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تیترها

اضافه وزن باعث سکته مغزی و قلبی می شود

 خبر  2

  رویداد 5
طرحی نو از مسئوالن فرهنگی گل گهر و موسسه معراج اندیشه؛

جشنواره هفتم 

نگاهی مسئوالنه  به فضای مجازی 

رقابت نابرابر 
اصالح طلبان با اصولگرایان

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر 2

نسیم امید: امسال عرصه انتخابی دیگر برای مردم است. هر چند که دامنه 
این انتخاب محدود است، به واسطه بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
اما نمی توان  چند سال اخیر امیدواری در سطح جامعه کاهش یافته است، 
انتخابات  هر  از  بیش  همواره  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  شد  این  منکر 
و جنب  قلمداد شده  اهمیت  با  مردم  نظر  در  اسالمی،  جمهوری  در  دیگری 
وجوش و تحرکات حول محور آن از چند ماه پیش از موعد ثبت نام با گمانه 

زنی ها در خصوص کاندیداهای...

هفته نامه نسیـم امید

در پی آتش سوزی چند درخت کاج در بلوار سید احمد خمینی؛

احتمال آتش سوزی درختان با سیگار
نسیم امید: هفته گذشته چند اصله درخت کاج در بلوار سید احمد خمینی دچارآتش سوزی شدکه توسط پرسنل آتش نشانی خاموش شدند و تاکنون چند مرتبه این اتفاق رخ داده است و مدتی قبل 
آتش سوزی در بلوار عباسپور نیز باعث آسیب به چند درخت کاج شد. موضوعی که باعث نگرانی دوستداران فضای سبز شده است چرا این موارد تکرار می شود و با افراد خاطی برخورد نمی شود؟ و با 

توجه به اهمیت فضای سبز در سطح شهر باید برای نگهداری هر درخت تالش شود و مسئوالن پیگیر این موضوع باشند که این آتش سوزی ها به صورت عمد اتفاق نیفتاده باشد...  

  فرهنگ  4  شهر 3

عتیقی، مدیر عامل گل گهر؛

 تدوین سند چشم انداز سه ساله
 مسئولیت های اجتماعی

  خبر  2

یوسفی، فعال اجتماعی فرهنگی: 

مشارکت مدنی 
 عمده ترین شاخص توسعه اجتماعی

  آخر  6

عکس: سجاد حیدری فرد

گزارشی از وضعیت شبکه برق شهرستان سیرجان ؛

کج  نصب کردن تیرهای برق معابر شهری 

بختیاری، فعال محیط زیست:

جایگزینی 
گل های ماندگار با فصلی

  شهر  3



2 نسیـم امیدخبرسرمقاله

رقابت نابرابر اصالح طلبان با اصولگرایان
نسیم امید: امسال عرصه انتخابی دیگر برای مردم است. هر چند 
که دامنه این انتخاب محدود است، به واسطه بحران های اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی چند سال اخیر امیدواری در سطح جامعه کاهش 
یافته است، اما نمی توان منکر این شد که انتخابات ریاست جمهوری 
همواره بیش از هر انتخابات دیگری در جمهوری اسالمی، در نظر مردم 
با اهمیت قلمداد شده و جنب وجوش و تحرکات حول محور آن از چند 
با گمانه زنی ها در خصوص کاندیداهای  نام  از موعد ثبت  ماه پیش 
احتمالی شروع و با آغاز به کار ستادهای انتخاباتی و برگزاری مناظرات 
به اوج خود می رسد. لذا سال 1400، نقش بسیار مهمی در آینده کشور 
دارد. انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را باید مهمترین و 
سرنوشت سازترین رخداد این سال به شمار آورد. مردم در این انتخابات 
کسی را انتخاب می کنند که به عنوان شخص دوم کشور و شخص 
اول قوه مجریه وظیفه بسیار سنگین عبور کشور از مشکالت عدیده در 

دنیای کنونی بر عهده دارد. در این باره چند نکته بیان می شود:
انتخابات ریاست جمهوری در  از دو ماه دیگر  باره کمتر  این  1-در 
کشور  برگزار می شود ولی نامزدهای رسمی انتخابات مشخص نیستند 
و این نکته بسیار مهم و قابل تامل در قرن بیست و یکم است که 50 روز 
مانده به انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای رسمی انتخابات مشخص 
نیستند.)حتی در افغانستان حداقل یک سال مانده به انتخابات نامزدهای 

رسمی انتخابات در حال فعالیت انتخاباتی هستند(
2-از اواخر اردیبهشت )21 اردیبهشت( ثبت نام از نامزذهای انتخابات 
به  نوبت  نام  ثبت  روز  از 5  و پس  ریاست جمهوری شروع می شود 
بررسی سوابق و صالحیت نامزدها می رسد و حدود 5 خرداد اسامی 
نامزدها از طریق رسانه ملی اعالم می شود و مردم طی 20 روز باید 

شخص دوم کشور را انتخاب کنند.
3-وضعیت احزاب  در کشور ما تعریفی ندارد و اکثر آنها یک جمع 
معدود رفاقتی هستند که دور هم جمع شده اند و یک نامی را برای خود 
انتخاب کرده اند بدون اینکه در سطح پایه و جامعه برای خود عضوگیری 
کرده باشند و به آموزش و تربیت نیروی انسانی برای مدیریت ها اقدام 

کرده باشند و متاسفانه نقش کلیدی ندارند. 
4- دو گفتمان کلی در کشور وجود دارد: گفتمان اصالح طلبی و 
اصولگرایی. این دو گفتمان طرف دارانی در سطح جامعه دارند و در حال 
سیاست ورزی هستند. اصولگرایان بدون تابلوی اصولگرایی خود را به 
جامعه عرضه می کنند و از عناوینی مثل 2+1 یا غیره استفاده می کنند. 
ولی اصالح طلبان معموالً با تابلو اصالح طلبی خود را به جامعه معرفی 
اند. اوضاع فعلی این دو گفتمان در جامعه فعاًل رضایت بخش  کرده 
نیست ولی وجود آنها برای سیاست ورزی و مدیریت جامعه ضروری 

است.
در  مختلف  های  گفتمان  و  احزاب  وجود  مدنی  جامعه  یک  5-در 
چارچوب قانونی می تواند باعث نشاط و شادابی در جامعه شود و به 

نوعی نظارت و مراقبت بر یکدیگر را بر عهده دارند.
جمهوری،  ریاست  انتخابات  برای  معرفی  قابل  نامزدهای  نظر  6-از 
اصولگرایان به پشتوانه حمایت های حاکمیتی از قبیل شورای نگهبان 
دست باالتر را دارند و لی فضا برای اصالح طلبان تنگ است و همواره 
با  به رقابت  نابرابر و سخت  اند و در شرایط  بوده  با محدودیت روبرو 
اصوالگرایان پرداخته اند. سیدحسن خمینی، محمدجواد ظریف، اسحاق 
جهانگیری، پزشکیان، عارف و کواکبیان از جمله نامزدهای اصالح طلب 
و احمدی نژاد، رئیسی، قالیباف، جلیلی و دهقان از نامزدهای مطرح 

اصولگرا در این انتخابات هستند.
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کاج  درخت  اصله  چند  گذشته  هفته  خبر:  گروه 
سوزی  دچارآتش  خمینی  احمد  سید  بلوار  در 
شدکه توسط پرسنل آتش نشانی خاموش شدند و 
تاکنون چند مرتبه این اتفاق رخ داده است و مدتی 
قبل آتش سوزی در بلوار عباسپور نیز باعث آسیب 
به چند درخت کاج شد. موضوعی که باعث نگرانی 
موارد  این  چرا  است  شده  سبز  فضای  دوستداران 
تکرار می شود و با افراد خاطی برخورد نمی شود؟ 
و با توجه به اهمیت فضای سبز در سطح شهر باید 
مسئوالن  و  شود  تالش  درخت  هر  نگهداری  برای 
پیگیر این موضوع باشند که این آتش سوزی ها به 

صورت عمد اتفاق نیفتاده باشد.  
مهندس بابک سعیدی، مدیرعامل سازمان فضای 
این  در  سیرجان  شهرداری  شهری  منظر  و  سبز 

این دومین  بیان داشت: در سال جدید  باره 
آتش سوزی بود که باعث سوخته شدن چند 
سال  همچنین  و  است  شده  کاج  درخت 
این  به  سوزی  آتش  مورد  چند  ما  نیز  قبل 
آیا  این سوال  به  پاسخ  در  او  داشتیم.  شکل 
ها  سوزی  آتش  این  که  است  شده  بررسی 
مورد  چند  در  گفت:  خیر؟  یا  است  عمدی 
خواب  کارتن  زن  یک  فقط  سوزی  آتش 
بود  داده  انجام  را  کار  این  عباسپور  بلوار  در 
شناسایی و دستگیر شد اما بقیه موارد بیش 
تر رهگذری بوده اند و فرد خاصی شناسایی 

نشده است. سعیدی ادامه داد: درختان کاج با توجه 
حریق  دچار  سریع  دارند،  که  نوعی  و  ها  برگ  به 
احتمال  سیگار  یک  کردن  پرت  با  و  شوند  می 

است  موردی  این  دارد،  وجود  ها  آن  سوزی  آتش 
که شهروندان باید اهمیت بدهند و درختان و گل 
هایی که در معابر برای زیبایی و شادابی کاشته می 

شود را مراقبت کنند.

گروه خبر: جلسه کمیسیون نظارت و اجالس 
عمومی اتاق اصناف شهرستان همزمان  برگزار 
رییسه  هیات  حضور  با  که  جلسه  این  در  و 
و  صنفی  های  اتحادیه  روسای  اصناف،  اتاق 
تشکیل  شهرستان  نظارت  کمیسیون  اعضای 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  اهمیت  شد، 
واحدهای  توسط  کرونایی  های  محدودیت  و 

صنفی در دستور کار قرار گرفت.
صمت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره  رئیس  خواجویی  محمدرضا  سیرجان، 
صمت سیرجان، ضمن تشکر از زحمات  اتاق 

کمیسیون  اعضای  و  ها  اتحادیه  روسای  اصناف، 
های  دستورالعمل  رعایت  با  رابطه  در  نظارت، 
یکسال  بر  بالغ  گفت:   کرونا  زمان  در  بهداشتی 
هستیم.  کرونا  منحوس  ویروس  درگیر  که  است 
جامعه  موجود،  اطالعات  و  آمار  طبق  چند  هر 
دارند  کمی  نقش  کرونا  شیوع  افزایش  در  صنفی 
پروتکل  رعایت  عدم  دلیل  به  اخیرا  متاسفانه  اما 
از  برخی  نوروزی  های  مسافرت  و  بهداشتی  های 
شهروندان، شاهد گسترش موج جدید این بیماری 
هستیم که همین امر موجب وضع دستورالعمل ها 

و محدودیت های جدی برای اصناف شده است. 
او در ادامه افزود: کوتاهی در اجرای دستورالعمل 
با  صنفی  واحدهای  جانب  از  کرونا  ستاد  های 
شدیدترین برخوردها همراه است. روسای اتحادیه 

ها باید بیش از پیش همت نمایند. مدیران اجرایی 
زیر  اعضای  امورات  پیگیر  به جد  باید  ها  اتحادیه 
مجموعه خود باشند. اگر اعضای هیات مدیره کار 
را جدی نگیرند ما به گونه ای دیگر عمل خواهیم 

کرد.
باید به گونه ای  رئیس اداره صمت گفت: اعضا 
مدیریت کنند که همواره یک نفر از اعضای هیات 
از  باشند.  داشته  کار خود حضور  مدیره در محل 
اعضای هیات مدیره اتحادیه ها می خواهیم لیست 
اجرای  از  زیر مجموعه خود که  واحدهای صنفی 
ستاد  به  را  کنند  می  خودداری  ها  دستورالعمل 
کرونا و کمیسیون نظارت شهرستان ارسال نمایند 
تا نسبت به پلمپ واحدهای متخلف اقدامات الزم 

انجام شود.

اتاق  در  کمیسیون  نماینده  افزود:  خواجویی 
و  ها  اتحادیه  عملکرد  و  شد  خواهد  مستقر 
نظارت  و  بررسی  مورد  جد  به  صنفی  واحدهای 
دستورالعمل  کامل  اجرای  از  تا  گیرد  می  قرار 
های بهداشتی توسط واحدهای صنفی اطمینان 
دهنده  ارائه  صنفی  واحدهای  شود.  حاصل 
کاالهای اساسی باید با تمام توان و رعایت کلیه 
انجام  را  خود  کار  بهداشتی  های  دستورالعمل 
کاالهای  عرضه  در  کمبودی  هیچ  نباید  و  دهند 

اساسی و ضروری در شهرستان احساس شود.
شهرستان  اصناف  اتاق  رئیس  اسدی  محمود 
دستورالعمل  کلیه  رعایت  خواهان  نیز  سیرجان 
و  شد  صنفی  واحدهای  توسط  کرونا  ستاد  های 
گفت : بزرگترین مشکلی که این روزها گریبانگیر 
بررسی  طبق  کروناست.  است،  صنفی  واحدهای 
کرونا  آمار  از  درصد   5 تنها  آمده  عمل  به  های 

مربوط به فعالیت واحدهای صنفی است.
 ... و  تاالرداران  ها،  آرایشگاه  اصناف  بین  در 
داشته  ها  تعطیلی  دلیل  به  را  آسیب  بیشترین 
می  درک  را  صنفی  واحدهای  مشکالت  ما  اند. 
کنیم اما از تمام واحدهای صنفی تقاضا می کنیم 
ما  تا  بگیرند  را جدی  کرونایی  های  دستورالعمل 
کرونا  انتقال  زنجیره  کردن  قطع  در  بتوانیم  نیز 
مدافعان  برای  حالی  کمک  و  شویم  واقع  موثر 

سالمت باشیم.

در پی آتش سوزی چند درخت کاج در بلوار سید احمد خمینی؛

احتمال آتش سوزی درختان با سیگار

در جلسه کمیسیون نظارت و اجالس عمومی اتاق اصناف مطرح شد؛

تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت های کرونایی 

در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان مطرح شد؛

 تدوین سند چشم انداز سه ساله
 مسئولیت های اجتماعی

گروه خبر: نشست شورای فرهنگ عمومی سیرجان به میزبانی شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر و با حضور امام جمعه سیرجان، مدیرعامل شرکت 

گل گهر و جمع کثیری از مدیران مرتبط در هفته گذشته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، امام جمعه 
سیرجان در این نشست با اشاره به فضایل ماه مبارک گفت: ماه مبارک 
رمضان ماه رحمت، برکت و معرفت است و همه می توانند از فضایل این 
ماه خصوصا شب های قدر بهره مند شوند. با تالوت قرآن، تدبیر و عمل 
به قرآن در این ماه به فیض برسند. حجت االسالم والمسلمین حسینی با 
اشاره به تعیین و تدوین دوازده موضوع در این شورا حول محور فرهنگ 
و فرهنگ سازی برای سال جدید و تقدیر از حمایت های مستمر شرکت 
عمومی  فرهنگ  شورای  در  جدید  سال  در  امیدواریم  افزود:  گل گهر، 
مصوباتی بگذرایم که با عملی شدن آنها تاثیرات معنوی و فرهنگی خوبی 

در شهرستان شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر هم در این جلسه ضمن 
گرامیداشت ماه مبارک رمضان گفت: هماهنگی شرکت با شهرستان را در 
دستور کار گل گهر می دانیم و این مهم را همواره به مدیران شرکت توصیه 
کرده ام. تصمیمات شورای فرهنگ عمومی مدنظر حمایت ها و کمک های 
شرکت گل گهر خواهد بود. مهندس ایمان عتیقی به دوازده موضوع تدوین 
شده در دستور کار سال جدید شورای فرهنگ عمومی شهرستان اشاره 
کرد و افزود: در بسیاری از این موضوعات شرکت گل گهر می تواند مشارکت 

کرده و در راستای تحقق آنها برنامه داشته باشد.

کلنگ زنی مدرسه خیرساز 12 کالسه در سیرجان
گروه خبر: طی مراسمی با حضور امام جمعه شهرستان، معاون اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، معاون امور عمرانی فرمانداری، 
و  نهادها  و  ادارات  از روسای  پرورش سیرجان،جمعی  و  آموزش  رییس 
خانواده خیر، مراسم کلنگ زنی دبستان ۱۲ کالسه مرحوم عزت ا... گوئینی 

برگزار شد.
حجت االسالم سید محمود حسینی، امام جمعه سیرجان تصریح 
می  آن شکل  در  انسان  تربیت  که  است  جایی  اولین  مدرسه  کرد: 
گیرد و باعث افتخار است که خیران به حوزه ساخت و ساز مدرسه 
ورود پیدا کرده و موجب ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش می شوند. 

این  افزود:  نیز  سیرجان  پرورش  و  آموزش  رئیس  محیاپور،  اکبر 
مدرسه به مساحت 1350 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد 
استان  مدارس  نوسازی  اداره کل  و  مشارکتی خیر  به صورت  ریال 
احداث خواهد شد. نژاد بیگلری، معاون امورعمرانی فرمانداری اظهار 
داشت: ساخت مدارس برای آیندگان کشور به ویژه از سوی خیرین 

کار ارزشمندی است.

مدیرکل  دکترموحد،  آقای  جناب 
جناب  و  کرمان  استان  دادگستری  محترم 
دادگستری  محترم  رئیس  سپهری  آقای 

سیرجان:
 با عرض ادب و احترام

محترم  رئیس  ارزشمند  به هدف  توجه  با 
به  با توجه  قوه قضائیه در برقراری عدل و 
دردست گرفتن َعَلم )العدل اساس الملک( 
که  می باشد  ایشان  ارزشمند  دغدغه  که 
برخی  در  اما  دارد  را  تشکر  و  تقدیر  جای 
دارد  وجود  ایراداتی  و  ابهاماتی  موضوعات 

که بایستی مرتفع گردد.
زمینه  در  دارید  استحضار  که  همانگونه 
تصادفات رانندگی ساالنه شاهد آمار مرگ و میر 
و جرح و نقص باالیی هستیم که دالیل متعددی 
در بوجودآمدن این آمار مطرح می باشد که اََهم 
آنها عبارتند از: 1- خودرو 2- جاده 3- انسان که 
در موارد اول و دوم الحق و االنصاف حرفی برای 
گفتن نیست اّماآنچه که می تواند آمار مرگ میر، 
جرح و نقص را تا حد قابل مالحظه ای کاهش 
دهد مورد انسانی این موارد سه گانه فوق الذکر 
آیه  طبق  موحد  دکتر  آقای  جناب  می باشد 
شریفه ) و من احیاها فکانما احیا الناس جمعیا( 
هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد گویا همه 
مردم را از مرگ نجات داده است بایستی گفت 
ذاتی خود  اساس وظیفه  بر  که دستگاه قضایی 
بایستی با قدرت به وظیفه خود بر مبنای عقل 
عمل کند آنچه را که اینجانب در ادامه مکتوب 

می کنم واقعیتی است که رخ داده است.
اینجانب در چند ماه قبل ساعت )6:40(  پدر 
خودرو  سوار  که  شد  خارج  منزل  از  صبح 
خیابان  جدول  مجاورت  در  که  خود  شخصی 
پارک بود بشود که  با صدای مهیبی که بیانگر 
منزل  از  خارج  به  اینجانب  بود،  تصادف  یک 

رفته و صحنه ای را مشاهده کردم که به هیچ 
پذیرش  قابل  عقالنی  منطق  هیچ  با  و  عنوان 
 18 عرض  با  خیابان  یک  در  که  خانمی  نبود 
به  را   بود ماشین  نتوانسته  متر یکطرفه خلوت 
دلیل سرعت زیاد کنترل کند و سبب فوت پدر 
نامبرده در جوی  آنهم در حالیکه  اینجانب شد 
خود  خودروی  درب  کردن  باز  حال  در  خیابان 
بدیهی  زمانی  و  مکانی  شرایط  به  توجه  با  بود 
از  خاطی  راننده  این  گواهینامه  اخذ  که  است 
و  بوده  مهارت الزم  و عدم  ای  غیرحرفه  طریق 
نه از طریق آموزش و کسب مهارت رانندگی و 
این  همسر  برادر  و  همسر  که  اینجاست  جالب 
ُمرد  شما  »پدر  که  کردند  بیان  خاطی  راننده 
شد«  خواهید  سرد  شما  و  گذرد  می  ُمرد،  که 
حال صرف نظر از وقاحت گفتاری این افراد که 
افراد  این  فردی  و شعور  خانوادگی  بیانگر شأن 
 2 102کیفری  شعبه  بدوی  دادگاه  رای  است 
است  تأمل  قابل  بسیار  سیرجان  شهرستان 
با  تعلیقی  زندان  ماه   6 به  را  خاطی  راننده  که 
هزارتومان   3/600/000 جریمه  مبلغ  جایگزین 
درآمده محکوم  تعلیقی  به صورت  نیز  آنهم  که 
با این رأی اینجانبان شکات پرونده  کرده است 
بایستی شکرگزار خداوند باشیم که دادگاه بدوی 
در حق اینجانبان لطف کرده که مکانی را جهت 
اینجانبان  برای  راننده خاطی  از  تشکر  و  تقدیر 

در نظر نگرفته است.
به  شعبه  این  قاضی  موحد،  دکتر  جناب 
منفی  من  شعبه  »آمار  که  کرد  اعالم  صراحت 
است و بایستی رای را بدهم و از طرفی مجالی 
دو  یکی  به  داشت  بیان  و  نداد  صحبت  برای 
سؤال اینجانب  مختصر و بدون توضیح شفاهی 
که  کنید  امضاء  را  صورتجلسه  و  دهید  پاسخ 
تصمیم  من  و  باشد«  افتاده  اتفاق  حضور  اعالم 
این وصف رسیدگی  با  بود حال  گیرنده خواهم 

دستگاه  اوال:  باشد:  می  مطرح  مهم  سؤال  چند 
قضایی موظف است که حقیقت را پیگیری کند 
را در  با جرم مجازات  اغماض متناسب  و بدون 
نظر بگیرد که با توجه به شرح کارشناسی انجام 
و  است(  نشده  ابالغ  اینجانبان  به  که   ( شده 
مشاهدات میدانی بایستی طبق ماده 718 قانون 
مجازات اسالمی با راننده خاطی برخورد می شد 
که نه تنها نشده بلکه با عملکرد قاضی کیفیت 

رسیدگی قربانی کمیت شده است.
ثانیاً: هر فردی دارای خانواده ای است و برای 
بر اساس  بزرگوار که همه  خانواده خود عزیز و 
آیه شریفه قرآن اقرا باسم ربک الذی خلق/ خلق 
پس  ایم  شده  آفریده  انسان  علق،  من  االنسان 

تبعیض بی معناست
ثالثاً: چنانچه تخفیفی شایسته باشد به معنای 
کم شدن مجازات است نه از بین رفتن مجازات 

و یا جایگزین شدن مجازات با پول
ماده  تخلف  در  قضائیه  قوه  محترم  رئیس   
اعالم  صراحت  به  شهرداری  کمیسیون   100
کردند که تخلف با پول نباید قابل خرید باشد 
تخلفات  برای   قانون  که  است  چگونه  حال 
جان  با  مقایسه  در  سیمان(  و  )گچ  ساختمانی 
البته قضات  انسان قوی تر و مستحکم تر است 
می گویند سیاست حبس زدایی در حال انجام 
اصالح  و حبس  قانون  فلسفه وجود  اصال  است 
بایستی در گام  جامعه است پس یک سیاست 
نخست به گونه ای تعریف و دنبال شود که نظم 
این سیاست  و  نکند  را مختل  امنیت جامعه  و 
نیازمند زمینه ای است که از نظر فرهنگی بستر 
این  از  از جرایم  بعد در برخی  آن مهیا شود و 
به  منجر  »آیا جرمی که  استفاده کرد  سیاست 
الی  آن  جبران  قابلیت  که  شده  مهلک  ضربه 
سیاست  این  طبق  بایستی  ندارد  وجود  االبد 

دنبال شود؟«

و  عقل  طبق  بایستی  زدایی  حبس  سیاست 
فرد شایستگی  اوال:  باشد که  ای  به گونه  شرع 
آن  ثانیا:  و  باشد  داشته  را  تخفیف  آن  برخورد 

مجازات نباید با پول معاوضه گردد.
جناب دکتر موحد این َوهم در جامعه بوجود 
که  است  تسری  در حال  هم  به شدت  و  آمده 
کافی است ماشین بیمه باشد و بعد هر اتفاقی 
غیرعمد  قتل  چون  نیست  مهم  دیگر  داد  رخ 
البته  است  پاسخگو  بیمه  و  شود  می  تلقی 
نمی  راننده  که  است  این  آن  بودن  غیرعمدی 
ببرد  به کام مرگ  را  قرار است چه کسی  داند 
رانندگی  می داند صالحیت  که  ای  راننده  اال  و 
نشیند  می  نقلیه  وسیله  پشت  عامداً  و  ندارد 
قطعا خاطی است و یقینا حادثه آفرین خواهد 

بود.
نرفتن  یا  رفتن  زندان  موحد،  دکتر  جناب 
قاتل پدر اینجانب )با توجه به رفتارهای مجرم 
و  روحی  بیماری  به  منجر  که  اش  خانواده  و 
مرحوم  آن  خانواده  اعضاء  برای  قلبی  و  روانی 
و  است  موجود  پرونده  در  آن  اسناد  که  شد 
برای  تفاوتش  تنها  ادامه دارد(  درمان همچنان 
اینجانب کاهش آالم من و خانواده من است اما 
مجازات  اگر  است  این  دارد  ضرورت  که  آنچه 
از رانندگان حذف شود  این دسته  برای  حبس 
همین مقدار ترس و احتیاط رانندگان غیرحرفه 
نتیجه  که  داشت  نخواهد  وجود  دیگر  نیز  ای 
با  باشد  می  هموطنان  جان  رفتن  ازدست  آن 
توجه به وظیفه ذاتی دستگاه قضایی در دفاع از 
جان و مال و ناموس مردم و مجازات مجرمان 
)باالخص در ضرباتی که جبران آن تا ابد امکان 
زندان  احیاء  با  خواهشمندم  باشد(   نمی  پذیر 
برای رانندگان منجر به قتل تا رسیدن به یک 
نیازمند  که  تصادفات  زمینه  در  واقعی  فرهنگ 
ایجاد یک  و  باشد  قوه می  عزم و جزم هر سه 

به  گواهینامه  ارائه  برای  ای  حرفه  کار  و  ساز 
برای کنترل وسیله  توانمندی الزم  افراد دارای 
نقلیه از بروز چنین حوادث تلخ پشگیری گردد 
رفتن  دست  از  مختلف  های  هزینه  که  چرا 
و  شخص  آن  خانواده  و  جامعه  برای  فرد  یک 
برای  زندان  مجازات  از  بیشتر  مراتب  به  کشور 
باشد  پابرجا  حبس  قانون  وقتی  است  خاطیان 
و  ای  غیرحرفه  صورت  به  که  کسانی  الاقل 
تمام  اند  گرفته  گواهینامه  الزم  مهارت  عدم 
از  پس  تا  کرد  خواهند  را  خود  تالش  و  سعی 
یا در  فرا گیرند  را  اخذ گواهینامه مهارت الزم 
باشند وضعیت  رانندگی احتیاط الزم را داشته 
فعلی چیزی جزء ولنگاری، وقاحت و بی نظمی 
را عاید جامعه نکرده است که نتیجه آن ساالنه 
یا  و  هموطنان  از  کثیری  دادن جمع  دست  از 
ناقص شدن و مجروح شدن آنان است امید که 
دستورات فوری حضرتعالی در این زمینه اصالح 
از  بسیاری  البته  باشد  موجود  شرایط  کننده 
موارد و اثرات سوء دیگر به دلیل رفتارهای این 
چنینی رانندگان و عدم وجود یک قانون قاطع 
در سطح اجتماع در حال مشاهده و تسری می 
اینجانب بر  پایان به عرض می رسانم  باشد در 
به  را  موضوع  این  خود  شرعی  وظیفه  اساس 
حضرتعالی برای اصالح وضعیت موجود انعکاس 
قابل  که  هست  هم  موضوعاتی  البته   ( دادم 
استفاده  سوء  موجبات  که  چرا  اند  نبوده  بیان 
با  این موضوع  امیدوارم که  فراهم می کند(  را 
دیگر  و  گردد  پیگیری  جنابعالی  توسط  جدیت 
شاهد از بین رفتن جان هموطنان خود نباشیم 
گرفته  نظرخواهی صورت  تجدید  به  توجه  با  و 
بر  رای  و صدور  پرونده  دقیق  بررسی  خواستار 

اساس واقعیت می باشیم.
مرحوم  خانواده  احترام  تقدیم  *با 

حمیدی سیرجانی

در نامه یک شهروند سیرجانی به روسای قضائیه ی استان و شهرستان مطرح شد:

درخواست از دکترموحد، مدیرکل محترم دادگستری استان کرمان
 و آقای سپهری، رئیس محترم دادگستری سیرجان
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جایگزینی گل های ماندگار با فصلی
فضای  امروزه  بختیاری:  محمد علی 
به  شهر  کالبدی  نظام  از  جزئی  سبز 
آن  با  شهروندان  همه  که  می رود  شمار 
زندگی  در  مهمی  نقش  و  ارتباط اند  در 
ایجاد  حقیقت،  در  دارد.  اجتماعی 
مناسبی  حل  راه  مطلوب  سبز  فضای 
شهری  حاد  مشکالت  از  بسیاری  برای 
کیفیت  ارتقای  بر  عالوه  که  است 
آلودگی  از  می تواند  شهری،  منظر 

بین،  این  در  کند.  جلوگیری  روان  و  اعصاب  های  ناراحتی  و  هوا 
افزوده  خودروهایش  و  ساکنان  تعداد  به  روزانه  که  در  سیرجان 
می شود، نیاز به ارتقا و افزایش کیفیت فضای سبز شهری است که 
بازدهی  ولی  کمتر  شهر  در  را  سبز  فضای  هزینه های  چگونه  باید 

را  بیشتر کنیم؟
  نگاهی به این مسئله در شهرهای دیگر داشته باشیم می بینیم 
فضای  بیشتر،  خشکسالی  و  آب  کمترین  با  یزد  مثل  شهری  که 
شهر  با  مقایسه  در  دارد   دیگر  شهرهای  به  نسبت  بیشتری  سبز 
ولی  میشود  کاشته  بسیارکم  فصلی،  گل  که  می بینیم  سیرجان 
این مسئله  نیروی کمتری هم درگیر  و  دارند  بیشتری  فضای سبز 
در  را  ساناز  یا گل  را  رز  اکثر جاها گل  در  مثال  عنوان  به  است.  
و  تر  بیش  عمر  که  اند  کاشته  ها  پارک  در  و   بلوارها  ها،  میدان 

مقاومت خوب و بیشتری دارد. 
کوتاهی  مدت  از  بعد  کارند  می  را  فصلی  های  گل  شهرما  در 
باره گل جدید کاشته شود  باید کامل پاک سازی کنند دو  دوباره 
شاهد  که  دهند  می  انجام  را  کار  این  مرتبه   چند  سال  در  یعنی 
انتقال  نگهداری؛  کاشت؛  هزینه  شود،  می  انجام  بیشتر  ایم  بوده 
نگهداری  مجدد  کاشت  آوری  جمع  دوباره  نگهداری  ؛  ها  گلدان 
و  حمل  و  نگهداری  سال  پنج  در  را  این  اگر  مجدد  حمل  مجدد 
کار  به  ها  این  برای  که  انسانی  نیروی  و  مجدد  کاشت  و  جابجایی 
و  کاشت  یکبار  رز  گل  کنیم  نگاه  رز  گل  با  مقایسه  در  میرود 
20سال  بشود  نگهداری  خوب  شرایط   و  می شود  انجام  جابجایی 
عمر  سال   10 تا   5 بین  نشود  خوب  نگهداری  اگر  دارد  عمرمفید 
هزینه  فصل  هر  که  فصلی  گل های  به  نسبت  را  این  اگر  و  مفید 
می آید  پایین  بسیار  ها  هزینه  یعنی  می شود  حذف  دارد  زیادی 
می رود.  هدر  کمتری  نیروی  و  بیشتر  گل  زیبایی  و  ماندگاری 
و  نگهداری  یا  پاکسازی  یا  کاشت  برای  شهر  خدماتی  نیروی 
اینگونه  کردن  کم  با  میتواند  خودش  که  رود  هدرمی  جابجایی ها 
فضای  ایجاد  به  سال  در  جایی  جابه  و  وآبیاری  نیرو  از  ها  هزینه 

سبز و یا پارک دیگری در نقاط مورد نیاز هزینه کرد.
 مورد بعدی با توجه به نیروی زیاد در شهرداری که برای کاشت 
برای  را  انرژی خود  تمام  و  استفاده می شود  فصلی  های  این گل 
در  تغییر  برای  را  مواردی  باید  شهرداری  می کنند.   مصرف  آنها 
با کم ترین  تا  انجام بدهد  روش کاشت ها و مهندسی فضای سبز 

هزینه زیبایی خاصی به شهر بدهد. 
ضمنا منظور گل رز نیست  هر نوع گل و گیاهی که بتواند عمر 
مفید داشته و با هوای اینجا سازگاری داشته باشد و این می تواند 
بسزایی  تاثیر  هوا  تصفیه  و  زیبایی  و  انسانی  نیروی  و  هزینه  در 
واقعاً  ما  برای فضای سبز شهر  این ها  از  باشد که هر کدام  داشته 

ضروری است.
                                                     *فعال محیط زیست

   یادداشت

نحوه  از  شهروندان  از  برخی  شهر:  گروه 
شهر  عمومی  معابر  در  برق  تیرهای  نصب 
گفت وگوهای  در  بارها  و  هستند  شاکی 
معمولی به آن اشاره می کنند. خود ماها نیز 
گاهی شاهد نصب کج تیرهای برق هستیم 
که این اواخر چند تیر برق در برخی معابر 
بلوار  ابوریحان،  خیابان  قبیل  از  شهری 
و  کرده  سقوط  شاهد  بلوار  و  جمال  سید 
است.  شده  شهروندان  به  آسیب  باعث 
وقتی مردم خطری را به مسئوالن گوشزد 
را  موضوع  مسئوالن  می بایست  می کنند 
وقوع  از  پیشگیری  برای  و  بگیرند  جدی 
از  جلوگیری  و  خطرناک  رخداد  هرگونه 
انجام  جدی  اقدامات  احتمالی  آسیب های 
دهند. با توجه به این که در چندسال اخیر 
عملکرد  شهرستان  در  برق رسانی  شبکه 
انتقادها  اما یک سری  نسبتًا خوبی داشته 
برق سطح شهر است که  تیرهای  بر نصب 
به صورت استاندارد اجرا نمی شود و پس از 
نیاز  اندک زمانی کج و سقوط می کنند که 

به توجه و نظارت جدی دارد.

 چاله تیرهای برق
 را کم عمق می زدند

ابوریحان  خیابان  اهالی  از  افسری 
گفت:  برق  اداره  خدمات  از  گالیه  با 
که  خیابان  این  برقی  تیرهای  از  بسیاری 
استاندارد  و  هستند  کج  گذاشته شده  کار 
نیستند و همچنین این خیابان از امکانات 
برخوردار  مناسب  روشنایی  یعنی  اولیه 
این  به  اهمیتی  هیچ  برق  اداره  و   نیست 
خیابان و محله نمی دهد. او در ادامه افزود: 
برق کج  تیرهای  از همین  یکی  قبل  سال 
گذشت.  اهالی  بیخ  از  خطر  و  کرد  سقوط 
خیابان  همین  انتهای  اهالی  از  نیز  فرهاد 
نیز به نسیم امید گفت: خودم شاهد بودم 
کم عمق  را  برق  تیرهای  چاله های  که 
دور  کمی  سنگ  پیمانکار  بعد  می زدند 
تیرهای برق انداخت و حتی یک الستیک 
که کف چاله افتاده بود را خارج نکردند و 
نظارت  افزود:  او  کار گذاشتند.  را  برق  تیر 
کارشناسان برق درست نیست و از راه دور 

امضا می کنند.
خطر تیرهای برق چوبی فرسوده

حسین یکی دیگر از شهروندان دراین باره 

بیان داشت: در برخی از خیابان ها 
از  برخی  قدیمی  محالت  و 
فرسوده  چوبی  برق  تیرهای 
باد  وزش  صورت  در  که  شده اند 
شدید ممکن است هرلحظه سبب 
شود  برق  شبکه  در  اتصال  ایجاد 
تهدید  برای  عاملی  می تواند  که 
محله ها  ساکنین  مالی  و  جانی 
شبکه  به  خسارت  همچنین  و 
توزیع برق شود. این همشهری با 
اظهار گالیه از وضعیت  نامناسب 
خود  سکونت  محل  برق  تیرهای 
تیرهای  برخی   : گفت  دراین باره 
برق چوبی فرسوده و قدیمی شهر 

و  است  افتادن  در حال  و  ،کاماًل کج شده 
در صورت افتادن این تیرها بعضی از آن ها 
روی درختان بزرگ و یا در وسط خیابان و 
پیاده رو و حتی منازل سقوط خواهند کرد 

و خسارت هایی به بار خواهد آورد .
 خطر تیرهای برق 
حاشیه بلوار شاهد 

رضا که تعمیرگاه مکانیکی در بلوار شاهد 
شاهد  بلوار  برقی  مشکالت  درباره  دارد 
بلوار شاهد درست شده  روشنایی  می گوید: 
است و از مسئوالن مربوطه تشکر می کنیم 
ولی برخی تیرهای برق حاشیه بلوار شاهد 
و  شهرداری  بین  بحث  که  مدت هاست 
و  کسبه  برای  هنوز  که  هستند  برق  اداره 
اهالی خطرناک هستند و چند وقتی یکبار 
شاهد سقوط یا برخورد کامیون ها با آن ها 
هستیم و چند مورد آن ها کج و نزدیک به 
سقوط هستند و نیاز است هر چه سریع تر 
تا قبل از این که باعث حادثه جانی و مالی 
شوند،  شهروندان  برای  جبرانی  غیرقابل 
اقدام  آن ها  مشکل  کردن  برطرف  برای 

شود. 
 باز بودن درب جعبه های برق 

بلوار سید جمال
خصوص  در  شهروندان  از  یکی  خلیلی 
بلوار  در  تقسیم  جعبه های  بودن  خطرناک 
که  جعبه تقسیم ها  این  گفت:  جمال  سید 
برای برق روشنایی داخل رفوژه های معابر 
و  می شوند  نصب  پایین  خیلی  می گذارند 
برخی هم  و  باز  آن ها درب شان  از  برخی 
خطرناک  واقعاً  موضوع  این  و  ندارد  درب 

است چون در دسترس  بچه ها قرار دارند 
و خطر برق گرفتگی بچه ها را در پی دارد. 
سیم هایشان  این ها  از  خیلی  داد:  ادامه  او 
این  شهرداری  مأموران  و  است  لخت 
است  ممکن  می کنند  آبیاری  را  قسمت ها 
و  خودشان  برای  جبران ناپذیری  خطرات 

بچه ها به وجود آورند. 
 چاله ۱۲0 سانتی متری برای 

نصب تیر برق حفر نمی شود
در  همشهریان  از  دیگر  یکی  علی 
گذاری  جای  و  نصب  نحوه  خصوص 
از  یکی  با  مدتی  گفت:  برق  تیرهای 
و  می کردم  کار  پیمانکاری  شرکت های 
تیرهای  نصب  و  ایجاد  برای  مدت  این  در 
شکل  به  و  نمی شد  انجام  الزم  دقت  برق 
او  نمی شد.  جاگذاری  تیرها  این  استاندارد 
در ادامه افزود: برای جاگذاری هر تیر برق 
در  و  باید 120 سانتی متر چاله حفر شود 
میزان  ساعت   24 تا  شود  ریخته  آب  آن 
نشست آن مشخص شود و پس ازآن اقدام 
این  گاها  اما  کنند  برق  تیر  گذاری  به جا 
و  حفر  چاله  صرفاً  و  نمی دهد  رخ  اتفاق 
داد:  ادامه  او  می شود.  گذاری  جای  تیر 
برای مهار نیز باید سنگ زیاد ریخته شود 
تا  شود  ریخته  سیمان  و  خاک  پس ازآن 
کامل مهار و محکم شود اما سنگ به اندازه 
استفاده نمی شود و نظارت درستی بر این 

پیمانکارها نمی شود.
 برخورد خودروها باعث کج شدن 

تیرهای برق شده اند
رضا سلمانی، رئیس اداره برق شهرستان 

کرد:  بیان  دراین باره  سیرجان 
نوع  دو  در سطح شهر  ما  کاًل 
سری  یک  برق  داریم  پایه 
رفوژهای  وسط  در  که  فلزی 
برای  دارند  قرار  بلوارها 
بتنی  دیگر  نوع  و  روشنایی 
بررسی های  طی  که  هستند 
کج  که  موارد  این  اکثر  ما 
می شوند و یا می افتند برخورد 
ادامه  او  با آن ها است.  خودرو 
پایه های  مثال  به طور  داد: 
فلزی در بلوار شاهد و یا بلوار 

خودرو  برخورد  زیادی  موارد  شهر  نجف 
به  پاسخ  در  سلمانی  داشته ایم.  را  آن ها  با 
این سؤال که برخی از موارد در پیاده روها 
صورت  آن ها  با  خودرو  برخورد  و  هستند 
کوتاهی  مدت  از  پس  اما  است،  نگرفته 
به تازگی  که  تیرهای  گفت:  شده اند؟  کج 
اگر  و  ندارند  مشکل  می شود،  گذاشته  کار 
است  قدیمی  برق  تیرهای  هست  موردی 
انجام  ما  کارشناسان  طرف  از  بررسی  و 
می شود و موردی که کج یا خطرساز است 

را تعویض می کنیم.  
تیرهای  خصوص  در  برق  اداره  رئیس 
مواردی  کرد:  بیان  شهر  سطح  چوبی 
اما  شدند  تعویض  بودند  فرسوده  که 
برابر  در  بتنی ها  به  نسبت  چوبی  تیرهای 
البته در طرح  مقاومت تر هستند،  شوره زار 
استفاده کابل های  به کابل و  تعویض سیم 
کیلومتر   150 که  تیرهای  خودنگهدار 
ضربه  که  تیرهای  است،  شده  شروع  آن 

تعویض  هستند،  خطرساز  و  خوردند 
که  انتقاد  این  به  پاسخ  در  او  می شوند 
نظارت بر پیمانکارهای نصاب تیرهای برق 
و  نیست  شکل  این  به  نه  افزود:  نمی شود 
کامل  بررسی  و  کند  تائید  باید  اداره  ناظر 
نشست  میزان  مثال  به طور  گیرد.  صورت 
زمین و عمق چاله و ... را بررسی می کند، 
مهار  خاک  و  سنگ  با  شهر  سطح  در  اما 
هم  بتون  از  موارد  برخی  در  و  می شوند 
قبل  که  همان طور  و  می شود  استفاده 
تیرها  شدن  کج   بیش تر  کردم  بیان  هم 
سلمانی  است.  آن ها  با  خودروها  برخورد 
طریق  از  که  موردی  هر  کرد:  اضافه 
است  اعالم شده  رسانه ها  و  شهروندان 
را برطرف  کارشناسان ما بررسی و مشکل 
که  کرد  درخواست  شهروندان  از  و  کردند 
یا  و  بودن  کج  زمینه  در  مشکلی  هرگونه 
مشکالتی مثل جعبه های تقسیم در سطح 

شهر بود به اداره برق اطالع رسانی کنند. 

گزارشی از وضعیت شبکه برق شهرستان سیرجان ؛

کج  نصب کردن تیرهای برق معابر شهری 

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه ششدانگ یک باب خانه دارای پالک ۱744 فرعی از 334 
اصلی به مساحت ۲۲0/7۱ مترمربع واقع در بدرآباد خیابان شهدا کوچه شهید قویدل بخش 36 کرمان مورد 
تقاضای خانم گلشن شاهمرادی پورگسمونی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده ۱5 قانون 
ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه ۱400/۱/۲8 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن 
باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه ۱400/۲/۲7  در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در 
این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0 قانون حداکثر 
ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره اعالم تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.تاریخ 

انتشار: شنبه ۱400/۲/4- محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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خالصه ای از برنامه ها 
و فعالیت های هفتمین 

جشنواره فرهنگی 
گل گهر سیرجان

بـا وجـود بیمـاری کرونـا، فضاهای آموزشـی و 
تفریحـی به سـمت دنیای مجازی کـوچ کردند 
و در ایـن میان موسسـه معراج اندیشـه گل گهر 
در راسـتای ترویـج فرهنگ و هنر در سـیرجان 
اقـدام به برگـزاری هفتمین جشـنواره فرهنگی 
گل گهـر بـا رویکـرد فضـای مجـازی نمـود تـا 
فرهنگـی  نیـاز  کرونایـی؛  شـرایط سـخت  در 

مخاطبـان بی پاسـخ نماند.
این دوره از جشـنواره با همکاری و مسـاعدت 
اجرایـی  هیـأت  و  سیاسـتگذاری  شـورای 

فّنـی، عوامـل تهیـه  از )مشـاوران  متشـکل 
و تولیـد، روابـط عمومـی و تبلیغـات و ... ( از 
ابتـدای سـال 1399 شـروع بـه کار کـرد. در 
آغـاز تمهیداتی اتخاذ شـد تا به خاطر شـرایط 
پیـش آمـده و عـدم برگـزاری جشـنواره بـه 
صـورت حضوری، جشـنواره در فضای مجازی 
برگزار شـود. سـاختار جشـنواره بر این اساس 

برنامه ریـزی شـد:
ذائقه سـنجی  پژوهـش  اجـرای   -1  

مـردم سـیرجان در فضـای مجـازی
آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری   -2  
بـرای  رسـانه ای  مهارت هـای 
اجرایـی عوامـل  و  دسـت اندرکاران 
وب سـایت  سـاختار  ایجـاد   -3  
ویـژه  اپلیکیشـن  و  کتـاب  نمایشـگاه 

ره جشـنوا
گروه هـای  راه انـدازی  و  ایجـاد   -4  

تهیـه و تولیـد محتـوا 
 بـا توجـه بـه ایـن سـاختار زیربنایـی، تیم های 

پژوهشـی، زیرسـاخت فّنـی و تیم هـای تولیـد 
محتوا تشـکیل گردید و در طی هشـت ماه کار 
مداوم، اپلیکیشـن جشـنواره فرهنگـی گل گهر 
بـه هّمـت تیـم فّنـی، وب سـایت نمایشـگاه 
کتـاب نیز بـا 45000 عنـوان کتـاب طراحی و 

گردید. راه انـدازی 
در  اندیشـه  معـراج  مؤسسـه  کانون هـای 
زمینه هـای مختلف فرهنگی، هنـری، اجتماعی 
و کارآفرینـی اقـدام بـه تشـکیل اتاق هـای فکر 
و تولیـد برنامه هـا کردنـد. برگـزاری کارگاه های 
گـزارش،  تهیـه  مسـتند،  سـاخت  آموزشـی، 
 ... و  موسـیقی  و  هنـر  سـرگرمی،  مشـاوره، 
نمونـه ای از ایـن فعالیت هـا می باشـد. تدوین و 
تولیـد برنامه هـا توسـط 13 تیـم بومـی صورت 
اثـر   1000 از  بیـش  نهایـت  در  کـه  گرفـت 
تحویـل دبیرخانـه جشـنواره و طـی بررسـی و 
بازبینـی نهایـی در اختیار تیم بارگـذاری محتوا 
قـرار گرفـت. ضمـن این که بـا تصمیم شـورای 
اجرایـی جشـنواره تمـام محتواهـا و محصوالت 
تولیـد شـده بـا شناسـه ده رقمـی کدگـذاری 

 . ند شد

  اهـم فعالیت هایـی کـه در بخش 
تهیـه محتـوا و مسـتند صـورت گرفتـه 

اسـت در ذیل شـرح داده شـده اسـت:
کارگاه  دینـی  آموزه هـای  حـوزه  در 
مهارت هـای زندگی توسـط سـه نفر از اسـاتید 
برجسـته شهرسـتان بـا بیـش از150 عنـوان، 
نـکات طالیـی زندگـی در 12 عنـوان، معرفـی 
موسسـات قرآنـی )6 عنـوان(، معرفـی نخبگان 
و  پیشکسـوتان  معرفـی  عنـوان(،   8( قرآنـی 

فعـاالن قرآنـی )16 عنـوان(  ارائـه گردیـد.
کانـون فرهنگ پایداری مسـتندهایی از 20 
رزمنـده دفاع مقّدس با عناویـن )بچه های حاج 
قاسـم و آن روزها( )در40 عنوان(، مسـتندهایی 
از فرماندهـان شـهید ملّـی و سـیرجانی در20 
عنـوان، مسـتندهایی از شـهدای مدافـع حـرم، 
انقـالب اسـالمی، پیشکسـوتان دفاع مقـّدس و 
انقـالب و بیـش از50 اثـر دیگـر تهیـه و تولیـد 

گردید.
در حـوزه خانـواده و مباحث اجتماعی بیش 
از50 کلیـپ در بخـش کارگاه هـای عمومـی و 
تخصصـی در زمینه هـای مختلـف روانشناسـی 
و مشـاوره توسـط 8 نفـر از اسـاتید برجسـته 
حـوزه خانـواده تهیه و تولید گردیـد.  در بخش 
خانـه مهارت نوجـوان نیز محتواهایی آموزشـی 
بـا حضور نوجوانـان و بیش از40 عنـوان )تخته 
سـیاه، قـاب جـادو، آینـه مجـازی(  و در بخش 
بخـش  در  تولیداتـی  نیـز  ترافیـک  فرهنـگ 
)هیجـان در پیسـت، خیابـان امـن، آرامـش در 

شـهر( در 35  قسـمت ارائـه شـد.
سـامانه  ایجـاد  بـا  مشـاوره  حـوزه  در 
اختصاصـی مشـاوره و بهره گیـری از 11 نفـر 
از مشـاوران مطـرح شهرسـتان در حوزه هـای 
)مشاوره تحصیلی-پیشـگیری از طالق-خانواده 
درمانـی- اختالالت یادگیـری و رفتاری کودک 
و نوجـوان- درمـان اختالالت بالینـی و آموزش 
قبـل از ازدواج( بـه صـورت آنالین تلفنی و چت 
طـی شـش سـاعت در شـبانه روز بـه مباحـث 

مشـاوره ای پرداختـه شـد.
در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی برنامه هـای 
متنـوع فرهنـگ کتابخوانـی از جملـه معرفی 
مربیـان طـرح بـا مـن بخـوان )20 عنـوان(، 
بـرای  داسـتان  کتـاب  بلندخوانـی  آمـوزش 
کـودکان )20 عنـوان(، ادبیـات کـودکان )20 
 25 ( کتاب هـای مشـهور  معرفـی  عنـوان(، 
ویراسـتاری  آموزشـی  کارگاه هـای  عنـوان(، 
کتاب و تصویرسـازی )27جلسه90 دقیقه ای( 
در قالـب محتواهـای ویدئویی، موشـن گرافی 
و پادکسـت تهیـه و تولیـد گردیـد. همچنین 
سـایت نمایشـگاهی دائمی کتاب بـا 45000 
عنـوان کتاب بـا تخفیـف40 درصد و ارسـال 

رایـگان پسـتی راه اندازی شـد.
بـا  در حـوزه کار و کارآفرینـی گفتگـو 
شهرسـتان  موفـق  کارآفرینـان  از  نفـر   12
)کارسـتون(  عنـوان  بـا  سـیرجان 
و  گرفـت  مصاحبه هـای تخصصـی صـورت 
و  کسـب  آموزشـی  کارگاه هـای  همچنیـن 

اسـاتید  الکترونیـک توسـط  کار و تجـارت 
 90 جلسـه   8 )در  کشـوری  برجسـته 

گردیـد.  برگـزار  نیـز  دقیقـه ای( 
در حـوزه هنـر برنامه هـای متنـوع هنـری 
از قبیـل کارگاه آموزشـی سـینما )کارگردانی 
دقیقـه ای(،   جلسـه90   8 در  تدوین گـری  و 
نوازنـدگان نوجـوان سـیرجانی )17  معرفـی 
برجسـته  عکاسـان  بـا  گفتگـو  نوازنـده(، 
قالـب  در  گفتگـو   8( سـیرجان  شهرسـتان 
ویدئوهـای آموزشـی(، گفتگـو بـا هنرمنـدان 
گفتگـو   10  (  ... و  شـعر  تئاتـر،  موسـیقی، 
120 دقیقـه ای(، بازارچـه هنر )شـامل صنایع 
دسـتی و هنرهـای تجسـمی با بیـش از 100 
اثـر(،   16( کـودکان  داسـتان خوانی  اثـر(، 
مسـابقه فراخوان عکاسـی )210 اثـر مردمی(، 
مسـابقات میکروفون طالیی و یا اسـتعدادیابی 

هنـری )150 اثـر مردمـی(
در حـوزه مسـابقات فرهنگـی40 مسـابقه 
بـا عناویـن مختلـف از محتویـات اپلیکیشـن 
 7689 تعـداد  و  برگـزار  روزانـه  صـورت  بـه 
داشـتند  حضـور  مسـابقات  در  شـرکت کننده 
از  و همچنیـن  امتیـازات  باالتریـن  بیـن  از  و 
بیـن افـرادی که اپلیکیشـن جشـنواره را نصب 
 کردنـد بـه قیـد قرعـه هدایایـی اهـدا گردیـد. 
نیـز 11 شـب  بخـش جشـن های شـبانه  در 
بـه صـورت زنـده برنامه هـای شـاد و متنوعـی 
بـا حضـور هنرمنـدان بومـی، اسـتانی و بعضـاً 
کشـوری برگـزار گردیـد کـه همزمان عـالوه بر 
پخش مسـتقیم از اپلیکیشن جشنواره از طریق 
پیج هـای اینسـتاگرامی پُرمخاطـب شهرسـتان 

نیـز پخـش گردید. 
زنـده  گفتگوهـای  برنامه هـای  بخـش  در 
روزانـه در اکثـر روزهـای جشـنواره برنامه هایی 

در حوزه هـای مختلـف برگـزار گردیـد.

  مجمـوع محتواهای تولید شـده: 
مورد  2250

در بخـش محتواهـای متنی )شـامل اخبار، 
نشـریات، مسـابقات (: 540 مورد

)شـامل  تصویـری  محتواهـای  بخـش  در 
تصاویر محتوایی، تصاویر شـاخص، پوسـترهای 

اینسـتاگرامی، بنـر، اینفوگرافـی(: 780 مـورد
)شـامل  ویدئویـی  محتواهـای  بخـش  در 

مـورد  652 موشـن گرافی(:  تیـزر،  کلیـپ، 
)شـامل  صوتـی  محتواهـای  بخـش  در 

مـورد  193 اکواالیـزر(:  پادکسـت، 
جشـن های  محتواهـای  بخـش  در 
شبانه)شـامل تیـزر، کلیپ، برنامه هـا(: 60 مورد
در بخش محتواهای تبلیغاتی )شـامل تیزر، 

پوستر و موشـن گرافی(: 25 مورد  

  آمار کلی جشنواره:
 مجموع کاربران ثبت نامی: 4573 نفر

مجموع مشاوره  ها: 195 مشاوره
تعداد شرکت در مسابقات: 7689 بار

میانگین کاربران فعال در روز: 1050 نفر
روز:   کاربـران در  فعالیـت  زمـان  میانگیـن 

ثانیـه  12:30
  دیـدگاه مسـئوالن شهرسـتان، 

اسـتان و شـرکت گل گهر:
فرمانـدار  بهاالدینـی  سـهراب 

سـیرجان: شهرسـتان 
کار  گل گهـر  فرهنگـی  جشـنواره  هفتمیـن 
منحصـر بـه فـردی در فضـای مجـازی اسـت.

مهنـدس علیـدادی، معـاون توسـعه 
مدیریـت و سـرمایه انسـانی گل گهـر: 

جشنواره مجازی، کاری بسیار ارزنده است.
وحید محمدی معاون هنـری اداره کل 

ارشاد اسالمی اسـتان کرمان: 
جشـنواره فرهنگـی گل گهـر می توانـد مـردم 
سراسـر اسـتان و کشـور را نیز درگیر خود کند.

پشـتیبانی  معـاون  فریدونـی  جـواد 
گل گهـر:  مجتمـع 

پُـر خیـر و برکـت معـراج، دغدغـه  موسسـه 
دارد. فرهنگـی 

محمـد محیاپـور مدیرعامل شـرکت 
توسـعه آهن و فـوالد گل گهر سـیرجان:
بـه حمایـت از فعالیت هـای فرهنگـی پایبنـد 
هسـتیم و بـا جدیـت آن را دنبـال می کنیـم.
سـعید  والمسـلمین  االسـالم  حجـه 
شـهابی رییس سـازمان تبلیغات اسالمی: 

جشنواره هفتم، مردم را تنها نگذاشت.
دکتر علـی یعقوبـی رییس دانشـگاه 

آزاد اسـالمی: 
جشنواره گل گهر یک فرصت استثنایی است

طرحی نو از مسئوالن فرهنگی گل گهر و موسسه معراج اندیشه 

ی جشنواره  هفتم ، نگاهی  مسئوالنه   به  فضای  مجاز
نگارستان: 

 در شــرایطی کــه کرونــا وضعیــت را بــرای شــهروندان بــه ســمت و ســوی قرمــز 
بــرده بــود و امــکان برگــزاری جشــنواره فرهنگــی معــراج اندیشــه گل گهــر 
قابــل  اقدامــی  در  موسســه  ایــن  نداشــت،  وجــود  قبــل  ســال های  مثــل 
تقدیــر، جشــنواره فرهنگــی و متنــوع خــود را در فضــای مجــازی برگــزار کــرد.
طرحــی نــو بــا اســتفاده از جوانــان عالقمنــد، در اپلیکیشــن اختصاصــی و 
بازنشــرهای مناســب در فضــای مجــازی، جشــنواره همــه ســاله فرهنگــی 
گل گهــر را بــرای مشــتاقان تداعــی کــرد . کاری  کــه می توانــد تجربه ارزشــمندی 
بــرای فعالیــت فرهنگــی در فضــای مجــازی و ارتبــاط بــا خانواده هــای عالقمنــد 

در موضوعــات متعــدد فرهنگــی باشــد.
در پایــان برگــزاری ایــن جشــنواره مفــّرح، از ســوی روابــط عمومــی موسســه  
ــالع  ــور اط ــه منظ ــرح ب ــن ش ــی بدی ــر گزارش ــه گل گه ــراج اندیش ــی مع فرهنگ
داده هــای  برخــی  و  اجــرا  چگونگــی  از  فرهنگ دوســت  شــهروندان  بیشــتر 
ــی  ــن قدردان ــه ضم ــید ک ــت مان رس ــه دس ــریه ب ــت درج در نش ــاری آن جه آم
از عملکــرد موسســه معــراج اندیشــه گل گهــر در ایــن جشــنواره مشــروح آن 

تقدیــم عالقمنــدان می شــود: 

 mageg.ir جشنواره هفتم گل گهر تمام شد ، اپلیکیشن جشنواره همچنان جاری است  /   دانلود اپلیکیشن جشنواره از سایت



5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
دستگیری سارقان اماکن خصوصی 
دستگیری  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
هفته  در  9فقره سرقت   و کشف  اماکن خصوصی  ۲ سارق 

گذشته خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در این باره اظهار داشت:در 
شهر  سطح  در  خصوصی   اماکن  فقره  چندین  وقوع  پی 
دستگیری سارق و یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران انتظامی قرار گرفت.
و  تخصصي  هاي  بررسي  انجام  با  افزود:  ادامه  در  وي 
شد،  مشخص  ها  سرقت  وقوع  محل  از  میداني  تحقیقات 
از  پس  که  است  شده  انجام  سارق   2 توسط  ها  سرقت 
شناسایی سارق و هماهنگي با مقام قضائي، متهمان در یک 
ایران  شدند.  دستگیر  مخفیگاهشان  در  غافلگیرانه  عملیات 
در  و  پلیسي  هاي  بازجویي  در  متهمان  کرد:  تصریح  نژاد 
مواجهه با دالیل و مستندات قانوني پلیس به 8فقره سرقت 
اماکن خصوصی  و یک فقره سرقت  قطعات خودرو  معترف 
شدند. فرمانده انتظامي شهرستان با اشاره به اینکه سارقان 
دستگیر شده سابقه دار هستند،خاطر نشان کرد: شهروندان 
در  پلیس  همگاني  هاي  آموزش  و  انتظامي  هشدارهاي  به 
و  اماکن  و  داشته  ویژه  توجه  سرقت  از  پیشگیري  حوزه 
خودروهاي خود را به تجهیزات ایمني مجهز کنند تا امکان 

سرقت از سارقان سلب شود.

آتش سوزی دستگاه تریلر کمپرسی
در محور سیرجان- بلورد

گروه حوادث: آتش سوزی یک دستگاه تریلر کمپرسی در 
محور سیرجان-بلورد با حضور به موقع آتش نشانان مهار و 

خاموش شد.
سیرجان،  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
سوزی  برآتش  مبنی   125 سامانه  با  تلفنی  تماس  پی  در 
سیرجان-بلورد)روبروی  محور  در    FHتریلر دستگاه  یک 
امام زاده علی )ع( الین برگشت به سیرجان( بالفاصله ستاد 
فرماندهی آتش نشانان ایستگاه شماره2 و آتش نشانی نجف 

شهر را به محل حادثه اعزام کرد.
باره گفت:یک  آتش پاد سوم مهدی فیروز آبادی در این 
دستگاه تریلر کمپرسی حامل بار آهن اسفنجی که از سمت 
بافت به سیرجان در حال حرکت بود،به دلیل نامعلومی از 
قسمت عقب کمپرسی دچار آتش سوزی شد و در حاشیه 

جاده متوقف شده بود.
با  نشانی  آتش  عملیاتی  نیروهای  افزود:  ادامه  در  وی 
را  آتش  های  شعله  دهی  آب  لوله  رشته  یک  از  استفاده 
به  آتش  سرایت  از  و  کردند  مهار  اولیه  لحظات  همان  در 
قسمتهای دیگر تریلر جلوگیری به عمل آوردند. مدیر عامل 
سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد:آتش نشانان با بررسی 
آهن  از  کمی  مقدار  که  شدند  متوجه  تریلر  بار  روی  بر 
اسفنجی در قسمت عقب کمپرسی دچار آتش سوزی شده 
که با جدا سازی آن ها از گسترش آتش جلوگیری کردند. 
فیروز آبادی در پایان تصریح کرد:آتش نشانان با سرد کردن 
محل حریق و با تحویل دادن مصدوم به عوامل اورژانس و 

ایمن سازی محل حادثه به مأموریت خود پایان دادند.

 خبر
شنبه 4 اردیبهشت 1400، شماره 273 ، سال هفتم

دورانی  جوانی  دوران  سالمت:  گروه 
است که حداکثر قدرت باروري انسان 
باشد و سهم عمده  این سنین مي  در 
اقتصادي  و  اجتماعي  وري  بهره  از  اي 
تالش  و  کار  نیروي  از  منبعث  کشور 
است.  سنین  این  تفکر  و  تحقیق  و 
تواند  مي  جامعه  جوانان  سالمت  لذا 
تضمین کننده رشد و توسعه اجتماعي 
باشد.  کشور  آن  فرهنگي  و  اقتصادي 
داشتن  زیستن،  سالم  اصلي  شرط 

تغذیه صحیح است.

یعني  جوان  یک  صحیح  تغذیه 
در  تنوع  و  تعادل  صل  ا  دو  رعایت 
معني  به  روزانه.تعادل  غذایي  برنامه 
مصرف مقادیر کافي از مواد مورد نیاز 
وتنوع  است  بدن  سالمت  حفظ  براي 
یعني مصرف انواع مختلف مواد غذایي 
که در 6 گروه اصلي غذایي معرفي مي 
شوند. بهترین راه اطمینان از تعادل و 
استفاده  جوانان  روزانه  غذاي  در  تنوع 
از هر 6گروه اصلي غذایي) گروه نان و 
غالت، گروه میوه ها، گروه سبزیجات، 
و  گوشت  گروه  لبنیات،  و  شیر  گروه 
دانه  مغز  و  حبوبات  گروه  مرغ،  تخم 

ها( است.
شامل   ایران  غذایي  هاي  رهنمود 
آن  اجرای  که  است  کلیدي  12پیام 
کاهش  و  مصرف  الگوي  اصالح  باعث 
هاي  بیماري  ایي  تغذیه  خطر  عوامل 

غیرواگیردر جوانان می شود. 
سالم  و  مناسب  وزني  داشتن  براي 
اندازه  به  و  خورد  اندازه  به  باید  بودن 
 40-30 بدني)روزانه  فعالیت  کافي 

دقیقه پیاده روي( داشت. 
غذایي  اصلي  هاي  وعده  در  روز  هر 
خام  هاي  سبزي  از  ها  وعده  میان  و 
عدد   3، لیوان(   4 2تا  روزانه  پخته)  و 
شده  پخته  غذاهاي  و  حبوبات  میوه، 
هفته  حداقل  بار)  یک  روزانه  را  آن  با 
شیر)1لیوان(،  روز  هر  3بار(،  ایی 
لبنیات  سایر  و  پنیر  ماست)1لیوان(، 
از  فقط  غذا  پخت  براي  شود.  مصرف 
روغن هاي مایع و به مقدار کم مصرف 
کنید. از روغن مخصوص سرخ کردني 

فقط براي سرخ کردن استفاده کنید.

انواع  از  خود  غذایي  برنامه  در   
)بدون  مرغ  و  ماهي  ترجیحاً  گوشت، 
 1 روزانه   ( مرغ  تخم  نیز  و  پوست( 
قند،  مصرف  و  باشید  عدد(داشته 
و  غذایي  مواد  وانواع  ها  نوشابه  شکر، 
کنید.  کم  را  شیرین  هاي  نوشیدني 
روزانه(  گرم   4 از  نمک)کمتر  مصرف 
و مواد غذایي پرنمک را کاهش دهید. 
 8 6تا  آب)  دفعات  به  روز  طول  در 
قند  بدون  هاي  نوشیدني  و  لیوان( 

بنوشید.  
غالت  و  نان  از  بخشي  است  بهتر 
و  دار  سبوس  انواع  از  روزانه  مصرفي 
کامل باشد. رعایت اصول بهداشتي در 
آماده سازي، تهیه غذا و پخت صحیح 

آن ضروري است.
ذکر  غذایی  نکات  همین  رعایت 
مصرف  و  غذایی  رهنمودهای  در  شده 
و  بیشتر  استراحت  و  بیشتر  مایعات 
دارای  های  ومیوه  سبزیجات  مصرف 
کیوی،  مرکبات،  )مثل  سی  ویتامین 
سبز  برگ  سبزیجات  ایی،  دلمه  فلفل 
مواد  مصرف  و  اسفناج(  مثل  تازه 
)مثل گروه گوشت  غذایی حاوی روی 
و  پیشگیری  باعث  مغزها(  مر،  تخم  و 
کووید  بیماری  تر  سریع  هرچه  بهبود 

19 می شود.

تغذیه در پیشگیري و کنترل بیماري 
نقش  جواني  دوران  در  غیرواگیر  هاي 
ازعوامل خطر عمده موثر  برخي  دارد. 
بر بروز بیماري هاي غیرواگیر عبارتند 

)مصرف  نادرست  غذایي  عادات  از: 
مصرف  و  لبنیات  سبزي،  میوه،  کم 
سابقه  و..(،  اشباع  هاي  چربي  زیاد 
غیرواگیر  هاي  بیماري  خانوادگي 
فشارخون  چاقی،  و  وزن  مزمن،اضافه 
باال ،استعمال دخانیات،کلسترول خون 
فشارهاي  و  تحرکي،استرس  ،کم  باال 

رواني

نیاز هاي تغذیه اي جوانان:
آهن:  از  غني  غذاهاي  مصرف 
سالمت  براي  کلیدي  عنصر  یک  آهن 
زنان  براي  بخصوص  انرژي   تامین  و 
این  زنان در  یافته  افزایش  نیاز  )بعلت 
غذاهایي  خونسازي(است.  به  سنین 
سفید  و  قرمز  گوشت   ، جگر  همچون 

غني از آهن هستند.
سنین  در  فولیک:  اسید  مصرف 
غذاهاي  مصرف  به  نیاز  زنان  باروري، 
کافي  مقدار  به  فولیک  اسید  حاوي 
از  شدن،  باردار  صورت  در  تا  دارند 
هاي  نقص  داراي  نوزادان  تولد  خطر 

مادرزادي در امان بمانند.
سالمت  براي  کلسیم:  مصرف 
مصرف  ها،  دندان  و  ها  استخوان 
انواع غذاهاي حاوي کلسیم در  روزانه 
است.   ضروري  جوانان  غذایي  برنامه 
و  استخوان ها  استحکام  کلسیم سبب 
پیشگیري از پوکي استخوان مي شود.

براساس   :D ویتامین  مصرف 
براي  موجود  هاي  عمل  دستور 

 D پیشگیري و کنترل کمبود ویتامین
یک  ماهانه  باید  جوان  مردان  و  زنان 
ویتامین  واحدي  هزار  عدد مکمل 50 

D مصرف کنند.
آنها  مصرف  باید  که  غذاهایي 
و  وزن  کنترل  براي  شود:  محدود 
از  باید  جوانان  کلیه  سالمتي،  حفظ 
دریافت انرژي اضافي حاصل از مصرف 
از  نمایند.  پرهیز  روغن  و  شکر، چربي 
اشباع،  چربي  حاوي  تنقالت  و  غذاها 
استفاده  کمتر  ها  فود  فست  و  نوشابه 
نمایند. افزایش وزن و مصرف غذاهاي 
هاي  بیماري  براي  خطر  عامل  چرب 
مانند  ها  سرطان  از  برخي  و  قلبي 
پروستات  سرطان  و  سینه  سرطان 
عوامل  از  چاقي  و  وزن  اضافه  هستند. 
مهم تعیین کننده سالمت هستند و به 
تغییرات منفي متابولیک مانند افزایش 
خون  کلسترول  افزایش  فشارخون، 
انسولین  برابر  در  مقاومت  افزایش  و 
خطر  عوامل،  این  شود  مي  منجر 
بیماري هاي عروق قلب، سکته مغزي، 
را  سرطان  انواع  از  بسیاري  و  دیابت 

افزایش مي دهند.
بدنی:  فعالیت  براي  هایي  توصیه 
از  مهمي  جزء  فعالیت  و  ورزش 
دهد  مي  تشکیل  را  جوانان  سالمت 
وزن،  کنترل  به  روزانه  منظم  فعالیت 
استرس  مدیریت  و  عضالت  استحکام 
با  بدني  فعالیت  کند.  مي  کمک 
استقامتي  هوازي،  ورزشهاي  بر  تاکید 
نقش  وزن  کننده  تحمل  تمرینات  و 
محافظتي براي استخوان، قلب و عروق 
هر  شـــود  مي  توصیه   دارد.  روان  و 
بالغ حداقل 3 روز در هفته و هر  فرد 
هفته  در  روز   5 یا  و  دقیقه   45 بار   
توصیه  کند.  ورزش  دقیقه  بار30  وهر 
ورزشي  برنامه  افراد  که  شود  می 
داشته  متناوب  و  طوالني  منظم، 
تواند  مي  جوانان  در  ورزش  باشـند. 
آیروبیک  نرم، سـبک،  شـامل حرکات 
)هوازي(، بدن سـازي، راه رفتن تند و 

دویدن آرام باشد.
معاونت  جوانان  سالمت  *واحد 

بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

توصیه های تغذیه سالم در جوانان؛

اضافه وزن باعث سکته مغزی و قلبی می شود
تشدید نظارت های بهداشتی در ماه رمضان

 ، سیرجان  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  حوادث:  گروه 
از تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در ماه رمضان خبر داد.

دکتر علیرضا زینلی پور  با اعالم این مطلب اظهار داشت: در 
ایام ماه رمضان و با هدف اطمینان از سالمت فرآورده های خام 
دامپزشکی  بهداشتی  نظارت  شهروندان،  به  شده  عرضه  دامی 
خام  فراورده های  عرضه   و  فراوری  توزیع،  تولید،  واحد های  بر 

دامی تشدید می یابد.
نظارت  و  کنترل  تشدید  طرح  اجرای  نحوه   خصوص  در  وی 
کارشناسان  کرد:  تصریح  رمضان  ماه   ویژه   دامپزشکی 
دامپزشکی شهرستان سیرجان در ماه رمضان در قالب 2 اکیپ 
بازرسی و نظارت، سازماندهی شده و در  3 اکیپ سیار  ثابت و 
در  منظم  زنی  و گشت  با حضور  و عصر  کاری صبح  دو شیفت 
این  پوشش  تحت  مراکز  از  بازدید  به  اقدام  شهرستان  سطح 

می کنند. اداره 
اداره دامپزشکی شهرستان سیرجان گفت: کارشناسان  رئیس 
و  فرآوری  تولید،  شرایط  بررسی  با  شهرستان  دامپزشکی 
و  رفع  ثبت،  را  تخلف  موارد  دامی  خام  فراورده های  عرضه ی 
سالمت  اطیمنان  ضریب  طریق  این  از  تا  می کنند  پیگیری 
شهروندان  مصرف  جهت  شده  عرضه  دامی  خام  فرآورده های 

برسد. به حداکثر 
تا در هنگام خرید  از شهروندان خواست  پایان  در  پور  زینلی 
فرآورده های خام دامی به لیبل درج شده بر روی الشه یا بسته 
محصول،  نوع  انقضاء،  تولید،  تاریخ  اطالعات  حاوی  که  بندی 
و  کنند  توجه  می باشد  دامپزشکی  بردای  بهره  بهداشتی  کد 
شماره  طریق  از  بهداشتی  تخلف  گونه  هر  مشاهده   صورت  در 
دامپزشکی  کارشناسان  اطالع  به  را  مراتب   42205036 تلفن 

برسانند.

دستگیری سارق 22 راس احشام در سیرجان 
یک  دستگیري  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
راس   ۲۲ سرقت  به  وی  اعتراف  و  دار  سابقه  احشام  سارق 

گوسفند سرقتی در این شهرستان خبر داد. 
وقوع  پي  در  داشت:  بیان  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
و  شناسایي  شهرستان،  روستاهای  از  یکی  در  احشام  سرقت 
کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  سارقان  یا  سارق  دستگیري 

قرار گرفت. انتظامي  ماموران 
روزي  شبانه  تالش  با  سرانجام  افزود:  انتظامي  مقام  این 
در  و  شناسائي  متهم  یک  رابطه  این  در  آگاهی  پلیس  مأموران 
راس گوسفند   22 به سرقت  و  غافلگیرانه دستگیر  یک عملیات 
شهرستان  روستاهای  از  یکی  از  ریال  میلیون   800 ارزش  به 

اعتراف کرد. سیرجان 
معرفی  به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
به  توجه  ضمن  خواست  شهروندان  از  قضایی  مراجع  به  سارق 
صورت  در  سرقت،  از  پیشگیری  در خصوص  پلیس  هشدارهای 
از  وقت  اسرع  در  را  مراتب  مشکوک  مورد  هرگونه  مشاهده 

طریق تلفن110 به پلیس اطالع دهند.
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انتخاب شایسته به دور از طایفه گرایی
اساس  بر  اسالمی  شوراهای  عباسپور:  مهدی 
آیات» و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی االمر- 
با  اساسی  قانون  یکصدم  و  ،هفتم  ششم  اصل  و 
به  دولت  از  آن  انتقال  و  مدیریت  توسعه  هدف 
امورات  بر  عمومی  نظارت  و  مشارکت  و  مردم 
انتخابات  ،در   75 سال  مصوبه  از  پس  و...  کشور 
اسفندماه 1377 کلید خورد و در نهم اردیبهشت 
شده  ثبت  شوراها  روز  بنام  تقویم  در  که   1378

بصورت رسمی آغاز بکار کرد، در پنج دوره شوراهای اسالمی تا کنون) 
البته در سال های قبل از آن و حتی در قبل و اوایل انقالب افرادی تحت 
عناوینی امورات روستاها را پیگیری می کردند( دوره سوم شوراها در پی 
قانون تجمیع انتخابات بدلیل هزینه بر بودن و .... شش سال طول کشید 
تا انتخابات شوراهای اسالمی همراه با انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
ردیف  در  را  اسالمی  شوراهای  اساسی  قانون  هفتم  اصل  براساس  شود، 
شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی و... از ارکان تصمیم گیری در 
بر شوراهای اسالمی شهر و  امور کشور محسوب می شوند. نظارت  اداره 
روستا )ثبت نام و تایید صالحیت کاندیدا( بر عهده هیئت های اجرایی 
شورای  مجلس  مسئولیت  با  نظارت  های  هیئت  و  دولت  مسئولیت  با 
علی  که  گرفته  صورت  روستا  و  شهر  محلی  معتمدین  توسط  اسالمی 
امورات  کلیه  این هیئت می توان گفت  انتخاب  نحوه  به  انتقادهایی  رغم 

انتخابات شوراها با نظارت مردم انجام می شود.
قدرت  و  مردم  رای  پشتوانه  با  و  قانون  اساس  بر  اسالمی  شوراهای 
گوش  به  را  خود  انتخابیه  حوزه  مشکالت  و  مسائل  می کوشند  مردمی 
به  نسبت  مردم  بخشی  آگاهی  با  و  دهند  انتقال  دستی  باال  مسئوالن 
و  ویژگی  مهمترین  از  بتوانند  تا  نمایند  همراه  خود  با  را  آنها  مشکالت 
در  رئیسه)متاسفانه  هیئت  تعیین  از  پس  اسالمی  شوراهای  وظایف 
رئیسه  هیئت  انتخابات  در  مختلفی  های  گروه  و  افراد  اخیر  سال های 
کرسی  بر  نظر  مورد  شخص  نشاندن  در  سعی  و  کرده  دخالت  شوراها 
ریاست شورا را دارند( انتخاب شهردار و دهیار واجد شرایط است که در 
صورت انتخاب درست شوراها برای چهار سال دغدغه کمتری در ادامه 
کار دارند در واقع شهرداران و دهیاران با توجه به قدرت اجرایی )دخالت 
اعضاء شوراهای اسالمی در امورات اجرایی تخلف محسوب شده(که قانون 
و روستا  تپنده شهر  قلب  و  بعنوان موتور محرک  نظر گرفته  آنها در  بر 
عالوه  دارد  بستگی  آنها  عملکرد  به  شوراها  عملکرد  نوعی  به  و  هستند 
بودجه  برنامه ریزی، تصویب  و  این شوراها وظایفی همچون پژوهش  بر 
را  نمایندگان خود  واقع مردم  برعهده دارند در  را  نظارت  به خصوص  و 
در جهت نظارت بر امورات کشور انتخاب می کنند که این نظارت امری 
بسیار مهم و تاثیرگذار است و می توانند با ارائه گزارشات شفاهی وکتبی 
از بروز مشکالت جلوگیری کنند. مردم باید با دقت در عملکرد کاندیدای 
در  و طایفه گرایی سعی  احساسی  تاثیرگذاری  از هرگونه  دور  به  نهایی 
به  برای خدمت  کاندیدا  که  آنجایی  از  و  باشند  داشته  را  اصلح  انتخاب 
آنها سعی  از  بعضی  متاسفانه  که  گذارند  می  انتخاب  عرصه  به  پا  مردم 
می کنند از هر ابزاری)هزینه های زیاد، دروغ و تهمت، تخریب، شعارهای 
غیر واقعی( برای رسیدن به شورا استفاده کنند که در واقع فردی که به 
انتظار  این شکل وارد شورا شود قطعا خدمتی برای مردم نخواهد کرد، 
می رود مردم باتلفیق از ویژگی های تجربه و تخصص و جوانگرایی افراد 
را بر صندلی شورا بنشانند، شوراهای آینده باید این نکته را مورد توجه 
با مردم  ارتباط مستقیم  اینکه در تعیین ساعات مشخص و  قرار داده و 
)بویژه در روستاها( و قدرت اجماع و اقناع سازی، با مشارکت آنها مسائل 
حوزه خود حل وفصل نمایند.                   *فعال اجتماعی فرهنگی

   یادداشت

ویژه

 اعمال محدودیت ها سخت گیرانه تر کرونایی
نسیم امید: دکتر محمد موقری، سخنگوی ستاد مقابله 
با کرونا شهرستان در خصوص وضعیت کرونا در سیرجان 
بیان داشت: متاسفانه در روزهای اخیر آمار بستری ها با یک 
شیب مالیمی روبه افزایش است و به تبع آن نیز آمار فوتی 
ها نیز باال می رود. او در ادامه افزود: با توجه به این شرایط 
محدودیت ها سخت گیرانه تر می شوند و یک هفته دیگر 

محدودیت ها تمدید شد و تصمیم گیری روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا 
تصمیم گیری الزم انجام می شود. دکتر موقری ادامه داد: برای کنترل این موضوع 
نیاز است که همشهریان همکاری الزم را داشته باشند، تا بتوانیم این پیک 

را پشت سر یگذاریم. 

همه مردم بازرس ما بشوند
مهر: علی زینی وند، استاندار با بیان این مطلب که مصوبات 
خوب است اما معلوم نیست اجرایی شود، بیان داشت: در 
زمینه مرغ و سیمان، تولید ما کم نیست اما شاهد تشکیل 
صف هایی هستیم که باعث شرمندگی می شود لذا دستگاه 
قضائی اصاًل در این زمینه به هیچ مدیر دالل و رابطی 
رحم نکنند. وی با اشاره به اینکه برخی مرغ فروشی ها سهمیه خود را به رستوارن 
ها اختصاص می دهند، تصریح کرد: همه مردم بازرس ما بشوند و سازمان صمت 
تلفن های خود را به گوش بگذارد. در بحث سیمان غیر از عامالن کسی حق توزیع 

را ندارد و باید روزانه آمار در سامانه ثبت شود.

اهمیت بهداشت حرفه ای در سالمت جسم
روابط عمومی گل گهر:   آئین گرامیداشت هفته سالمت 
با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون 
پشتیبانی مجتمع، معاون دانشکده علوم پزشکی سیرجان و 
پرسنل بهداشت و سالمت شرکت گل گهر، برگزار شد. دکتر 
فریدونی،  معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر گفت: گرچه حوزه 
hse در صنعت معادن رشد خوبی داشته اما هنوز نوپاست و 

الزم است بیش از این توسعه یابد چرا که اگر رعایت بهداشت حرفه ای و ایمنی نباشد، 
تولید هم نخواهد بود و صنایع به مشکل بر می خورند و  در سالمت جسم، بهداشت 
حرفه ای نقش به سزایی دارد اما جنبه های سالمت روحی و روانی نیز در کنار سالمت 
جسمانی، مهم است البته در گل گهر هر دو این مباحث مدنظر بوده و با دنبال می شود.

)

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

نسیم سالم

09۱6۲756۲65 

مشارکت مدنی 
 عمده ترین شاخص توسعه اجتماعی

عمادالدین یوسفی: معموالً در مباحث اجتماعی 
مدنی  نهادهای  عملکرد  و  اقتصادی  توسعه  بین 
محلی،  نهادهای  و  انجمن ها  شوراها،   ( محلی  و 
غیرانتفاعی و مردمی( دو نظریه وجود دارد به گونه ای 
که عده ای اولی را مقدم شمرده و عده دیگر بر نقش 
دومین عامل در ایجاد توسعه اقتصادی تأکید دارند. 
گروه سومی که پارادایم سرمایه اجتماعی را مطرح 

می کنند، بر اعتماد و مشارکت، به عنوان عوامل تعیین کننده در عملکرد 
نهادهای مدنی و محلی و توسعه اقتصادی تأکید دارند. در اینجا ما سعی 
توجه  اجتماعی  سرمایه  نماد  منظر  از  مشارکت  و  شوراها  به  که  داریم 
کنیم و مشارکت مدنی، به عنوان عمده ترین شاخص توسعه اجتماعی و 

فرهنگی است.
قابل اجرا  مشارکتی  آنکه  برای  سازمانی(  بعد  مناسب)  نهادهای  الف: 
نیازمند نهادینه شدن و به عنوان یک راهبرد سیاسی جامع قرار  باشد 
تا در آن نیروهای طرفدار مشارکت جامعه برای متقاعد کردن و  گیرد 
کنترل نیروهای ضد مشارکت همدست شوند. طبیعی است اصل حداقل 

میانجیگری عمودی و حداکثر پیوستگی افقی ضروری است.
ب: تدارکات مناسب برای آموزش و اطالع رسانی 

اطالع رسانی: در امر مشارکت اطالع رسانی نقش محوری بر عهده دارد 
قدرت  در  سهیم شدن  با  معادل  زیادی  حدود  تا  آن  عادالنه  تقسیم  و 
می باشد. اما در موارد متعدد اطالعات از باال، ناقص، عقب افتاده و به خاطر 

ماهیت خشک، فنی و اداری زبان آن غریب تلقی می شود.
 آموزش: آموزش در بعد آموزشی بزرگساالن و درونی کردن مشارکت 
قوانین،  )مانند: آموختن شیوه های مشارکت،  از طریق آموزش کودکان 
شهروندی و ...( می تواند نقش عمده ای بر گسترش فرهنگ مشارکت در 
بین مردم داشته باشد و تجربیات نشان داده است که مشارکت در شرایط 

نابرابر آموزشی و اطالعاتی ممکن است باعث تشدید نابرابری ها گردد.
ارتباطات: ارتباطات با رویکرد مشارکتی )بهبود و ارتقاء سطح دانش 
و آگاهی، توانمندسازی مردم، آگاهی از حقوق روزمره و اجتماعی و ...( 
می تواند نقش مؤثری را در شکل دهی مشارکت های مردمی ایفاء نماید. 
با  پیام  مکانیکی  انتقال صرفاً  نظریه  بر  مبتنی  بیشتر  تاکنون  ارتباطات 
ساختار عمودی باال به پایین آن که هدفش اطالع رساندن و یا تحت تأثیر 
قرار دادن مردم بوده است و بیشتر گرایش به یک تجدیدنظر می باشد. 
انعکاس مسائل و مشکالت  رسانه های محلی می توانند نقش مهمی در 
محلی و راهکارهای حل آن ها داشته باشند روزنامه ها، جزوه ها، خبرنامه ها 
و شبکه های رادیویی و تلویزیونی محلی می توانند نقش مهمی در جلب 

مشارکت های مردمی ایفاء کنند.
توصیه در خصوص مشارکت کل مردم در  بعد فرهنگی مشارکت: 
کنفرانس  اجالس  نوزدهمین  در  آن،  در  سهمشان  و  فرهنگی  زندگی 
نوامبر 1976 تصویب شد. مشارکت در  نایرویی در  عمومی یونسکو در 
زندگی فرهنگی نیز با این عبارت معنی شده است: »فرصت های مشخصی 
که برای همه گروه ها و یا افراد تأمین شده است تا نظر خود را آزادانه ابراز 
کنند ارتباط برقرار کنند و به منظور رشد کامل شخصیت خود به خاطر 
یک زندگی هماهنگ و موزون و پیشرفت فرهنگی جامعه در فعالیت های 
اخالقی شرکت کنند.«                               *فعال اجتماعی فرهنگی

اعتراض 
دوستداران 

محیط زیست 
به تکرار 

آتش سوزی 
درختان کاج
) هفته گذشته 
بلوار سید احمد 

خمینی(

پلمب های صنفی و پاساژ متخلف کرونایی
عمومی  روابط  آبادی،  عزت  میالد  امید:  نسیم 

فرمانداری با اعالم این خبر بیان داشت: با توجه به محدودیت 
های کرونایی در سطح کشور برای شهرهای قرمز و نارنجی 
تیم های بازرسی در سطح شهر فعال هستندو به صورت روزانه 
بازدید از واحدهای صنفی را دارند. او در ادامه افزود: در هفته 
گذشته تیم بازرسی فرمانداری به همراه تیم های اصناف، تعزیرات از واحدهای صنفی 
در چند خیابان سطح شهر بازدید که 12 مورد اخطار داده شد و 2 واحد صنفی 
اخطار پلمب به مدت 48 ساعته و یک آرایشگاه نیز پلمب شد. عزت آبادی اضافه 
کرد: همچنین سه پایاژ در سطح شهر با توجه اجرا نکردن پرتکل های بهداشتی و 

باز بودن آن ها پلمب شد. 


