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تیترها

مرگ پايان راه نيست
  آخر  6

  آخر  6

در مراسم تجليل از ملی پوشان فوتبال باشگاه شهرداری بيان شد؛

حمایت از تیم فوتبال بانوان
 در دستور کار شهرداری است

دست رد مردم
 بر وعده یارانه نقدی

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر 2

از  دوره  این  تبلیغات  در  توجه  قابل  موارد  از  یکی  امید:  نسیم   
انتخابات ریاست جمهوری، وعده پرداخت یارانه زیادی بود. محسن 
رضایی از پرداخت یارانه 450000 تومانی به هر فرد، پرداخت حقوق 
به خانم های خانه دار و قاضی زاده از پرداخت وام 500 میلیون تومانی 
سیاستی  را  یارانه  اقتصادی  گفت.کارشناسان  جوان  زوج های  به 

پوپولیستی ) مردم فریب( برای جلب رضایت مردم می دانند... 

هفته نامه نسیـم امید

شعارهای پوپوليستی برخی نامزدها در انتخابات اخير؛

توسل به وعده های معیشتی
از جمله شعارهای  افراد  به همه  یارانه 450 هزار تومانی  برگزار شد. دادن وعده هایی نظیر  انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته  امید: سیزدهمین  نسیم 
پوپولیستی برخی نامزدها در انتخابات اخیر بود.  پوپولیسم دارای چند ویژگی اساسی است: تقدم حال بر آینده، توسل به وعده های معیشتی، نفرت آفرینی در 

جامعه، ترجیح عوام بر نخبگان و...

معرفت

  خبر  2  آخر 6

خدامی، منتخب اول شورای شهر دوره ششم:

به شورای ششم 
خوشبين هستم

  شهر  3

رضايی، سرمربی تيم واليبال فوالد ايرانيان: 

از پتانسيل مربيان و بازيکنان
 سيرجانی استفاده می شود

  شهر  3

فريدونی، مسئول ستاد ملی
 »ائتالف نيروهای مولد انقالب اسالمی«:

مبارزه با فساد
 و حمايت از نيروهای مولد کشور

  جامعه  4

عکس: سجاد حيدری فرد

درپی حفاری و جدول کشی مجدد خیابان غفاری؛

درختان به  آسیب  و  کاهش عرض خیابان 



2 نسیـم امیدخبر   سرمقاله

نسیم امید: سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته 
برگزار شد. دادن وعده هایی نظیر یارانه 450 هزار تومانی به همه افراد 
بود.   اخیر  انتخابات  نامزدها در  پوپولیستی برخی  از جمله شعارهای 
پوپولیسم دارای چند ویژگی اساسی است: تقدم حال بر آینده، توسل به 
وعده های معیشتی، نفرت آفرینی در جامعه، ترجیح عوام بر نخبگان و...

نمونه عینی و متاخر پوپولیسم را می توان در ونزوئال مشاهده نمود. 
قحطی، فقر، تورم و... نتیجه چند دهه حاکمیت پوپولیستها بر کشوری 
است که در دو دهه آخر قرن بیستم می رفت به الگویی برای توسعه 
در آمریکاي التین تبدیل شده بود اما در اوایل قرن بیست و یکم در 
تله پوپولیسم افتاد تا تبدیل به عبرتی برای همگان گردد. نکته حائز 
اهمیت این است که هیچ کشوری، از جمله ایران، از خطر پوپولیسم 
در امان نیست. برای آشنایی با این طرز تفکر در ایران، به 20 نمونه از 
مطالباتشان اشاره می نمایم. بدیهی است که این مطالبات ُحسن و قبح 
ذاتی ندارند و علیرغم اینکه برای شرایط کنونی کشور نامناسب هستند، 
ممکن است در شرایط زمانی و مکانی دیگری، مناسب باشند. ضمنا 

عبارات داخل پرانتز، توجیحات احتمالی پوپولیستها است:
1.  افزایش دستمزد کارمندان و کارگران )بهبود معیشت اقشار حقوق 

بگیر(
2.  تک نرخی شدن و تثبیت دالر برای همه نیازهای کشور )ثبات 

اقتصادی+کنترل تورم(
3.  تثبیت قیمت آب، برق و گاز )افزایش رفاه جامعه(

4.  اجرای طرح تحول سالمت )سالمت مردم(
خودروهای  بودن  )پرمصرف  گازوئیل  و  بنزین  قیمت  تثبیت    .5

داخلی+ضعف حمل و نقل عمومی+کنترل تورم(
شادابی  و  سفر  )افزایش  کشور  از  خروج  عوارض  افزایش  عدم    .6

جامعه(
7.  کاهش بیمه و مالیات نیروی کار )حمایت از اقشار آسیب پذیر(

دوران  از  سریعتر  مندی  )بهره  موعد  از  پیش  بازنشستگی    .8
بازنشستگی+استخدام نیروهای جدید(

9.  تکلیف بانکها به افزایش وام قرض الحسنه ازدواج )تسهیل ازدواج 
جوانان(

10.  تکلیف بانکها به ارائه تسهیالت کم بهره به تولیدکنندگان )رونق 
اقتصادی(

11.  تبدیل شهرها به شهرستان )توزیع متوازن امکانات دولتی(
12. گسترش دامنه دریافت کنندگان دالر 4200 تومانی )اهمیت 

فالن کاال(
13.  استخدام دولتی )کاهش بیکاری جوانان(

موارد فوق، تنها بخش کوچکی از مطالبات بی پایان پوپولیستهای 
وطنی است. ویژگی مشترک وعده های ایشان این است که هرچند در 
کوتاه مدت به مذاق عوام خوش می آید اما در بلندمدت، همین عوام، 

بیشترین آسیب را می بینند. 
متاسفانه فضاي مجازی، در کنار محاسن فراوانش، به ابزاری برای 
که  است  شده  تبدیل  تحلیل(  قالب  )در  اقتصادی  خزعبالت  انتشار 
ویژگی مشترکشان، از یکسو افزایش انتظارات در جامعه و از سوی دیگر 
بدتر از واقع، نشان دادن شرایط اقتصادی کشور است. متاسفانه چنین 

فضایی، بستری مناسب برای پرورش پوپولیسم ایجاد نموده است.
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تقدیر  و  استقبال  آیین  خبر:  گروه 
تیم  پوش  ملی  مربی  و  بازیکنان  از 
سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال 
کافا  المللی  بین  مسابقات  در  حاضر 
چهارشنبه  تاجیکستان،  کشور  در 
هفته گذشته در شهرداری سیرجان 

برگزار شد.
باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم  این  در  سیرجان،  شهرداری 
از  چند  تنی  و  شهردار  حضور  با  که 
معاونین، اعضای هیات مدیره باشگاه، 
مدیر  شهر،  شورای  اعضای  و  رییس 
جوانان،  و  ورزش  اداره  معاونین  و 
مسئوالن باشگاه های گل گهر، آرمان 
هیات  مدیران  گهرزمین،  و  گهر 
حوزه  فعاالن  و  پیشکسوتان  فوتبال، 
مریم  از  شد،  برگزار  سیرجان  ورزش 
عرفانی،  زهره  نجاتی)مربی(،  جهان 
رقیه  ستوده،  فاطمه  سروری،  مریم 
ملی  فروزنده  هستی  و  نسب  جالل 
چترنور  افسانه  و  جوانان  تیم  پوشان 
خانم گل لیگ برتر و عضو تیم ملی 
فوتبال بزرگساالن استقبال و قدردانی 

شد.
سیرجان  شهردار  نیا  سروش  رضا 
در این مراسم ضمن قدردانی از ملی 
از  نفر   16 ارزشمند  حضور  پوشان، 
بازیکنان تیم فوتبال بانوان شهرداری 
پیشرفت  و  افتخار  مایه  را  سیرجان 
حاصل  و  سیرجان  در  بانوان  ورزش 
پیشرفت  از  ناشی  زیربنایی  کار  یک 
و  دانست  سیرجان  در  بانوان  ورزش 
گفت: یکی از اتفاقات بزرگ ارزشمند 
حضور  کشور  و  استان  فوتبال  حوزه 
تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان 
برای اولین بار در تاریخ فوتبال بانوان 
است  آسیا  باشگاه های  جام  در  ایران 
آفرین  افتخار  و  تاریخی  رخداد  که 
استان  فوتبال  و  سیرجان  شهر  برای 

کرمان خواهد بود.
وی در خصوص رفع مشکالت مالی 
مسابقات  در  حضور  برای  تیم  این 
آسیایی گفت: ما حمایت همه جانبه 
از تیم فوتبال بانوان را در دستور کار 
گزارش  اساس  بر  و  دادیم  قرار  خود 
مدیرعامل باشگاه، بودجه الزم را برای 

این مسابقات به شورا شهر ارایه داده 
که پس از طی مراحل آن به تصویب 
شورا برسد و تیم هیچگونه دغدغه ای 
ارایه  با  بتوانند  و  باشد  نداشته 
شایسته ای  نماینده  خوب  بازی های 

برای شهرستان و کشور باشند.
مدیرعامل  جهانشاهی؛  مهدی 
شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی  باشگاه 
حضور  مورد  در  ادامه  در  سیرجان 
سیرجان  شهرداری  تیم  ملی پوشان 
باشگاه  بازیکنان  از  نفر   16 گفت: 
شهرداری سیرجان در رده های سنی 
در  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
اتفاق  این  که  دارند  حضور  ملی  تیم 
ظرفیت های  از  استفاده  ماحصل 
که  است  سیرجان  بومی  ورزشی 
و  انسانی  منابع  صحیح  مدیریت  با 

تیم های  در  سرمایه گذاری  و  ورزشی 
بانوان  تیم  که  شاهدیم  امروز  پایه 
در  قهرمانی  به  سیرجان  شهرداری 
جهانشاهی  می یابد.  دست  برتر  لیگ 
بانوان  فوتبال  تیم  بازیکنان  افزود: 
و  افتخار  باعث  سیرجان  شهرداری 
فوتبال  شهرستان،  ورزش  سربلندی 
از  می تواند  که  است  کشور  و  استان 
ورزش  آینده  برای  ظرفیت ها  این 

کشور استفاده فراوان شود. 
جهان نجاتی  مریم  همچنین 
سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری 
سیرجان و مربی تیم ملی زیر 20 سال 
مسابقات  در  را  تیم  این  ایران  بانوان 
ما  گفت:  کرد  همراهی  کافا  آسیایی 
شهرداری  از  بازیکن  پنج  همراه  به 

بانوان  جوانان  ملی  تیم  در  سیرجان 
ایران در مسابقات بین المللی کافا در 
در  و  کردیم  شرکت  مرکزی  آسیای 
این مسابقات با برگزاری چهار مسابقه 
مساوی  یک  و  برد  سه  توانستیم  که 
دوره  چندین  قهرمان  تیم  با  هم  آن 

مسابقات کافا یعنی ازبکستان به دست 
بیاوریم و تنها با اختالف تفاضل گل، 
مسابقات  از  دوره  این  قهرمان  نایب 
اهمیت  آنچه  داد:  ادامه  وی  شویم. 
دارد این است که تیم ملی جوانان در 
ترکیب یازده نفره بازیکنان تیم ملی، 
شهرداری  تیم  بازیکنان  آنها  نفر   5
و  بودند  سیرجانی  بومی  و  سیرجان 
در تمام بازی ها 90 دقیقه بازی کردند 
شهروند  یک  عنوان  به  امروز  من  و 
مربی،  یک  عنوان  به  نه  و  سیرجانی 
از شنیدن این خبر به خودم می بالم 
که در تیم ملی کشورمان 6 سیرجانی 
آسیایی  مسابقات  در  و  دارند  حضور 
نایب  توانستند  و  درخشیدند  خوش 

قهرمان شوند.

خصوص  در  جهان نجاتی  مریم 
وضعیت فوتبال بانوان سیرجان گفت: 
سیرجان در ورزش بانوان از همه نظر 
بدون  و  دارد  باالیی  بسیار  پتانسیل 
شک شهرستان سیرجان قطب بزرگ 
فوتبال بانوان کشور است که این کار 
بازیکنانم  و  فنی  کادر  تالش  حاصل 
است که در این سال ها با دل و جان 
و همچنین حمایت  زحمت کشیدند 
مسوولین شهری بوده که به این امر 
مهم دست یافتیم و می طلبد که همه 
مسووالن شهرستان همه جانبه ما را 

یاری کنند.
وی در رابطه با حضور تیم شهرداری 
سیرجان در مسابقات جام باشگاه های 
آسیا گفت: ما در آینده عازم مسابقات 
در  و  هستیم  آسیا  باشگاه های  جام 
بار  اولین  برای  و  تری  میدان سخت 
نماینده کشور خواهیم بود و باید در 
این مسابقات آسیایی نماینده منتخب 
امیدوارم آنجا هم  کشورمان باشیم و 
خوش بدرخشیم و برنامه ریزی بسیار 
مهمی برای مسابقات جام باشگاه های 
همه  امروز  از  و  کنیم  فراهم  آسیا 
برداشتن  برای  باید  مسوولین شهری 
مسابقات  در  بزرگتر  و  بهتر  گامی 

باشگاه های آسیا آماده باشیم.
بانوان  فوتبال  تیم  است  گفتنی 
قهرمانی  از  پس  سیرجان  شهرداری 
لیگ  مسابقات  دوره  سیزدهمین  در 
شد  موفق  ایران،  بانوان  فوتبال  برتر 
فوتبال  تاریخ  در  تیم  اولین  به عنوان 
جام  در  حضور  جواز  ایران  بانوان 

باشگاه های آسیا را کسب کند.

در مراسم تجليل از ملی پوشان فوتبال باشگاه شهرداری بيان شد؛

حمایت از تیم فوتبال بانوان در دستور کار شهرداری است
در آيين افتتاحيه ميدان تره بار سيرجان مطرح شد؛

میدان تره بار سیرجان، 
تنها میدان خصوصی در کشور است

گروه خبر: آیین رسمی افتتاح و بهره برداری از میدان جدید میوه و تره 
با حضور امام جمعه، فرماندار، رییس اداره صمت، شهردار،  بار سیرجان 

تنی چند از مسوولین شهری و استانی و رسانه ها برگزار شد.
سید محمود حسینی امام جمعه سیرجان در این مراسم ضمن قدردانی 
از مسوولین مرتبط با احداث و راه اندازی این مجموعه، ضمن تقدیر از 
انتخابات ریاست جمهوری گفت:  مشارکت و حضور حداکثری مردم در 
مقدس جمهوری  نظام  تریخ  در  بیادماندنی  و  بزرگ  رخدادهای  از  یکی 
اسالمی ایران، شکست دشمنان نظام با رای و حضور پرشور مردم در این 

دوره از انتخابات 28 خرداد بود که مشت محکمی بر دهان دشمن بود.
امام جمعه سیرجان خطاب به فعاالن حوزه واردات تره بار با بیان اینکه 
انتقاد باید از راه قانون انجام شود، تصریح کرد: یکی از فعالیت های عمرانی 
حوزه اصناف، احداث و راه اندازی میدان میوه و تره بار خلیج فارس است 

که انشااهلل شاهد رونق در این بخش باشیم.
کرد:  بیان  باره  این  در  بار  تره  میدان  اتحادیه  رئیس  نجمی،  محمد 
مساحت این میدان 5 هکتار است که دارای 64 غرفه است که از هفته 
گذشته میدان جابه جا شده 60 غرفه آن فعال است و همه امکانات این 
میدان از جمله برق، گاز، تلفن و... فراهم است. او با بیان اینکه میدان تره 
بار سیرجان، تنها میدان خصوصی در کشور است، گفت: 500 متربع از این 
مکان در آینده ساخته می شود که ساختمان اداری، مسجد، رستوران و... 
در آن ساخته می شود که با تکمیل آن میزان هزینه ای که برای مجموعه 

شده به فرماندار وقت تحویل می دهم.

کلنگ مرکز خیرساز اورژانس به زمین خورد
پیش  اورژانس  شهری  جدید  پایگاه  زنی  کلنگ  آئین  خبر:  گروه 
بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سیرجان چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد.
جمعه،  امام  حسینی  والمسلمین  حجت االسالم  حضور  با  مراسم  این 
پزشکی  علوم  دانشکده  رییس  محمدی  دکتر   ، ویژه  فرماندار  بهاالدینی 
سیرجان و تنی چند از مسئوالن شهری، انتظامی و دیگر مدیران دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان برگزار و کلنگ این مرکز واقع در انتهای خیابان 
وحید جنب ساختمان سازمان نظام مهندسی سیرجان برگزار به زمین زده 
شد. گفتنی است این پایگاه جدید با مساحت 120 متر مربع و با هزینه 8 
میلیارد ریال توسط خیر محترم آقای سعید اسدی زیدآبادی و همکاری 

مجمع خیرین سالمت سیرجان ساخته خواهد شد.

شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  همت  به 
اداره کل  مشارکت  با  و  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی 
فراخوان  کرمان؛  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
آوانا  و صحنه  آموزشی صدا  استانی  اولین جشنواره 

منتشر شد.
شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
صحنه  و  صدا  آموزشی  جشنواره  اولین  گهر،  گل 
برترین های  و  برجسته  های  چهره  حضور  با  آوانا 

بخش های  در  و  سیرجان  در  کشور  صحنه  و  صدا 
ورزشی  گزارشگری  دوبله،  گویندگی،  اجرای صحنه، 
برترین  به  ویژه  اهدای جوایز  با  و  استندآپ کمدی  و 

های این جشنواره در هر بخش، برگزار خواهد شد.
 5 تاریخ  از  را  خود  آثار  می توانند  عالقه مندان 
نمایند.  ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  تیرماه   ۲0 الی 
مرداد   5 الی  تیر   ۲0 از  آثار  راستی آزمایی  و  ارزیابی 
اعالم  مردادماه   ۱0 ارزیابی  نهایی  نتایج  و  انجام  ماه 

می شود.
موقع  به  ارسال  و  ثبت نام  بیشتر،  اطالعات  کسب 
های  درگاه  با  جشنواره  دبیرخانه  طریق  از  آثار 

ارتباطی:
avana@geg.ir ایمیل

 mojrian_sirjan صفحه اینستاگرام به آدرس
تماس  شماره  و   0۹۳۳۱45۱۱۱۷ واتساپ  شماره 

0۹۳۳۸۹۷۱5۹0 امکان پذیر است.

با حضور برترین های صدا و صحنه کشور؛

اولین جشنواره صدا و صحنه آوانا در راه است

شعارهای پوپوليستی
 برخی نامزدها در انتخابات اخير؛

توسل به وعده های معیشتی
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در نشست خبری سرمربی و مدير تيم واليبال فوالد مطرح شد:

از پتانسیل مربیان و بازیکنان سیرجانی
 استفاده می شود

والیبال  تیم  مدیر  و  سرمربی  خبری  نشست  خبر:  گروه 
اصحاب  حضور  با  گذشته  هفته  چهارشنبه  سیرجان  فوالد 

رسانه در محل فرمانداری سیرجان برگزار شد. 
این  در  سیرجان  فوالد  والیبال  تیم  سرمربی  رضایی،  سعید 
دلیل  را  سیرجان  والیبال  تیم  خوب  مجموعه  اینکه  بیان  جلسه 
هدایت  شرایطی  در  گفت:  و  دانست  تیم  گری  سرمربی  قبول 
و خوب  بازیکنان مطرح  از  بسیاری  پذیرفتم که  را  فوالد سیرجان 
بازیکن  در پست های مختلف صاحب تیم شدند و کار برای جذب 
تیم های  با  تا سه  بازیکنان درجه یک  تمام  نوعی  به  و  سخت شد 
مجموعه  و  خودم  توان  به  اعتقاد  با  و  بودند  بسته  قرارداد  دیگر 

سیرجان کار را شروع کردیم. 
قهرمان  گذشته  فصل  در  تیم  اینکه  به  توجه  با  داد:   ادامه  وی 
و ساختار  داریم   رو  پیش  رو  آسیایی  بازی های  در  امسال  و  شده 
تیم را حفظ می کنیم و دوست داریم یک اثر خوب از خودمان به 

جا بگذاریم.
سیرجانی  بازیکنان  و  مربیان  پتانسیل  از  کرد:  اضافه  رضایی   
سیرجان  به  خودم  همراه  به  مربی  یک  فقط  و  می کنم  استفاده 
تیم است  این  دارم وقتی مجموعه سیرجان حامی  اعتقاد  می آورم 

باید بازیکن های بیش تری پرورش پیدا کنند. 
والیبال  هیات  رئیس  و  فوالد  تیم  مدیر  پور،  شریف  رضا  محمد 
سال  که  شرایطی  به  توجه  با  کرد:  بیان  جلسه  این  در  شهرستان 
از تیم که  از قهرمانی و جدایی سرمربی  گذشته پیش آمد و پس 
شرایط خوبی را نداشتیم و با همکاری مسئوالن شهرستان مسئوالن 
فوالد  این تعهد داده اند که هر ساله از تیم والیبال حمایت کنند 
کرونایی  اما شرایط  کنیم  برگزار  قهرمانی  داشتیم جشن  و دوست 
و تعلل فدراسیون والیبال در اهدای جام باعث شد که این جشن 

برگزار نشود. 
سیرجان  در  والیبال  کانون های  به  اشاره  با  ادامه  در  پور  شریف 
گفت:  در حال حاضر در استان بیش ترین کانون را برای بانوان و 
4 الی 5 کانون برای آقایان داریم و به این شکل نیست که در حوزه 

تیم های پایه و حمایت کانون ها کاری انجام نشده باشد. 
سوال  به  پاسخ  در  ایرانیان  سیرجان  فوالد  والیبال  تیم  مدیر 
کسب  از  پس  تیم  این  فنی  کادر  جدایی  بر  مبنی  خبرنگاران 
برای  را  مبلغی  یک  مدیران شرکت صنعتی  افزود:  قهرمانی  عنوان 
اسپاتسری تیم مطرح کردند و پیش قرار داد با سرمربی امضا شده 
بود که  سرمربی چون پیشنهاد بهتری از تیم ارومیه داشت تصمیم 

به جدایی گرفت.

خبر

دوره  انتخابات  فرد:  حیدری  سجاد 
حسن  و  برگزار   شهر  شورای  ششم 
منتخب  رای،   ۷۱۳4 کسب  با  خدامی 
در  او  شد.  سیرجان  شهر  شورای  اول 
انتخابات شورای پنجم در جایگاه علی 
البدل اول قرار داشت با استعفای عرب گویینی از شورای 
شهر به پارلمان محلی راه یافت. عملکرد خدامی طی این 
مدت به دور از حاشیه، پاک دستی، دوری از رانت خوری 
و مردم داری بوده است. در باره انتخابات، عملکرد شورا و 

شهرداری گفتگویی با او انجام داده ایم که در پی می آید. 

البدل   آقای خدامی شما در دوره قبل عضو اول علی 
شورای شهر بودید و نسبت به بقیه اعضای شورا زمان کم 
تری در شورا حضور داشتید، اما در این دوره با استقبال 
بیشتری روبه رو شدید و بیش ترین رای را کسب کردید، 

خودتان دلیل آن را در چه می دانید؟
در ابتدا لطف همشهریان بوده که بنده را انتخاب کردند و 
اگر بخواهم پاسخ سوال شما را بدهم برداشت من از این 
موضوع این است که  تمام تالشم این بود که وعده و قول 
بی دلیل به مردم ندهم و شفافیت در عملکرد و صحبت ها 
و  می کرد  مراجعه  شورا  به  فردی  گاه  هر  باشم.  داشته 
خواسته آن خالف قانون بود، همان لحظه می گفتم که این 
موضوع در شورای شهر حل نمی شود و یا ارتباطی به شورا 
به شورا یک سری  از ورود من  قبل  بعدی  و مورد  ندارد 
حواشی و بحث ها در بین برخی اعضا بود که در رسانه ها 
مشکالت  کردن  برطرف  برای  ای  فایده  که  می شد  دیده 
شهروندان نداشت و سعی کردم که با همه اعضای شورا 
برای شهر تصمیم  از حاشیه  به دور  و  برقرار کنم  تعامل 
گیری کارشناسی  برای خدمت به شهروندان گرفته شود. 

گذشته  هفته  انتخابات  باره  در  حدیث هایی  و  حرف   
...  شنیده  مبنی بر خرید و فروش رای، دادن مشروب و 
شد که حتی چند نفر در این رابطه بازداشت شدند البته 
و  بود  تر  کم  حواشی  این  خیلی  گذشته  دوره  به  نسبت 
چی  علت  داشت  وجود  عمومی  افکار  در  نسبی  رضایت 

بوده است؟
بله. موردی که هست نمی توان تخلفات انتخاباتی را صفر 
موضوع  این  ای  اندازه  در  و  کنیم  کم  می توان  ولی  کرد 
تأثیر  انتخابات  نتیجه  در  گونه جرائم  این  که  برود  پیش 
نگذارد و یا خدای ناکرده صرفاً با خرید و فروش به شورا 
ورود کند. البته در این دوره کارهای خوبی انجام شد؛ هم 
و  نظارت  تبلیغات  روزهای  در  و  صالحیت ها  بررسی  در 
رصد و حتی تذکر به نامزدها بیش تر بود و از طرفی مردم 
هم به این باور رسیدند کسی قصد کار کردن داشته باشد 

نیاز به هزینه میلیاردی ندارد در صورتی که شاید در طول 
این چهار سال 250 میلیون تومان  دریافتی حق الجلسه 
شود و در این دوره حرکت خوبی از طرف مردم بود که 
ادامه  رشد  این  امیدواریم  و  است  فرهنگی  رشد  از  نشان 
پیدا کند تا یک سری از افراد  جرات نکنند اقدام به این 
کارهای خالف کنند و فرد به این باور برسد که خرید هر 

رای پایه های رأی خود را با مشکل مواجه می کند. 
نامزدها در   نظرتون در خصوص خرید و فروش برخی 

این دوره انتخابات چی هست؟
من جایگاهی را ندارم که کسی را قضاوت و یا محکوم کنم 
و معتقدم اکثر شهروندان به افرادی که تبلیغات صادقانه 
انتخاب در  برای  را  قابل قبولی داشتند  کردند و عملکرد 

نظر می گیرند. 
 با توجه به اتفاقاتی که در شورا و شهرداری افتاده است 
در بین افکار عمومی این است که افرادی هزینه های زیاد 
کارهای  به  اقدام  یا  و  می کنند  به شورای شهر  ورد  برای 
غبرقانونی برای کسب آرا می کنند، به دنبال ورود به شورا 

و کسب اموال نامشروع هستند؟
متاسفانه کسی که بخواهد قانون را دور بزند راه هایی پیدا 
می کند، اما با توجه به مواردی در گذشته شورا و شهرداری 
سیرجان رخ داد بازرسی استان مرتبا شورا و شهرداری را 
رصد می کند و این موضوع باعث جلوگیری از افراد سود 

جو و سواستفاده می شود.
 شما طی این مدت در شورای پنجم  با پرونده ای به این 

شکل روبه رو شدید؟
گذاری  قیمت  بحث  در  ابهام ها  سری  یک  ببینید 
کارشناسان بود که در شورا مطرح کردیم و خواستیم که 
در  کردم  بیان  که  همانطور  اما  بزند.  اعتراض  شهرداری 

در  مناقصه ها  تر رخ می دهد چون  اتفاق کم  حال حاضر 
سامانه ستاد گذاشته می شوند و هیچگونه سوء استفاده ای 
نمی توان از آن کرد که کار ارزشمندی است شاید برای 
پیمانکار کارها به تعویق بیفتند ولی برای حفظ بیت المال 

کار مثبتی است. 
 انتقادی که افکار عمومی از اعضای شورای شهر دارند، 
بحث نظارت است که در زمینه های مختلف نظارت خوبی 

صورت نمی گیرد؟
در شورای شهر کمیسیون نظارت این موضوع را برعهده 
دارد و عالوه بر آن اعضا اکثر مواقع بازدید انجام می دهند 
ندارند  اطالع  و  می بینند  نظارت  عدم  افراد  که  موردی  و 
بحث این است که کارهای خدماتی و عمرانی شهرداری 
و  می دهد  انجام  پیمانکار  و  است  سپاری  برون  تر  بیش 
پس از تکمیل پروژه ها و یا در حین انجام آن اگر مشکلی 
باشد کارشناسان  ناظر تأیید نمی کنند  و پیمانکار متضرر 
شهرداری  اسم  به  کاری ها  کم  این  گاهی  که  می شود 
گذاشته می شود به طور مثال پروژه فاضالب خیابان قاآنی 

انجام شد و برای روکش اسفالت پیمانکار در دمای مناسب 
گرفتند  را  کار  جلو  کارشناسان  و  نکرد  کار  این  به  اقدام 
قابل  دیگر  جای  و  شده  بارگیری  قیر  گفت  پیمانکار  که 
استفاده نیست، در حال حاضر مرمت انجام می دهیم و بعدا 
در شرایط مناسب دوباره آن را برداشت می کنم و دوباره 
آسفالت انجام می شود و حتی برخی قرارداد ارجاع دادیم 
پذیرفت،  صورت  تغییرها  کرد  بررسی  نظارت  کمیسیون 

البته قبول دارم در برخی موارد نقص وجود دارد.
 اعضای شورای شهر، کارشناس تخصصی حوزه شهری 
خود  کنار  در  متخصصان  از  شهر  شورای  چرا  نیستند 
صورت  گیری  تصمیم  آن ها  نظر  با  تا  کند  نمی  استفاده 

پذیرد؟
است  مختلف  حوزه های  در  کارشناس  شهرداری  در  بله. 
و اعضای شورای شهر برای هر طرح و برنامه ای با چند 
در  و  می گیرند  آن ها  نظر  و  می کنند  صحبت  کارشناس 
صحن علنی برای موضوع تصمیم می گیرند به طور مثال 
در بحث حسابرسی از چند وکیل دعوت کردیم قرارداد را 

دیدند  و پس از نظر آن ها  قرارداد منعقد شد. 
ساختار شورای شهر سیرجان مشکل دارد و نیاز به اصالح 
دارد به طور مثال بحث نامه های کمک مالی به شهروندان  
باید بررسی شود که 500 هزارتومان به فردی داده شود 
چه  آن ها  کردن  ساماندهی  یا  موارد  اینگونه  حذف  برای 
صرف  شورا  اعضای  وقت  تا  است  پذیرفته  صورت  کاری 

امورات مهم شود.
یکی کمک  بود که  به دو صورت  زمینه کمک ها  این  در 
در  که  بود  نهاد  مردم  و سمن های  هیات ها  و  به مساجد 
این دوره شورا رایزنی کردیم که شورای شهر و شهرداری 
به جای این که مبلغی برای یکی از این ارگان ها بدهد و 
از هزینه کرد آن ها بی خبر باشد یک تفاهنامه امضا کند 
و این گروه ها کارهایی را که در راستای فرهنگی هستند 
پیشنهاد بدهند و شهرداری هزینه را به آن ها پرداخت کند 
کنند،  فعالیت  مشترکی  اهداف  با  نهادها  و  شهرداری   و 
مورد  می شود.  انجام  مناطق  تمام  در  فرهنگی  کارهای 
بعدی نامه های که طبق قانون به افراد تحت پوشش امداد 

و بهزیستی باید پرداخت شود که تعداد آن ها زیاد نیست.
 جناب خدامی با توجه به رای آوری چند عضو جدید و 
تغییری که در ترکیب شورای ششم به وجود آمده است، 

عملکرد و تعامل در آن را چگونه پیش بینی می کنید؟
در این دوره سه نفر از اعضای قبل هستند و افراد جدیدی 
هستند  منطق  و  تعامل  اهل  افرادی  شدند،  انتخاب  که 
وظیفه مهم شورای شهر خدمت به مردم است و به شورای 
ششم خوشبین هستم و امیدوارم در کنار این بزرگواران 

خدمات خوبی به شهروندان و شهر ارائه کنیم.  

گفت و گو با حسن خدامی، منتخب اول شورای شهر دوره ششم:

به شورای ششم خوشبین هستم

در ابتدا لطف همشهريان بوده که بنده را 
انتخاب کردند و اگر بخواهم پاسخ سوال 
شما را بدهم برداشت من از اين موضوع 

اين است که  تمام تالشم اين بود که وعده 
و قول بی دليل به مردم ندهم و شفافيت در 

عملکرد و صحبت ها داشته باشم. 
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تبصره ماده ۱۳ را نموده که قانون و ماده ۱۳ آیین نامه فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می گردد: پالک ۱۱۷ اصلی 
آقای محمد میمندی و غیره ششدانگ مزرعه و قنات حسین آباد واقع در سیرجان- اراضی حسین آباد بخش ۱۲ کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 
۹ صبح روز شنبه مورخه ۱400/4/۲6 در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان حقوقی ارتفاقی در پالک فوق 
اعالم می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت ۳0 روز اعتراض خود را کتبًا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی آن را به اداره ارائه نمایند. تاریخ انتشار: شنبه ۱400/4/5- محمد 
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مسئولیت اصلی 
حمایت از اطفال بزه دیده با بهزیستی است

نامه  آیین  دولت   هیات  جلسه  در  گذشته  هفته  خبر:  گروه 
اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا 

بزه دیده تصویب شد.
مسئولیت  که  بهزیستی  سازمان  اساس،  براین  ایرنا،  گزارش  به 
اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را 
برعهده دارد، با مشارکت دستگاه های اجرایی، نهادهای حمایتی و 
مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری 

و توانمندسازی این گروه اقدام می کند.
بد  یا  سرپرستی  بی  درصورت  نوجوان  و  طفل  این،  بر  افزون 
و  قانونی  سرپرست  یا  اولیا  والدین،  به  دسترسی  عدم  سرپرستی، 
در  قانونی  سرپرست  یا  اولیا  والدین،  ناتوانی  آنها،  بودن  زندانی  یا 
نگهداری از وی، وضعیت مخاطره آمیز طفل در خانواده، بی توجهی 
و سهل انگاری نسبت به طفل و نوجوان یا طرد وی توسط خانواده، 
حسب دستور قضایی و زیر نظر مددکار اجتماعی در مراکز تحت 

نظر سازمان بهزیستی نگهداری می شود.
اطفال و نوجوانان دارای وضعیت خاص، از جمله دارای اعتیاد، کم 
توانی جسمی یا ذهنی، مبتال به بیماری های خاص یا اختالل هویت 

جنسی یا روانی نیز به مراکز تخصصی ارجاع می شوند.
مدیر مرکز نگهداری نیز مکلف است شرایط و امکانات تحصیل، 
برنامه های تربیتی از جمله آموزش های خود مراقبتی و مهارت های 
ارتباطی و آموزش های فنی و حرفه ای و آموزش سواد رسانه ای 
و فضای مجازی متناسب با نیازها، عالئق و استعدادهای اطفال و 
نوجوانان را فراهم نماید. تحصیل تا پایان دورۀ متوسطه اول برای 
طفل و نوجوان الزامی است. هر طفل و نوجوانی در مرکز باید به 

تحصیالت خود ادامه دهد.
افزون بر این، وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ثبت 
نام رایگان اطفال و نوجوانان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی 
یا  و نهادهای حمایتی، اطفال و نوجوانانی که در مراکز نگهداری 
کانون های اصالح و تربیت نگهداری می شوند و نوجوانان کارگر یا 

کارآموز اقدام الزم را به عمل آورد.
عالوه براین، وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به تجهیز 
مراکز به امکانات ورزشی مناسب و توسعه رشته های ورزشی بومی، 
متناسب با فرهنگ هر منطقه و مورد عالقۀ اطفال و نوجوانان اقدام 

نماید. 
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است نسبت 
نوجوانان  و  اطفال  به  رایگان  بهداشتی  و  درمانی  ارائه خدمات  به 
مربوط و برقراری پوشش کامل بیمه سالمت برای تمام اطفال و 
نوجوانان ساکن ایران اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به ویژه اطفال و 

نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده، اقدام نماید.
انواع  ارائه  به  مکلف  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  همچنین 
و  اطفال  به  درمانی  و  بهداشتی  اجتماعی،  معیشتی،  حمایت های 

نوجوانان و خانواده های آنان با معرفی سازمان بهزیستی است.
وزارت کشور نیز مکلف است از طریق سازمان ثبت احوال و اداره 
اتباع و مهاجران خارجی نسبت به تسهیل صدور اسناد  امور  کل 
سجلی یا تابعیتی اطفال و نوجوانان معرفی شده از سوی سازمان 
دفاتر  تربیتی،  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  بهزیستی، 
حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری ها و سایر نهادهای حمایتی 

اقدام کند.

4خبر

گروه خبر: مصطفی فریدونی از فرزندان شهدای 
حقوق  آموخته  دانش  سیرجان   شهرستان 
کشور  وزرات  مجموعه  مدیران  از  عمومی  
در دولت نهم و دهم  بوده که عالوه بر سابقه 
فعالیت در مجموعه ریاست جمهوری، مسئول 
انقالب  مولد  نیروهای  »ائتالف  ملی  ستاد 
اسالمی«، رئیس ستاد تحول و پیشرفت ایران 
اسالمی و از حامیان آیت ا... رئیسی در انتخابات 
بوده  اخیر  سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
است. گفت و گویی  در خصوص انتخابات اخیر 
و  برنامه های رئیس جمهور منتخب مردم انجام 
اشاره  رئیسی  اصلی  برنامه  دو  به  که  داده ایم 
بصورت  رانت  فساد،  با  مبارزه  »اول  می کند: 
مولد  نیروهای  شناسایی  سپس  و  ای   ریشه 

کشور و حمایت از آن ها است.«  

   آقای دکتر شما از فعاالن و حامیان جدی 
در  بودید  اخیر  انتخابات  در  رئیسی  ا...  آیت 
خصوص برنامه های اصلی رئیس جمهور منتخب 

توضیح دهید؟
آقای رئیسی دو اولویت اصلی دارند: یکی مبارزه 
با فساد، رانت و ریشه کن کردن آن ها  و مورد 
بعدی شناسایی نیروهای مولد کشور و حمایت 

از آن ها است. 
 در خصوص اولویت اول، مبارزه با فساد و 
رانت، موضوعی در افکار عمومی وجود دارد 
که چگونه آقای رئیسی می خواهد با فساد و 

رانت برخورد کند؟ 
با  مبارزه  بحث  در  رئیسی  اهلل  آیت  دیدگاه   
فساد این است که فساد و رانت قبل از اینکه 
تحقق پیدا کند، باید برخورد شود و به نوعی 
اصال فسادی شکل نگیرد تا نیازی به تشکیل 
در  و  نباشد  قضایی  مجموعه  در  پرونده 
حوزه هایی که گلوگاه فساد میباشد و همچنین 
سوء استفاده برخی کارگزاران از مناصب که  
حتما باید برخورد شود و اولین اتفاق بعد از 
پیروزی ایشان این است دراین خصوص  مردم  
برای مبارزه با فساد دخیل میشوند و نظارت بر 
دولت، مراکز اقتصادی و ... به صورت مستقیم 

به دولت ارائه شود تا جلو آن گرفته شود.
طریق  از  صورت  چه  به  قراره  نظارت  این   

شهروندان صورت بپذیرد؟
دست  باال  نهادی  که  است  شکل  این  به 
دولت  عیون  که  مردم  تا  ایجاد  وزارتخانه ها 
میباشند از مسیر یک سامانه و شهروندان حتی 

رسانی  اطالع  دیدند،  را  تخلفی  هر  روستا  در 
از بررسی و صحت برخورد الزم  تا پس  کنند 
حق  مواردبرخی  گونه  این  با  و  گیرد  صورت  

جوالن دادن و تخلف را ندارند. 
شناسایی  را  دوم  هدف  فریدونی  آقای   
نیروهای مولدکشور بیان کردید، توضیحی در 

مورد این هدف و نحوه اجرای آن بیان کنید؟
نیروی  بعد  در  چه  مجموعه ها،  شناسایی 
بعد ظرفیت های موجود  در  و چه در  انسانی 
که  که   پتانسیلی  همان  کشور  مختلف  نقاط 
موتور محرک اقتصاد کشور است به طور مثال 
قطعه   یک   در  شخصی  کشاورزی  بخش  در 
و  خاصی   ایده  از  و  کردن  بامکانیزه  محدود  
سطح برداشت محصول را چندین برابر نموده  
و هدف شناسایی این افراد و حمایت بیش تر از 
آن هاست من بارها گفتم که  آقای دوستی در 
زمانی که تحریم بنزین بودیم و در اوج تحریم ها 
پاالیشگاه  االنبیاء  خاتم  گاه  قرار  همکاری   با 
ستاره خلیج فارس راه اندازی نمود پس مهندس 
دوستی یک نیروی مولد است این ها نمونه های 
مولد در کشور  در حوزه های مختلف هستند که 
نیاز به شناسایی، امکانات و حمایت دارند  باید 
شناساییشوند تا از نظر تولید داخلی قوی شویم 

و ثابت کنیم که تحریم ها اثر ندارد ما بارها اعالم 
کردیم دولت انقالبی  با مذاکره مخالف نیست  
تولید  که  زمانی  دارد   بحث  مذاکره  نحوه  در 
داخلی زیاد شود مقتدرانه با دست پر می توانیم 
بهتر مذاکره کنیم و همانطور که قبال بیان شد 
با نحوه مذاکره مشکل داریم و تعالیم اسالمی 

و منویات رهبری عزیز جلوی مذاکره را نگرفته 
است باید با عقل و منطقاً پیش برویم.

چه  تا  مولد  نیروهای  حمایت  و  شناخت   
میزان تاثیری در روند مذاکره دارد؟

باعث  مولد  نیروهای  از  حمایت  و  شناخت 
از  میزانی  به  داخلی  تولیدات  در  که  می شود 
خودکفایی برسد که  بر سر میز مذاکره با خیال 
آسوده تر و پشتوانه قوی تر مذاکره پیش رود 
ما  با شرایط داخلی کشور  وکشورهای مذاکره 
کنار بیایند و اینگونه نتایج برد برد تحقق پیدا 

می کند.
 با توجه به این که شما مسئول ستاد نیروهای 
مولد در کشور هستید، شناخت این افراد از چه 

طریق و بر چه اساسی صورت می گیرد؟
این طرح از زمانی که در مناظره ها توسط آیت 
است  خورده  استارت  شد،  مطرح  رئیسی  ا... 
و با طراحی سامانه هوشمند با ارتباط مردمی 
می توانیم شناسایی کنیم و هر کسی فردی را 
از  دارد  ای  ایده  فرد  خود  یا  و  می شناسد  که 
طریق سامانه ثبت نام می کند و بررسی می شود 
البته بخشی شناسایی شده است و در یک ماه 
گذشته کارها انجام شده است و آدرس سامانه 
اعالم  رئیسی  ا...  آیت  دولت  شروع  زمان  در 

می شود.
 پیش بینی می کنید دولت آیت ا... رئیسی از 

چه افراد و جناح هایی شکل می گیرد؟
دولت آقای رئیسی فراجناحی، کارآمد، چابک، 
جهادی و انقالبی است اگر این فاکتورها را در 
ارکان  همه  و  استانداران  و  وزرا  بگیریم   نظر 
انتخاب خواهند شد.  محور   این  با  حاکمیتی 
و  محرومان  به  توجه  ایشان  مردمی  دولت 

مستضعفان و طبقات پایین جامعه از مهمترین 
اولویت هایش خواهد بود و اجازه نخواهد داد که 
عزت، شرافت و کرامت آنها خدشه دار شود. در 
دولت مردمی ایت ا... رئبسی از همه دیدگاه های 
مردم  و  کارشناسان  صاحبنظران،  ارزشمند 
استفاده خواهد شد و امیدوارم وظیفه سنگینی 
را که مردم بر دوش جریان انقالب گذاشته اند 

به بهترین شکل انجام شود.
در  مردم  مشارکت  خصوص  در  شما  نظر   

انتخابات اخیر چه هست؟
به رغم فشار های اقتصادی، کرونا، جنگ روانی و 
تحریم بخشی توسط اشخاص و برخی گروههای 
که  دانست  مطلوب  را  مشارکت  باید  سیاسی 
اگر این عوامل نبودند، باید برای درک کاهش 
مشارکت به شاخص های دیگری رجوع می شد. 
دشمن در تحلیل کاهش مشارکت صرفاً »عناد« 
را عامل اصلی می داند. حال آنکه عناد با نظام 
طبق نظرسنجی های خارجی 5 درصد و طبق 
نظرسنجی های داخلی 8 درصد است، بنابراین 
حد فاصل بین 50 درصد تا 95 درصد را باید 
تحلیل  غیره  و  اقتصادی  نارضایتی  عوامل  در 
کرد. واقعیت  این است که اکثریت مردم ایران 
این  و  هستند  راضی  روحانی  دولت  خاتمه  از 
نارضایتی آنقدر زیاد و عجیب است که غیر از 
آقای رئیسی که محبوبیت باالی وی در حال 
حاضر قابل لمس است، هر فرد پایین تر از آقای 
رئیسی که مخالف یا غیر شبیه به حسن روحانی 
مردم  اکثریت  رئیس جمهور می شد،  اگر  بود، 
دوستان  تایید  مورد  مساله  این  بودند!  راضی 
منصف ما در جریان اصالحات میباشد . مطلع 
هستم همین دالیل بود که برخی از نیروهای 

کردند  پیدا  گرایش  رئیسی  اقای  به  اصالحات 
ستاد زدند و حمایت کردند.

  میزان مجبوبیت آقای رئیسی را در جامعه 
چگونه می بینید؟

اساس  بر  جامعه  در  رئیسی  محبوبیت  میزان 
آخرین نظرسنجی ها نزدیک به 70 درصد بوده و 
کمترین میزان آرای منفی را در میان چهره های 
اگر  یعنی  است.  داشته  یک  درجه  سرشناس 
اکثر مردم ایران در انتخابات شرکت می کردند، 
آرای رئیسی اکثریت جامعه را در بر می گرفت و 
جدای از اینکه یک رضایت نسبی در اکثر جامعه 
ایران از رئیسی وجود دارد . منتخب مردم در 

آرای شرکت نکرده ها نیز سهم بزرگی دارد. 
کرمان چگونه  استان  در  را  اخیر  انتخابات   

بررسی می کنید؟
انتخابات،  در  مردم  درصدی    50 مشارکت 
کشاند.  جهانیان  رخ   به  را  ایران  ملت  عظمت 
سیلی  محکمی شد به ضدانقالب خارج نشین 
و بدخواهان داخلی که مترصد براندازی بودند. 
برای  مردم  اعتماد  مهم  انتخابات،  ازدرس های 
معتبر  انقالبی،  جریان  به  موجود  وضع  تغییر 
حل  برای  در  جامعه  انقالب  گفتمان  بودن 
سرمایه  ارتقاء  برای  آفرینی  امید  مشکالت، 
رغم  علی  و  شد  انقالبی  جریان  اجتماعی 
 تحرکات دشمن جهت کم رونق شدن انتخابات، 
راهی  مناسبی  رأی  با  منتخب  جمهور  رئیس 
پاستور  شد . مردم استان کرمان با 84 درصد آرا 
باالترین رای را به رئیس جمهور منتخب دادند، 
مشارکت مردم کرمان بیش از میانگین کشور 
بوده و جزو استان های برتر در میزان مشارکت 
قرار داشت که  جا دارد از حضرت حجه االسالم 
سیداحمد حسینی، رئیس ستاد ایت اهلل رئیسی 
رأی  که  شود  تشکر  سیرجان  شهرستان  در 
قابل توجهی در جذب شهروندان داشته است 
که  میخواهم  استان  نمایندگان  از  همچنین   .
همکاری کامل با وزرا پیشنهادی معرفی شده 
باشند. همانطور که آقای رئیسی اعالم  داشته 
کردند، قرار نیست که افراد با توجه به جناح های 
سیاسی و سفارشات بیایند و این موضوع در رای 
اعتماد دادن نمایندگان به وزراءکمک می کند 
و هر فردی که برای کابینه پیشنهاد می شود، 
اول از فیلتر مردم و فیلترهای تخصصی را طی 

می کند و در نهایت معرفی می شود.

گفت و گو با مصطفی فريدونی، مسئول ستاد ملی »ائتالف نيروهای مولد انقالب اسالمی« در باره برنامه های دولت آيت ا... رئيسی:

مبارزه با فساد و حمایت از نیروهای مولد کشور 

دولت آقای رئيسی فراجناحی، 
کارآمد، چابک، جهادی و انقالبی 

است اگر اين فاکتورها را در 
نظر بگيريم  وزرا و استانداران 
و همه ارکان حاکميتی با اين 

محور  انتخاب خواهند شد. دولت 
مردمی ايشان توجه به محرومان و 
مستضعفان و طبقات پايين جامعه 
از مهمترين اولويت هايش خواهد 

بود.



5 حوادث و رویداد  نسیـم امید
کشف 13 ماینر قاچاق درسیرجان 
از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
به  که  دیجیتال  ارز  ماینر  انت  ۱۳دستگاه  کشف 
صورت غیرمجاز تهیه و در منزل و خانه باغی راه 

اندازی شده بودند، خبر داد. 
ماموران  داشت:  اظهار  نژاد،  ایران  سرهنگ محمدرضا 
13دستگاه  فعالیت   از  شهرستان  این  آگاهی  پلیس 
شهرستان  این  در  باغی  خانه  و  منزل  در  قاچاق  ماینر 
مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

این  در  افزود:  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
رابطه ماموران پس از تکمیل تحقیقات ضمن هماهنگی 
در  عملیات   2 طی  برق  اداره  عوامل  با  همراه  قضائی 
و  قاچاق  ماینر  دستگاه  منزل5  باب  یک  از  بازرسی 
این  روستاهای  از  یکی  در  باغی  خانه  از  بازرسی  در 
و سایر  پاور  به همراه  ارز که  رمز  8 دستگاه  شهرستان 
کردندالزم  کشف  را  بودند  استفاده  حال  در  تجهیزات 
غیر  به صورت  نیز  استفاده  مورد  برق  که  است  ذکر  به 

قانونی بوده است.
این  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  ایران  سرهنگ 
دستگاه توسط کارشناسان 6 میلیارد و یک صد میلیون 
متهم   2 رابطه  این  در  گفت:  است  شده  برآورد  ریال 
معرفی  قضائی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر 

شدند.

برخورد زنجیره ای خودروها 
با یکدیگر در میدان شورا

با  سواری  خودروی  دستگاه   5 برخورد  حوادث:  گروه 
مالی  خسارت  و  مصدوم  دو  شورا،  میدان  در  یکدیگر 

برجای گذاشت.
نشانی سیرجان،  روابط عمومی سازمان آتش  به گزارش 
بر  مبنی   125 سامانه  با  شهروندان  تلفنی  تماس  طی 
با یکدیگر بالفاصله  برخورد چند دستگاه خودروی سواری 
آتش  و   2 شماره  ایستگاه  نشانان  آتش  فرماندهی  ستاد 

نشانی منطقه ویژه را به محل حادثه اعزام کرد.
نشانان  آتش  عملیات  فرمانده  چاوشان  پرویز  گفته  به 
اعزامی،هنگام رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که پنج 
دستگاه خودروی سواری پارس، سمند، ساینا، پراید و پژو 
206 به علت نامعلومی با یکدیگر برخورد کرده که در اثر 
این حادثه دو نفر مصدوم شده که قبل از رسیدن نیروهای 
آتش نشانی توسط افراد حاضر در محل بیرون آورده شده 

بودند.
سازی  با ایمن  بالفاصله  نشانان  کرد:آتش  تصریح  وی 
محل حادثه و چیدن عالئم هشدار دهنده برای جلوگیری 
و  برق  سیستم  قطع  به  بعدی،اقدام  احتمالی  تصادف  از 

جلوگیری از نشت بنزین خودروها کردند.
آتش  افزود:  پایان  در  نشانان  آتش  عملیات  فرمانده   
با  و  اورژانس  عوامل  به  مصدومین  دادن  تحویل  با  نشانان 
دادن تذکرات ایمنی الزم به افراد حاضر در محل و تحویل 
دادن صحنه حادثه به عوامل راهور به مأموریت خود پایان 

داده و به ایستگاه بازگشتند.

شنبه 5 تیر  1400، شماره 281 ، سال هفتم خبر

درمان خانگی درد معده 
انواع شایع معده  از  به پشت کمر می زند یکی  سالمت: درد معده که 
درد است. درد معده که به پشت کمر می زند، دالیل متفاوتی داشته و از 

درمان های خانگی زیادی برخوردار است.
از  یکی  می زند،  کمر  پشت  به  که  معده  درد  ویژه  به  معده  درد 
که  معده  درد  است.  گوارشی  دردهای  نامطلوب ترین  و  آزاردهنده ترین 
به پشت کمر می زند دالیل متفاوتی داشته و در بیشتر موارد به وسیله 
درمان های خانگی و پزشکی ساده به خوبی تسکین خواهد یافت. در این 
مطلب به بررسی درد معده که به پشت کمر می زند، دالیل و درمان های 

آن خواهیم پرداخت. 
به  دارد.  مختلفی  درمان های  و  بوده  متفاوت  خانگی  درمان  راه های 
منظور درمان درد معده که به پشت کمر می زند می توان از راه  های زیر 

استفاده نمود.
 کیسه آب گرم: گرما یکی از راه های مفید و مؤثر در کاهش گرفتگی  
از  استفاده  است.  معده  عضالت  اسپاسم  از  ناشی  معده ای  دردهای  و 
کیسه آب گرم تأثیر بسیار زیادی در کاهش درد معده که به پشت کمر 
می زند داشته و می تواند معده دردهای ویروسی به ویژه آنفوالنزای معده 

را به شدت بهبود بخشد.
بسیار  مواد  از  دمنوش ها  نعنا:  و  بابونه  زنجبیل،  دمنوش  از  استفاده   
به  به شمار می آیند. زنجبیل  مؤثر و مفید جهت درمان دردهای معده 
دلیل داشتن خاصیت ضد التهاب فراوان در کاهش گاستریت و  درد های 
مصرف  و  است  مفید  می زند،  کمر  پشت  به  که  معده  درد  بویژه  معده 
نعنا  از دمنوش آن در طول روز بسیار مؤثر است. دمنوش  یک فنجان 
نفخ های روده ای را تسکین بخشیده و منجر به کاهش دردهای معده ای 

و پشت کمر خواهد شد.
سوزش  رفع  در  و  شده  توصیه  شدت  به  بابونه  دمنوش  از  استفاده 
تأثیر شگفت  از معده درد  ناشی  اشتهایی  و بی  سردل، مشکالت هضم 

انگیزی دارد.
و  استرس  کاهش  راه های  از  یکی  صحیح  تنفس  عمیق:  تنفس   
از  ناشی  را که  و می تواند دردهای عضالت کمر  بوده  تنش های عصبی 
گرفتگی ها و اسپاسم های عضالت کمر و یا دیواره معده هستند، تسکین 
حالت  در  را  بدن  عضالت  و  کشیده  دراز  پشت  به  منظور  بدین  بدهد. 

آرامش قرار داده و تنفس صحیح و عمیق انجام دهید.
داغ(  )نه  گرم  مایعات  ویژه  به  مایعات  از  استفاده  مایعات:  نوشیدن   
مانند شیر ولرم، آب ولرم و دمنوش های گیاهی ولرم با یک قاشق عسل 
و  مؤثر  بسیار  می زند  پشت  به  که  معده  درد  کاهش  منظور  به  مرغوب 

کارآمد است.
 استفاده از داروهای ضد نفخ: برخی از داروهای گیاهی ضد نفخ بسیار 
تأثیر  روده ای  دردهای  کاهش  با  می تواند  آنها  مصرف  و  هستند  مؤثر 

زیادی در کاهش درد معده که به پشت می زند داشته باشد.

شهرستان  انتظامي  فرماندهي  خبر:  گروه 
و  اصول  به  افراد  پایبندي  گفت:  سیرجان 
قواعد زندگي اسالمي راه ورود به دام اعتیاد 

را مي بندد. 
یادآوري  ضمن  نژاد،  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
روز جهاني مبارزه با مواد مخدر گفت: تنهایي افراد 
و از بین رفتن اعتماد به نفس ،باعث مي شود که 
دیگر جستجو  جاه هایي  را  خود  دروني  هویت  فرد 

کند. 
گرم  محیط هاي  کرد:  اضافه  ادامه  در  وي 
فرزندان  با  والدین  دوستانه  ارتباط  و  خانوادگي 
جامعه  در  اعتیاد  از  پیشگیري  عامل  مهمترین 
و جوانان  نوجوانان  باعث مي شود که  زیرا   است، 

اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیري را به خوبي 
حس  تنها  را  خود  جامعه  سطح  در  و  بگیرند  یاد 

نکنند. 
ایران نژاد با تاکید بر این نکته که خانواده ها مي 

از  پیشگیري  در  خود  مثبت  نقش  ایفاي  با  توانند 
اعتیاد جوانان موثر باشند گفت: خانواده ها از چنان 
گرایش مجدد  از  توانند  مي  که  برخوردارند  نقشي 

معتادان به اعتیاد نیز جلوگیري نمایند. 
را  خانواده ها  توسط  معتاد  فرد  نکردن  رها  وي 
معتاد  افراد  مجدد  اعتیاد  از  پیشگیري  راه  تنها 
مي  والدین  ومنطقي  درست  رفتار  گفت:  و  خواند 
تواند تفکرات غلط را از ذهن این گونه افراد بیرون 
سازد.   امیدوار  دوباره  زندگي  به  را  آن ها  و  آورده 
این مقام انتظامي در پایان از خانواده ها درخواست 
مشاوره هاي  ارائه  و  عاطفي  حمایت هاي  با  کرد: 
درست به فرزندان خود از ورود نوجوانان و جوانان 

به عرصه هالکت بار اعتیاد جلوگیري نمایند.

گروه خبر: تعداد 5دستگاه ارز دیجیتال از 
در  تجاری  واحد  ویک  مسکونی   منزل  دو  
گلستان  بلوار  و  غفاری  طالقانی،  خیابان های 
انتظامی شناسایی و جمع  نیروی  با همکاری 

آوری شدند.
برق  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خصوص  این  در  سیرجان  برق  مدیر  شهرستان، 
برق  از  استفاده  با  دستگاهها  این  داشت:  اظهار 
باعث  که  میکردند   استخراج  وتجاری   خانگی 
نیز  تاسیسات  به  خسارت  و  شبکه   بار  افزایش 
به  باتوجه  افزود:  ادامه  در  وی  میکردند .  وارد 
قیمت  ارزان برق خانگی نسبت به سایر تعرفه ها 
دستگاههای  بیشتر  سود  برای  افراد  از  بسیاری 
ارز در منازل استفاده می کنند که مصرف  را  رمز 
بسیار باالی این دستگاهها باعث افزایش بار ، افت 

ولتاژ و  همچنین بروز قطعی برق می شوند.

سلمانی زاده  اعالم کرد: دستگاههای رمز ارز از 
بعد  و  مشخص  برق  مصرف  میزان  بررسی  طریق 
مقامات  به  سنگین  جریمه های  ضمن  ازشناسایی 
کشف  دستگاه های  و  شده  معرفی  نیز  قضایی 
افزود  وی  میگردند.  تحویل  قاچاق  کاالی  به  نیز 
کویین  بیت  استخراج  محل   26 از  بیش  :تاکنون 
دادگاه  به  و  شناسایی  سیرجان   شهرستان  در 

معرفی شده اند.  
خواست   مشترکین  از  سیرجان:  برق  امور  مدیر 
این  از  غیرمجاز  استفاده  مشاهده  درصورت 
حاصل  تماس  سیرجان  برق   امور  با  دستگاهها 
ایشان  هویت  بودن   محفوظ  ضمن   ، نموده  

پاداش قابل توجهی  پرداخت خواهد شد.
)ارز  یوم  اتر  عدد   64 تعداد  است  گفتنی 
باباحاجی  روستای  در  باغ  خانه  یک  از  دیجیتال( 
و ضبط  انتظامی کشف  نیروی  با کمک  اباد   زید 

اعالم شد  نیز  شد همانطور که در خبر های قبلی 
ماینر ها که یکی  از عوامل قطعی برق این روزها 
میشود  تقاضا  گرامی  همشریان  از  لذا  هستند  
از  شما  نام  بودن  محفوظ  و  رسانی  اطالع  ضمن 
جنوب  برق  توزیع  شرکت  توجه  قابل  پاداش های 
میرسد  تومان  میلیون  بیست  به  گاها  که  کرمان 

بهره مند شوید.

توقف پژو با 188کیلو
 مواد افیونی 

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف 
کیلو   ۱۸۸ حامل   405 پژو  خودروی  دستگاه  یک 
و  تریاک  ۷00گرم  و  شامل:۱64کیلو  افیونی،  مواد 
۲۳ کیلو و ۳۳0 گرم حشیش در عملیات پلیس این 

شهرستان خبر داد.
خبر،  این  اعالم  با  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
خودروی  دستگاه  یک  گذشته  روز  داشت:  اظهار 

با  - سیرجان  بافت  محور  در  تردد  هنگام   405 پژو 
به  عالیم هشدار دهنده  توجه  بدون  و  زیاد  سرعت 
با مواد  مبارزه  پلیس  ماموران  بازرسی  و  ایست  وارد 
متواری  از صحنه  و  مخدر شهرستان سیرجان شده 
واحد های  به  موضوع  بالفاصله  افزود:  وی  می شود. 
راستا  این  در  که  ابالغ  شهرستان  انتظامی  گشت 
محور  به  بلورد  انتظامی  پاسگاه  گشت  خودوری 
با  مخدر  مواد  حامل  خودروی  و  عزیمت  مذکور 
و  برخورد  پلیس  گشت  واحد  این  با  زیاد  سرعت 

واژگون می شود. فرمانده انتظامی شهرستان با اشاره 
به اینکه در این حادثه راننده خودروی پژو 405 و 2 
نفر از ماموران گشت پلیس مجروح و به بیمارستان 
این  از  بازرسی  طی  داشت:  بیان  می شوند،  منتقل 
شامل:  مخدر  مواد  کیلو   188 مجموع  در  خودرو 
164کیلو و 700گرم تریاک و 23 کیلو و 300 گرم 
حشیش کشف شد. وی خاطر نشان کرد: با تشکیل 
مراحل  انجام  از  پس  متهم  رابطه  این  در  پرونده 

درمانی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ ايران نژاد، فرمانده انتظامی سيرجان:

خانواده مهمترین عامل پیشگیري از اعتیاد است 

مديريت مصرف انرژی و روابط عمومی برق سيرجان:

کشف 5  دستگاه  ارز دیجیتال غیرمجاز در سیرجان
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مرگ پایان راه نیست
 گروه فرهنگ: ما مسلمانان به حکم این که به قرآن کریم ایمان 
به  و  می گیریم  کریم  قرآن  از  را  پرسش  این  پاسخ  داریم،   واعتقاد 
آنچه در این زمینه گفته شده است ایمان و اعتقاد داریم. قرآن کریم 
پاسخ ویژه ای با تعبیر خاصی درباره ماهیت مرگ دارد، قرآن در این 
موردکلمه »توفی«را به کار برده و مرگ را توفی خوانده است. توفی و 
استیفا هردو از یک ماده اند، هرگاه کسی چیزی را به کمال و تمام و 
بدون مک و کسر دریافت کند و به اصطالح آن را استیفا نماید در زبان 
عربی کلمه توفی را به کار می بردند. در آیات قرآن حکیم این تعبیر در 

مورد مرگ آمده است.
1. سوره نحل 28: الذین تتوفیهم المالکۀ ظالمی انفسهم.

2. سوره نحل 32 : الذین تتوفهم المالئکۀطیبین.
3.سوره زمر 42 : اهلل یتوفی النفس حین موتها والتی لم تمت في 

منامها.
4.سوره اعراف .37: حتی اذا جا ئتهم رسلنا یتوفونهم .

 5.سوره یونس.104: اعبداهلل الذی یتوفیکم .
لفی خلق  اننا  االرض  فی  ضللنا  اذا  قالواء  و  6.سوره سجده.10و11: 
جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون . قل یتو فیکم ملک الموت الذی و 

کل بکم.
7.سوره انعام:61 وهو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظۀ حتی 
اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا و هم ال یفرطون. خدا قاهر است در 
باالی بندگان و برای شما نهگبا نان می فرستد تا آن وقتی که مردن 
یکی از شما می رسد، همان رسل و فرستاده های ما اورا توفی می کنند 

) می میرانند.(
قرآن تحویل  نظر  از  استنباط می شود که مرگ  آنها چنین   از همه 
گرفتن است . یعنی انسان در حین مرگ ، با تمام شخصیت و واقعیتش 
در تحویل ما موران الهی قرار می گیردوآنان انسان را در یافت می کنند.

از این تعبیر قرآن استنباط می شود:
مرگ نیستی و نابودی و فنا نیست ، انتقال از عالمی به عالم دیگرو 
از نئشه ای به نئشه دیگر است وحیات انسان به گونه ای دیگر ادامه 

می یابد
در حقیقت مرگ پایان راه نیست بلکه آغاز راهی است که بدان به 
با همه عظمتش تنها  جهان های دیگر منتقل می شوید؛ و این جهان 
مقدمه ای برای جهان های گسترده تر و فراخ تر، جاودانی و ابدی است. 
و  پوچ  زندگی،  تا  شود  نمی  موجب  تنها  نه  مرگ  دیگر  به سخنی  و 
بیهوده جلوه کند بلکه به زندگی این جهانی معنا و مفهوم می بخشد و از 
کارکردهای مرگ می توان معنا بخشی به زندگی دنیایی دانست؛ چون 
از بیهودگی خارج می سازد و بدان  مرگ است که آفرینش هستی را 

جهت، معنا و مفهوم می بخشد.
به نقل ازاستاد شهید مرتضی مطهری 
 ازکتابهای: زندگی جاوید یا حیات

 معرفت

ویژه

دست رد مردم بر وعده یارانه نقدی
ایسنا: یکی از موارد قابل توجه در تبلیغات این دوره از انتخابات 
محسن  بود.  زیادی  یارانه  پرداخت  وعده  جمهوری،  ریاست 
رضایی از پرداخت یارانه 450000 تومانی به هر فرد، پرداخت 
حقوق به خانم های خانه دار و قاضی زاده از پرداخت وام 500 
میلیون تومانی به زوج های جوان گفت.کارشناسان اقتصادی 
یارانه را سیاستی پوپولیستی ) مردم فریب( برای جلب رضایت 

مردم می دانند که تورم ناشی از پرداخت آن، مبالغ بیشتری را از جیب مردم خارج 
می کند. البته حمایت از سه دهک پایین جامعه اقدامی قابل دفاع است آنهم به شکل 

کارشناسی شده و رسیدن حق به نیازمند.

دولت من متعلق به جریان و جناح خاصی نخواهد بود 
نسیم امید: آیت ا... رئیسی، رئیس جمهور منتخب ملت 
هفته گذشته در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی 
به سواالت آنها در حوزه های داخلی و خارجی پاسخ گفت: 
» هر مذاکره ای که منافع ملی در آن تضمین شود حتما 
مورد حمایت ما خواهد بود. از همه احزاب و اشخاصی که از 
من حمایت کردند صمیمانه تشکر می کنم، اما من به صورت 
مستقل وارد انتخابات شدم. از ایده های نخبگان، اصحاب رسانه 
و صاحبان خرد و اندیشه برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

استقبال می کنم. دولت من متعلق به جریان و جناح خاصی نخواهد بود.»

رشد تولید گندله و کنستانتره مجتمع گل گهر 
گل گهر  مجتمع  گندله  و  کنستانتره  تولید  گهر:  گل 
سیرجان در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته به ترتیب 21 و 5 درصد افزایش داشته است.

تولید کنسانتره در سه ابتدای امسال 4میلیون و 659 هزار و 
878تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 21 درصد 
رشد داشته است. همچنین تولید گندله مجتمع در سه ماهه 

نخست امسال3میلیون و208 هزارو626 تن )بدون ریزدانه( بوده که در مقایسه با مدت 
مشابه در سال قبل، 5 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب تولید مجموع کنسانتره 
و گندله مجتمع گل گهر در سه ماهه اول سال جاری7میلیون و868هزار و504 تن 
می باشد که مجموعا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14 درصد افزایش داشته است.

)

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

نسیم سالم

0۹۱6۲۷56۲65 

درپی حفاری و جدول کشی مجدد در خيابان غفاری؛
کاهش عرض خیابان
 و آسیب به درختان

گروه خبر: چند سال پیش شهرداری در زمان محبوبی  اقدام به 
که شهرداری  است  ماهی  کرد. حدود یک  نوسازی خیابان غفاری 
مسیری  تا  کرده  غفاری  خیابان  جداول  برداشتن  به  اقدام  مجددا 
برای هدایت آب های سطحی ایجاد کند و با این کار از عرض خیابان 
با نحوه  بلند کرده و  کاسته شده و صدای برخی اهالی و کسبه را 

اجرای آن مشکل دارند.
امید  نسیم  به  باره  این  در  خیابان  این  اهالی  از  یکی  نژاد  ایران 
گفت: از حدود یک ماه قبل شهرداری اقدام به گودبرداری و جدول 
متوجه  بودید  اینجا  گودبرداری  لحظه  در  اگر  مجددکرده،  گذاری 
می شدید که به ریشه درختان آسیب می رساند چون حفاری نسبتا 
دادند  انجام  را  کار  این  روزی که  از  افزود:  درادامه  او  بود.  عمیقی 
خیلی از کسبه اعتراض کردند که مسیر مغازه آن ها بسته می شود 
این همشهری  از طرفی گرد خاک وسایل آن ها را خراب می کند. 
ادامه داد: این طرح برای آب های سطحی زدند، اما در آینده اگر آب 
جمع شود بوی فاضالب آن شهروندان را ازار می دهد و از طرفی با 
این طرح درختان به مرور خشک می شوند چون آب خوب به پای 

آن ها نمی رسد. 
یکی دیگر از کسبه در ادامه در این باره گفت: موقع کندن زمین، 
ریشه برخی درختان آسیب دید و تا چند روز چاله بزرگی بود که 
کسبه از پل های فلزی گذاشتند تا مشتری ها بتوانند برای خرید به 
و یک کاری  برنامه  و شهرداری هر دفعه یک  مراجعه کنند  آن ها 
این طرح شهرداری عرض خیابان  با  او اضافه کرد:  انجام می دهد. 
کوچک تر شده است که برای خیابان شلوغی مثل غفاری مشکل 
ایجاد می کند، این طرح برای خیابان خلوتی مناسب بود نه غفاری 

که مردم در حالت عادی رعایت نمی کنند.  
گفتنی است شهرداری در بحث هدایت آب های سطحی کارهای 
بلوار حمزه  نقاط مثل  برخی  اما در  انجام داده است  قابل توجهی 
شیب  بدون  کشی ها  جدول  این  علمدار  و  ابوریحان  سیدالشهدا، 
بندی و خروجی مناسب برای شهروندان دردسر ایجاد کرده است 
به طوری که نبود شیب و جمع شدن آب های سطحی و یا آب هایی 
روز  چند  از  پس  و  می شود  ریخته  جدول  داخل  به  منازل  از  که 

تبدیل به گنداب می شود و دردسر برای شهروندان ایجاد می کند. 

نگاه بلند مدت برای رفع مشکالت حوزه تئاتر 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  حافظی،  امید:  نسیم 

اسالمی سیرجان در دیدار با اعضای هیئت نظارت بر نمایش 
شهرستان گفت: برای رفع مشکالت حوزه تئاتر باید نگاه 
بلندمدت داشت و تاالر با نواقصی روبه رو بود که با مشکالت 
جدیدی هم که به این مکان اضافه شد نواقص را دوچندان کرد 
و این امر ضرورت بازسازی و بهسازی تاالر را پررنگ تر می کند 
که می طلبد با توجه ویژه به حوزه تئاتر، تغییراتی در بازسازی 
این تاالر ایجاد شود و برای بازسازی آن، باید حمایت مسئوالن و همدلی هنرمندان 
را در کنار هم داشته باشیم. وی افزود: برای رفع مشکالت انجمن نمایش باید نگاه 
بلندمدت داشت و ضعف هایی که تاالر فردوسی در تجهیزات دارد باید برطرف کرد.

شلوغی مراجعان 

برای تزریق

 واکسن کرونا

)چهارشنبه،
دوم تیرماه 1400
 تاالر حکیم (  

عکس: نسيم اميد


