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تیترها

زندگی زمینه آخرت است 
  خبر  2

  آخر  6

عدم تشخیص بیماری متابولیک کودکان باعث شده است؛

ابتالی سه فرزند یک خانواده 
به عوارض »پی کی یو«

گزارشی از توسعه فضای سبز در مراکز صنعتی برای محیط زیست:

انتقاد به نوع
 و نحوه آبیاری درختان  

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  آخر 6

  جامعه  3

و  گردها  ریز  مهار  در  سبز  فضای  نقش  کارشناسان  عقیده  به  امید:  نسیم 
حائز  کارگران  به  نشاط  روحیه  دادن  و  صنعتی  محیط های  آلودگی  کاهش 
تابعه  و  گهر  گل  شرکت  اخیر  سال  چند  در  راستا  همین  در  است.  اهمیت 
اقدام به ایجاد فضای سبز و یا کمربند سبز کرده است که به نوعی بتوانند در 
گام  کارکنان خود  بین  انگیزه  ایجاد  و  آلودگی محیط زیست  راستایی کاهش 

بردارند اما به نظر می رسد...     

هفته نامه نسیـم امید

دعوت از متخصصان برای نامزدی انتخابات شوراهای شهر؛

شورا جایگاه غیرسیاسی دارد
نسیم امید: ثبت نام برای ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر از هفته پیش شروع شده است و تا چند روز آینده ادامه دارد. انتخابات شوراها بسیار مهم است اما در کمال تأسف 
هنوز مردم و اهالي شهرها ما به اهمیت آن پي نبرده اند و باید قبول کنیم که مردم در حد و اندازه جایگاه و اهمیت شوراها، هرگز به انتخابات آن و شناسایي افرادي که بایستي انتخاب 

کنند توجه نشان نداده اند!   ... 

معرفت

با فرارسیدن هفته پایانی سال و بحث نظارت بر بازار مطرح شد؛

 گوشت مرغ تأمین شده است

  سالمت  4  خبر  2عکس: سجاد حیدری فرد 

شاهدادی، پژوهشگر اجتماعی:

تلنگر 
کرونا

ایران نژاد، فرمانده انتظامی سیرجان:

آمادگی برای ایام نوروز 
طبق رنگ بندی کرونا

  خبر  2

نقد و اقساط

  آخر  6

سالجقه، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی: 

رفع تصرف 4 هکتار
 ازاراضی بنیاد مسکن در فخرآباد



2 نسیـم امیدخبرخبر 

فرمانده  خبر:  گروه 
در  سیرجان  انتظامی 
چند  دستگیری  خصوص 
دزدی  پرونده  در  مظنون 
دستگیری  طالفروشی،  از 
فضای  در  فراخوان  عامل 
تجمع  برای  مجازی 
با  رانندگی  و  خودرو ها 
های  برنامه  و  باال  سرعت 

خبرنگاران  جمع  در  نوروز  ایام  قرنطینه  برای  فرماندهی  این 
توضیحاتی ارائه کرد.

رعب و وحشت برای شهروندان خط قرمز پلیس است 
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد گفت: در پی فراخوان فردی در 
یا  باال  سرعت  با  رانندگی  و  خودرو ها  تجمع  برای  مجازی  فضای 
خالف  و  ایذایی  حرکات  با  و  جمع  محلی  در  خودرو   ۴۰ شوتی 
مقررات اقدام به رانندگی کرده بودند پس از شناسایی و با دستور 
توقیف شد. وی  آنان  تعدادی دستگیر و خودرو های  مقام قضایی 
با اشاره به این که فردی که در فضای مجازی هم فراخوان داده 
به  هنوز  که  رانندگان خودرو هایی  افزود:  است  دستگیر شده  بود 
پارکینگ  به  را  خود  خودرو  اند  نکرده  مراجعه  انتظامی  نیروی 
در  دهند  تحویل  انتظامی  نیروی  اطالعات  به  را  رسید  و  تحویل 
غیر این صورت خودرو آنان توقیف و تا بعد تعطیالت سال جدید 
رعب  ایجاد  و  امنیت  و  نظم  در  اخالل  او  شد.  نخواهند  ترخیص 
قضایی  دستگاه  و  پلیس  قرمز  را خط  شهروندان  برای  وحشت  و 
اغماض  بدون  و  قاطعانه  انتظامی  نیروی  وگفت:  اعالم  شهرستان 
با هرگونه تحرک  اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنیت عمومی 

برخورد خواهد کرد و اجازه عرض اندام به آن ها را نخواهد داد.
ایجاد یک ایستگاه پلیس در انتهای بازار 

خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  انتظامی  فرمانده   
رابطه  این  در  داشت:  بیان  دزدان طالفروشی  پیرامون دستگیری 
کار  یک  کار،  این  اند.  شده  دستگیر  کرمان  جنوب  در  نفر  چند 
مستند  مدارک  به  استناد  با  باید  که  است  پیچیده  و  تحقیقاتی 
قطعی  نظر  رابطه  این  در  توانم  نمی  فعال  بنابراین  برود،  پیش 
امید  و  برند  می  پیش  را  کار  جدیت  با  مسئوالن  اما  کنم  عنوان 
انجام شده  تاکنون  اقدامات خوبی  و  دارد  پرونده( وجود  )به حل 
و یقیناً در آینده نتیجه را به اطالع مردم می رسانیم. او در ادامه 
افزود: ما اقداماتی نیز در راستای پیشگیری انجام داده ایم از آن 
جمله آن، ایجاد یک ایستگاه پلیس در انتهای بازار با هدف تامین 

امنیت است.
فرمانده انتظامی سیرجان در خصوص هفته پایانی سال و شرایط 
قرنطینه در ایام تعطیالت گفت: متاسفانه سیرجان در رنگ بندی 
ستاد کرونا نارنجی است و با توجه به این موضوع  با ابالغ ستاد 
کرونا برای کنترل ورودی و خروجی های شهر بالفاصله 5 نقطه 
رابه صورت کامل مسدود کردیم. او در ادامه افزود: ادامه داشتن 
و یا برنامه ریزی جدید در این رابطه بستگی به جلسه ستاد کرونا 
شهرستان  بندی  رنگ  طبق  که  دارد  جاری  هفته  در  شهرستان 
اقدام می کنیم، اما ما برای ایام نوروز آمادگی کامل را داریم و با 

برنامه خاصی به استقبال نوروز می رویم.

شنبه 23 اسفند 1399، شماره 269 ، سال هفتم

گروه خبر: این روزها تب خرید برای 
نارنجی  علیرغم  است،  داغ  نوروز  عید 
ستاد  رنگ بندی  در  شهرستان  بودن 
تا  پوشاک  عرضه  بازار  از  اما  کرونا 
آجیل و شیرینی  فروشی ها و ... هر کجا 
که قدم می گذاریم، شلوغ و اکثریت در 
رابطه یک  این  در  حال خرید هستند. 
سری  نگرانی برای شهروندان در بحث 
کمبود یک سری کاال و افزایش قیمت 

و تفاوت نرخ در بازار وجود دارد.  
جلسه  در  سیرجان  ویژه  فرماندار   
و  نظارت  تشدید  از  بازار  تنظیم 
از  جلوگیری  برای  بازار  بر  بازرسی ها 
افزایش قیمت ها در شهرستان سیرجان 
حقوق  حفظ  برای  گفت:  داد،  خبر 
افزایش  از  ممانعت  و  مصرف کنندگان 
افراد  برخی  توسط  قیمت ها  غیرقانونی 
فرصت طلب باید تقویت نظارت بر بازار 
و پیشگیری از بروز تخلفات موردتوجه 

دستگاه های ذیربط قرار بگیرد.
افزود:  ادامه  در  بهاءالدینی  سهراب   
با توجه به قرار داشتن در آستانه عید 
نوروز در این برهه زمانی اعضای ستاد 
تنظیم بازار در خط مقدم ایجاد آرامش 
در جامعه قرار دارند و باید با اخاللگران 

در بازار برخورد شود. 
ستاد  اعضای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تنظیم بازار می بایست در بحث نظارت 
مردم  مطالبات  اساسی،  اقالم  تأمین  و 
امروز  باشند،گفت:  داشته  مدنظر  را 
نظارت ها  میدان  در  مدیران  عمل  روز 
و  مسئوالن  و  است  بازار  تنظیم  و 
هماهنگی  با  باید  مردم  خدمتگزاران 
ساماندهی  در  یکدیگر  مکمل  بیشتر، 

بازار باشند. 
اینکه هیچ  بیان  با  فرماندار سیرجان 
مشکلی در تأمین گوشت مرغ تا پایان 
سال نداریم، تصریح کرد: میزان مصرف 
مرغ در شهرستان روزانه حدوداً ۲5 تن 
است که باید توسط جهاد کشاورزی از 
شود،  تأمین  شهرستان  مرغداری های 
در توزیع گوشت مرغ باید اداره صمت 
و  اصناف  اتاق  هماهنگی  با  شهرستان 
داشته  مستمر  نظارت  مرتبط  ادارات 
 ۲۰ بازار  تنظیم  قیمت  با  تا  باشند 

هزار و ۸۰۰ تومان به مصرف کنندگان 
عرضه شود.

از نیروهای بسیج به عنوان همراهان 
بازرسی استفاده می کنیم

این  در  سیرجان  صمت  اداره  رئیس 
با  خوشبختانه  امسال  گفت:  خصوص 
سپاه  فرماندهی  بین  که  ای  تفاهنامه 

نیروهای  از  شد  انجام  صمت  و  ثارا... 
بازرسی  همراهان  عنوان  به  بسیج 
استفاده می کنیم و شهرستان سیرجان 
بیشترین  بازرسان  جذب  خصوص  در 
3تا   حدود  و  است  داشته  را  عملکرد 
تاکنون  و  می گذرد  طرح  این  از  ۴ماه 
عملکرد مطلوب بوده و از طرفی واحد 

بازرسی کار خود انجام در بحث کنترل 
قیمت بازار انجام می دهد. 

بیان  با  ادامه  در  محمدخواجویی، 
برخورد  در  بازرسی  عملکرد  اینکه 
استان،  مرکز  از  بعد  صنفی  واحدهای 
سیرجان عملکرد خوبی دارد، افزود: در 
الکترونیکی  نظارت  طرح  ما  سیرجان 

در حال اجرا است که فاز اول در عرضه 
پیگیر  و  می شود  انجام  تره بار  و  میوه 
و  مرغ  دیگر  واحدهای  در  که  هستیم 

ماهی و خباز نیز این طرح اجرا شود. 
بازرسی های  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
به  مردمی   گزارشات  شهر،  سطح  از 

ستاد خبری 1۲۴ اطالع داده می شود، 
بررسی و در حداقل زمان اعالم نتیجه 
تدابیر  سری  یک  همچنین  می شود. 
برای این موضوع دیده شده است و از 
اردیبهشت ماه سال بعد زمانی که یکی 
تلفن همراه موضوعی  با  از همشهریان 
بالفاصله  می کند  اعالم  سامانه  به  را 
و  می شود  ارجاع  بازرسان  از  یکی  به 
بررسی و  ارجاع،  تاریخ  از  بررسی  روند 

تعزیرات به فرد پیامک می شود.
به  اشاره  با  صمت  اداره  رئیس 
روزها  این  در  گفت:  سال  پایان  ایام 
بازار  بر  را  نظارت ها  تشدید  ما 
این روزها  به خصوص  کاالهای که در 
و  داریم  را  است  زیاد  آن ها  متقاضی 
داریم  شهروندان  از  که  درخواستی  با 
مطالبه گر باشند و  با توجه به این که 
داریم   را  انسانی   منابع  معدودیت  ما 
موردی که در بحث گران فروشی و ... با 
به سامانه 1۲۴  را  آن روبه رو می شوند 

اطالع می دهند. 
بر  کرونا  اینکه  بیان  با  خواجویی 
گذاشت،  منفی  تأثیر  ما  عملکرد 
که  موظف هستند  واحد صنفی  گفت: 
برچسب قیمت یا نرخ نامه خود را در 
و  دهند  قرار  شهروندان  دید  معرض 
بازدید  صورت  در  صورت  این  غیر  در 
و  می شود  برخورد  آن ها  با  بازرسان 
ما  بدانند  شهروندان  باید  که  موردی 
کمبود  اساسی  کاالی  عنوان  هیچ  به 
روزها  این  که  مرغ  بحث  در  و  نداریم 
کشاورزی  جهاد  عهده  بر  است  مطرح 
ما  مجموعه  به  کشتار  از  پس  و  است 
تعلق می گیرد و ما در این مدت سعی 
کردیم از استان های دیگر مرغ را برای 
روز  چند  تا  و  کنیم  وارد  بازار  تنظیم 
مغازه های  تمام  در  فراوانی  به  آینده 
سطح شهر توزیع می شود. او در پایان 
همه  دارم  که  خواهشی  تنها  گفت: 
بهداشتی  پروتکل  کسبه  و  شهروندان 
کسانی  به  کسبه  و  کنند  رعایت  را 
ارائه  خدمات  هستند،  ماسک  فاقد  که 
کنترل  بیماری  این  اگر  چون  ندهند، 
نشود و وضعیت ما در رنگ بندی تغییر 

پیدا نکند، دچار مشکل می شویم.

با فرارسیدن هفته پایانی سال و بحث نظارت بر بازار مطرح شد؛

 گوشت مرغ تأمین شده است
آمادگی برای ایام نوروز طبق رنگ بندی کرونا

همزمان با هفته منابع طبیعی صورت پذیرفت؛
افتتاح پایگاه اطفاء حریق بخش پاریز

روستای  در  وحش  وتکثیرحیات  پرورش  طرح  خبر:  گروه 
عبدل آباد و پایگاه اطفاء حریق بخش پاریز سیرجان با حضور  
مدیران  کل محیط زیست و منابع طبیعی استان کرمان،معاون 
بهره برداری  به  مسئوالن  از  جمعی  و  فرمانداری  عمرانی  امور 

رسید.
به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی سیرجان، پایگاه اطفاء 
حریق بخش بازیربنای یکصد مترمربع و هزینه یک میلیارد و 
حافظان  انجمن  و  مردمی  کمک های  از  ریال  میلیون   5۰۰
پاریزکوه افتتاح شد. همچنین طرح پرورش و تکثیر حیات وحش 
در روستای عبدل آباد بخش پاریز سیرجان نیز به وسعت ۴۰۰ 
با اعتبار تخصیصی ۴۰ میلیارد ریال به صورت فنس  هکتار و 
اعتبارات  از  مراتع  از  حفاظت  و  دارویی  گیاهان  قرق  و  کشی 

شرکت پاریز کوه و بخش خصوصی به بهره برداری رسید.

برگزاری رویداد هم آفرینی جشنواره سینرژی
سینرژی  جشنواره  آفرینی  هم  رویداد  برگزاری  خبر:  گروه 
حضور   و  شرکت  این  مدیرعامل  ویژه  حمایت های  با  سیرجان 
مدیر آموزش وپرورش، معاون  آموزش ابتدایی،  مسئول روابط 
در شهرستان  کاپا  اندیشکده  مدیر  و  برق شهرستان   عمومی 

سیرجان به صورت ویدئو کنفرانسی  برگزار شد.
محیاپور،  سیرجان،  برق   مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیر آموزش وپرورش شهرستان سیرجان در ابتدای این مراسم 
به اهمیت مدیریت مصرف برق اشاره کرد و گفت: دانش آموزان 
آیندگان ایران هستند و می توانند با ایده های خود نقش مؤثری 
در پیشرفت شهرستان سیرجان و کشور داشته باشند. وی افزود: 
تفکر خالق، ایده پردازی، شوق و عالقه برای بیان ایده از موارد 
بسیار بااهمیتی است که می تواند باعث رشد و شکوفایی فردی و 

اجتماعی دانش آموزان شود.
حیات ابدی، مجری هم آفرینی و جشنواره سینرژی صحبت 
خود را با ارائه گزارشی از فعالیت های سال قبل در رویداد ایده 
شو و استارتاپ آغاز کرد و نتایج مثبت این رویداد را در سال 
با تمرکز بر ذهن خالق دانش آموزان  گذشته برشمرد و گفت: 
و  بهینه سازی  می توان  ایشان،  همراهی  و  نظرات  به  اعتماد  و 
نمود  مطرح  جامعه  در  دغدغه  به عنوان  را  انرژی  صرفه جویی 
در  برق  صنعت  شکوفایی  به  می تواند  شیرین  دغدغه  این  که 
نسل آینده کمک شایانی نماید. حیات ابدی افزود: هم آفرینی 
برگزارشده یک پیش رویدادی برای جشنواره سینرژی می باشد 
آفرینی  هم  رویداد  در  شرکت کننده  دانش آموزان  بین  از  که 
که همگی از نخبگان شهرستان سیرجان می باشند تعدادی از 
بارگذاری  در سایت  را  آثار خود  که  برتر  پرداز  ایده  دانش آموز 
نمودند وارد بخش مسابقه خواهند شد و آثار ارسالی بر اساس 
رده سنی و محور مربوطه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. وی 
خاطرنشان کرد: برای هر گروه منتخب، جوایز ارزنده ای در نظر 
گرفته شده است که در اختتامیه رویداد از گروه های برتر تقدیر 
به عمل خواهد آمد و معلمان راهنمای شاخصی که دانش آموزان 

را همراهی نمودند به شکل شایسته ای موردتقدیر قرار گرفت.

درخواستی که از شهروندان داریم مطالبه گر باشند و  با توجه 
به این که ما معدودیت منابع انسانی  را داریم  موردی که در 

بحث گران فروشی و ... با آن روبه رو می شوند را به سامانه 124 
اطالع می دهند. 
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گروه جامعه: به عقیده کارشناسان نقش 
کاهش  و  گردها  ریز  مهار  در  سبز  فضای 
آلودگی محیط های صنعتی و دادن روحیه 
در  است.  اهمیت  حائز  کارگران  به  نشاط 
شرکت  اخیر  سال  چند  در  راستا  همین 
گل گهر و تابعه اقدام به ایجاد فضای سبز 
به نوعی  که  است  کرده  سبز  کمربند  یا  و 
آلودگی  کاهش  راستایی  در  بتوانند 
بین کارکنان  انگیزه  ایجاد  محیط زیست و 
خود گام بردارند اما به نظر می رسد برخی 
و  کاشتنی  درخت  نوع  قبیل  از  موارد 
پیش بینی نشده  به خوبی  آبیاری   نحوه 
فضای  هر  دیداری  تأثیر  بیشترین  است. 
و  گیاهان  صحیح  گزینش  درگرو  سبز، 
برنامه ریزی برای آبیاری آن است بنابراین 
پایه  بر  طرح،  در  خاص  گیاهانی  انتخاب 
محوطه  زیباسازی  و  مهندسی  اصول 
انجام می شود. برای مثال، چنانچه گیاهی 
کاهش  یا  باد،  وزش  کاهش  به منظور 
باشد،  گرفته شده  نظر  در  محیط  آلودگی 
کاشت  از  هدف  که  مکانی  با  آن  عملکرد 
گیاه برخورداری از سایه  و یا برای محیط 

شهری است متفاوت است.
در  درختکاری  طرح  سه  سرنوشت 

شهرستان سیرجان
تفاهم نامه  اساس  بر  قبل  سال های  در 
کرمان  استان  طبیعی  منابع  فی مابین 
بر  بالغ  مساحتی  گهر  گل  شرکت  و 
ملی،  عرصه های  از  هکتار   5۰۰۰
به  گهر  گل  شرکت  محدوده های  اطراف 
جنگل کاری با گونه های جنگلی اختصاص 
کمربند  یک  آن  کنار  در  همچنین  یافت. 
معدني  منطقه  این  اطراف  در  سبز 
راننده های  از  یکی  است.  ایجادشده 
گفت:  امید  نسیم  به  مسیر  این  سرویس 
شرکت  تا  شهر  از  کیلومتر   ۴۰ حدود 
درخت کاری  الین  چند  در  گهر  گل 
و  اقاقیا  قبیل  از  درختانی  است.  شده 
جای  که  بودند  کاشته  خرزهره  درختچه 
نفر  با چند  تانکر  اوایل چند  است؟  سؤال 
مسیر طوالنی  این  آبیاری  در حال  کارگر 
بودند. اکنون آبیاری خیلی کم شده است 

و  خشک شده اند  درختان  از  تعدادی  و 
از  دیگر  یکی  هستند.  سبز  نیز  بسیاری 
جاهای مدنظر درختکاری مسیر سیرجان 
چندین  که  است  هماشهر)صداوسیما(  تا 
سال قبل انجام شد و به علت عدم آبیاری 
از  اثری  و  اکثریت درختان خشک شده اند 

آن ها باقی نمانده است. 
نیز  دیگری  طرح  مدت  این  طی 
 5 در  محیط زیست  فعاالن  برخی  توسط 
کیلومتری جاده سیرجان- گل گهر کاشته 
زیست محیطی  اقدام  این  در  که  بود  شده 
تعدادی  روزانه  کار  ساعت ها  صرف  با  که 
عدم  با  انجام شد  درخت،  عاشق  انسان 
آبیاری  نحوه  خصوص  در  الزم  تمهیدات 

مدتی  از  پس  و  نرسید  نتیجه  به  آن ها 
همه این گونه ها خشک شدند.

سبز  فضای  الزم  مقدار  به  هنوز   
نرسیدیم

رئیس  رسولیان،  اکبر  علی  مهندس 
سیرجان  شهرستان  محیط زیست  اداره 
به  توجه  با  کرد:  بیان  خصوص  این  در 
و  معدنی  صنعتی  شرکت های  شرایط 
باید  قانون  طبق  منطقه  در  آن ها  فعالیت 
ایجاد  و  سبز  فضای  بحث  در  درصد   1۰
پوشش گیاهی  و درختکاری اقدام کنند. 
می تواند  گونه هایی  چه  خصوص  در  وی 
باشد،  کمک کننده  آالیندگی  بحث  در 
افزود: در این زمینه سال های قبل شرکت 
انجام  را  الزم  بررسی های  زمین  گهر 
دقیقی  اطالعات  به  نیاز  اگر  و  است  داده 
این  از  می توانید  هست  گونه ها  نوع  از 
اقداماتی خوبی در چند  و  بگیرید  شرکت 

این  در  اخیر   سال 
گرفته  صورت  زمینه 
اداره  رئیس  است. 
پاسخ  در  محیط زیست 
توجه  با  سؤال  این  به 
به  آیا  اقدامات  این  به 
بیان  که  درصدی   1۰
کردید در بحث فضای 
افزود:  رسیده اید،  سبز 
این که  به  توجه  با 

منطقه  این  در  مختلفی  شرکت های 
مقداری  آن  به  هنوز  ما  می کنند  فعالیت 
از  برخی  و  نیافتیم  دست  است  الزم  که 
شرکت ها اقدام خاصی در این رابطه یا به 

اندازه کافی انجام نداده اند.
زیتون تلخ، تاغ و گز سازگار این منطقه 

است
اداره  رئیس  میرشاهی،  مهران  مهندس 
در  سیرجان  شهرستان  طبیعی  منابع 
مشاورانی  گهر  گل  کرد:  بیان  این باره 
بحث  در  بررسی  برای  تهران  دانشگاه  از 
بررسی  از   پس  که  دارد  درختان  کاشت 
است  کارکرده  این  به  اقدام  آن ها 
با  پروژه  هر  اجرای  و  انجام  برای  ولی 
هماهنگی  شهرستان  در  مرتبط  دستگاه 
در  وی  می شود.  انجام  الزم  همکاری  و 
ادامه افزود: با توجه به این که این شرکت 
و  مسکن  نظر  زیر  است  شهر  حریم  جزء 
صنعتی  شرکت های  اما  است،  شهرسازی 
حرکت خوبی در این زمینه انجام داده اند 
طبیعت  برای  هم  سبز  فضای  احیای  و  
کارکنان  و روحیه  کار  برای محیط  و هم 

سال های  در  و  است  خوب 
حاشیه  سبز  کمربند  ردیف  سه  در  قبل 
و  شد  انجام  گهر  گل  به  سیرجان  جاده 
ما همیشه گفتیم و پیشنهاد ما این است 
تلخ،  زیتون  مثل؛  بومی  گونه های  از 
تاغ و گز استفاده شود که با محیط 

و خاک این منطقه سازگار است.
تعداد جمعیت سیرجان درخت  به 

می کاریم 
شرکت  راستا  همین  در  اخیراً 
طرح  چند  اجرای  از  پس  گهر  گل 
به  شروع  گذشته  هفته  مختلف 
درختکاری  طرح  بزرگ ترین  ایجاد 
است.  کرده  گیاهی  پوشش  ایجاد  و 
پیرامون  گهر  مدیرعامل شرکت گل 
کرد  اعالم  رسانه ها  در  موضوع  این 
در  سیرجان  شهر  جمعت  تعداد  به  که 

منطقه گل گهر درخت کاشته می شود. 
افزوده  رابطه  این  در  عتیقی،  مهندس 
بزرگترین  به عنوان   شرکت  این  است: 
که  کشور  گندله  و  کنسانتره  تولیدکننده 

صنعت  اصلی  نقش آفرینان  از  یکی 
عنوان   به   می رود  شمار  به  کشور  فوالد 
یکی از شرکت های پیشرو در معدن کاری 

سبز نیز در کشور شناخته می شود . 
راستای  در  افزود: گل گهر  ادامه  در  وی 
گسترش فعالیت های این شرکت در حوزه 
همزمان  سبز  فضای  و  طبیعی  منابع 
درختکاری،  و  طبیعی  منابع  هفته  با 
درخت  کاشت  و  سبز  فضای  بزرگ  طرح 
منطقه  در  سیرجان  جمعیت  تعداد  به 
اجرای  با  که  است  کرده  آغاز  را  گل گهر 
سبز  فضای  سرانه  کم نظیر،  طرح  این 
چشمگیری  افزایش  گل گهر  منطقه  در 
بیشتر  اطالع  برای  ادامه  در  کند.  پیدا 
و  آبیاری  نحوه  قبیل  از  طرح  جزئیات  از 
کاشته  طرح  این  در  که  گونه هایی  نوع 
اعالم  این شرکت  روابط عمومی  می شود، 
تازه  این طرح  این که  به  توجه  با  که  کرد 
آن  کامل  بررسی  حال  در  و  شده  شروع 
درآینده  آن  از  بیشتر  اطالعات  هستیم 

نزدیک اعالم می شود.

گزارشی از توسعه فضای سبز در مراکز صنعتی برای محیط زیست؛

انتقاد به نوع و نحوه آبیاری درختان  
را  قیامت  تصویر  کرونا  شاهدادی:  زهرا 
اوایلش  مخصوصاً  می کند  تداعی  ذهنم  در 
کودکی روی زمین افتاده همه فاصله گرفته اند 
دکتر  برده ایم  را  مادرم  می کنند  نگاه  فقط  و 
می ترسید  حتی  دکتر  پارسال  اسفند  دقیقاً 
فشارش را بگیرد فاصله می گرفت گویی کرونا 
دمیدن درصور قیامت بود به ناگاه همه از هم 

ناباورانه  دورشدند همه به فکر خودشان هستند مبادا درگیر شویم. 
هم در جامعه قدم می زنند و کیست که باورهای عامیانه شان را تغییر 
دهد! کرونا را هم عده ای برای خودشان دستاویزی کرده اند آنجا که 
به نفعشان هست می روند می نشینند آنجا که نمی خواهند چه بهانه ای 

قشنگ تر از کرونا برای فاصله گرفتن ها.
کرونا نمی دانم عذاب الهی هستی یا نه، اما درس های زیادی دادی 
و به رخمان کشیدی انسان هنوز هم ضعیف هست تو به ما فهماندی 

انسان در رنج آفریده شده است.
فرار  هم  از  آدم ها  که  روزی  چگونه  کشیدی  تصویر  به  تو  کرونا 

خواهند کرد و آن روز فقط به فکر خودشان هستند.
تو ارزش لحظه ها را یادآوری کردی، مرگ چقدر به ما نزدیک است 
نه پیری و نه جوانی نه کودکی و نه سالمتی هیچ چیز پایدار نیست. 
کرونا ویروس جهانی تو لباس یکسانی برتن تک تک مخلوقات خداوند 
بشریت.  روز  این  پوشش  اشتراک  وجه  دهان ها،  بر  ماسک ها  کردی 
کرونا ویروس کوچک عصر ما، نمی دانم اگر عذاب الهی باشی بازهم 
حتماً کار خداوند حکمت دارد. از موقعی توآمده ای برخی خودخواه تر 
شده اند دل بستگی شان به مال دنیا بیشتر شده است سرشان را گرم 
مادیات کرده اند یادت باشد خیلی ها فقر را با تمام وجود چشیده اند 
و  می شود  بی رنگ تر  و  بی رنگ  غذایی شان  سفره های  مدت هاست 

شکاف طبقاتی بیشتر شده است!
اینجا زدن ماسک و رعایت فاصله و شستن دست ها الزامیست چه 
مثلث زیبایی اما در عمل همان ها که به قول خودشان رعایت می کنند 
جمع های  در  سرجاست  هاشان  رفتن  اداره  و  خریدها  ها،  دورهمی 

خانوادگی ماسک بی معنی است .
کرونا نمی دانم اما تو می توانی نشانه ای از عذاب الهی باشی سیلی 
که تو برگوش بشر خواباندی صدایش جهانی را پر کرد و سرخی اش 
به  را  ما  به خاک سپرد. کرونا در کشور مسلمانم چقدر  را  خیلی ها 
معجزه  به  فقط  را  خدا  خیلی ها  شدی  متوجه  انداختی  یادخدا 
خدا  حرف های  گویی  می خواهد  معجزه  فقط  دلشان  و  شناخته اند 
که  واکسن هایی  است  واکسن  به  چشممان  نخوانده اند.  را  قرآن  در 
بی عدالتی را به چشم کشیده اند و هنوز در راه کشور هستند. در چند 
طرح مثل کلنگ زنی ها و قیچی کردن ربان ها رونمایی شده اند اما تا 
عملیاتی شدن نمی دانم. کرونا چه عذاب الهی باشی چه دست ساخت 
با  باهوشی هستی همه معادالت را برهم زدی.  بشر عجیب ویروس 
همه کوچکی ات فریادی بر سر بشر کشیدی که صدایش در گوش 
عالم و آدم پیچید.راستی در مورد مرگ بگویم، کرونا از وقتی توآمده 
ای خیلی ها فکر می کنند تو می خواهی جانشان را بگیری انگار اگر 
ترسانده  چنان  را  بعضی ها  مرگ  از  ترس  نمی مرد.  آدمی  نبودی  تو 
که زندگی می کنند تا نمیرند. مرگ را چه نازیبا تفسیر کرده اند حاال 
هم تو را باعث وبانی  می دانند. آدم ها را دوست بداریم صدای آدم ها 

حالمان را خوب می کند دنیا و زینت هایش اسباب زندگی هستند.
                                                                     *پژوهشگر اجتماعی

یادداشت

تلنگرکرونا 

بیشترین تأثیر دیداری هر فضای سبز، درگرو گزینش صحیح گیاهان و 
برنامه ریزی برای آبیاری آن است بنابراین انتخاب گیاهانی خاص در طرح، 
بر پایه اصول مهندسی و زیباسازی محوطه انجام می شود. برای مثال، چنانچه 
گیاهی به منظور کاهش وزش باد، یا کاهش آلودگی محیط در نظر گرفته شده 
باشد، عملکرد آن با مکانی که هدف از کاشت گیاه برخورداری از سایه  و یا 

برای محیط شهری است متفاوت است.

امام جمعه  با حضور  روز درختکاری  مراسم  گروه خبر: 
موقت، شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر، ریاست دفتر 
اداره  ریاست  بردسیر،  و  سیرجان  شریف  مردم  نماینده 
ریاست  طبیعی،  منابع  اداره  ریاست  اسالمی،  تبلیغات 
اداره محیط زیست، معاونان و مدیران مجموعه شهرداری، 
فعاالن محیط زیست شهرستان سیرجان، اصحاب رسانه 
به مناسبت روزدرختکاری در هفته گذشته  و شهروندان 

برگزار شد.
ارتباطات  مدیریت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
به  درختکاری  روز  نکوداشت  سیرجان؛آیین  شهرداری 
سبز  فضای  و  منظر  سیما  سازمان  و  شهرداری  همت 
شهری با حضور جمعی از مدیران بلند پایه شهری، انجام 

شد.
همه باید به سهم خود در توسعه سرانه فضای سبز 

گام برداریم
خصوص  در  سیرجان   شهردار  نیا  سروش  دکتر 
فضای  نگهداری  و  حفظ  با  باید  کرد:  اظهار  درختکاری 

سبز قدردان کارکنان زحمت کش فضای سبز باشیم.
درختکاری  و  درخت  فرهنگ  ترویج  سیرجان  شهردار 

به نسلهای آینده را ضروری دانست و خاطر نشان کرد : 
فرهنگ درخت و درختکاری و حفظ فضای سبز یکی از 
وظیفه  ما  و  است  اجتماعی  توسعه  های  راه  اساسی ترین 
داریم که در راستای تقویت فرهنگ ارزشمند درختکاری 

بکوشیم.
ابراز  درختکاری  روز  اهمیت  به  اشاره  با  نیا  سروش 
درختکاری  روز  در  ساله  هر  رهبری  معظم  مقام  داشت: 
دهنده  نشان  موضوع  این  و  کاشت  خواهند  نهال  شخصاً 

اهمیت کاشت درخت و نگهداری فضای سبز است.
شهردار سیرجان تاکید کرد: همه ما باید با تقویت حس 
مسئولیت در آحاد جامعه در جهت گسترش فضای سبز و 

زیبا سازی شهر نقش آفرینی کنیم.
و  درختان  از  نگهداری  و  حفظ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فضای سبز در کنار کاشت نهال اهمیت باالیی دارد گفت: 
باید به سهم خود در توسعه سرانه فضای سبز گام  همه 

برداریم.
سبزهای  فضا  از  نگهداری  و  حفظ  در  شهروندان 

همکاری کنند
که  اسالمی شهر سیرجان  حسن خدامی، عضو شورای 

در این مراسم حضور داشت در جمع خبرنگاران از اهمیت 
روز درخت کاری گفت: برای داشتن هوایی سالم در دنیای 
بهترین  از  یکی  و  کرد  اندیشی  چاره  باید  امروزی  مدرن 
فضای  سازمان  که  است  سبز  فضای  ی  توسعه  راهکارها 

سبز شهرداری متولی اجرای این قبیل برنامه هاست.
که  گوهایی  و  گفت  به  توجه  با  کرد:  اضافه  خدامی 
فضای سبزهای  در  بیشتر  زین پس  تا  قرار شد  داشتیم 
رو  این  از  و  شوند  کاشته  ثمری  درختان  تاسیس  تازه 
زیتون تلخ که یک درخت نسبتاً مقاوم و سازگار با محیط 
و طبیعت سیرجان بود را انتخاب کردیم و همانطور که 
کاشته  زیبا  درخت  این  از  تعدادی  امروز  بودید  شاهد 
در  مردم هم  که  امیدواریم  گفت:  پایان  در  شد. خدامی 
از گذشته  ایجاد شده  از فضا سبزهای  حفظ و نگهداری 
تاکنون همراه مجموعه ی سازمان سیما و منظر و فضای 
سبز شهرداری باشند و هرساله در این روز زیبا از دیدن 
ثمر  به  و  شده  کاشته  تر  بیش  سالهای  که  درختانی 

نشستند بهره ببریم.
کاشت گونه های مختلف در اسفندماه سال جاری

فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس  سعیدی  بابک 

با  مراسم  ابتدای  در  سیرجان  شهرداری  شهری  سبز 
و  درخت  اینکه  بیان  با  درختکاری  هفته  گرامیداشت 
فضای سبز را نعمت بزرگ خدادادی دانست و یادآور شد: 
پاکی آب و هوا شده و موجب شادابی و  درخت موجب 
و  حفظ  باید  و  شد  خواهد  شهروندان  در  نشاط  افزایش 
یک  به  آن  کاشت  و  سبز  فضای  و  درختان  از  حراست 
خاطرنشان  سعیدی  شود.  تبدیل  مردم  بین  در  فرهنگ 
کرد: به مناسبت روز درختکاری در این مراسم 1۰۰ اصله 
درخت سرو شیراز، 9۰ اصله درخت زیتون مثمر و 1۰۰ 
اصله درخت زیتون زینتی در شهرک صدف کاشته  شد.

و  منظر  سیما،  سازمان  عامل  مدیر  سعیدی  مهندس 
فضای سبز شهری شهرداری سیرجان خاطر نشان کرد: 
راستای  در  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 
سبز  فضای  توسعه  و  حفظ  در  خود  ذاتی  وظایف  انجام 
 ، سرو  درختان  انواع  اصله  کاشت 55۰۰  از  پس  شهری 
زیتون و 1۰۰۰۰اصله انواع درختچه در پاییز سال جاری 
و همچنین کاشت 15۰۰۰ اصله درخت و 13۰۰۰ اصله 
درختچه و ۸۰۰۰ مترمربع گل کاری در اسفند ماه جاری 

را در سطح شهر انجام خواهد داد.

مراسم روز درخت کاری در سیرجان توسط شهرداری برگزار شد؛

ضرورت ترویج فرهنگ درخت و درختکاری به نسلهای آینده 



شنبه 23 اسفند 1399، شماره 269 ، سال هفتم نسیـم امیدسالمت4 گوناگون

رمضان تروال: 
سالم....

شکرت خدای تبارک کنم که من...
پیش  نیست  خودت  غیر  به  دستم 

هیچ کس دراز...
روزی اگر تو عنایت کنی به من ..

.بی ادعا بود و منتی نباشد، این امتیاز...
هر ترس و حراسی که دارم ز روزگار...
از مردم بی چاره است ای جان بی نیاز...
بی چارگی ز آدم دوران به این سبب...

دنبال روزیند اما ز راه طمع وآز..
 آنان برای رسیدن به منصبی، حتی حقیر، و، کم. 

..دنبال له نمودن هم هستند با سوز و با گداز...
نان کم یک بی نوا را ز روی حرص..

آجر کنند تا که کنند سفره خویش را پر از کباب غاز...
ای مردم حقیر .ای جفاکاران به خلق...

زاین راه نمی رسید به جاه و به عیش ناز...
امشب شب رسیدن به آرزوست...

در سینه غم است و دلم پر بود ز راز..
ای خالق عزیز ای مهربان به من .

از صد هزار راز دلم این بگویم به بی نیاز...
من ناتوان و حقیرم ،دستم بود تهی..

تنها میان همه ،بی ادعا، ولی..
تو چاره سازی به امراز هر دلی ..

من راز خویش را به تو گویم خدا، برایم  تو چاره ساز.

 پیش بینی خشکسالی شدید برای شرق کشور
داده های هواشناسی نشان می دهد که میزان بارش ها در کشور 
از مهرماه تاکنون، بیش از 3۰ درصد کمتر از میانگین بلند مدت 
به  مواجه اند.  کم بارشی  با  استان ها  تمام  همچنین  است  بوده 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین، اطالعات مرکز ملی خشکسالی 
و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نشان می دهد که از مهر 
ماه تاکنون در کشور حدود 1۰۰ میلیمتر بارش داشتیم که این 
میزان نسبت به میانگین بلند مدت ایران حدود 3۴ درصد کمتر 
آبی  سال  طی  کشور  در  بارش ها  میزان  دیگر  سویی  از  است. 
زراعی جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5۲ درصد 
کمتر گزارش شده است. بر اساس این گزارش، میزان بارش ها 
پنج  و  است  نرمال  حد  از  کمتر  کشور  استان های  تمامی  در 
استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان رضوی 
با کم بارشی شدید مواجه اند. مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی گزارش داده است که میزان بارش ها 
از ابتدای مهر ماه تاکنون در سیستان بلوچستان 9۲ درصد و در 
هرمزگان ۸9 درصد کمتر از میانگین بلند مدت است. این رقم 
برای استان های کرمان و خراسان رضوی به ترتیب ۶۲ درصد و 
5۷ درصد تخمین زده می شود. میزان بارش ها در استان تهران 
رییس  است.  شده  گزارش  نرمال  حد  از  کمتر  درصد   19 نیز 
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی به 
ایسنا گفته بود که پیش بینی می شود کم بارشی ها در کشور تا 
آخر امسال جبران نشود و حتی تا پایان سال آبی با خشکسالی 

متوسط و شدید در کشور مواجه باشیم.

محروم  خانواده  یک  فرد:  حیدری  سجاد 
فرزندشان   3 که  دارد  وجود  سیرجان  در 
این  هستند.  کتونوری  فنیل  بیماری  دارای 
اکنون  تشخیص  عدم  علت  به  کودک  سه 
و  ندارند  حرکت  توانایی  و  مانده  عقب 
بودن،  شل  بی حالی،  شده اند.  خانواده  سربار 
بی قراری، استفراغ مکرر، خوب شیر نخوردن 
تنفس، تشنج،  در  اختالل  و مکیدن ضعیف، 
ازجمله  و...  زدن  غلت  عدم  نگرفتن،  گردن 
بیماری  است.  متابولیک  بیماری های  عالئم 
این  از  یکی  یو«  کی  »پی  یا  کتونوری  فنیل 
صورت  در  که  است  متابولیک  بیماری های 
بعدی  عوارض  بسیاری  از  می تواند  تشخیص 
کودک  مغزی  و  ذهنی  عقب ماندگی  منجمله 

جلوگیری کند.
 بیماری سه فرزند تشخیص داده نشده است

دکتر فرهاد فتحی زاده، پزشک عمومی در 
به  خانمی  هفته گذشته  کرد:  بیان  باره  این 
من مراجعه کرد که هر سه فرزند آن ها دچار 
معلولیت و عقب ماندگی شدید مغزی بودند و 
پس از دیدن پرونده آن ها متوجه شدم مبتال 
به بیماری فنیل کتونوری هستند. وی ادامه 
و  یک سهل انگاری  ناراحت شدم  بسیار  داد: 
عدم تشخیص منجر به مشکالت عدیده یک 
خانواده محروم شده است زیرا با تشخیص به 
موقع، رژیم غذایی صحیح زیر نظر متخصص 
تغذیه و حفظ و تداوم رژیم غذایی در تمام 
طول عمر در سالمت بیمار بسیار مؤثر است 
و از عقب ماندگی و معلولیت آن ها جلوگیری 
عذاب  خانواده  این  برای  زندگی  و  می کند 
موضوع  این  داد:  ادامه  زاده  فتحی  نمی شد. 
از  غربالگری  آیا  که  است  اهمیت  با  خیلی 
انجام  خانواده  این  فرزندان  برای  نوزادان 
برای  بوده چرا  این چنین  اگر  نشده است و 
فرزندان این خانم تشخیص داده نشده است 
مشکل  چنین  دچار  آن  فرزند  سه  هر  و 

بزرگی هستند و معلول شده اند؟ 
غربالگری روز سوم تا پنجم تولد باید انجام شود

این  در  اطفال  متخصص  رضی،  لیال  دکتر 
رأس  در  کتونوری  فنیل  کرد:  بیان  باره  
قرار  نوزادان  ارثی  متابولیک  بیماری های 

ایران  در  هم اکنون  و  دارد 
تلقی  آن ها  شایع ترین  از 
تشخیص  افزود:  وی  می شود. 
بیماری باید در دوره نوزادی با 
غربالگری انجام شود و چنانچه 
بیماری به موقع تشخیص داده 
شود و بدون درمان رها شود به 
شروع  در  تأخیر  ماه  هر  ازای 
بهره هوشی  از  نمره   ۴ درمان، 
و  می شود  کاسته  شیرخوار 
رشد  بیشترین  که  آنجایی  از 
در  کودک  مغزی  تکامل  و 
انجام  تولد  اول  سال   3 تا   ۲
می شود لذا اگر بعد از این سن 
به  کودک  شود  داده  تشخیص 
تا  متوسط  ذهنی  عقب ماندگی 
شدید مبتال شده که متأسفانه 

غیرقابل برگشت است.
اینکه  بیان  با  متخصص  این 
بیماری  این  به  مبتال  نوزادان 
بدو تولد طبیعی بوده و تا چند 
واضحی  عالمت  تولد  اول  ماه 
اولین  معموالً  افزود:  ندارند، 
و  می باشد  استفراغ  آن  عالمت 

سپس تأخیر در تکامل و کاهش 
کپک  بوی  پوستی،  ضایعات  بی قراری،  رشد 
چشم  و  سر  موهای  رنگ  شدن  روشن  دار، 
جلب توجه  تولد  اول  ماه  چند  در  پوست  و 
رکن  غذایی  رژیم  دقیق  رعایت  می کند. 
مصرف  نوزادی  در  لذا  است  درمان  اصلی 
بیماران  در  آالنین  فنیل  فاقد  شیرخشک 
های  شیرخشک  این  گرچه  است  ضروری 
هزینه زیادی در بردارد و در سالهای بعدی 
هم باید محدودیت رژیم غذایی رعایت شود 
و این باور وجود دارد که باید رژیم در تمام 

عمر رعایت شود. 
ظاهر سالم نوزاد، نشانه سالمت کامل او نیست

کودکان  متخصص  نظری،  زینب  دکتر 
فنیل  بیماری  درخصوص  نیز  نوزادان  و 
کتونوری گفت: کودک مبتال در ابتدای تولد 
به تدریج در ماه های  اما  بدون عالمت است 

اول تولد، دچار استفراغ مکرر، کاهش رشد، 
تأخیر در تکامل و روشن شدن رنگ موهای 
سر و چشم و تشنج می شود. همچنین ادرار 
موش  یا  کپک  بوی  کودکان  این  تنفس  و 
در  پوستی  مشکالت  است  ممکن  می دهد. 
کودک،  رشد  با  که  شود  ایجاد  کودک  بدن 

از بین می رود. 
سالم  ظاهر  اینکه  بیان  با  نظری  دکتر 
گفت:  نیست،  او  کامل  سالمت  نشانه  نوزاد، 
در صورتی که این بیماری به موقع تشخیص 
داده نشود و درمان آن به تأخیر بیفتد، توان 
و  می شود  تضعیف  تدریج  به  کودک  هوشی 
ذهنی  شدید  معلومات  به  منجر  نهایت  در 
موقع  به  تشخیص  صورت  در  اما  می شود، 
ابتدای  در  مخصوص  شیرخشک  شروع  و 
مبتال  کودک  و  بود  خواهد  جذب  نوزادی، 
شناختی  عملکرد  و  هوشی  بهره  از  می تواند 

خوب، برخوردار شود.
این  غربالگری  خصوص  در  متخصص  این 
با  همزمان   pku غربالگری  افزود:  بیماری 
در  تیروئید  مادرزادی  کم کاری  غربالگری 
نمونه  گرفتن  با  روز،   5 تا   3 نوزادان  کلیه 
و  می شود  انجام  نوزاد  پای  پاشنه  از  خون 
و  بیمار  ژنتیک  آزمایش  با  حاضر،  حال  در 
والدین، نقص ژنتیکی تشخیص داده می شود 
بعدی  حاملگی های  در  جنین  بررسی  و 
دارویی  درمان  بیماری  این  است.  ممکن 
های  شیرخشک  از  استفاده  با  اما  ندارد 
مخصوص و استفاده از رژیم خاص و محدود 
از فنیل آالنین )رژیم کم پروتئین( می توان 
پیشگیری  کودک  ذهنی  عقب ماندگی  از 
کرد و در فواصل منظم بایستی سطح فنیل 

آالنین سرم اندازه گیری شود.
15 مورد بیمار فنیل کتونوری در سیرجان داریم

بیماری ها  مسئول  اباذری،  غالمرضا 
سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  غیرواگیر 
در این رابطه بیان کرد:  این بیماری تا 9۷ 
چهار  سه  تا  مشخصی  بالینی  عالئم  درصد 
وی  نمی کند.  ایجاد  کودکان  در  اول  ماه 
قبل  برای  شناسایی  راه  دو  افزود:  ادامه  در 
از  قبل  افراد  همه  یکی  دارد،  وجود  تولد  از 
باید  فامیلی  ازدواج  در  به خصوص  ازدواج 
مشاوره  و  کنند  مراجعه  ژنتیک  مشاور  به 
ژنتیک شجره نامه رسم می کند و مورد دوم 
اگر  که  است  بارداری   1۶ تا   1۰ هفته  در 
داده  داده شود، مجوز سقط جنین  تشخیص 
ازدواج های   بر  تأکید  افزود:  اباذری  می شود. 
غیر فامیلی به این دلیل است که ۷۰ تا ۸۰ 

درصد این بیماری در ازدواج فامیلی است.
دانشکده  غیرواگیر  بیماری های  مسئول 
حاضر  حال  در  این که  بیان  با  پزشکی  علوم 
بیماری در سیرجان  این  به  مبتال  مورد   15
از  قبل  به  افراد  این  از  مورد  است، گفت: ۸ 
از سال 91 به  سال 91 برمی گردد و مابقی 
بعد است و از سال 91  همزمان با آزمایش 
تیروئید در مرکز ولیعصر این آزمایش انجام 
می شود و خوشبختانه افرادی که از سال 91 
به بعد شناسایی شدند، تحت کنترل هستند. 
این مسئول بهداشتی اضافه کرد: برای این 
افراد  و  ندارد  وجود  قطعی  درمان  بیماری 
مبتال یک سری موارد تغذیه دارند که تا آخر 
به هیچ  باید رعایت کنند، به طور مثال  عمر 
عنوان  نباید پروتئین، تخم مرغ، جگر، غالت 
از  و لبنیات مصرف کنند و این افراد عمدتاً 
این  تغذیه  و  هستند  کم درآمد  خانواده های 
افراد هزینه بر است که در این راستا یکسری 
کمک  است  نیاز  و  کردند  کمک  خیرین 
سوی  از  افراد  این  تغذیه  برای  بیش تری 

خیرین انجام شود.
با تأکید به اهمیت مشاور ژنتیک  اباذری   
گفت: توصیه ما این است که قبل از ازدواج 
افراد حتماً مشاوره ژنتیک بروند، به خصوص 
و  باشند  داشته  فامیلی  ازدواج  که  افرادی 
خود  اطرافیان  در  بیماری  چنین  سابقه  یا 

داشته باشند. 

عدم تشخیص بیماری متابولیک کودکان باعث شده است؛

ابتالی سه فرزند یک خانواده به عوارض »پی کی یو«

دکتر لیال رضی                                 دکتر زینب نظری                            غالمرضا اباذری    



5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
سرهنگ ایران نژاد، فرمانده نیروی انتظامی: 

چهارشنبه سوری را به کامتان تلخ نکنید
گفت  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه 
چهارشنبه سوری  و  است  جدی  کرونا  شیوع  تهدیدات 

فرصتی برای اپیدمی بیماری است.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در این باره بیان داشت: با 
را  توانیم ساعاتی خوش  مدیریت چهارشنبه آخر سال می 
بزنیم  رقم  هایمان  و خانواده  برای خود  نو  آستانه سال  در 
مدت ها حالوت  تا  که  کنیم  ایجاد  را  دلنشینی  خاطرات  و 
اهتمام  افزود:  وی  بماند.  باقی  در خاطرمان  آن  و شیرینی 
با  همگام  اجتماعی  سالمت  مقوله  به  انتظامی  نیروی 
و  با مشارکت  ها  زمینه  تمامی  در  مدافعان سالمت جامعه 
استفاده از توان بالقوه مردمی همواره نتایج و بازخورد کاماًل 

مثبت داشته است.
طریق  از  مردم  و  پلیس  ارتباط  برقراری  داد:  ادامه  وی 
دانش  ارتقا  جهت  در  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها 
آنها  از  برخی  از آسیب های اجتماعی که اصوالً  پیشگیری 
روند  در  می تواند  است  آگاهی  و  شناخت  عدم  از  ناشی 

کاهشی خطرات چهارشنبه سوری بسیار کارآمد باشد
سرهنگ ایران نژاد خطاب به افراد فرصت طلب و سودجو 
قانون  ماده  استناد  به  گفت:  محترقه  مواد  قاچاقچیان  و 
غیره  و  فروش  و  خرید  قاچاق  هرگونه  اسالمی  مجازات 
غیرمجاز جرم محسوب  به صورت  محترقه  و  منفجره  مواد 
قانون محکوم  به مجازات مندرج در  می شود و مرتکب آن 

می شود
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان همچنین به کسانی 
عمومی  امنیت  و  نظم  زدن  برهم  قصد  عاماًل   و  عامداً  که 
شهروندان را دارند ماده ۶1۸ قانون مجازات اسالمی را تذکر 
داده و خاطرنشان شد: به موجب این قانون هرکس با هیاهو 
با تعرض به افراد نظم و  و جنجال حرکات غیر متعارف یا 
به  بازدارد  فعالیت  از  را  مردم  یا  و  گردید  عمومی  آرامش 
محکوم  شالق  ضربه   ۷۴ و  سال  یک  تا  ماه  سه  از  حبس 

می شود
سرهنگ ایران نژاد در ادامه توصیه ها و هشدارهای پلیس 
شادی  در  شد:  یادآور  ذیل  شرح  به  شهروندان  به  را  خود 
از نگهداری مواد  ها فرزندان دلبندمان را همراهی کنیم و 
توسط  دستی  بازی  آتش  وسایل  ساخت  و  تهیه  محترقه 
را  موضوع  بر  نظارت  و  کرده  خودداری  اکیداً  تان  فرزندان 
افراد  جدی بگیرید و مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار 
بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشت نیروی 

انتظامی و یا 11۰ اطالع دهید.

 خبر
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گروه ورزش: تیم نونهاالن  عقاب بدرآباد در جام پنج 
جانبه ای که با حضور تیم های کاوش کرمان الف، کاوش 
کرمان ب،پاریزکرمان، سهند کرمان برگزار شد، شرکت 
کردند و موفق شدند در این مسابقات به چهر برد دست 

یابند. 
از مسئوالن  با گالیه   بدرآباد  تیم عقاب  سجادجوان، مربی 
آرمان  و  گهر، گهرزمین  به خصوص شورای شهر، گل  شهر  
نمی شود،  بدرآباد  شهر  پایین  و  پایه  تیم  به  نگاه  چرا  گهر  
عنوان کرد: چرا اساس و پایه فوتبال سیرجان درست و اساسی 
غیربومی  بازیکن  پایه  رده  در  گهر  گل  تیم  بتوانند  تا  نیست 
تیم  به  داشت  تقاضا  مسئوالن  از  کند  ساز  بومی  ولی  نیاورد 
بیشترین  راستای ورزش  در  بدرآباد همیشه  پایین شهر شهدا 

ورزشکار داشته نگاه ویژه کند.
سرپرست،  پورفریدونی  علی  افزود:  ادامه  در  جوان  سجاد   
حامد عباسی کمک مربی، جناب سروان حسین صادقی، جناب 
از  پور،  امیر  محمد  سروان  جناب  گویینی،  لری  رضا  سروان 
شهرستان  بسیج  مقاومت  سپاه  فرمانده  دستوری  سرهنگ 
وحیدی  حجت االسالم  پورفریدونی،  سعید  آقای  سیرجان، 
ابن  علی  مسجد  امنا  هیات  از  و  شاهمرادی  وحید  آقای  و 
منصور  سرهنگ  سیرجان  سپاه  تیپ  شهیدآباد،  موسی الرضا 
علیزاده، عباس خالویی ،دکتر محمد معتمدی زاده، مهندس 
مجتبی خسروانی، بزرگوار  که برای تیم زحمت زیاد کشیدن 
تشکر می کنم همچنین تشکر ویژه از اهالی محله شهید آباد 

که باعث انگیزه برای ما و نوجوانان تیم هستند . 
او در  ادامه اضافه کرد:  تیم عقاب  بدرآباد توانست بدون 
در سه  تیم  بومی  پشتکار جوانان  و  با تالش  فقط  و  امکانات 
از خانه بدست آورد  ماه اخیر کسب چهار قهرمانی در خارج 
داشته  ویژه  تشکر  جوانان  این  تالش  از  است  الزم  همینجا 
باشم و از مسئوالن شهرستان تقاضا دارم در کنار توجه به تیم 
داری حرفه ای در لیگ های مختلف کشور یک نیم نگاهی به 

تیم های محله ای داشته باشند .

خبر

سجاد جوان مربی تیم بدرآباد:

قهرمانی تیم عقاب بدرآباد
 خارج از خانه

را  ما  جاده  فتحی:  سارا  شهر-  گروه 
می پیماید و ما جاده را، روی تابلو رنگ و رو 
رفت آهنی زده شده است “پناهگاه سگ های 
بالصاحب سیرجان” جنازه های از سگ ها در 
که  جایگاهی  شده اند.  رها  جاده  کنار  گوشه 
بیشتر  آسایش  برای  ساخته ایم  آدمیان  ما 

خودمان. 
سمت  به  لباس  از  باری  کوله  با  کارگری 
ما می آید. زیر آن همه لباس فقط چشمانش 

دیده می شود، اینجا چه کار دارید؟
 آمدیم بازدید از پناهگاه!
مجوز از شهرداری دارید؟

نه، مگر دیدن سگ ها مجوز می خواهد.
بله که مجوز می خواهد و از ما دور می شود. 

ماشین  سروکله  باالخره  می مانیم  منتظر  یک ساعتی 
غذا پیدا می شود و ما هم با همان ماشین وارد پناهگاه 

می شویم .
کرده  جمع  خودش  دور  را  توله هایش  بزرگی  سگ 
مشخص قباًل فقط دغدغه سیر کردن شکم خودش را 
را هم سیر  توله اش  باید شکم چهار  داشت، ولی حاال 
کند، اسکلت بعضی سگ ها از تنشان بیرون زده است. 

صدای زوزه باد با زوزه سگ ها در هم می پیچد. 
سرما، گرسنگی، نبود امکانات عقیم سازی و جمعیت 

باال هرروز مشکالت را بیشتر می کند. 
سگ ها  با  عکس  گرفتن  مشغول  حامیان  از  یکی 
لذت  جا  یک  در  سگ  هم  آن  دیدن  از  و  می شود 

می برد. 
غذا  مشغول  حامیان حیوانات  انجمن  از  فیروزآبادی 
و می گوید:  ما می کند  به  نیم نگاهی  و  رسانی می شود 
به اندازه  ما  است،  اینجا  سگ  عدد   ۷۰۰ نزدیک  اآلن 

 . نداریم  عقیم سازی  برای  دامپزشک  و  النه  کافی 
 ۴۰۰ عقیم سازی  و  گیری  زنده  شهرداری  قرارداد 
اآلن  تا  گی  بی برنامه  با  ولی  است  بوده  سگ  قالده 
۸۰۰ سگ از شهرهای اقماری و سیرجان گرفته اند که 
حدود 1۰۰سگ عقیم سازی شده است. این همه سگ 
می میرند،  خیلی ها  و  می کشند  گرسنگی  ماه ها  اینجا 
فرار  به  موفق  گرسنگی  مدت ها  از  بعد  هم  خیلی ها 

می شوند . 
خوری  نوع  هم  برای  مکانی  اینجا  می دهد:  ادامه  او 
شکم  سیرکردن  برای  مدیریتی  هیچ  است،   شده 
سگ ها نیست. نه روشنایی و نه گرمایشی، فقط سرما 

است و سرما .
خانم مهدی فر از انجمن حامیان حیوانات می گوید: 
چهار و پنج ماه شب و روز نداریم مرتب از فرمانداری 
پاس کاری  فرمانداری  به  شهرداری  از  و  شهرداری  به 
حتی  ندارند،  رسانی  غذا  برای  بودجه ای  می شویم. 
.این  است  انجام نشده  درست  هم   عقیم سازی  همان 
گرسنه  سگ های  این  می دهد:  ادامه  حیوانات  حامی 
پاسخ گو  باید  کسی  چه  بیافریند  فاجعه  شهر  در  فردا 

باشد؟
مدرسه ساز  خیر  عباسلو،  جناب  نماینده  که  او 
آقای  بزرگوار  خیر  که  اآلن  می دهد:  ادامه  است، 
گفتند همکاری می کنند  و  کار هستند  پای  عباسلو 
ولی  است  شده  انجام  هم  کشی ها  فنس  یکسری  و 
متأسفانه ما با بی برنامه گی باز شاهد همنوع خوری 

هستیم.
در  می گوید:  تهران  حامیان  از  برخورداری  خانم 
به  مرتب  که  دارد  وجود  پناهگاه  چندین  تهران 
اینجا  می شود.  رسیدگی  گرسنه  و  بیمار  سگ های 
تحویل  پناهگاه  به  را  پسماند  غذای  خودشان  مردم 
صورت  به  عقیم سازی  می کند:  اضافه  او  می دهند. 
منظم انجام می شود من نمی فهمم شهر سیرجان شهر 
صنعتی  شرکت های  و  پسته  باغداران  است  پول داری 
کمی  نیستند  حاضر  چرا  دارد،  گهر  گل  معدن  مثل 

هزینه پناهگاه کنند؟
او می گوید: معادن در قبال مسئولیت های اجتماعی 
اکولوژیست  خوردن  هم  بر  و  زیست محیطی  و 
این  یادآوری  با  و  باشند  پاسخ گو  باید  محیط زیست 
تأکید  حیوانات  حامی  این  بیایند.   پای کار  موضوع 
با  شهر  در  سگ ها  به  رسانی  غذا  است  بهتر  می کند: 
شود  فرهنگ سازی  و  اطالع رسانی  پوستر  سری  یک 
انسان  با  همراه  خلقت  ابتدای  از  سگ ها  حال  هر  به 
حفظ  محیطی  خطرات  از  را  انسان  جان  و  بوده اند 

کرده اند. 
دوخته  جاده  به  ملتمسانه اش چشم  از سگ ها  یکی 
است، تا کیلومترها به دنبال ما می آید و به دنبال راه 
یا  مرگ  است  آخر  ایستگاه  اینجا  ولی  است،  نجاتی 
عقیم شدن انتظارشان را می کشد، اکوسیستمی که با 

دخالت انسان به هم می ریزد.

گروه حوادث: آتش سوزی یک دستگاه کامیون 
و  مهار  نشانان  به موقع آتش  با حضور  کمپرسی 
از گسترش و خسارت مالی بیشتر جلوگیری کرد.

در  نشانی،  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پی تماس تلفنی با سامانه  مبنی بر آتش سوزی یک 
جمال)جنب  سید  بلوار  در  کمپرسی  کامیون  دستگاه 
هتل در حال احداث(، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش 

نشانان ایستگاه شماره دو را به محل حادثه اعزام کرد.
باره  این  دز  اعزامی  فرمانده عملیات  پرویز چاوشان، 
حادثه  محل  به  نشانان  آتش  رسیدن  از  پس  گفت: 
مشاهده شد که یک دستگاه کامیون کمپرسی به دلیل 
نامعلومی قسمت عقب آن به داخل زمین فروکش کرده 

سوزی  آتش  دچار  زمین  با  برخورد  از  پس  و 
شده بود.

او در ادامه افزود: آتش نشانان ابتدا با رعایت 
روی  محافظ  کاور  آوردن  در  و  ایمنی  اصول 
آب  لوله  رشته  یک  از  استفاده  با  و  ها  باتری 
دهی حریق را مهار کردند و از سرایت به قسمت 
آوردند.  عمل  به  جلوگیری  کامیون  دیگر  های 
از  عملیاتی پس  نیروهای  کرد:  اضافه  چاوشان 
مهار کامل آتش و اطمینان از عدم آتش سوزی 
سازی  ایمن  کامل  طور  به  را  کامیون  مجدد 
افراد  ایمنی الزم به  ارائه موارد  از  کرده و پس 

حاضر در محل به ماموریت خود پایان دادند.

سگ ها منتظر انسانیت آدم ها هستند

مهارآتش سوزی یک دستگاه کامیون 
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زندگی زمینه آخرت است 

اَر اآْلِخَرَة  نَْیا إاَِلّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإَِنّ الَدّ گروه فرهنگ: َو َما َهِذِه الَْحَیاُة الُدّ
لَِهَي الَْحَیَواُن  لَْو َکانُوا یَْعلَُموَن )عنکبوت - ۶۴(

»زندگانی این دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. اگر بدانند، سرای 
آخرت سرای زندگانی است.«

تفسیر:
1-کلمه لهو به معنای هر چیز و هر کار بیهوده ای است که انسان 
را از کار مهم و مفیدش باز بدارد، و به خود مشغول سازد، بنابراین 
با  را  آدمی  اینکه  برای  دنیاست،  مادی  زندگی  لهو،  از مصادیق  یکی 
زرق وبرق خود و آرایش فانی و فریبنده خود از زندگی باقی و دائمی 

بازمی دارد، و به خود مشغول و سرگرم می کند.
با نظم  یا کارهای منظمی است  و  به معنای کار  لعب   ۲-اما کلمه 
دنیا  زندگی  بچه ها،  بازی های  مثل  خیالی  غرض  برای  و  خیالی 
همان طور که به اعتباری لهو است، همین طور لعب نیز هست، برای 
اینکه فانی و زودگذراست، هم چنانکه بازی ها این طورند، عده ای بچه 
با حرص و شور و هیجان عجیبی یک بازی را شروع مي کنند و خیلی 

زود از آن سیرشده و از هم جدا می شوند.
و  می اندازند،  راه  دادوفریاد  بازی  سر  بر  بچه ها  که  همان طور   -3 
می کنند  نزاع  آن  سر  بر  آنچه  اینکه  با  می کشند،  هم   روی  بر  پنجه 
جز وهم و خیال چیزی نیست، مردم نیز بر سر امور دنیوی با یکدیگر 
می جنگند، با اینکه آنچه این ستمگران بر سر آن تکالب می کنند، از 
امثال  و  ریاست ها  مقام ها،  مناصب،  فرزندان،  همسران،  اموال،  قبیل 
آن چیزی جز اوهام نیستند و در حقیقت سرابی هستند که از دور 
آب به نظر می رسد و انسان منافع مذکور را مالک نمی شود، مگر در 

وهم و خیال.
با  عالم  آن  در  انسان  آخرت،  زندگی  در  دنیا  زندگی  برخالف   -۴
کماالت واقعی که خود از راه ایمان و عمل صالح کسب کرده زندگی 
می کند لعب و لهو در آن راه ندارد، بقایی است که فنایی با آن نیست، 
لذت و سعادتی است که شقاوتی در پی ندارد،پس آخرت حیاتی است 

واقعی،و به حقیقت معنای کلمه، والحمدلّل رّب العالمین.
روشن  علیهم السالم  اهل بیت  روایات  و  قرآن  آیات  به  مراجعه  با 
می شود که مهم ترین هدف متوسط خلقت، عبادت و بندگی خداست. 
خداوند،  است.  جاری  و  ساری  عالم  پدیده های  همه  در  مطلب،  این 
درباره همه اشیای مادی عالم می فرماید:»... وان من شی ءاال یسبح 
، همه  آیه ۴۴(  اسراء،  )سوره  تسبیحهم...«  لکن التفقهون  و  بحمده 
موجودات تسبیح خدا می گویند، اما شما تسبیح آنان رانمی فهمید. 
و درباره جن و انسان نیز می فرماید: »و ما خلقت الجن و االنس اال 
برای  انسان  و  جن  آفرینش     ).5۶ آیه  ذاریات،  )سوره   » لیعبدون 
ذات  تسبیح گوی  دیدگاه وحی،همه هستی  از  بنابراین  است.  بندگی 
او هستند و مشغول عبادت، و عبادت هم هدف متوسط خلقت است. 

)سوره النجم، آیه ۴۲ (
اگر کسی به آخرت و حیات پس از مرگ معتقد شد و فهمید که 
هدف نهایی زندگی آمادگی برای سفر آخرت و زندگی در عالم برزخ 
است،  جزا  و  پاداش  به  رسیدن  و  قیامت  در  محشور شدن  و سپس 
آنگاه تمام زندگی اش به درستی و در همین راستا سامان دهی می شود 
انسانی  چنین  می یابد.  نجات  سرگشتگی  و  گمراهی  و  حیرت  از  و 
این  شغل، کار و تالش و تمام فعالیت های اجتماعی و فردی اش در 
راستا خواهد بود. البته نه اینکه دنیا را فراموش کند نه بلکه به دنیا 
به گونه ای بها می دهد و می پردازد که به آخرتش آسیب نرساند و در 

راستای رشد معنوی و حیات آخرتی اش باشد.

 معرفت

ویژه

انتخابات آتی را بدون نقص برگزار خواهیم کرد
به  سیرجان  انتخابات  ستاد  جلسه  نخستین  امید:  نسیم 
ریاست فرماندار و با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری 
و اعضای این ستاد در محل سالن ستاد انتخابات فرماندار ی با 
هدف برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و 
شورا های اسالمی در سال 1۴۰۰ برگزار شد. بهاالدینی گفت: 
با توجه به تجربیات برگزاری انتخابات متعدد و همچنین با 

بررسی مشکالت ادوار گذشته و ارائه راهکار های مناسب، انتخابات سال آتی را بدون 
نقص برگزار خواهیم کرد و از اعضای ستاد انتظار است برای برگزاری هرچه باشکوه تر 
انتخابات ریاست جمهوری و شورا های اسالمی که به یک میزان اهمیت دارد، برنامه 

ریزی الزم را انجام دهند.

افتتاح 13 مرکز خدمات رسانی به مددجویان بهزیستی
نسیم امید: مراسم افتتاحیه 13 مرکز برای خدمات 

رسانی به مددجویان سیرجان با حضور معاون امنیتی، 
برخی مسئوالن  و  فرمانداری  اجتماعی  امور  و  سیاسی 
شهرستان  هفته گذشته برگزارشد. حسینی، رئیس اداره 
بهزیستی با بیان اینکه این اتفاق خوبی در بحث خدمات 
افزود: ۲۴۰۰ مرکز  افراد تحت پوشش است  به  رسانی 
تحت  افراد  به  رسانی  برای خدمات  در کشور  همزمان 
پوشش افتتاح شد که 13  مورد سهم سیرجان بود که در توسعه خدمات، اجتماع 
محور بودن خدمات و ... کمک خوبی برای بهزیستی هستند. او اضافه کرد: این 

موسسه ها در نقاط مختلف شهر به صورت پراکنده راه اندازی شدند.

رفع تصرف 4 هکتار از  اراضی بنیاد مسکن در فخرآباد
مسکن  بنیاد  رئیس  سالجقه،  مهندس  فرمانداری: 
انقالب اسالمی سیرجان از رفع تصرف ۴ هکتار اراضی بنیاد 
مسکن در روستای فخرآباد خبرداد و گفت: به منظور مقابله 
بنیاد مسکن  اجرای طرح های  در محدوده  زمین خواری  با 
تالش های گسترده ای داشته ایم و پرونده های متعددی در 
ویژه  به حمایت های  اشاره  با  زمینه تشکیل شده وی  این 
با  مقابله  برای  سیرجان  دادستان  و  دادگستری  رئیس کل 

زمین خواران، اضافه کرد: حفظ و حراست از اراضی ملی و دولتی، وظیفه تمامی افراد 
جامعه است و از اهالی روستاها به ویژه شوراهای اسالمی و دهیاران خواست با مشاهده 

زمین خواری را به بنیادمسکن  و منابع طبیعی و راه و شهرسازی گزارش دهند.

)

تجهیزآزمایشگاه کرونا سیرجان به کیت انگلیسی 
 نسیم امید: دکتر محمدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی 
امروز  از  دانشکده  این  کرونای  آزمایشگاه  گفت:  سیرجان 
مجهز به کیت تشخیص نوع جهش یافته انگلیسی ویروس 
آزمایشگاهی  نمونه های  پس  این  از  و  است  شده  کرونا 
مشکوک به ویروس جهش یافته کرونا موسوم به کرونای 
و  قرار گرفته  آزمایش  مورد  انگلیسی در همین سیرجان 
دیگر نیاز به ارسال نمونه های مشکوک به تهران نبوده و طبعا سیر تشخیص آن 
نیز بسیار کوتاه تر خواهد شد. وی ادامه داد: تا کنون تنها همان یک مورد ویروس 

جهش یافته موسوم به کرونای انگلیسی در سیرجان شناسایی شده است و 
مابقی نمونه های مشکوک به این نوع ویروس در شهرستان، منفی شده اند.

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

نسیم سالم

09162756265 

نسیم امید: ثبت نام برای ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر از 
هفته پیش شروع شده است و تا چند روز آینده ادامه دارد. انتخابات 
اهالي  و  مردم  هنوز  تأسف  کمال  در  اما  است  مهم  بسیار  شوراها 
مردم  که  کنیم  قبول  باید  و  نبرده اند  پي  آن  اهمیت  به  ما  شهرها 
و  آن  انتخابات  به  هرگز  شوراها،  اهمیت  و  جایگاه  اندازه  و  حد  در 

شناسایي افرادي که بایستي انتخاب کنند توجه نشان نداده اند! 
نهاد شوراهای اسالمی  تاریخ شکل گیری  از  طی ۲۲ سال گذشته 
شهر و روستا، بسیاری از تحلیلگران، توسعه نسبی شهرها و روستاها 
انتخابی شدن مدیریت شهرها و روستاها  از  را در این سال ها ناشی 
می دانند و بسیاری از افراد هم از اساس منتقد این نهاد بوده و مدعی 
هستند نهاد شورا در راستای توسعه مناطق شهری و روستایی درگیر 
هر  در  شده اند!  رانت خواری  و  فساد  گسترش  باعث  و  شده  حواشی 
صورت برای کم کردن فساد اوالً وظیفه نهادهای بازرسی و نظارتی 
بر مصوبات و عملکرد شوراها و شهرداری ها اشراف داشته  است که 
باشند و در سیرجان بیشترین کوتاهی از طرف فرمانداری بوده است 
که نظارت جدی بر عملکرد شوراها نداشته و با ورود سازمان بازرسی 
از طرف  باعث دستگیری و اخراج برخی اعضای شوراها شده اند که 

مردم مورد استقبال گرفته شده است.
 با نگاهي به سوابق  انتخابات در شهرستان درصد باالیي از اعضاي 
شوراي شهر در ادوار مختلف در این زمینه ها هیچ تخصصي نداشته اند 
و برخی با سوابقی بدردنخور و صرفاً روابط و نفوذ در برخی اقشار یا 
طوایف و یا با پول به شوراها راه یافته اند و در نتیجه نه تنها گره ای 
برای  بیشتری  باعث مشکالت  بلکه  نکرده اند  باز  از مشکالت شهری 
به دلیل دیدگاه سیاسي که داشته اند  تنها  نیز  مردم شده اند. برخی 
در لیست های سیاسي قرارگرفته و رأي آورده و راهي شوراها شده اند. 
در  الزم  سواد  نداشتن  دلیل  به  مصوبه ها  طرح  هنگام  در  افراد  این 
خصوص مدیریت شهری همین طوری بدون دانش الزم رأی داده اند 
هرگز  افرادي  چنین  بنابراین  داده اند.  مردم  همه  را  آن ها  هزینه  و 
نمی توانند براي یک شهر منشأ توسعه یافتگی شوند و این گونه آن ها 
و  چیست  شهرداري  بودجه  که  می آموزند  تازه  شورا  عمر  طول  در 
چقدر است، راه هایی که برخي شهرداران اعضاي شورا را دور می زنند 
چیست و چگونه است، یک پروژه چقدر هزینه می برد و صدها نکته 
ریزودرشت دیگر را آن ها در طول عمر حضورشان در شورا می آموزند 
و این در حالي است که تمام این موارد را باید قبل از حضور در شورا 

آموخته باشند.
نخبگان  و  مدنی  نهادهای  رسانه ها،  عهده  بر  رسالت  این  واقع  در 
ایجاد حساسیت  به  نسبت  که  است  واقعی  احزاب  غیاب  در  جامعه 
این  به  را  جامعه  و  کنند  اقدام  شوراها  انتخابات  خصوص  در  مردم 
مهم رهنمود سازند که افراد شایسته و داراي تخصص در امور شهري 
را انتخاب کنند و اکنون افراد توانمند، دارای تخصص و پاک دست 
اعضاي  و  شورا  چون  کنند  ثبت نام  انتخابات  در  تا  کنند  ترغیب  را 
آن می توانند طي چهار سال زمینه توسعه یک شهر را فراهم کنند 
واقع  در  نگه دارند!  گرفته اند،  تحویل  که  حالتي  در همان  را  یا شهر 
داراي  بایستي  سیاسي  دیدگاه  هر  داشتن  از  قبل  شورا  اعضاي 
درآمدي  منابع  توسعه  مالی،  و  بودجه  با  مرتبط  توانمندی های 
شهري،  مناسب  مبلمان  ایجاد  عمومي،  حمل ونقل  گسترش  شهر، 

شهرسازي، نظارت بر عملکرد شهرداري و سایر نهادها باشند. 

حتما  
کرونا 

را
شکست 

خواهیم داد!؟
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بازار سیرجان

 در روز 

تعطیل مبعث 
عکس: سجاد حیدری فرد 

شورا جایگاه غیرسیاسی دارد


