاناتی خاص باالخره موفق شدیم این پرنده را که توان پرواز نداشت 
زنده گیری کنیم. او در ادامه افزود: این باکالن به مرکز بازپروری 
حیات وحش آسیب دیده منتقل شد تا پس از رسیدگی و درمان در 

طبیعت رهاسازی می شود.

خبرحوادث  5 حوادث شنبه 11 دی 1400، شماره 307 ، سال هفتم نسیـم امید

در پی فوت چند کودک از جمله کودک 
5 ساله در اثر انسداد کشک در گلو؛

نحوه خارج کردن اجسام از گلوی کودک

نسیم امید: هفته گذشته چند کودک از جمله کودک 5 ساله پس 
از گیر کردن کشک در گلو فوت کرد. گیرکردن اجسام در گلوی 
کودک در حین خوردن و یا بازی کردن به مراتب اتفاق می افتد که 
با انجام چند حرکت و عکس العمل درست می توان شی را از گلوی 

کودک خارج کرد.
از مهم ترین و خطرناک ترین اجسام که باید دور از دسترس بچه 
ها باشند ، آجیل و به خصوص بادام زمینی، دانه های برشته غالت، 
تکه های میوه و هسته آن ها، آب نبات، ذرت، تخمه آفتابگردان و 
هندوانه، اسباب بازی های کوچک، اجسام گرد و براق هستند. نشانه 
ها و عالئم ماندن چیزی در گلوی کودک در مرحله اول پس از ورود 
جسم خارجی به مجاری تنفسی کودک با عالئمی مانند: سرفه های 
شدید، گریه و ضعف کودک، کبود شدن و حالت تهوع روبرو می 
شود و در مرحله دوم بعد از چند دقیقه بیمار خسته شده و سرفه 
ها متوقف می شود . این مرحله بسیار گول زننده و خطرناک است 
که اطرافیان فکر می کنند خطر رفع شده است و در مرحله آخر 

عوارضی مانند تنگی نفس، عفونت و مرگ  به وجود می آید.
به پشت کودک زدن: روی یک صندلی بنشینید، سر کودک را 
رو به پایین روی ران خود قرار دهید و وزن او را روی دست چپ 
بیاندازید و مراقب سر کودک باشید و با دست چپ آن را کنترل 
کنید. از کف دست راست خود استفاده کنید و به باالی کمر کودک 
بزنید، دقیقان بین دو شانه . این ضربه زدن باید نسبتا محکم باشد 
اما نباید به گونه ای باشد که به کوک آسیب برساند و فشار باید در 
حدی باشد که غذا بتواند از گلوی کودک خارج شود ، نه بیشتر.  
نفس  که  ببینید  و  دارید  نگه  و سپس دست  بزنید  بار ضربه  پنج 
کشیدن کودک صحیح است یا خیر . اگر هیچ پیشرفتی مشاهده 

نکردید، بهتر است به این کار ادامه دهید.
فشار روی سینه: اگر این به پشت زدن به کودک کمک نکند، 
روش فشار به سینه را انتخاب کنید و همچنان مثل وضعیت قبل 
روی صندلی بنشینید. کودک را برگردانید ، به طوری که صورت او 
رو به باال باشد . پوزیشن کودک باید به همان شکل تکنیک قبلی 
باشد ، با این تفاوت که صورتش رو به باالست. از انگشت اشاره و 
انگشت وسط استفاده کرده و استخوان سینه کودک را لمس کنید . 
زمانی که این استخوان را پیدا کردید، بهتر است پنج بار این فشار را 
وارد کنید. دو ثانیه مکث کنید تا ببینید که کودک پیشرفتی کرده 

است یا خیر و اگر پیشرفتی ندیدید، ضربه ها را کمی تیزتر کنید.
    حال اگر بعد از این دو روش دیدید که کودک هوشیار است، 
دوباره باید این دو روش را ادامه دهید  گرچه که اگر کودک هیچ 
عالئمی از بهبودی نشان نداد و ناهوشیار به نظر می رسید، سریعا 

او را احیا کنید.
احیا  از روش  نداد،  هایتان جواب  زمانی که تالش  احیا کردن: 
کردن استفاده کنید . احیا کردن برای کسی است که هوشیار نیست 
و به سختی نفس می کشد. کودک را به کمر روی یک سطح صاف 
بخوابانید. سر او را صاف و پاهای او را نیز صاف نگه دارید . دهان 
خود را روی دهان بسته کودک قرار دهید و دو تا نفس را با سرعت 

باال به او بدهید و چهار بار این نفس های دوتایی را تکرار کنید.

گروه حوادث: سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان 
از دستگیری سارق تابلو ها، عالئم و تجهیزات شهری در 

هفته گذشته خبرداد.
سرهنگ منصور رمضان نژاد با اعالم این خبر گفت: 
در پی وقوع چند فقره سرقت تابلوها، عالئم و تجهیزات 
معابر شهری رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران 

انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: ماموران نیروی انتظامی در حین 

در حال   را  فردی  در سطح شهر،  زنی هدفمند  گشت 
دستگیر  بالفاصله  و  مشاهده  وعالئم  تابلو ها  فروش 
کردند که این دستگیری منجر به شناسایی یک مالخر و 
دستگیری آن شد. سرهنگ رمضان نژاد با اشاره به کشف 
مقادیری تابلوی مسروقه از مخفیگاه متهم تصریح کرد: 
این فرد در بازجویی های به عمل آمده سرقت تابلو ها، 
عالئم و تجهیزات شهری و فروش آن ها اعتراف کرد و 

متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  حوادث:  گروه 
سیرجان از پوشش 101 عملیات توسط این سازمان در 

آذر ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان، 
آتش پاد سوم رضا یوسفی با اعالم این مطلب بیان کرد: 
58 مورد اطفا حریق و 43 مورد عملیات امداد و نجات 
ایمنی در  به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت مسائل 

سیرجان اتفاق افتاده است.
او در ادامه افرود: آذر ماه در مجموع 58 حریق اتفاق 
افتاده است که از این تعداد 15مورد مربوط به وسایل 
نقلیه، 1۰ مورد مربوط به مواد پسماند و بازیافتی، ، 9 
مورد مربوط به منازل مسکونی،5 مورد مربوط به مراکز 
درختان، 5  و  سبز  فضای  به  مربوط  مورد   5 ، تجاری 

مورد عملیات پیشگیرانه ، 1 مورد مربوط به اداری ، 1 
مورد مربوط به تاسیسات برق شهری ، 1 مورد مربوط به 

تعمیرگاه  و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است .
مدیرعامل سازمان آتش نشانی همچنین به انجام 43 
مورد عملیات امداد و نجات اشاره کرد و افزود: از این 
تعداد 16 مورد حیوانات خطرناک و آزار دهنده، 8 مورد 
رها سازی محبوس شدگان ، 6 مورد آسانسور ، 3 مورد 
مربوط به نشت گاز ،  2 مورد برش انگشتر و رها سازی 
مورد   1، خودرویی  تصادفات  امداد  مورد   1  ، انگشت 
ریزش آوار ، 1 مورد مربوط به عملیات چاه ، 1 مورد 
مربوط به سقوط از ارتفاع ، 1 مورد مربوط به آب گرفتی 

و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است.
آتشپاد یوسفی نقش شهروندان در کاهش ناایمنی های 

شهر و محیط زندگی خود را بسیار موثر دانست و گفت 
: شهروندان به توصیه های ایمنی توجه داشته باشند و 
قبل از انجام هرگونه کاری نکات ایمنی مربوطه را رعایت 
کنند تا از بروز حوادث پیشگیری نمایند، سامانه 125 

اعالم حوادث به صورت شبانه روز خدمت گذار است .

سرهنگ رمضان نژاد، سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان:

دستگیری سارق تابلو های شهری 

یوسفی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری سیرجان:

101 عملیات در آذر ماه 1400

عملکرد  از  ملت  بانک  کارکنان  و  رئیس  خبر:  گروه 
در  فرماندهی  این  شناس  وظیفه  مامور  هوشمندانه 
پیشگیری از وقوع آتش سوزی در این بانک تقدیر کردند. 
تشریح  در  سیرجان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
قبل حوالی ساعت 2۰  داشت: چندی  اظهار  این خبر 
ششم آذرماه فرمانده یگان فوریت های پلیس 11۰ این 
فرماندهی با یک واحد گشت در خیابان ولی عصر در 
حال گشت زنی بوده است که متوجه دود و شعله های 

آتش محوطه بانک ملت شعبه امام رضا می شود .
سرهنگ منصور رمضان نژاد در ادامه افزود: این مامور 
آتش  شروع  متوجه  محل  در  حضور  با  شناس  وظیفه 

سوزی در این بانک شده و با تماس فوری با آتش نشانی 
و همچنین در ادامه با یاری رساندن به ماموران آتش 

نشانی از گسترش شعله های آتش جلوگیری می کند.
وظیفه  مامور  موقع  به  این عمل  کرد:  او خاطرنشان 
شناس که مانع از آتش سوزی گسترده و ایراد خسارت 
سنگین به این موسسه مالی شد از چشم مسوالن بانک، 
مردم و عابران دور نماند و برخی نسبت به انتشار آن در 

پیام رسان های مختلف اقدام کردند.
داشت:  بیان  سیرجان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
این  از  دعوت  با  ملت  بانک  مسئوالن  راستا  همین  در 
همکاران  از  نفر   7 از  همچنین  و  وی  از  همکارمان، 

انتظامی که در پیشگیری از حادثه آتش سوزی بانک 
نقش موثر داشتند تقدیر کردند.

سرهنگ رمضان نژاد با اشاره به وقوع موارد متعددی 
از امدادرسانی ماموران تیم های گشت انتظامی و راهور 
به شهروندان در ساعات مختلف شبانه روز تصریح کرد: 
و  اصناف  اطالعات  بانک  آوری  جمع  دالیل  از  یکی 
صاحبان مشاغل و برخی اطالعات از ساکنین هر کوی 
و محله از سوی کالنتری و دیگر رده های انتظامی این 
است که در صورت وقوع چنین حوادثی بتوانیم صاحب 
آن مکان را مطلع و از وقوع حوادث و افزیش حجم آن 

ها بکاهیم.

تقدیر از مامور پلیس سیرجان برای پیشگیری از آتش سوزی بانک 



به مناسبت 18 دی ماه، روز گردشگری مقاومت؛

غبار بی توجهی بر چهره آثار تاریخی سیرجان
میراث فرهنگی،  مدیر کل  فعالی  فریدون  فرهنگ:  گروه 
گردشگری  جلسه  در  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
مقاومت در اتاق بازرگانی کرمان از نامگذاری 18دی ماه به عنوان 
روز گردشگری مقاومت خبر داد  و گفت: »در حال حاضر سند 
حال  در  کرمان  بازرگانی  اتاق  همکاری  با  مقاومت  گردشگری 
از  نوع  این  ترویج  و  توسعه  به  اقدام  آن  براساس  تا  است  تدوین 

گردشگری شود.«
و  استان  برای  گردشگری  اهمیت  دهنده  نشان  موضوع  این 
شهرستان است که پس از موفقیت های نسبی در مهار ویروس 
کرونا و توسعه دامنه واکسیناسیون انتظارها برای تحول در حوزه 
های گردشگری نیز بیش از پیش شکل گرفته و امید آن می رود 
که شاهد تجدید حیات این بخش در استان و سیرجان در سال 
14۰1 باشیم، اما با وجود این که چند ماهی به سال جدید نمانده 

اتفاق خاصی در شهرستان صورت نگرفته است. 
انجام  گردشگری  حوزه  مناسب  رشد  عدم  دالیل  از  یکی 
به صورت  دانشگاهی  و  دولتی  خصوصی،  بخش  فعالیت های 
جزیره ای است به طوری که هر بخش کارهایی را انجام می دهد که 
منجر به نتایج مثبت نمی شود و به دلیل عدم هماهنگی، صنعت 

گردشگری درسیرجان پیشرفت محسوسی نداشته است. 
به طوری که  از صنایع درآمدزا در جهان است  گردشگری یکی 
و  است  گردشگری  حوزه  از  دنیا  در  شغلی  فرصت های  یک دهم 
موانعی در زمینه توسعه گردشگری و جذب گردشگر وجود دارد 
که بایستی مرتفع و محور های گردشگری سیرجان تعریف و آماده 
شوند و فعاالن اصلی گردشگری بخش خصوصی هستند؛ و این 
شهرستان هم شاهراه اقتصادی است و مردم می توانند نقش اصلی 

را در بحث گردشگری ایفا کنند.
نبود  گردشگری سیرجان هست،  بحث  در  که  دیگری  مشکل 
یک برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده برای احیا و گسترش 
های  سال  در  نوعی  به   ، گردشکری  وضعیت  پیرامون  تبلیغات 
اما  تاریخی در سیرجان مرمت شدند  بناهای  گذشته یک سری 
به دلیل تعریف نشدن کاربری مناسب رها شدند و با بي توجهي از 
سوي مسئوالن مواجه شده  و این اماکن به حال خود رها شده  و 
به مامني براي معتادان و ولگردها تبدیل شده اند. هر چه بودجه 

تاکنون هزینه  شده بی فایده بوده است 
ابنیه  با  مقایسه  در  سیرجان  تاریخي  ابنیه  که  گفت  می توان 
تاریخي شهرهاي پرگردشگر چیزي کمتر ندارد و می توان؛ بادگیر 
چپقی، بناي شاه فیروز، قلعه سنگ سیرجان، یخدان هاي دوقلو و... 
به  معماري سیرجان  کارشناسان  عقیده  به  برد. همچنین  نام  را 
این چند اثر ختم نمي شود، خانه شوکت خان سعیدي، خانه حاج 
قدیمي،  کاروانسراهاي  و  حمام ها  دوقلو،  بازارهاي  راسته  رشید، 
قلعه میرزبیر ، باغ شاپور در پاریز، بادگیرهاي عهد سالجقه، برج ها 
و آسیاب آبي قدیمي و زیرزمین هاي منحصر به فرد و آب انبارها 
و سایر آثار دیگر را دارد و با این وجود روشنی فاصله گردشگری 

شهر ما نسبت به دیگر شهر ها و استان مشخص می شود.

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

09162756265 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com

مکتب سلیمانی در خداترسی،
 ساده زیستی و عملگرایی است 

سلیمانی  قاسم  سردار  شهید  عباسپور:  مهدی 
فروردین سال 1335 در روستای قنات ملک رابر کرمان 
چشم به جهان گشود. شاید کمترکسی فکر میکرد که 
روزی خار چشم  ای مذهبی  از خانواده  روستایی  یک 
با  انقالب  اوایل  در  سلیمانی  شود.  جهان  ابرقدرتان 
نهاد  این  به  به صورت رسمی  پاسداران  تاسیس سپاه 
تحمیلی،  جنگ  در  تالش  ها  سال  از  پس  و  پیوست 

فرماندهی لشکر 41 ثارا... استان کرمان و فرماندهی نیروی قدس سپاه و کسب 
درجه سرلشکری و نشان های فتح و ذوالفقار )باالترین نشان نظامی ایران( و 
خدمت صادقانه سرانجام  شامگاه سیزدهم دی 1398 به دستور دونالد ترامپ 
رئیس جمهور منفور وقت آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد مورد 
حمله پهبادی قرار گرفت و به همراه رفیق و یار دیرین خود ابومهدی، فرمانده 
نیروهای شبه نظامی عراق و سردار حسین پور جعفری به شهادت که آرزوی 
آشکارش بود رسید. شهید سلیمانی دارای خصایص بیشماری بود که به ذکر 

چهار ویژگی ناب این شهید واالمقام می پردازیم.
1- ایمان و اعتقاد به خداوند متعال و توجه ویژه به اهل بیت )ع( و اخالص 
بی نظیر، در بین مردم ایران و کشورهای اسالمی به فردی محبوب تبدیل شده 

که نشان داد اخالص و محبت مرزها را از بین می برد.
2- والیت مداری از ویژگی های خاص شهید بود که در سالهای عمر خود 
نشان داد که همیشه تابع ولی بود تا بتوان از  سختی ها به خوبی عبور کرد و 

به واقع سلیمانی نماد انقالبی تمام عیار بود.
3-شجاعت، فداکاری و استکبارستیزی شهید سلیمانی شهره خاص و عام 
بود بمعنای واقعی  اشداء علی الکفار و رحماء و بینهما   در وجود ایشان بود و 
با عشق به انسانیت و مستضعفان وتحلیل و درک مسائل نظامی  از هیچ چیز 

ترسی نداشت.
4- ساده زیستی، دوری از تجمالت  و اشرافی گری ویژگی دیگر شهید بود 
که از کمترین امکانات زندگی در انقالب بهره برد که در محبوبیت ایشان بسیار 

تاثیر گذار بود.
دومین سالگرد این شهید بزرگوار در حالی برگزار می شود که در این دو 
سال تعداد زیادی از مسئوالن کشور خود را مرید او دانسته ولی متاسفانه در 
عمل چیز دیگری را مشاهده می کنیم در واقع تفکر  و مکتب سلیمانی در 
خداترسی، حفظ کرامت انسانی، ساده زیستی و عملگرایی خالصه شده که می 
طلبد مدیران کشور  ومردم تفکر شهید را با عمل جهادی و خدمت بی منت 
ترویج دهند و همانند ایشان زندگی ساده را بر اشرافی گری و رانت خواری 
ترحیح دهیم هر چند اقدامات فرهنگی تاثیر گذار است اما با صرف سخنرانی 
و نصب چند بنر و... ترویج مکتبی صورت نخواهد گرفت، همچنان که آقای 
رئیسی، ریاست جمهور در سخنان هفته قبل خود اعالم نمود: تناقض در سخن 
و عمل اعتماد مردم را مخدوش می کند.            * فعال فرهنگی اجتماعی

 یادداشت

ویژه

لزوم شایسته ساالری در هرگونه تغییر و نصب
ایسنا: آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه دولت سیزدهم باید صادق الوعد باشد و وعده ای 
ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم، اظهار داشت: بزرگترین 
سرمایه دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در 
سخن و عمل این اعتماد را مخدوش می کند. رئیسی با 

تاکید بر لزوم شایسته ساالری در هرگونه تغییر و نصب در دولت، اظهار داشت: 
اگر بنا بر ابقاء مدیران زیر مجموعه خود دارید و یا اگر جابجایی مدیری را ضروری 
می دانید، در این کار تسریع کنید؛ چرا که بدنه اجرایی کشور باید در اجرای 

برنامه های تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.

اپلیکیشن اندروید » بیمه سالمت من «
دانشکده علوم پزشکی: مهدی موحدیان، رییس 

بیمه سالمت سیرجان نیز با تأکید بر حذف دفترچه های 
بیمه و نسخ کاغذی کلیه خدمات درمانی تجویزی توسط 
پزشکان گفت: از ابتدای امسال نسخه الکترونیک جایگزین 
نسخ کاغذی شده و هنگام مراجعه به پزشک، کد رهگیری 
5 رقمی برای بیمار صادر می شود که به شماره تلفن همراه فرد بیمه شده پیامک 
می شود. این کد رهگیری به همراه فاکتوری که از مؤسسات پاراکلینیک دریافت 
می کنید برای بیمه تکمیلی نیز کاربرد دارد. وی گفت: همشهریان عزیز همچنین 
می توانند با نصب اپلیکیشن اندروید » بیمه سالمت من « از طریق کافه بازار، 

به کد رهگیری و سوابق پزشکی خود دسترسی داشته باشند.

مس سرچشمه از مناطق بزرگ آالینده است
انجمن مس ایران: حجت االسالم حسین جاللی، نماینده 
رفسنجان اظهار کرد: طبق نقشه های ماهواره ای مجتمع 
مس سرچشمه رفسنجان از مناطق بزرگ آالینده است، 
ضمن اینکه با مشکالت دیگری مشکل وجود بیش از حد 
استاندارد آرسینک در آب شهرستان مواجه هستیم که 
مسئوالن باید برای نفع آنها تدابیری بیندیشند. وی با اشاره به اشتغالزایی برخی 
صنایع در شهرستان های همجوار رفسنجان با بهره گیری از جوانان بومی گفت: 

نیروگاه 5۰۰ مگاواتی و کارخانه تولید ماده شیمیایی در رفسنجان هستند 
که چندماه بعد از کلنگ زنی شاهد شروع عملیات اجرایی نیستند.

برخورد با مداخالت غیرقانونی در امور پزشکی 
کرمان امروز: یدا... موحد، رییس کل دادگستری استان 
کرمان با اشاره به این مطلب که حضور پزشکان نام آشنا 
در هیات مدیره نظام پزشکی فرصتی را فراهم می کند 
که خدمات شایسته ای به جامعه ارائه شود، گفت: باید 
بر مبنای همفکری و تعامل بین مجموعه قضایی، نظام 

پزشکی و ضابطان قضایی زمینه ای را فراهم کنیم تا از مداخالت غیرقانونی در 
امور پزشکی جلوگیری شده و صیانت از شان و جایگاه پزشکی و کادر سالمت 
به بهترین شکل ممکن انجام شود. او بر تشکیل کمیته ای مشترک برای پیگیری 
موضوعات مرتبط با امور پزشکی تاکید کرد و گفت: پیش نویس تفاهم نامه 

مشترک بین دادگستری استان کرمان و نظام پزشکی تدوین شده است.
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