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تیترها

اعمال و فضایل ماه رمضان
 شهر  3

  آخر  6

لزوم رعایت ایمنی در استخرهای آب کشاورزی؛

استخرهای کشاورزی

 فنس کشی و مجهز به نردبان نجات باشند

نگاهی به یکی از کارکردهای شورای شهر در مدیریت شهری سیرجان؛

ضعف نظارت 
برکیفیت آسفالت معابر سطح شهر

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  سالمت 4

چند  در  و  است  شهر  سطح  معابر  آسفالت  متولی  شهرداری  امید:  نسیم 
استقبال  با  که  شده اند  آسفالت  کوچه ها  و  اصلی  معابر  از  بسیاری  اخیر  سال 
استاندارد  و  از آسفالت مناسب  برخی معتقدند که  اما  بوده است  مردم همراه 
سریع  خیلی  طرفی  از  و  است  کوتاه  آن  عمر  که  به نوعی  است  استفاده نشده 

دچار موج چاله وچوله می شود...        

هفته نامه نسیـم امید

در گفت گو با یک پزشک و کارشناس تغذیه مطرح شد:

تغذیه سالم در ماه رمضان 
نسیم امید: نکاتی که باید در هنگام افطار کردن و یا سحری خوردن رعایت شود که سالمتی انسان تضمین شود و  آسیبی به بدن نرسد. این روزها که شیوع بیماری کرونا با ماه مبارک رمضان مصادف شده، الزم 
است برخی نکات مهم تغذیه ای برای حفظ و ارتقای سالمت اعضای خانواده و پیشگیری از بیماری رعایت شود. دراین باره با امجدی فر، کارشناس ارشد تغذیه و دکتر زارع، متخصص داخلی پیرامون اینکه چه غذاهایی 

مصرف شود و چه افرادی می توانند روزه بگیرند گفت وگو کردیم...

معرفت

  حوادث  5  خبر 2

رضوی، رئیس نظام پزشکی سیرجان خبر داد؛

تزریق 150 دوز
 واکسن کرونا به پزشکان

  خبر  2

 افصحی، فعال اجتماعی سیاسی:

انتخاب طایفه ای، بزرگترین آفت 
انتخابات شوراها در سیرجان است

  آخر  6

نژادحیدری، دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی کرمان: 

اصالح طلبان
 در انتخابات رقابتی حضور دارند

  خبر  2

عکس: ارسالی مخاطبین

با حضور جمعی از شهروندان در شورای شهر مطرح شد؛

اعتراض به تغییر کاربری فضای سبز خیابان فرهنگ



2 نسیـم امیدخبرخبر

دبیرکل  نو،  گفتار  گزارش  به  خبر:  گروه 
در  کرمان  استان  آزادی  توسعه  جمعیت 
جریان های  همه  مشارکت  ضرورت  خصوص 
ما در معرض  انتخابات گفت: کشور  سیاسی در 
سال  سه  در  اقتصادی  جنگ  شدیدترین 
گروه های  از  بسیاری  متاسفانه  که  بود  گذشته 
سیاسی در تحلیل کالنی که ارائه می دهند این 

نادیده می گیرند. نقش را 
رنج  را  ما  مردم  امروز  که  مشکالتی  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
آمریکا  در  خبیث  جمهور  رییس  یک  فشارهای  از  ناشی  می دهد 
از  یکی  شهادت  به  اقدام  اقتصادی  فشارهای  بر  عالوه  که  بوده 
چهره های نامدار و ارزشمند کشورمان کرد و حاج قاسم سلیمانی 
را از ما گرفت. نژادحیدری افزود: برخی گروه های مخالف دولت به 
سعی  مدت  کوتاه  رقابت  یک  برای  و  می دهند  غلط  آدرس  مردم 

می کنند نقش آمریکا در این مسائل نادیده گرفته شود.
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: در واقع شرکت در انتخابات 
از مولفه های اصلی امنیت ملی ما به شمار می رود و وظیفه  یکی 
ملی همه احزاب است که تا آنجایی که برایشان مقدور است این 
بتوانند  تا  بیاورند  به عرصه  را  پتانسیل های خودشان  و  ظرفیت ها 
افزود:  نژادحیدری  بردارند.  گام  حداکثری  مشارکت  عرصه  در 
این که همه  و  با یک شرط  نمی شود مگر  مشارکت مردم محقق 
گروه ها احساس کنند یک رقابت عادالنه شکل گرفته است؛ چرا که 
ممکن است این شائبه در ذهن برخی از گروه های سیاسی وجود 
داشته باشد که رقابت ها عادالنه نیست. وی افزود: در حال حاضر 
را مشخص  نامزدهای خود  از گروه ها و جریانات سیاسی  بسیاری 
کرده اند اما برخی جریانات و گروه های سیاسی مانند اصالح طلبان 
نمی دانند که با کدام نامزدشان می توانند در عرصه انتخابات حضور 
ارائه  با  کرمان  استان  آزادی  توسعه  جمعیت  دبیرکل  کنند.  پیدا 
پیشنهادهایی در خصوص پرشورتر شدن انتخابات خرداد ماه گفت: 
زمانی یک خانم اندیشمندی در امور سیاسی بحث احزاب سایبری 
را مطرح کرد و گفت توسعه تکنولوژی در آینده به سمت و سویی 

خواهیم رفت که فعالیت احزاب وارد شبکه اینترنت می شوند.
وی افزود: لذا در حال حاضر که در شرایط کرونا قرار گرفته ایم 
انتخابات  بحث  سایبری  احزاب  مقوله  کنار  در  ما  است  ممکن 
ما  به  را  این  فعلی کشور  فضای  اما  باشیم،  داشته  را هم  سایبری 
نیرو  بسیج  و  تبلیغاتی  ظرفیت های  همه  ما  که  نمی دهد  نشان  
صرفا  و  کنیم  مدیریت  اینترنت  با  بتوانیم  را  سیاسی  مشارکت  و 

بخواهیم از طریق شبکه های اجتماعی استفاده کنیم.
کرونا  وجود  با  انتخاباتی  تجمع های  برگزاری  گفت:  نژادحیدری 
شاید مانند قبل امکانپذیر نباشد اما پیشنهاد می کنم ستاد کرونا و 
ستاد انتخابات یک تدبیری ارائه دهند که مکان هایی در فضای باز 
در داخل یا حاشیه شهر، پارک ها و ... پیش بینی شود که با رعایت 
دوره ای  در  افزود:  برگزار شود. وی  میتینگ هایی  اجتماعی  فاصله 
وعده  می گرفت  شکل  داشت  مجلس  در  احزاب  جدید  قانون  که 
راه اندازی رادیو احزاب مطرح شد که این اتفاق نیفتاد لذا پیشنهاد 
می کنم استانداری و وزارت کشور این را به صدا و سیما پیشنهاد 
کنند تا این بحث را پیگیری کنند که اگر در حال حاضر امکان آن 
به صورت یک بخش خبری در شبکه خبر سیما و  نیست  فراهم 

بخش های رادیوئی ایجاد شود.
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خیابان  اهالی  از  جمعی  گذشته  هفته  خبر:  گروه 
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  پشت  فرهنگ 
و  درختان  قطع  تصرف،  به  شهر  شورای  در  حضور 
تغییر کاربری فضای سبز این خیابان اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار نسیم امید به نقل از معترضان 
چند وقتی می شود که ساکنان این خیابان از تغییر 
نگرانند،  خود  محله  سبز  فضای  سرانه  تنها  کاربری 
پارکی که درختان آن نزدیک به20 سال است کاشته 
شده اند و در نقشه های شهری به عنوان فضای سبز 
شناخته می شود و آبیاری آنها توسط خود شهرداری 
انجام می شده است به یکباره تغییرکاربری پیدا کرده 

اره برقی  با  شخصی  و 
قلع وقمع  به  اقدام 
می کند،  درختان 
اهالی  که  موضوعی 
درختان  بریدن  از 

جلوگیری کردند. 
 یکی از اهالی در این 
باره به نسیم امید گفت: 
 70 سال  زمین  این 
سبز  فضای  عنوان  به 
مشخص شده است و بر 

روی آن درخت توسط شهرداری کاشته شده است 
اما باگذشت 25 سال که درختان بزرگ شدند فردی 
ادامه داد هفته گذشته  او  تغییر کاربری داده است. 
اقدام به قطع درختان کرد که اهالی اعتراض کردند و 

اجازه این کار را نداده اند. 
و  شهرداری  از  را  موضوع  این  افزود:  ادامه  در  او 
شورای شهر پیگیری کردیم و درخواست داریم که 
و شورای شهر  نماینده  و  فرماندار  دادستان محترم، 
که  ندهند  اجازه  و  کنند  موضوع  این  برای  فکری 

فضای سبز تخریب شود.
نامه اهالی به شورای شهر چنین آمده است:   در 

تعدادی  ما  میرسانیم  اطالع  به  بدینوسیله  احتراماً؛ 
اهالی شهرک رزمندگان فضای سبزی  از ساکنان و 
اداره ارشاد اسالمی  که درخت 20 ساله دارد پشت 
و جلو منازل مسکونی ما واقع گردیده است عده ای 
فرصت طلب و سودجو قصد قطع و تخریب درختان و 
این فضا را دارند. بدون توجه به فرمایشات مقام معظم 
رهبری که چند سال پیش فرمودند: هیچ کس حق 
ندارد درخت سبزی را قطع کند و به جای آن آجر و 
سیمان بکار گیرد. خواهشمندیم ضمن بازدید از این 
فضای سبز جلو قصد شوم و متصرفات غیرقانونی فرد 

یا افراد را گرفته قبل از نزاع و درگیری.

از  سیرجان  پزشکی  نظام  رئیس  خبر:  گروه 
و  پزشکان  از  نفر   ۱۵۰ به  کرونا  واکسن  تزریق 
خبر  شهرستان  خصوصی  بخش  دندانپزشکان 

داد.
خصوص  این  در  رضوی،  سیدمحمد  دکتر 
در  پزشکی  نظام  سازمان  گفت:  امید  نسیم  به  
یک  سازمان  اعضای  واکسیناسیون  راستای 
بر  که  داشته  بهداشت  وزارت  با  تفاهم نامه ای 
جامعه  همکاران  که  است  مقررشده  آن  اساس 
داروساز،  دندانپزشک،  پزشک،  از  اعم  پزشکی 
فیزیوتراپ،  شامل  دار  پروانه  کارشناسان  و  ماما 
بخش  در  که  بینایی سنجی های  درمان،  کادر 

ادامه  او  شوند.  واکسینه  می کنند  کار  خصوصی 
هشت  حدود  واکسن  دوز  اولین  پیگیری  با  داد: 
دوز   150 شامل  که  رسید  ما  دست  به  قبل  روز 
افراد  ابتدا  اولویت بندی سازمان  اساس  بر  بود که 

و  عفونی  متخصص  پزشکان  و  سال   50 باالی 
پزشکان  سوم  فراخوان  و  شدند  واکسینه  داخلی 
به  و  شد  انجام  پنج شنبه  امروز  که  است  عمومی 
را  دندانپزشک  چند  شدیم  موفق  نمادین  صورت 

هم واکسینه کنیم.

شهرستان  پزشکی  نظام  رئیس 
اینکه  بیان  با  شهربابک  و  سیرجان 
واکسن  دور   445 شامل  دوم  مرحله 
پارت  این  وارد شدن  با  افزود:  است، 
ان شاا... بتوانیم کلیه اعضای سازمان 
واکسینه  را  شهربابک  و  سیرجان  در 
کنیم. رضوی با بیان اینکه آمار اعضا 
بیشتر  افزود:  است،  نفر   700 حدود 
تمرکز ما روی پزشکانی که در بخش 
به جایی  و  می کنند  کار  خصوصی 
وابسته نیستند و کسانی که در کادر 
موفق  و  هستند  بیمارستان  درمان 
نشدند واکسینه کنند است. او ادامه داد: ان شاا... 
منشی های  برای  کنیم  رایزنی  بعدی  مراحل  در 
مطب ها و کادری که در مطب ها و کلینیک ها کار 

می کنند واکسیناسیون کرونا انجام شود.

با حضور جمعی از شهروندان در شورای شهر مطرح شد؛

اعتراض به تغییر کاربری فضای سبز خیابان فرهنگ

رضوی، رئیس نظام پزشکی سیرجان خبر داد؛

تزریق 150 دوز واکسن کرونا به پزشکان

نژادحیدری، دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان: 

خودداری از روزه خواری در معابر عمومیاصالح طلبان در انتخابات رقابتی حضور دارند
در  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  خبر:  گروه 
متصدیان  و  صاحبان  ویژه  به  مردم  عموم  توجه  بر  اطالعیه ای 
برخی  اجرای  و  رعایت  به  عمومی  اماکن  و  صنفی  واحدهای 

موارد در جهت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان تأکید کرد.
گرامی  شهروندان  داشت:  اعالم  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
در جهت تقویت خویشتن داری و گسترش ارزش های اخالقی و 
و  روزه خواری  به  تظاهر  از هرگونه  عزیز  ماه  این  رعایت حرمت 
سرو غذای سرد یا گرم در پارک ها تفرجگاه ها معابر عمومی و... 

اکیداً خودداری کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط قرمز و پرخطر 
پذیرایی  مراکز  و  کرونا  منحوس  ویروس  از شیوع  ناشی  شهرها 
ایستگاه های  و  فرودگاه ها  مسافربری  پایانه های  بین راهی 
ارائه خدمات نیستند  به فعالیت و  بیمارستان ها مجاز  راه آهن و 
عادی  حالت  به  فعلی  وضعیت  اگر  که  است  حالی  در  این 
ستاد  از  ابالغی  بهداشتی  پروتکل های  برابر  مراکز  این  رسید 
و رعایت  این ستاد  از سوی  با کرونا و صدور مجوز  مقابله  ملی 
می توانند  مراکز  آن  فعالیت  بر  مبنی  صادره  دستورالعمل های 

به ارائه خدمت به شهروندان در ماه مبارک رمضان بپردازند.
نقلیه  رانندگان محترم وسایل  ویژه  به  عزیز  از هم شهروندان 
ضدعفونی  و  بهداشتی  نکات  رعایت  با  می رود  انتظار  عمومی 
استعمال  و  روزه خواری  به  تظاهر  از  خودروها  مداوم  کردن 
پرهیز کنند.  آلودگی صوتی  ایجاد  و  دخانیات در داخل خودرو 
ملی  ستاد  ابالغی  مصوبات  رعایت  عدم  مسئولیت  است  بدیهی 
مسئوالن  متوجه  یادشده  موارد  دیگر  و  کرونا  بیماری  با  مبارزه 
حاضر  حال  در  پذیرایی  اماکن  است:  مربوطه  اماکن  متولیان  و 
عرضه  جهت  اماکن  این  فعالیت  و  نیستند  فعالیت  به  مجاز 
غذای سرد و گرم یک ساعت قبل از افطار که در سال های قبل 
ملی  ستاد  موافقت  و  مجوز  صدور  به  منوط  و  می گرفت  انجام 

با کرونا است. مقابله 
اشتغال ۳0 زن سرپرست خانوار در مرکز کمیته امداد 
مرکز  توسط  خیاطی  کارگاه  یک  راه اندازی  با  خبر:  گروه 
زنان  از  نفر   3۰ اشتغال  زمینه  سیرجان  مرصاد  نیکوکاری 
سرپرست خانوار فراهم شده و درآمد حاصله به مددجویان زیر 

اختصاص می یابد. امداد شهرستان  پوشش کمیته 
نیکوکاری  مرکز  موسس  نورمندی  زهره  فارس،  گزارش  به 
کمک  خیریه  مرکز  این  راه اندازی  از  هدف  کرد:  اظهار  مرصاد 
واحدهای  جزو  مرکز  این  و  است  امداد  کمیته  مددجویان  به 
سرلوحه  را  محرومان  به  خدمت  که  بوده  امداد  کمیته  مردمی 

کار خود قرار داده است.
 وی تصریح کرد: این کارگاه که با امکانات کم راه اندازی شده 
خودباوری  به  می خواهند  که  کسانی ست  برای  الگو  یک  است، 
برسند و با وجود بانوان سرپرست خانوار و آسیب های اقتصادی 
خانوار  سرپرست  بانوان  می کند.  کمک  شهر  تولید  بخش  به 
و  بودن  نامناسب  از  گالیه  ضمن  نیز  کارگاه  این  در  شاغل 
خیاطی  کارگاه  مکان  خاطر  به  خود  تولیدات  در  محدودیت 
ایجاد  و  مشکل  این  رفع  برای  مسؤوالن  توجه  خواستار 
همچنین  و  حقوقی  مزایای  و  کارگاهی  الزم  زیرساخت های 

بازنشستگی خود شدند. مزایای  
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خواهرخواندگی سیرجان و لنگرود
 در دست بررسی

به  توجه  با  لنگرود  و  سیرجان  خواهرخواندگی  خبر:  گروه 
تمام  و  بود  لنگرود  اهالی  از  که  صادقی  دکتر  مرحوم  خدمات 
سالی  چند  کرد،  سیرجان  شهرستان  درمان  وقف  را  خود  عمر 
آن  پیرامون  مختلفی  جلسات  و  است  مطرح شده  که  است 
این زمینه کار خاصی صورت نگرفته  تاکنون در  اما  برگزار شد 

است.
شهرستان  سالمت  خیرین  مجمع  رئیس  قربانی،  یداله 
به  توجه  با  قبل  سال  دو  داشت:  بیان  باره  این  در  سیرجان، 
سیرجان  برای  بزرگ  خیر  صادقی،  دکتر  مرحوم  خدمات 
با   آن  کنار  در  که  داشتیم  لنگرود   در  او  خانواده  با  دیداری  
برگزار  جلسه ای  شهر  آن  مسئوالن  و  شهر   شورای  فرماندار، 
دکتر  بنیاد  و  لنگرود  و  سیرجان  خواهرخواندگی  بحث  و  شد 

صادقی مطرح شد.
به  لنگرود  در  که یک خیابان  این شد  بر  قرار  داد:  ادامه  او   
صادقی  دکتر  مرحوم  سردیس  و  شود  نام گذاری  سیرجان  اسم 
طی  را  موضوع  این  ما  کرد:  اضافه  قربانی  شود.  نصب  آن  در 
در  هم  بار  چندین  و  کردیم  اعالم  شهر  شورای  به  مکاتباتی 
توضیحاتی  و  شدیم  دعوت  شهر  شورای  فرهنگی  جلسات 
شهر  شورای  سمت  از  که  شد  این  بر  قرار  و  کردیم  بیان  را 
لنگرود  با  زمینه  این  در  رایزنی  و  هماهنگی  برای  سیرجان 

اقدام شود و این اتفاق رخ نداده است.
به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  سالمت  خیرین  مجمع  رئیس   
خدماتی که مرحوم دکتر صادقی در سیرجان انجام داده است 

باشد. تأثیر مثبتی داشته  اتفاق می تواند  این 
حسن خدامی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز در 
این باره به نسیم امید گفت: سال گذشته چند جلسه پیرامون 
این  با  نیز  اعضا  و  داشتیم  لنگرود  و  سیرجان  خواهرخواندگی 
با  بود که  نیاز  این کار  برای  بودند و  موضوع پیشنهادی موافق 
مسائل  سری  یک  و  کنیم  برقرار  ارتباط  لنگرود  شهر  شورای 

بررسی و مطرح شود.
 او در خصوص تأخیر این موضوع و اینکه تاکنون چرا اقدامی 
درگیر  متأسفانه  گذشته  سال  از  افزود:  است،  نپذیرفته  صورت 
بیماری کرونا شدیم و اوایل شمال کشور در وضعیت قرمز بود 
برگزار کنیم و  به دلیل منع مسافرت نمی توانستیم جلسه ای  و 
منتظر ماندیم که وضعیت بهتر شود و در سال جدید دوباره با 
درخواست  لنگرود  شهر  شورای  از  و  شدیم  روبه رو  مشکل  این 
شود،  برگزار  جلسه  این  کنفرانسی  ویدئو  به صورت  که  کردیم 

نکردند. موافقت  اما 

خبر

شهرداری  فرد:  حیدری  سجاد 
سطح  معابر  آسفالت  متولی 
اخیر  سال  چند  در  و  است  شهر 
کوچه ها  و  اصلی  معابر  از  بسیاری 
استقبال  با  که  شده اند  آسفالت 
برخی  اما  است  بوده  همراه  مردم 
مناسب  آسفالت  از  که  معتقدند 
است  استفاده نشده  استاندارد  و 
و  است  کوتاه  آن  عمر  که  به نوعی 
موج  دچار  سریع  خیلی  طرفی  از 

می شود.  چاله وچوله 
از  یکی  شهری  معابر  کیفیت   
در  مردم  تردد  در  مؤثر  عوامل 
از  یکی  همچنین  و  شهر  سطح 
شهروندان  رضایت  شاخص های 
شهرداری ها  و  شورا  عملکرد  از 
که  آنجا  از  و  می شود  محسوب 
شهرداری  مهم  موضوعات  از  یکی 
شهر  اسالمی  شورای  مصوبات  و 
است  معابر  و  آسفالت  بحث  هم 
به  هم  را  بودجه  بیشترین  که 
خود اختصاص داده است حتی در 
قابل توجهی  کمک های  رابطه  این 
به  گهر  گل  شرکت  طرف  از 

شهرداری سیرجان شده است. 

 آسفالت جدید خیابان 
صائب پر از ایراد است

شهروندان  از  یکی  حسین 
آسفالت  با  رابطه  در  سیرجانی 
گفت:  امید  نسیم  به  شهری  معابر 
کوچه ها  و  خیابان ها  آسفالت 
برخی  حتی  و  نیست  قابل قبول 
سال  چند  طی  که  خیابان ها 
شیب  شده اند  آسفالت  اخیر 
انتهای  و  ندارند  درست  بندی 
بدتر  می آورند  کم  آسفالت  کارها 
نمونه  عنوان  به  افزود  وی  است. 
کردند  آسفالت  را  صائب  خیابان 
ورودی  است.  ایراد  و  عیب  از  پر 
زیربندی  کردند  درست  تپه ای  آن 
اهالی  می کند.  خراب  را  ماشین ها 
هستند.  ناراضی  نیز  کسبه  و 
انجام  درست  را  کارها  شهرداری 
شهر  شورای  اعضای  و  نمی دهد 

ندارند. نیز نظارت 
  پایین بودن 
اولیه  مواد  کیفیت 

آسفالت
کارشناسان  از  برخی 
کیفیت  درباره  شهری 
شهری  معابر  آسفالت 
متعددی  عوامل  معتقدند 
بودن  پایین  قبیل  از 
اولیه  مواد  کیفیت 
کارخانه  در  مورداستفاده 
به روز  شهرداری،  آسفالت 
بودن  پایین  و  نبودن 
ماشین آالت  کیفیت 
رعایت  و  آسفالت  کارخانه 

تولید  هنگام  استانداردها  نکردن 
کیفیت  کاهش  موجب  آسفالت 
سیرجان  شهری  معابر  در  آسفالت 
داخل  آسفالت  البته  است.  شده 
جاده  در  که  آسفالتی  با  شهر 
ندارد.  تفاوتی  می شود،  ریخته 
فرق  آن  الیه های  تعداد  فقط 
دوالیه  شهر  داخل  در  می کند. 
اما  می شود،  ریخته  آسفالت 
این  الیه.  پنج  تا  سه  جاده  در 
تردد  دلیل  به  الیه ها  تفاوت 
در  سنگین  خودروهای  بیشتر 
تحمل  آسفالت  تا  جاده هاست 
دالیل  و  باشد  داشته  بیشتری 
و  خیابان ها  آسفالت  خرابی 
بیان  جاده ها در کوتاه مدت متعدد 
از  که  قیری  می گویند:  و  می کنند 
کارخانه بیرون می آید از کیفیت و 
و  نبوده  برخوردار  الزم  استاندارد 
متشکله  مواد  دیگر  می شود  باعث 
و  نچسبد  هم  به  به خوبی  آسفالت 
می شود  دلیلی  آن ها  میان  فاصله 
در  و  شوند  خراب  آسفالت ها  تا 
ایجاد  چاله  جاده ها  و  خیابان ها 

شود.

 شیت آزمایشی از 
می شود گرفته  آسفالت 

رئیس  عسکری،  محمد  مهندس 
در  شهر  شورای  عمران  کمیسیون 

آسفالت  برای  کرد:  بیان  باره  این 
و  می شود  M Cاستفاده  قیر  از 
نداشت   mc قیر  شهرداری  مدتی 
خیابان  مثل  کارها  برخی  که 
در  و  بود  متوقف شده  هجرت 
تعمیر  کارخانه  نوروز  تعطیالت 
او  است.  حل شده  آن  مشکل  و 
از  آسفالت  برای  افزود:  ادامه  در 
استفاده  کوهی  و  شکسته  مصالح 
ازنظر  مصالح  برخی  و  می شود 
دارند  مشکل  شکستگی  و  دانه ای 
مشکل  این  دستگاه  تعمیر  با  که 
اینکه  ولی  است  شده  برطرف  نیز 
آسفالت بدون موج و بدون عیب و 
چون  نیست،  درست  باشد،  نقص 
نسبت  می شود  اجرا  که  آسفالت 
وارد  آن  به  که  ترافیکی  بار  به 

پیدا می کند. می شود، مشکل 
اساس  بر  ما  داد:  ادامه  عسکری 
زیرسازی  داریم،  که  بازدیدهای 
بررسی  را  آزمایشگاهی  شیت  و 
تائید می کنیم  آن  تابع  و  می کنیم 
اجرا  پیمانکار  که  پروژه های  و 
که  داشت  مشکل  اگر  و  کرده 
را  آن  مشکل  تا  نکردیم  تائید 

کند. برطرف 
داد:  ادامه  شورا  عضو  این   
جاده ای  آسفالت  با  آسفالت  این 
الیه  جاده ای  چون  است  متفاوت 
آن  درون شهری  ولی  دارد  توکا 

آن ها  قیرریزی  میزان  و  ندارد  را 
وجود  با  و  است  متفاوت  هم  با 
شهر  سطح  در  سنگین  ماشین 
این  باعث  زیاد  ترافیکی  بار  و 
باشد.  کم تر  آن  عمر  که  می شود 
این  برای  افزود:  ادامه  در  وی 
موضوع به صورت مصداقی خیابانی 
بیان  دارد  ایراد  آن  آسفالت  که  را 
ادامه  او  کنیم.   بررسی  تا  کنند 
دالیل  شهر  آسفالت  تخریب  داد: 
آن  از  برخی  به  که  دارد  مختلفی 
پساب  رهایی  به  می توان  موارد 
فرهنگ سازی  باید  که  خانگی 
درگذشته  آسفالت  اجرای  شود، 

دالیل  به  حال 
شاید  و  مختلف 
یی  یت ها د و محد
داشته اند  که 
کیفیت  دارای 
نبوده،  باالیی 
بندی  شیب 
معابر  در  نامناسب 
ایستایی  باعث  که 

آب می شود.
کیفیت   

بدون  آسفالت ها 
تائید  بررسی 

نمی شود
ابوذر  مهندس 
رئیس  زینلی، 

باره  این  در  شهر  شورای 
به طورکلی  داشت:  بیان 
تائید  آزمایشگاه  را  آسفالت 
داشته  مشکلی  اگر  و  کند 
کند،  برطرف  باید  باشد 
بیان  اگر  موارد  برخی  در 
دارد  مشکل  آسفالت  شد 
مکی  آسفالت  آن  نمونه 
آزمایشگاهی  شیت  که  آباد 
کارشناسانی  و  خواستیم  را 
داشته  را  آن  علم  که 

کردیم. مشورت 
زینلی ادامه داد: در حین 
از  الزم  آزمایش  هم  کار 
این آسفالت گرفته می شود 
کمیسیون  شهر  شورای  از  و 
می کنند  بررسی  نظارت  و  عمران 
و  دارند  میدانی  بازدیدهای  و 
کارشناسی  را  آزمایش ها  نتایج 
اگر  و  می کنند  بررسی  شده 

نمی کنند.  تأیید  باشد  مشکل 
بر  عالوه  داد:  ادامه  شورا  رئیس 
نفر  چند  با  من  کمیسیون ها  نظر 
آسفالت،  خصوص  در  کارشناس 
اندازه قیر و زیرسازی و... مشورت 

می کنم.  
 عدم پاسخگویی 

معاون عمرانی شهرداری
موضوع  این  پیگیری  برای 

عمومی  روابط  به  شهرداری  از 
این  در  سؤال  چند  شهرداری 
معاون  تا  شد  ارسال  زمینه 
پاسخ  شهرداری  عمرانی  و  فنی 
به  توجه  با  اما  بدهد.  را  آن ها 
با  موضوع  این  از  روز  یک  گذشت 
فنی  معاون  یگانه  رامین  مهندس 
کرد  بیان  وی  که  گرفتیم  تماس 
نشده  داده  من  به  سؤالی  هنوز 
هماهنگ  جلسه  از  بعد  و  است 
نه تنها  اما  می دهم  اطالع  می کنم 
بلکه  نشد  داده  اطالعی  هیچ گونه 
اما  گرفتیم  تماس  وی  با  بار  چند 
زمان  تا  و  ندادند  را  گوشی  پاسخ 
هیچ گونه  مطلب  این  تحریریه 
روابط  و  فنی  معاونت  از  پاسخی 
عمومی شهرداری به نشریه ارسال 

نشد.  
که  نیست  باری  اولین  این 
ارتباط  برقراری  برای  رسانه ها 
برای  شهرداری  مدیران  برخی  با 
می شوند  مواجه  مشکل  با  سؤاالت 
معاونان  که  اینجاست  سؤال  و 
که  ندارند  کامل  اختیار  شهرداری 
در حوزه کاری خود به رسانه ها و 
افکار عمومی پاسخ بدهند؟ و باید 
ارسال  عمومی  روابط  به  سؤاالت 
مکتوب  به صورت  جواب ها  و  شود 

ارسال شود. 

نگاهی به یکی از کارکردهای شورای شهر در مدیریت شهری سیرجان؛

ضعف نظارت بر کیفیت آسفالت معابر سطح شهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه آقای روح اهلل رسولی فریدونی 
به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
اصلی  پالک ۱۱۵7  تحت  خود  مفروز  تصرفات  مالکیت  سند  تقاضای  رسمی 
واقع در بخش 36 کرمان اراضی خرم آباد آگهی نوبتی آن منتشرو اینک به 
استناد تبصره ماده ۱3 را نموده که قانون و ماده ۱3 آیین نامه فوق الذکر آگهی 
تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می گردد: پالک ۱۱۵7 
به مساحت  زمین مزروعی  فریدونی ششدانگ  اهلل رسولی  آقای روح  اصلی 
27/ ۱84۵ واقع در اراضی خرم آباد بخش 36 کرمان عملیات تحدید حدود 
بعمل  ملک  وقوع  محل  در   ۱4۰۰/2/27 مورخه  دوشنبه  روز  صبح   9 ساعت 
خواهد آمد، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان حقوق 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 3۰ روز اعتراض خود را کتبًا 
تاریخ  از  نمایند و ظرف یک ماه  این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت  به 
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 ۱4۰۰/۱/28- 

محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

اقایی  اهلل محمود  آقای رحمت  اینکه  به  نظر  اختصاصی:  تحدید حدود  آگهی 
به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی تقاضای سند مالکیت تصرفات مفروز خود تحت پالک 3۱3 فرعی از 
۵۰62 اصلی واقع در بخش 36 کرمان اراضی اکبرآباد آگهی نوبتی آن منتشرو 
اینک به استناد تبصره ماده ۱3 را نموده که قانون و ماده ۱3 آیین نامه فوق الذکر 

آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می گردد:
پالک 3۱3 فرعی از ۵۰62 اصلی آقای رحمت اهلل محمود اقایی ششدانگ خانه 
به مساحت 2۵۰ مترمربع واقع در سیرجان- اراضی اکبرآباد بخش 36 کرمان 
عملیات تحدید حدود ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه ۱4۰۰/2/2۰ در محل 
وقوع ملک بعمل خواهد آمد، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان 
حقوق 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 3۰ روز اعتراض 
خود را کتباً 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 ۱4۰۰/۱/28 

- محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
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هنگام  در  باید  که  نکاتی  سالمت:  گروه 
افطار کردن و یا سحری خوردن رعایت شود 
آسیبی  و   شود  تضمین  انسان  سالمتی  که 
بیماری  شیوع  که  روزها  این  نرسد.  بدن  به 
شده،  مصادف  رمضان  مبارک  ماه  با  کرونا 
برای  تغذیه ای  مهم  نکات  برخی  است  الزم 
و  خانواده  اعضای  سالمت  ارتقای  و  حفظ 
پیشگیری از بیماری رعایت شود. دراین باره 
با امجدی فر، کارشناس ارشد تغذیه و دکتر 
چه  اینکه  پیرامون  داخلی  متخصص  زارع، 
غذاهایی مصرف شود و چه افرادی می توانند 

روزه بگیرند گفت وگو کردیم.

مصرف کاهو و هویج در وعده سحری 

تغذیه  ارشد  کارشناس  فر،  امجدی  انیس 
ماه  گفت:  امید،  نسیم  به  رابطه  این  در 
بتوان  که  می کند  فراهم  را  فرصتی  رمضان 
قرنطینه های  در  که  تغذیه ای  غلط  عادات 
با  و  اصالح کرده  را  بود  ایجادشده  خانگی 
رعایت تنظیم انرژی دریافتی و میزان کالری 
مشکالتی  و  ایجادشده  اضافه وزن  مصرفی، 
نظیر کبد چرب، فشارخون، چربی های باالی 

خون و تنظیم قند را کنترل کرد. 
منظم  مصرف  بر  تأکید  افزود:  ادامه  در  او 
وعدهای اصلی غذایی و میان وعده در فاصله 
افطار تا سحر بعدی با تأکید بر مصرف حتمی 
سحر و  مصرف منظم سحری و افطاری در 
دارد. همچنین  نقش  ایمنی  تقویت سیستم 
سبزیجات به تقویت سیستم ایمنی و تأمین 
آب موردنیاز بدن در طول روز کمک می کنند 
به همین دلیل مصرف سبزیجات به خصوص 
بسیار  اهمیت  سحر  وعده  در  هویج  و  کاهو 

باالیی دارد.
از  منظم  استفاده  بر  تغذیه  کارشناس  این 
سحر  وعده های  در  پروبیوتیک  ماست های 

بیان داشت: گنجاندن  و  تأکید کرد  افطار  و 
غذایی  برنامه  در  بی نمک  مغزهای  و  آجیل 
ایمنی  سیستم  تقویت  برای  افطار  از  بعد 
مناسب است و از خوردن شیرینی و قندهای 
ساده )قند، شکر، نبات، زولبیا، بامیه و ...( در 
وعده سحر و افطار خودداری شود و مصرف 
قندهای ساده در وعده سحر موجب احساس 

گرسنگی بیشتر در طول روز می گردد. 
تمامي  از  استفاده  کرد:  اضافه  فر  امجدی 
گروه های غذایي در حداقل سه وعده غذایي 
با حجم کم، عدم استفاده از غذاهاي پرچرب 
شور  غذاهاي  و  شده  فرآوري  گوشت های  و 
پروتئین،  گروه های  از  استفاده  مقابل  در  و 

میوه و سبزي در فاصله افطار تا سحر کمک 
شایاني در کاهش حس گرسنگي و تشنگي 
در طول روز می کند و حتماً براي جلوگیري 
)از  دار  پروتئین  غذاهاي  باید  گرسنگي  از 
مصرف  و  شود  مصرف  حبوبات(  و  گوشت 
نمک را باید محدود کرد. پروتئین ها سبب 
سیري شده و ضعف را به تأخیر می اندازند. 
همچنین افزایش مصرف میزان فیبر مانند 
امر  این  نیز می تواند در  خوردن سبزیجات 

مؤثر باشد.
افزود:  ادامه  در  تغذیه  کارشناس  این 
ادرارآور،  نوشیدنی های  نکردن  مصرف 
زیرا  است.  اهمیت  حائز  بسیار  قهوه  مانند 
 ) )دهیدراتاسیون  بدن  آب  کاهش  موجب 
می شود و فرد در طول روز احساس تشنگی 
بیشتری می کند و  تعداد وعده های غذایي 

در ماه رمضان، ترجیحاً باید سه وعده شامل 
افطار سبک، شام سبک و سحري باشد و در 

صورت وجود فاصله زماني کافي بین شام و 
زمان خواب و یا سحر می توان از یک میان 
وعده مثل صرف میوه نیز بهره گرفت. او در 
باید بین  پاسخ به این سؤال که چه تفاوتي 
وعده سحري و افطاري وجود داشته باشد تا 
تفاوت  گفت:  بگذارد؟  بدن  بر  را  اثر  بهترین 
با سحر، در کوچک بودن حجم  افطار  وعده 
و استفاده از کربوهیدرات ها و غالت ساده و 
با  این مواد  بیشتر  افطار و حجم  لبنیات در 
کالري باالتر و نیز تنوع گروه های غذایي در 
سحر است و در وعده سحر باید پروتئین و 
سبوس دار،  نان   ( پیچیده  کربوهیدرات های 
زیاد  فیبر  و  قهوه ای(  برنج  خصوصاً  برنج 
)سبزیجات و میوه ها ( و چربي محدود و در 
افطار پروتئین و چربي کم، کربوهیدرات های 

ساده طبیعي درحد نیاز و فیبر مصرف کرد.
امجدی فر با اشاره به افرادی که مبتال به 
کرونا شده اند، بیان داشت: کسانی که به کرونا 
مبتال شده بودند و حدود پنج درصد و بیشتر 
وزن خود را در این بیماری ازدست داده اند تا 
بازگشت وزن به شرایط قبل از بیماری، نباید 

روزه بگیرند.

افرادی که کرونا گرفته اند می توانند 
روزه بگیرند

دکتر الهام زارع، متخصص داخلی پیرامون 
در  گفت:  روزه داری  شرایط  و  رمضان  ماه 

تا  می کنند  تالش  مردم  رمضان  مبارک  ماه 
بعضی  اما  کنند.  استفاده  ماه  این  نعمات  از 

روزه  به  قادر  به دلیل شرایط خاص  افراد  از 
گرفتن نیستند عده ای به دلیل بیماری باید 
قبل از روزه داری توسط پزشک معاینه و در 
مورد روزه داری با پزشک خود مشورت کنند.

 او در ادامه افزود: به طور مثال در خصوص 
زخم  باسابقه  بیمار  گوارشی،  بیماری های 
درمان  تحت  که   ... و  عشر  اثنی  یا  معده 
شدید  دچار  روزه داری  است  ممکن  هستند 
و  شود  مجدد  خونریزی  یا  گوارشی  عالئم 

روزه داری  مورد  در  خود  پزشک  با  حتماً 
مشورت کنند. همچنین  افرادی که سنگ 
کیسه صفرا دارند ممکن است با روزه داری 

دچار تشدید عالئم شوند.
این متخصص اضافه کرد: بیماران کلیوی  
با  دیالیزی  یا  خون  کراتین  افزایش  با 
روزه داری و کم آبی بیماری تشدید می شود 
به  اصرار  صورت  در  افراد  این  بااین حال 
کنند  مشورت  خود  پزشک  با  روزه داری 
شرایط  با  کلیه  سنگ  به  مبتال  بیماران  و 
این  در  می شود  شدید  آن ها  عالئم  کم آبی 

افراد اهمیت اجازه پزشک است و در صورت 
روزه داری حتماً در وعده سحر و افطار آب و 
مایعات کافی مصرف کنند. همچنین بیماران 
داروهایی  مصرف  با  که  فشارخون  به  مبتال 
سحر یا افطار فشارخون کنترل است با اجازه 
صورت  در  اما  بگیرد  روزه  می تواند  پزشک 
فشارخون غیر کنترل و نیاز به مصرف داروها 
بیشتر از وعده سحر و افطار روزه داری برای 
بیماران  نمی شود.  توصیه  و  دارد  ضرر  آن ها 
و  درمان  هستند  دیابت که تحت  به  مبتال 
افطار  یا  سحر  وعده  به  را  داروها  می توانند 
در  اما  روزه بگیرند  می توانند  کنند  موکول 
صورت افت قند طی روز یا افرادی که تحت 
قند  افت  امکان  که  هستند  انسولین  درمان 

زیاد باشد باید از روزه داری پرهیز کنند.
بااین حال شرایط هر  داد:  ادامه  زارع  دکتر 
فردی با فرد دیگر فرق دارد بهتر است قبل از 
روزه شدن حتماً نظر پزشک خود را بپرسند 
و بیماران مبتال به کرونا دارای عالئم گوارشی 
یا ریوی ممکن است روزه داری و عدم مصرف 
استنشاقی خود  اسپری  یا  و  مایعات  داروها، 
دچار تشدید عالئم ریه شوند پس این افراد 
بهتر است با مشورت پزشک از روزه گرفتن 
به  پاسخ  در  متخصص  این  کنند.  خودداری 
این سؤال که آیا افرادی قباًل کرونا گرفته اند، 
می توانند روزه بگیرند، گفت: کسانی که عالئم 
ندارد،  ندارند و اکسیژن خون آن ها مشکلی 

می توانند روزه بگیرند.

در گفت گو با یک پزشک و کارشناس تغذیه مطرح شد:

تغذیه سالم در ماه رمضان 

عادات غلط غذایی دلیل بسیاری از بیماری ها

آبادی:  مکی  سادات  نرجس 
ایرانی اهمیت  تغذیه در طب اصیل 
حکیمان  که  آنجا  تا  داشته  زیادی 
در  طبیبی  »اگر  گویند:  می  ایرانی 
غذای  اصالح  از  خود  بیمار  درمان 
وی  برکشتن  گویی  نکند،  آغاز  او 
جمله  این  است.«  یافته  جرات 
تامل  قابل  و  دهنده  هشدار  بسیار 

است. 
الی  انظر   « فرمایند:  می  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند 
طعامک«. » انظر« تفاسیر متعددی دارد از جمله این که دقت 
در خوردن و آشامیدن یک دستور مهم اسالمی و دینی است. 
میسر  ها  انسان  روان  و  جسم  بیماریهای  درمان  و  پیشگیری 
آنان  آشامیدن  و  خوردن  و  تغذیه  که  زمانی  تا  شد  نخواهد 

نباشد.  کامل و صحیح 
باید  تو  دوای  تو،  غذای  فرمایند:  می  صادق)ع(  امام  حضرت 
باشد. یعنی به گونه ای خوردنی و آشامیدنی ها را تهیه و میل 
و  اصالحی  عملکرد  بدن  در  غذایی،  نقش  بر  عالوه  که  کنید 
از آن چیزی  بیشتر  این بحث  اهمیت  باشد.  نیز داشته  دارویی 
معرفت  و  شعور  شخصیت،  حتی  کرد  تصور  بتوان  که  است 
و  دارد  آنان  تغذیه  نوع  به  اندازه  بی  وابستگی  نیز  ها  انسان 
اندازد که می گوید:  المثل عامیانه می  انسان را یاد این ضرب 
بگویم  تا  چیست  تو  غذای  و  خوری  می  چگونه  بگو  من  به 

کیستی و چه کاره ای ... 
از  سپس  که  شوید  می  روبرو  حقایقی  با  نوشتار  این  در 
دلیل  و  ها  خانواده  غذایی  غلط  بسیار  عادات  متوجه  مطالعه، 
قطره  مطالب  البته  شوید  می  بیماریهای  از  بسیاری  پیدایش 
از منظر حکیمان طب سنتی  تغذیه«  از دریای »علم  ای است 

ایرانیان.
نشود  اصالح  فرد  غذای  زمانی  تا  است  معتقد  طبیعی  طب 
هر  شود.  چاره  او  روحی  و  جسمی  بیماریهای  است  محال 
که  است  طبیعتی  دارای  ژنتیکی  و  سرشتی  طور  به  انسانی 
است،  گرمایی  فرد  یعنی  گرم  طبیعت  گرم.  یا  و  است  سرد  یا 
تحمل گرما را ندارد و هوای خنک برای وی مناسب تر است. 
در زمستان کم می پوشد، آب زیاد می خورد، میل خنکی ها 
و غذاهای سرد نظیر ماست، خیار و ... دارد، در صورت مصرف 
التهاب  دچار  او  بدن   ... و  زنجفیل  کنجد،  نظیر  گرم  غذاهای 

شده ممکن است جوش، خارش و کهیر پیدا کند.
ندارد  را  سرما  تحمل  است،  سرمایی  فرد  یعنی  سرد  طبیعت 
و هوای گرم برای وی مناسب تر است، در زمستان لباس زیاد 
گرم  غذاهای  و  گرمی  به  میل  خورد  می  کم  آب  پوشد،  می 
مصرف  صورت  در  و  دارد  زنجفیل  و  ها  شیرینی  کنجد،  نظیر 
غذاهای سرد نظیر ماست، خیار و دوغ و گوشت گوساله دچار 
درد،  استخوان  اندام،  درد  دهان،  آبریزش  نظیر  هایی  ناراحتی 
سستی عضالت، کسالت و بی حالی و بی حوصلگی خواهد بود. 
داریم  هم  تری  و  خشکی  طبیعت  سردی،  و  گرمی  از  غیر  به 
که امتزاج خشکی، تری و گرمی و سردی با هم صفات اخالط 

چهارگانه را تشکیل می دهد. 

خبر

امجدی فر، کارشناس ارشد تغذیه: 
از خوردن شیرینی و قندهای ساده ) 
قند، شکر، نبات، زولبیا، بامیه و ...( در 
وعده سحر و افطار خودداری شود 
زیرا مصرف قندهای ساده در وعده 

سحر موجب احساس گرسنگی بیشتر 
در طول روز می گردد.

الهام زارع، پزشک متخصص داخلی: 
بیماران مبتال به دیابت که تحت درمان  
هستند  می توانند داروها را به وعده سحر 

یا افطار موکول کنند و روزه بگیرند 
اما در صورت افت قند طی روز یا 

افرادی که تحت درمان انسولین هستند 
که امکان افت قند زیاد باشد باید از 

روزه داری پرهیز کنند.

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای فرج اهلل گیالنی با ارائه دو برگ استشهادیه 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   46 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از 
پالک ۱ فرعی از ۵۱7 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم/آقای فرج اهلل گیالنی 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده 
لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 
اقتصاد  بانک  بنام مالک صادر خواهد شد. ضمناً ششدانگ در رهن  المثنی  مالکیت 

نوین میباشد. محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

برگ  دو  ارائه  با  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  نماینده  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 86 نجف شهرسیرجان مدعی است که سند 
بنام  مالکیت ششدانگ پالک ۱2437 فرعی از ۵۰87 اصلی واقع در بخش 36 کرمان 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
کشف خودروی پراید سرقتی و دستگیری سارق

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف یک دستگاه 
خودروی پراید سرقتی و دستگیری سارق  توسط مأموران انتظامی 

کالنتری  ۱6  در هفته گذشته خبر داد .
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: در پی 
مأموران انتظامی کالنتری 16از تردد یک دستگاه خودروی پراید 
سرقتی در محور کرمان به سیرجان  مطلع که بالفاصله جهت 

بررسی به محور مذکور  اعزام شدند. 
وی تصریح کرد: پس از حضور مأموران خودروی مذکور که در 

حال تردد بوده شناسایی  و توقیف کردند.
وی افزود:با بررسی به عمل آمده مشخص گردید خودروی مذکور 
راننده  از کرمان سرقت شده است و   در بهمن ماه سال گذشته 

خودرو به عنوان متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان بیان داشت: تالش ها برای 
احساس  از  و  دارد  ادامه  خودرو  سارق  دستگیری  و  شناسایی 
مسئولیت شهروندان در مورد تردد افراد مشکوک قدردانی و توصیه 
نمود که شهروندان هرگونه تردد افراد مشکوک و ناشناس  را سریعاً 

به شماره تلفن فوریت های پلیسی110 اعالم کنند.

مسافرت خانوادگی مانع کشف مواد مخدر نشد 
کیلو   ۱۰ کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
بافت  محور  در  پراید  خودروی  دستگاه  یک  از  تریاک  گرم   2۰۰

-سیرجان از سرنشینان خانوادگی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: مأموران 
برنامه های  اجرای  این شهرستان در  با مواد مخدر  پلیس مبارزه 
به یک دستگاه  بازرسی  و  ایست  در حین  اجرائی   کتاب جامع 
خودروی پراید مشکوک و آن را توقیف کردند . وي افزود: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان ضمن هماهنگي با مقام 
قضایي در بازرسي از خودروی  مذکور مقدار 10 کیلو 200 گرم 

تریاک کشف و 3 نفر  متهم را  دستگیر کردند. 
تشکیل  از  پس  متهمان  گفت:  خاتمه  در  نژاد  ایران  سرهنگ 

پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند.

سارق معابر و اماکن با 10 فقره سرقت دستگیر شد
گروه حوادث:  فرمانده انتظامي سیرجان از دستگیری یک سارق 

معابر و اماکن و کشف ۱۰ فقره سرقت در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: در پی وقوع 
اماکن در سطح شهر دستگیری  از معابر و  چندین فقره سرقت 
سارق و یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وي افزود: با انجام بررسی های تخصصي و تحقیقات میداني از 
سارق  یک  توسط  سرقت ها  شد،  مشخص  سرقت ها  وقوع  محل 
سابقه دار  انجام شده است که پس از شناسایی سارق و هماهنگي با 

مقام قضائي، متهم توسط مأموران دستگیر شد.
ایران نژاد اظهار داشت: این متهم در مواجهه با شواهد و مدارک 
و  لوازم  فقره سرقت  و2  معابر  فقره سرقت  به 6  پلیس  مستدل 

قطعات خودرو  و 2 فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد .
وی با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: 
شهروندان به هشدارهاي انتظامي و آموزش های همگاني پلیس در 
حوزه پیشگیري از سرقت توجه ویژه داشته و مغازه ها و منازل خود 
را به تجهیزات ایمني مجهز کنند تا امکان سرقت از سارقان سلب 

شود.

 خبر
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با  گذشته  سال  حوادث:  گروه    
یکی  در  نوجوان  نفر  سه  غرق شدن  
کشاورزی  آب  ذخیره  استخرهای  از 
غواصی  تیم  اعزام  و  ایزدآباد 
هالل احمر و آتش نشانان برای بیرون 
آوردن آن ها ، الزم است زنگ هشدار 
اتفاق  از  قبل  جاری  سال  برای  را 
صدا  به  جبران ناپذیر  حوادث  افتادن 

در آورده شود.
عملیات  کارشناس  ناظری،  فرهاد 
سیرجان  شهرستان  نجات  و  امداد 
استخرهای  وجود  به  توجه  با  گفت: 
متعدد ذخیره آب در سطح شهرستان 
این   ایمنی در  نکات  اجرای  سیرجان، 
همچنین  و  ساخت  موقع  در  ارتباط 
حاضر  حال  در  منابع  این  از  استفاده 
اراضی  مالکان  و  است  ضروری  بسیار 
مسئله  این  به  باید  هم  کشاورزان  و 

دقت کنند.
او با تأکید بر رعایت و اجرای نکات 
عدم  و  مالکین  توسط  الزم  ایمنی 
استفاده شهروندان برای تفریح و شنا، 
بهره برداری  با  رابطه  این  در  گفت: 
استخرهای  کشاورزی،  استخرهای 
شنا  برای  هیچ وجه  به   کشاورزی  آب 

نزدیک  هنگام  در  و  نیست  مناسب 
آب  استخرهای  محدوده  به  شدن 
وسایل  از  است  ضروری  کشاورزی 
استفاده  نجات  جلیقه  مانند  ایمنی 

شود.
و  کشاورزان  به  توصیه  با  ناظری 
آب  استخرهای  از  بهره برداران  کلیه 

را  شنا  فن  کرد  توصیه  کشاورزی 
آب  استخرهای  دارندگان  و  بیاموزند 
کشاورزی موظف به نصب تابلوی شنا 
هستند،  استخر  پیرامون  در  ممنوع 
هنگام  در  ایمنی  نکات  رعایت  گفت: 
استخرهای  از  بهره برداری  و  ساخت 
تمامی  و  است  الزامی  کشاورزی  آب 
می بایست  کشاورزی  آب  استخرهای 
به فنس کشی مناسب و نردبان نجات 
استاندارد به تعداد کافی مجهز باشند.

نجات  و  امداد  عملیات  کارشناس 
خطر  کرد:  اضافه  سیرجان  شهرستان 
استخرهای  در  غرق شدگی  و  سقوط 
با پوشش پلیمری در مقایسه با دیگر 
نزدیک  از  لذا  است  بیشتر  استخرها 
جداً  استخرها  محدوده  به  شدن 

خودداری کنند.

جانشین  حوادث:  گروه 
سیرجان  انتظامی  فرماندهی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  گفت: 
و  هدفمند  آموزش  نیازمند 
اقشار  آگاه سازی  و  روز  به 

اجتماعی است. 
در  نژاد  رمضان  منصور 

هماهنگی  شورای  کارگروه 
بیان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
سازمان ها  امروزه  داشت: 
اعتیاد  حوزه  در  ارگان ها  و 
که  رسیده اند  درک  این  به 
اجتماعی  ای  مساله  اعتیاد 
این  در  مردم  تا  و  است 

کاری  نشوند  آگاه   مسئله 
وی  رفت.  نخواهد  پیش  از 
ساماندهی  کرد:  خاطرنشان 
از  آلوده  مناطق  مدیریت  و 
و  مناطق حاشیه نشین  جمله 
راه اندازی  فرسوده،  بافت های 
و  مشاوره ای  ایستگاه های 

پرتردد  مناطق  در  آموزش 
به صورت  پارک ها  و  شهر 
سال،  طول  در  مستمر 
جهت  خیرین  از  استفاده 
وضعیت  بهسازی  و  بهبود 
و  اعتیاد  ترک  کمپ های 
و  آموزش  سطح   ارتقاء 

در  معتادین  آماده سازی 
به  ورود  جهت  ترک  حال 
و  اشتغال  ایجاد  با  جامعه 
برنامه های مشاوره ای مستمر 
از جمله موارد مهم در حوزه 
شیوع  با  مبارزه  و  پیشگیری 

مصرف موادمخدر است.

نوروز  ایام  در  حوادث:  گروه 
تعداد 48 عملیات امداد و نجات 
سازمان  توسط  آتش سوزی  و 

آتش نشانی انجام شده است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
آتش نشانی  سازمان 
مهدی  سوم  پاد  سیرجان،آتش 
تمام  اینکه  بیان  با  فیروزآبادی 
پرسنل عملیاتی و اداری سازمان 
تا  فروردین  یک  از  آتش نشانی 
در  امسال  فروردین ماه  سیزده 
بودند  کامل  آماده باش  حال 
تا  فروردین ماه  یک  گفت:از 

بالغ  امسال  فروردین ماه  سیزده 
توسط  عملیات  مورد   48 بر 
انجام شده  آتش نشانی  سازمان 
است، که از این تعداد 34 مورد 
که  است  رخ داده  آتش سوزی 
حریق  به  مربوط  مورد  شامل:5 
مربوط  مورد  مسکونی،5  منزل 
نقلیه ،1 مورد مربوط  به وسایل 
مربوط  تجاری،1 مورد  اماکن  به 
شهری،4  برق  تأسیسات  به 
و  سبز  فضای  به  مربوط  مورد 
به  مربوط  مورد  درختان،13 
ضایعات،1 مورد مربوط به باغ و 

جنگل،2 مورد عملیات پیشگیرانه 
و تعدادی سایر موارد است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
عملیات  مورد   14 به  همچنین 

که  کرد  اشاره  نجات  و  امداد 
به  مربوط  مورد  تعداد:1  این  از 
مورد  خودرویی،1  تصادفات 
به  مربوط  مورد  آوار،1  ریزش 
دست  از  حلقوی  اشیاء  برش 
به  مربوط  مورد  شهروندان،8 
مربوط  مورد  موذی،3  حیوانات 
است  آب گرفتگی،مواردی  به 
ایام  در  آتش نشانی  سازمان  که 
در  وی  است.  داده  انجام  نوروز 
نفر  حوادث2  این  افزود:در  آخر 
و  مصدوم  نفر   2 و  نجات یافته 

متأسفانه 2 نفر فوت شدند.

لزوم رعایت ایمنی در استخرهای آب کشاورزی؛

استخرهای کشاورزی فنس کشی و مجهز به نردبان نجات باشند

مسافرت خانوادگی مانع کشف مواد مخدر نشد 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف ۱۰ کیلو 2۰۰ گرم 
از  بافت -سیرجان  محور  در  پراید  از یک دستگاه خودروی  تریاک 

سرنشینان خانوادگی خبر داد.
مأموران  گفت:  خبر  این  تشریح  در  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در اجرای برنامه های کتاب 
خودروی  دستگاه  یک  به  بازرسی  و  ایست  حین  در  اجرائی   جامع 
پلیس  ماموران  افزود:  وي   . کردند  توقیف  را  آن  و  مشکوک  پراید 
مبارزه با مواد مخدر این شهرستان ضمن هماهنگي با مقام قضایي 
تریاک  گرم   200 کیلو   10 مقدار  مذکور  خودروی   از  بازرسي  در 
در  نژاد  ایران  سرهنگ  کردند.  دستگیر  را   متهم  نفر    3 و  کشف 
مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان  گفت:  خاتمه 
قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند. فرمانده انتظامي سیرجان در 
از  ناشي  اجتماعي  تبعات  کاهش  براي  خواست:  شهروندان  از  پایان 
مواد مخدر پلیس را در دستگیري قاچاقچیان یاري کنند و هرگونه 

اخبار در این باره را از طریق سامانه 128 به پلیس اطالع دهند.

کودک 5 ساله هنگام بازی با اسلحه جان باخت

فرمانده انتظامی ایذه گفت: کودک پنج ساله ای در ایذه بر اثر 
شلیک گلوله تفنگ شکاری  هنگام بازی با آن، جان باخت.

 20 روز  ظهر  کرد:  اظهار  سفیدپوست  حجت  مشرق،  گزارش  به 
فروردین دو کودک با اسلحه شکاری دایی خود که مسلح بود مشغول 
از  یکی  شکاری،  اسلحه  با  بازی  هنگام  داد:  ادامه  وی  بودند.  بازی 
کودکان به طرف کودک پنج ساله شلیک و آن را مجروح کرد و در 
سفیدپوست  داد.  دست  از  را  خود  جان  بیمارستان  به  انتقال  حین 
افزود: در پی وقوع قتل کودک پنج ساله مأموران پلیس آگاهی، دایی 
قبضه  یک  و  دستگیر  غیرمجاز  سالح  نگهداری  اتهام  به  را  مقتول 
سالح وینچستر شکاری به کار رفته در جرم از وی کشف و ضارب 
نیز دستگیر شد. وی در پایان هشدار داد: با توجه به تکرار حوادث 
این چنینی از مردم تقاضا می شود از نگهداری اسلحه های غیرمجاز 

خودداری کنند تا شاهد این قبیل حوادث ناگوار نباشیم.

کشف مواد مخدر از خودروی عبوری 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 69 کیلو ۵۰۰ گرم 
تریاک و دستگیری 3 متهم و توقیف 2 دستگاه خودروی پژو در محور 

کرمان -سیرجان این شهرستان خبر داد.
این خبر گفت: ماموران  نژاد در تشریح  ایران  سرهنگ محمد رضا 
با مواد مخدر این شهرستان در پی  کسب خبر  یک  پلیس مبارزه 
پلیس  ماموران  افزود:  وي   . کردند  توقیف  را  پژو  خودروی  دستگاه 
با مقام قضایي  این شهرستان ضمن هماهنگي  با مواد مخدر  مبارزه 
در بازرسي از خودروی  مذکور مقدار 69 کیلو 500 گرم تریاک کشف 
خاتمه  در  نژاد  ایران  کردند.سرهنگ  دستگیر  را   متهم  نفر    2 و 
گفت: یک دستگاه خودروی پژوی دیگر توقیف که راننده ان نیز 
به  قانوني  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر 
مراجع قضایي معرفي شدند. فرمانده انتظامي شهرستان در پایان 
از شهروندان خواست: براي کاهش تبعات اجتماعي ناشي از مواد 
هرگونه  و  کنند  یاري  قاچاقچیان  دستگیري  در  را  پلیس  مخدر 
اخبار در این باره را از طریق سامانه 128 به پلیس اطالع دهند.

مبارزه با موادمخدر نیازمند آموزش و آگاه سازی هدفمند است 

انجام 48 عملیات امداد، نجات و آتش سوزی در ایام نوروز 
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اعمال و فضایل ماه رمضان
گروه فرهنگ: در روایتی از پیامبر گرامی اسالم )ص( علت نام گذاری ماه 
مبارک رمضان به "رمضان" اینگونه بیان شده است. "این ماه را "رمضان" 
که  است  آمده  احادیث  برخی  در  می زداید.  را  گناهان  چون  نامیدند 
"رمضان" یکی از نام های خدای سبحان است و نهی شده است که آن را 
بدون احترام و افزودن واژه "ماه" به کار ببرند. رسول گرامی اسالم )ص( 
خدای  نام های  از  یکی  "رمضان"  چون  "رمضان"  "نگویید  می فرمایند: 
تعالی است. بلکه بگویید "ماه رمضان. " این ماه اهمیت خاصی نسبت به 
دیگر ماه های سال دارد و تنها ماهی است که نام آن در قرآن کریم آمده 
است. ماه رمضان زمانی است برای راهنمایی مردم، بیان راه، روش هدایت 
و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است پس هر کس که این ماه 
را دریابد باید در آن روزه بگیرد و هر کسی بیمار و یا در سفر باشد باید 
به همان تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. در مورد اعمال ماه مبارک 

رمضان در مفاتیح الجنان اعمال زیادی ذکر شده است:
-روزه: که از واجبات بر مؤمنین است. روزه وسیله ای است جهت تربیت 
روح و روان انسان. البته، روزه مختص بدن نیست بلکه روزه زبان، چشم، 
نفس، قلب، روح و سر نیز ضروری است. روزه زبان عبارتست از: محافظت 

و نگهداری زبان از دروغ و غیبت و تهمت و امثال این ها.
-قرائت قرآن: در احادیث آمده است که ماه رمضان بهار قرآن است. امام 
صادق)ع( می فرمایند: »با قرآن به استقبال قرآن بروید. ضمن اینکه ثواب 
قرائت یک آیه از قرآن در ماه مبارک رمضان برابر است با یک ختم قرآن 

در ماه های دیگر. «
روایت شده که  است.  استغفار  و  ماه دعا  ماه رمضان  استغفار:  و  -دعا 
امام زین العابدین)ع( در این ماه جز به دعا و تسبیح و استغفار و تکبیر 
رّد  روزه دار  »دعای   : پیامبر)ص(  فرموده  طبق  چراکه  نمی گشود.  لب 

نمی شود.« 
-غسل نمودن در این ماه که ثواب بسیار دارد.

- خواندن نمازهای مخصوص ماه مبارک رمضان
 افطار که از لحظات بسیار معنوی در ایام رمضان است. خداوند در این 
زمان هزار هزار کس یعنی یک میلیون نفر را در هر روز از ماه رمضان 
از آتش جهنم نجات می دهد. ضمناً یکی از اعمال پسندیده و خوب ماه 
رمضان افطاری دادن به روزه داران است که طبق روایت از امام صادق )ع( 
آمده است که افطاری دادن در ماه رمضان اجر کسی را دارد که 30 بنده 

مؤمن را آزاد کرده باشد.
- سحر: پس از افطار، سحر هم از لحظات پر معنویت ایام رمضان است 
که ادعیه و اعمال مخصوص دارد. در حدیثی آمده است که )حق تعالی 
و مالئکه صلوات می فرستند بر آن ها که استغفار می کنند در سحرها و 
سحری می خورند( خواندن نماز شب، دعا و استغفار و  هم از اعمال سحر 

است.
- نیکی در حق مؤمنان، صله رحم، رسیدگی به درماندگان و مستحقان، 
پیامبر  بر  صلوات  مستحبی،  و  واجب  نمازهای  خواندن  انفاق،  و  صدقه 
استغفار،  ادعیه،  و  قرآن  قرائت  )ص(، دعا در حق مؤمنان و گذشتگان، 

یتیم نوازی و... از اعمال این ماه مبارک است.

 معرفت

ویژه

ثبت رکوردی جدید از مبتالیان کرونا در سیرجان
با  مقابله  ستاد  سخنگوی  موقری پور،  دکتر  امید:  نسیم 
کرونای سیرجان گفت: متاسفانه در چند روز اخیر تعداد 
مبتالیان سرپایی و بستری کرونا در شهرستان سیرجان به 
شدت افزایش داشته و رکوردی جدید از آمار مبتالیان در 
این شهرستان ثبت شد. با تاکید بر اینکه احتمال افرایش 
افزود: در 24ساعت  مبتالیان در روزهای آتی وجود دارد، 

203 مبتالی قطعی کرونا داشته ایم که آزمایش پی.سی.آر آنها مثبت شده است و 
از این تعداد 22 نفرشان در بیمارستان های سیرجان بستری شدند. وی افزود: راهی 
جز افزایش رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ماسک زدن، دوری از تجمع و 
دورهمی، اعمال تهویه مناسب در مکان های بسته، توسط همشهریان نداریم.

سیرجان جزو ۱4 شهر بحرانی وضعیت آب استان
کرمان نو: محمد طاهری، مدیرعامل آب و فاضالب 

استان با بیان این مطلب که باتوجه به خشک شدن بیشتر 
چشمه های کوهستانی لذا همه مناطق کوهستانی دچار 
چالش هستند، تصریح کرد: 14 شهر استان در وضعیت 
فوق العاده بحرانی به لحاظ آب شرب قرار دارند. وی تصریح 
کرد: این شهرها 66 درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند به طور مثال 
شهرهای کرمان، زرند، راور، سیرجان، جیرفت از این دسته هستند که ما را دچار 
مشکل اساسی می کنند. وی با یادآوری اینکه فقط از سد بافت برای آب شرب 
استفاده می شود، اظهار کرد: شهر سیرجان نیز یک ششم نیاز آب شرب آن از سد 

تامین می شود.

نهمین دوره طرح نسیم نهج البالغه برگزار می شود
روابط عمومی گل گهر: طرح نسیم نهج البالغه همزمان 
با آغاز ماه مبارک رمضان امسال، در نهمین دوره متوالی توسط 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان برنامه ریزی و اجرا 
شده و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی و توجه به شعائر دینی در این طرح 
معنوی مشارکت می کند. گفتنی است در پایان این دوره از 

طرح به 313 نفر از برندگان این طرح معنوی، جوایز از جمله 5 سکه بهار آزادی و 308 
جایزه ارزنده دیگر اهدا می شود. عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت کتاب به ائمه جماعات مساجد مراجعه و یا با ورود به سایت nahjo.ir ضمن 

کسب اطالعات بیشتر، فایل کتاب را نیز دریافت کنند.

)

بازرسی مستمر  و روزانه بازار، اماکن عمومی و  اصناف 
نسیم امید: بهاء الدینی، فرماندار ویژه سیرجان گفت: با توجه 
وضعیت قرمز در شهرستان و به منظور کنترل افزایش آمار 
مبتالیان به کوید 19 و با تصمیم ستاد کرونای شهرستان، 
بازار، صنوف  وگروه های شغلی 2، 3 و 4 تعطیل شدند تا 
وضعیت بهبود یابد. او افزود: تیم های بازرسی مقابله با کرونای 
شهرستان متشکل از بازرسی فرمانداری، بهداشت، پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
و  اصناف با حضور در سطح شهر از روند اجرای تعطیلی اصناف بازدید و بر رعایت 
بهداشت و سالمت واحدهای صنفی فعال به صورت مستمر و روزانه نظارت می کنند 

و تعطیلی بازار و واحدهای صنفی غیرضروری در این شهرستان با هدف 
جلوگیری از انتشار کرونا  باید مورد توجه قرار گیرد.

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

نسیم سالم
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انتخاب طایفه ای، بزرگترین آفت انتخابات 
شوراها در سیرجان است

آخرین  اسالمی  شوراهای  افصحی:  پیمان 
حلقه از زنجیر بهم پیوسته دموکراسی در یک 
در  زنجیر  این  متأسفانه  است،  مدنی  جامعه 
ایران نه یکی درمیان بلکه چند حلقه در میان 
از  به دلیل عدم تشکیل  زیر ساختارهای آن 
تشکل های  و   مطبوعات  قوی،  احزاب  جمله 
مدنی مستقل و تأثیرگذار بعد از یک قرن، نه 

تنها به درختی تنومند تبدیل نشده بلکه نهالی است که با هر باد 
مخالف تغییر جهت می دهد. حسب تقاضای هفته نامه وزین نسیم 
امید در خصوص نگارش چند سطری  به مناسبت برگزاری ششمین 
دوره برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا نخست به تاریخچه 
مختصری از آن اشاره نموده و در پایان به یکی از آفت های مهم آن 

با توجه به ساختار اجتماعی شهرستان سیرجان اشاره می نمایم.
انقالب  با  ایران  دیوانساالری  تاریخ  افق  در  محلی  تمرکز  عدم 
بارزترین  از  یکی  عنوان  به  شهر  انجمن های  شد  آغاز  مشروطیت 
مصادیق عدم تمرکز در سراسر کشور و اداره امور شهرها را به عهده 
از  که  آن طی یک صدسال  عملکرد  نحوه  و  اما چگونگی  گرفتند، 
در  را  فراوانی  فرودهای  و  فراز  و  نبوده  یکسان  می گذرد  آن  آغاز 
پی داشته است. از تصویب قانون انجمن های بلدیه در سال 1286 
و  کودتای 1299  وقوع  تا  قابل توجه  استقالل  و  کافی  اختیارات  با 
بلدیه سال 1309 شمسی  قانون  اجرای  و  پادشاهی  تغییر سلسله 
که عماًل این انجمن ها استقالل خود را ازدست داده بودند تا شروع 
نهضت ملی شدن نفت و تصویب قانون تشکیل شهرداری و انجمن 
شهر در سال 1328 که  استقالل نسبی خود را در اداره امور شهرها 
روزبه روز  آن  نقش   1332 مرداد   28 کودتای  با  سپس  بازیافتند 

کمرنگ تر و به نوعی به نهادی تشریفاتی مبدل شد.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، دولت اصالحات در سال 1378 در 
راستای تقویت جامعه مدنی طبق اصل یکصد قانون اساسی تصمیم 
به احیای این اصل از قانون اساسی کرد. انتخاب طایفه ای و قبیله ای 
بزرگترین آفت در نوع انتخاب افراد در انتخابات شوراهاست و یکی 
کادر  دموکراتیک  جوامع  در  احزاب  کارکرد  نمودهای  بارزترین  از 
انتخاب  باآفت  به نوعی  که  است  نهاد  این  در  حضور  جهت  سازی 

طایفه ای و قبیله ای در بحث شوراها مقابله می نماید. 
به زعم اینجانب یکی از معضالت انتخاب افراد در انتخابات شوراها 
در شهرهایی مانند سیرجان، در خصوص میزان مشارکت در راستای 
و  احزاب  عدم حضور  دلیل  به  که  است  طایفه ای  سیاسی  فرهنگ 
تشکل های مدنی به صورت فعال وعدم ارائه لیست قدرتمند با توجه 
داشته  نمود  و صنوف مختلف  در طوایف  افراد متخصص  به وجود 
جایگزین  خصوص  در  می توان  راستا  این  در  حرکت  با  که  است 
اساسی  قدم های  قومی  هویت  به جای  اجتماعی  هویت  نمودن 
قبیل  این  و  تعصب  طایفه گرایی،  قومیت،  طبعاً   و  شود  برداشته 
می تواند  انتخابات  مانند  سرنوشت ساز  و  مهم  عرصه های  در  موارد 
افراد را از معیارهای اصلی یک انتخاب اصلح دور کند و افکار و ذهن 
را به سمت طایفه و قبیله سوق دهد که این جهت گیری ها منجر به 
دور شدن از اصول اولیه یک انتخاب درست می باشد.                                                  
                                                                  * فعال اجتماعی سیاسی
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