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تیترها

کارشوراینگهباننظارتاستنهقانونگذاری!

 آخر  6

  آخر 6

مقرراتپارککردندرخیابانها؛
نصب تابلو پنچری

 جرم است

بهبهانهششمیندورهانتخاباتشوراها؛
مبهم بودن 

محدودۀ اختیارات شوراها  

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  شهر 3

و  بحث وظایف  مورد شوراها  در  قابل توجه  بحث های  از  یکی  امید:   نسیم 
از  حد  چه  با  و  نوع  چه  در  را  شوراها  وظایف  قانون،  شوراهاست.  اختیارات 
به  شوراها  انتخابات  آستانه  در  اگر  مسائلی  چنین  ؟  است  دیده  گستردگی 
شکلی شفاف و روشن مطرح نشود چه بسا باعث تداخل تصمیم گیری ها شود؛ 
افزایش  می کند.  ایجاد  نیز  باالیی  انتظارات  آگاهی،  بدون  انتخابات  که  چرا 

تشنج ها نتیجه مشخص نبودن وظایف و اختیارات است.

هفته نامه نسیـم امید

برخیسمومشیمیاییوآفتکشهاسرطانزاهستند؛

بی توجهی به سالمت شهروندان در سمپاشی درختان 
نسیم امید:شهرداری همه ساله با صرف صدها میلیون تومان بعد از ایام نوروز اقدام به سم پاشی  فضای سبز شهری می کند. سموم شیمیایی باعث مخاطرات زیست محیطی نظیر آلودگی آب وخاک و تهدید 
سالمتی شهروندان می شود و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سم پاشی قدغن شده است. پاشیده شدن سموم شیمیایی روی سطح درب منازل، خودروها، میز نانوایی ها و برخی مغازه ها، پیاده روها و 

خیابان ها و حتی چمن و فضاهای تفریحی پارکها، محیط زندگی شهروندان را آلوده می سازد و زمینه ساز بیماری های خطرناکی از قبیل سرطان کبد می شود... 

  حوادث  5  محیط زیست 4

محمدی،رئیسدانشکدهعلومپزشکی:

احتمال30درصدخطا
درنمونههایمنفیکرونا

  خبر  2

ادبآوازه،فعالفرهنگیاجتماعی:

برابریمردمبایکدیگر
ازحقوقشهروندیامامعلی)ع(است

  شهر  3

عکس:ادارهمحیطزیست

تحقیقادارهحفاظتمحیطزیستسیرجان؛
برخورد با عامالن نابودی پرندگان زیبا در هماشهر

شهسواری،فعالمحیطزیست:

ضرورتمدیریت
پسماند)زباله(

  محیط زیست  4



2 نسیـم امیدخبر خبر

درراستایبهرهمندیبیشترازظرفیتهایعلمی؛

تفاهم نامه همکاری 
گل گهر و دانشگاه هایتک کرمان امضا شد

همه جانبه  و  مشترک  همکاری  زمینه های  توسعه  منظور  به 
ظرفیت های  از  بهینه  استفاده  فناوری،  و  پژوهشی  علمی، 
و  صنعت  بیشتر  هرچه  ارتباط  به  توجه  و  موجود  علمی 
دانشگاه، تفاهم نامه همکاری بین شرکت معدنی و صنعتی گل 
پیشرفته  فناوری  و  تکمیلی صنعتی  تحصیالت  دانشگاه  و  گهر 
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  منعقد  )هایتک(  کرمان 
تفاهم نامه  این  انعقاد  اصلی  محور  گل گهر؛  شرکت  بین الملل 
که در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت گل گهر و رئیس و 
و  تقویت  پایه  بر  شد،  برگزار  کرمان  هایتک  دانشگاه  معاونین 
زمینه های  در  دانشگاه  آن  و  بین شرکت  همکاری های  توسعه 
روزآمد  فناوری های  و  فنی  دانش  از  استفاده  با  علمی  مختلف 
می باشد. این همکاری مشترک با هدف تسهیل حضور اساتید 
صنعتی  محیط  در  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و 
تحقیقاتی  طرح های  انجام  کاربردی،  تجارب  کسب  جهت 
زمینه  در  ویژه  به  شرکت  موردنیاز  فناوری های  توسعه  و 
تحصیالت  پایان نامه های  از  محیط زیست، حمایت  و  اکتشافات 
برگزاری  شرکت،  فعالیت های  با  مرتبط  موضوعات  با  تکمیلی 
طرفین،  موردنیاز  آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها  نشست ها؛ 
و  پژوهشی  نیازهای  تعریف  و  شناسایی  زمینه  در  مشاوره 
مدنظر  کاربردی  اهداف  از  دیگر  بسیاری  و  شرکت  فناوری 

انجام خواهد شد. طرفین 

نشست دادستان و دادیار ناظر زندان با مددجویان 
ناظر  دادیار  گروهی  و  انقالب  و  دادستان عمومی  گروه خبر: 
زندان در اجرای اولویت های سازمان زندان ها و به منظور حل 
مشکالت قضایی مددجویان زندان سیرجان با حضور در جمع 

مددجویان از نزدیک به مشکالت قضایی آنان پاسخ دادند.
سیرجان  زندان  رئیس  آذرنگ،  محمد  میزان،  خبرگزاری 
گانه  دوازده  اولویت های  اجرای  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
کیفری،  جمعیت  کاهش  منظور  به  و  زندان ها  سازمان 
نیک  شهرستان  قضایی  مجموعه  با  خوب  تعامل  با  همچنین 
دادیار  گروهی  معیت  در  انقالب  و  عمومی  دادستان  ورز 
با  نزدیک  از  صمیمی  و  ساعته  چهار  نشستی  در  زندان  ناظر 
مددجویان دیدار و به مشکالت قضایی آنان را بررسی و پاسخ 

دادند.
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اخیر  هفته های  در  کرونا  به  ابتال  موارد  خبر:  گروه 
افزایش داشت و جمعیت بیش تری برای گرفتن تست 
برخی  اما  آزمایشگاه مراجعه می کنند،  به  آر  پی سی 
از شهروندان و پزشکان خطا و منفی شدن کاذب در 

برخی مواقع مطرح می کنند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان که دکتری 
با  کرونا  تست های  نتایج  درباره  دارد  بیوشیمی 
اینکه هرکس  به  توجه  با  گفت:   کاذب  نتیجه های 
کرونا  به  است  ممکن  دارد،  بیماری  از  نشانه ای 
برای  آزمایش هم  نوع  باشد. دقیق ترین  مبتال شده 

تشخیص بیماری کرونا »پی سی آر« است. 
نسیم  با  گفتگو  در  محمدی  غالمعباس  دکتر   

تست های  نتایج  گفت  می توان  داشت:  بیان  امید 
اعالم می شوند 100 درصد  مثبت  که  آر   پی سی 
درست است، اما در منفی ها احتمال 30 درصد خطا 
وجود دارد و آن دالیل متعددی دارد ممکن است 
انجام  نشده و یا ویروس وارد  نمونه گیری به خوبی 

ریه شده باشد و اثری از ویروس در نمونه ها نباشد.
کرونا  تست  برای  زمانی  چه  خصوص  در  وی 
 2 بین  بیماری  این  چون  کرد:  اضافه  شود؟  اقدام 
تا14 روز خفتگی دارد، بهترین زمان مراجعه برای 
بروز  از  آر« پس  »پی سی  کرونا  تشخیصی  تست  
 igm و   igg آنتی بادی  تست های  اما  است.  عالئم 
هم هستند که انجام آن ها در مرحله اول بیماری یا 

قبل از ابتالی شخص به بیماری هیچ کارایی ندارند 
و فقط یک ماه بعد از بیماری برای تشخیص ناقل یا 

ایمن بودن فرد انجام می شوند.

معارفه  و  تودیع  مراسم  خبر:  گروه 
حضور  با  گهر  گل  باشگاه  مدیرعامل 
مسئوالن گل گهر و شهرستان چهارشنبه 
باشگاه گل گهر  هفته گذشته در مجموعه 

برگزار شد.
نباید یک شهر صرفاً اقتصادی باشیم

پشتیبانی  معاون  فریدونی،  جواد  دکتر 
اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  گهر  گل 
هیئت مدیره  مجاب شد پس از سه مرتبه 
بپذیرد،  را  جواهري  مهندس  استعفای 
در  جواهري   آقای  متعدد  خدمات  گفت: 

این دوره ٦ ساله  در ورزش حرفه ای و در ورزش 
کارگري و در ورزش خانواده و همچنین کمک به 
زیرساخت ها و توسعه ورزش شهرستان بر هیچ کس 
پوشیده نیست. او در ادامه افزود:  قطعاً ما میدانیم 
بازیکنان تیم  که بستن تیم و مربي تیم و کادر و 
حرفه ای سخت است و آقای جواهری خیلی خوب 
افتتاح  بدهد همچنین  انجام  را  کارها  این  توانست 
ورزشگاه امام علي)ع( و تکمیل ورزشگاه اختصاصی 
گل گهر و ارتقاء تیم های نوجوانان و جوانان و امید 
و ورزش کارگري و خانواده از کارهای ماندگار آقای 

جواهری است.
شهر  یک  به  اینکه  براي  داد:  ادامه  پورفریدونی 
صرفاً اقتصادي تبدیل نشویم گل گهر در کنار باشگاه 
خواهد بود تا در کنار خود گل گهر، مسئولیت های 
اجتماعي آن دیده شود و همه جنبه های هنری و 

فرهنگی مخصوصاً ورزش اهمیت داده شود. 
پاسخگو و شفاف و مسئولیت پذیر هستیم

اصغر حدیدی، عضو هیئت مدیره باشگاه گل گهر 

در این مراسم بیان کرد:  مهندس جواهری در این 
گهر  گل  باشگاه  شدن  برند  و   رشد  برای  سال ها 
تالش زیادی کرد و مدیرعامل جدید و هیات مدیره 
با انرژی مضاعف این مسیر را ادامه می دهیم که این 
تیم و باشگاه که سرمایه هایی برای شهر است حفظ 
شود. او در ادامه افزود: همچنین آقای اسفندیارپور 
به مدیریت اصولی،  منطقی و اخالقی دارند و برای 
را  قول  این  که  دارند  استراتژی  و  برنامه ای  آینده 
نسل  به  و ورزش دوستان می دهیم که  شهروندان 
آینده می اندیشیم و  برای استعدادیابی و در مسیر 
رشد و ارتقا آن اقدام خواهیم کرد. حدیدی با بیان 
این که پاسخگو و شفاف و مسئولیت پذیر هستیم، 
دغدغه  سیرجان،  ورزش  اداره  مشکالت  به  گفت: 
مسئوالن گل گهر، شهرستان واقف هستیم در این 

راستا تالش می کنیم.  
باشگاه با مسیر روشن و شفافی روبرو است

داشت:  بیان  جلسه  این  در  نیز  جواهری،  محمد 
هستم  آن  عاشق  از  است  سخت  خیلی  روز  امروز 

به  سه ساله  برنامه ریزی  با  کنم.  خداحافظی 
استعفا  مرتبه  سه  و  کردیم.  صعود  برتر  لیگ 
دادم که در این جمع مدیون خانواده ام است 
تالش  بودم  کرده  ترسیم  را  هدفی  چون  و 
کردم و او در ادامه افزود: در سه سال گذشته 
ورزشی  فضای  در  رشد  و  توسعه  بیش ترین 
را گل گهر داشته است و امروز به یک مدیر 
برنامه ریزی نیاز دارد و باشگاه با مسیر روشن 
و شفافی روبرو است. جواهری ادامه داد: اتفاق 
خوب دیگر این بود که ورزش را به عنوان یکی 
اجتماعی  مسئولیت های  اصلی  گزینه های  از 
شرکت ها  اکثر  که  کردیم  تعریف  گهر  گل  منطقه 
در ورزش حرفه ای در رشته های مختلف تیم داری 
در  تا  باشند  گر  مطالبه  ورزشی  و جامعه  می کنند 
کنار رشد و توسعه صنعت و اقتصاد، ورزش نیز رشد 

کند.
تالش در مسیر توسعه ورزش شهر 

باشگاه  جدید  مدیرعامل  اسفندیارپور،  محمد 
گل گهر نیز بیان داشت: گل گهر وظیفش هست 
رسالت  و  کند  ورود  اجتماعی  مسئولیت  در  که 
و  هدف  یک  می شود  که  حاصل  زمانی  اجتماعی 
ارزش مشترک خلق کنیم  و برای ما گل گهر این 
فرصت ایجاد کرده است  که با برنامه و همدلی  در 
مسیر توسعه ورزش شهر تالش کنیم. او در ادامه 
افزود: باشگاه گل گهر نیاز به یک استراتژی و برنامه 
برای آینده دارد و  نگاه استراتژی در راستای هویت 
باشگاه است و خروجی آن یک بازی فوتبال نیست و 
دنبال این هستیم  که در همه زمینه های ورزشی و 

فرهنگی توسعه پایدار ایجاد شود.

محمدی،رئیسدانشکدهعلومپزشکیسیرجان:

احتمال 30 درصد خطا در نمونه های منفی کرونا

درمراسمتودیعومعارفهمدیرعاملباشگاهگلگهرمطرحشد؛

 توسعه جنبه های ورزشی و هنری همراه با صنعت 

برگزارینشستبرنامهریزینمایندهفوتبالبانوان
ایراندربازیهایآسیایی؛

از بانوان کویر به تاج وتخت آسیا
حضور  برای  سیرجان  شهرداری  بانوان  تیم  خبر:  گروه 
مسابقات  در  ایران  بانوان  فوتبال  تاریخ  تیم  اولین  بعنوان 

آسیایی، آماده خواهد شد. 
ورزشی شهرداری،  و  فرهنگی  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در نشست هماهنگی و برنامه ریزی چگونگی مقدمات حضور تیم 
بانوان  فوتبال  نماینده  بعنوان  سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال 
سازمان  رئیس  دفتر  در  آسیا  باشگاه های  جام  مسابقات  در  ایران 
کارهای  انجام  روند  و در خصوص  برگزار  فوتبال  فدراسیون  لیگ 

مقدماتی حضور این تیم بحث و تبادل نظر شد.
مدیرعامل باشگاه شهرداری سیرجان در این نشست بیان کرد: 
تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در فصلی که گذشت با تمام 
مشکالت و سختی های پیش رو تنها یک هدف که آن هم قهرمانی 
در مسابقات لیگ برتر بود را دنبال کرد که به لطف خدا و تالش 
بازیکنان، سرمربی و کادر فنی تیم به دست آمد و افتخار حضور 

در بازی های آسیایی را کسب کرد.
شهردار  حمایت های  از  قدردانی  ضمن  جهانشاهی  مهدی 
سیرجان، اعضای شورای شهر، مدیران ورزشی استان و شهرستان، 
گفت: قطعاً حمایت مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در 
برای  بازی های آسیایی دلگرمی و پشتوانه ای  ادامه راه سخت در 
شایسته  نماینده  بعنوان  سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم 

ایران در بازی های جام باشگاه های آسیا خواهد بود.

مشکل کمبود مرغ
 به زودی مرتفع می شود

گروه خبر: مهندس عباسپور معاون برنامه ریزی و توسعه 
و  صنعت  اداره  رئیس  خواجویی  محمدرضا  و  فرمانداری 
توزیع گوشت مرغ در سطح شهر  نحوه  از  معدن سیرجان 

بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره صمت، در این بازدید که به منظور 
نظارت بر نحوه عرضه و قیمت این کاالی اساسی صورت گرفت، 
ابراز  و  کرد  ارزیابی  مطلوب  را  مرغ  گوشت  توزیع  نحوه  عباسپور 
خواهد  مرتفع  نیز  عرضه  کمبود  مشکل  زودی  به  کرد  امیدواری 
اداره  نماینده  و  خبازان  اتحادیه  رئیس  همراه  به  مسئوالن  شد. 
جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  مساکن  نانوایی  از  شهرستان  غله 
این واحد  بازدید کردند و مقرر گردید سهمیه آرد  ایران  اسالمی 

خبازی افزایش یابد.
بازدید  این  پایان  در  صمت  اداره  رئیس  خواجویی  محمدرضا 
از  اداره  این  کارشناسان  مستمر  بازرسی های  به  اشاره  ضمن 
کنترل هر چه  و  تنظیم  برای  کرد:  واحدهای صنفی، خاطرنشان 
در  گرامی  شهروندان  هستیم.  مردم  مشارکت  نیازمند  بازار،  بهتر 
و  احتکار  گرانفروشی،  صنفی،  تخلف  گونه  هر  مشاهده  صورت 
اداره  این   124 تلفن  شماره  با  می توانند  شبکه  از  خارج  عرضه 

تماس حاصل فرمایند.
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برابری مردم با یکدیگر
 از حقوق شهروندی امام علی )ع( است 

اینکه  برای  آوازه:  ادب  حسین  محمد 
بپردازیم  اجتماعی  عدالت  مقوله  به  بتوانیم 
شهروندی  حقوق  از  آن  از  قبل  است  الزم 
این  پایه  بر  تا  بیاوریم  بدست  را  اطالعاتی 
را  حاضر  شرایط  در  اجتماعی  عدالت  حقوق 
شدن  بهتر  برای  و  نماییم  انتقاد  یا  قضاوت 
وضعیت موجود راهکارهای مناسبی را تجربه 

و  ها  ارزش  اهداف،  ماهیت،  اساس  بر  سیاسی  نظام  هر  نماییم. 
شهروندی  حقوق  برای  را  متفاوتی  های  خود،  مولفه  هنجارهای 
به رسمیت می شناسد و تعریف ویژه خود را از حقوق شهروندی 

ارایه می دهد.
الزم  کنیم  می  زندگی  کشوراسالمی  یک  در  که  که  آنجایی  از 
هست  به نامه امیر المومنین حضرت علی علیه السالم به مالک 
اشتر در مورد رعایت حق مردم و اهمیت حقوق شهروندی اشاره 
نمایم که در واقع سیره نظری امام علی )ع( در حکومت داری و 
رعایت حقوق شهروندی را میشود به وضوح در این نامه مشاهده 

نمود .
با  مردم  برابری  اصل  فرمایند:  می  مالک  به  خطاب  علی  امام 
های  مولفه  مهمترین  از  و...که  قوم  و  رنگ  و  نژاد  هر  از  یکدیگر 
بطوریکه  می شوند.  محسوب  شهروندی  حقوق  شده  شناخته 
برابری حاکم ومردم در جای جای آن  برابری مردم، حتی  اصل 
یا  هستند:  گروه  دو  مردم  میکند  اشاره  که  می خورد  چشم  به 

همکیشان تو و یا همانندان تو در آفرینش می باشند .
طبقات  به   توجه  انصاف،  و  عدل  رعایت  بر  تاکید  ادامه  در 
در  مردم  مشارکت  حق   ، سالخوردگان   ، یتیمان  جامعه،  ضعیف 
فعالیتهای سیاسی و حق رای و عدالت در تمامی ارکان حکومت 
و  علی می باشد  امام  در سیره عملی  آشکار  و  بارز  نمونه های  از 
واالی  ارزش  دهنده  نشان  قضاوت  امر  یعنی  آن  مولفه  مهمترین 

عدالت قضایی در اسالم می باشد .
مدیریت  در  شهروندی  حقوق  جایگاه  به  تعاریف  این  با  حال 
شهری میشود چنین گفت که حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی 
بدانیم حقوق شهروندی چه  اینکه  برای  است.  انسان ها  فطری  و 
جایگاهی در مدیریت شهری دارد به ذکر همین یک مورد اشاره 
در  افراد  همه  که  هست  اقداماتی  همه  مبنای  قانون  که  میکنم 

میدهند  انجام  جامعه 
عمرانی  از  اعم  شهری  مدیران  اقدامات  همه  دیگر  عبارت  به 
گونه  به  باید  سیاسی  حتی  و  اجتماعی   ، فرهنگی  خدماتی،   ،
در  را  شهر  یک  ساکنان  و  مردم  منافع  و  حقوق  که  باشد  ای 

نماید. تامین  قانون  چهارچوب 
حق  آزادی،  حق  به  میشود  شهروندی  حقوق  مهمترین  از  و 
با  آسان  ارتباط  برقراری  حق  اطالعات،  به  آزاد  دسترسی 
حق   ، صنف  یا  انجمن  تشکیل  حق  شهری،  مسئوالن  و  مدیران 
 ، قانون  چهارچوب  در  اعتراضی  و  حمایتی  اجتماعات  برگزاری 
زمینه  ایجاد  استاندارد،  و  سالم  هوای  و  آب  از  برخورداری  حق 
مناسب برای برگزاری انتخاب ازاد پارلمانی شهری، شفاف سازی 
توبیخ  .قابلیت  آسان  کامال  صورت  به  شهری  مدیریت  درعملکرد 
نیستند  خود  عملکرد  پاسخگوی  که  مدیرانی  و  متخلف  مدیران 
نام برد.                                             * فعال اجتماعی فرهنگی

    یادداشت

گروه شهر:  شهرداری همه ساله 
تومان  میلیون  صدها  صرف  با 
به  اقدام  نوروز  ایام  از  بعد 
شهری  سبز  فضای  سم پاشی  
باعث  شیمیایی  سموم  می کند. 
نظیر  زیست محیطی  مخاطرات 
تهدید  و  آب وخاک  آلودگی 
می شود  شهروندان  سالمتی 
کشورهای  از  بسیاری  در  و 
قدغن  سم پاشی  توسعه یافته 
شده است. پاشیده شدن سموم 
درب  سطح  روی  شیمیایی 
نانوایی ها  میز  خودروها،  منازل، 
و  پیاده روها  مغازه ها،  برخی  و 
خیابان ها و حتی چمن و فضاهای 
زندگی  محیط  پارکها،  تفریحی 
و  می سازد  آلوده  را  شهروندان 
زمینه ساز بیماری های خطرناکی 
و  می شود  کبد  سرطان  قبیل  از 
شهرداری در این امر تجدیدنظر 

و آگاهی بخشی انجام نمی دهد.

 اکثر مواقع بدون اطالع اقدام 
به سم پاشی می کنند 

شهروندان  از  یکی  حسینی 
شهرداری  داشت:  بیان  دراین باره 
در اکثر مواقع بدون اطالع اقدام به 
نشریه  یک  در  می کنند  سم پاشی 
آگهی می زنند که شهروندان متوجه 
نمی شوند و باید در منطقه بنر بزنند 
درب  روی  بر  سم  این  گرده های  و 
منازل و خودروهای افراد می ریزد و 
فرد بدون اطالع زمانی که در منزل 
یا خودرو خود را باز می کند، امکان 
آن  برای  عارضه  ایجاد  باعث  دارد 

شود.
را  خانه  درب  فردی  داد:  ادامه  او   
و  می شود  آلوده  دستش  کند  باز 
است  ممکن  آلوده  دست  همان  با 
میز  روی  نانی  یا  بخورد  چیزی 
شود  آلوده  می شود  انداخته  نانوایی 

و شهرداری مدیون است.

 شهرداری ابتدا درختان 
آلوده را شناسایی کند

از  دیگر  یکی  خواجویی 
گفت:  باره  این  در  شهروندان 
سازمان  شهرها  برخی  در 
فضای سبز برای حفظ سالمت 
از  جلوگیری  و  شهروندان 
و  زیست محیطی  آسیب های 
کاهش استفاده از سموم و کود 
و استفاده از روش های جایگزین 
است  داده  قرار  کار  دستور  در 
از  استفاده  با  سیرجان  در  اما 
که  شیمیایی  سموم  برخی 

کردن  کم تر  برای  دارد  عوارض 
او  می کنند.  استفاده  خود  هزینه 
سیرجان  شهرداری  افزود:  ادامه  در 
سموم  از  کم تر  استفاده  برای  باید 
که مشکل  درختانی  ابتدا  شیمیایی 
شناسایی  سال  طول  در  را  دارند  
آن ها  مشکل  کردن  برطرف  برای  و 
راحت  خیلی  این گونه  کند  اقدام 

می تواند با آفات مقابله کند. 
 هر نوع سمی 

عوارض خاصی دارد

ارشد  کارشناس  پیرایش،  رایا 
بیان  باره  این  در  گیاه پزشکی 
با  بیماری  و  آفات  نوع  داشت: 
مختلف  روش های  از  استفاده 
و  مناسب  زمان  و  شناسایی 
نحوه برطرف کردن آن مشخص 
یکی  شیمیایی  سموم  می شود. 
با  از مؤثرترین روش های مبارزه 

اینکه  برای  طرفی  از  و  است  آفات 
از  باید  کند  پیدا  کاهش  هزینه ها 

روش های تلفیقی استفاده  شود. 
سم  از  استفاده  جهت  داد:  ادامه  او 

موردنظر  مکان  اگر  سم پاشی  برای 
از قبل  در مسیر عبور و مرور است 
و  گیرد  صورت  اطالع رسانی  باید 
کم  عوارض  با  سموم  از  حداالمکان 
داشت  توجه  باید  شود.  استفاده 
صابون  و  آب  با  آفات  از  برخی  که 
حذف  موقت  به صورت  کشاورزی 
نیاز  آن ها  از  برخی  اما  می شوند 
اضافه  پیرایش  دارند.  سم پاشی  به 

قرار  اساس  بر  سموم  برخی  کرد: 
عوارض  کم خطر،  کالس  در  گرفتن 
جانبی کمی دارند و برخی دیگر از 
گیاهی  ترکیبات  برپایه  آفت کش ها 

عالوه  آن ها  از  استفاده  و  می باشند 
بر اینکه آفاتی مانند کنه و شته را از 
نیز  برای محیط زیست  بین می برد  
رصد  باید  اما  ندارد  خاصی  عوارض 
تأثیرگذار  آن  از  استفاده  که  شود 
در  کارشناس  این  باشد.  به صرفه  و 
خصوص عوارض سم ها بیان داشت:  
خود  خاص  عوارض  سمی  نوع  هر 
را دارد و افرادی که با آن ها سرکار 
هستند.  خطر  معرض  در  دارند 
که  است  عمومی  واژه  سمیت 
که  است  زیان آوری  اثرات  شامل 
توسط آفت کش ها ایجاد می شود. 
و  مهم  بهداشتی  عوارض  این 
سموم  ورود  از  ناشی  زیان بار 
شامل  کل  در  بدن  به  آفت کش 
در  درد  مانند  کوتاه مدت  عوارض 
ناحیه شکمی، سرگیجه، سردرد، 
مشکالت  و  تهوع  حالت  دوبینی، 
از  و  هستند  پوستی  و  چشمی 
به  می توان  درازمدت  عوارض 
مشکالت  بروز  احتمال  افزایش 
حافظه،  اختالالت  تنفسی، 
افسردگی، ناهنجاری های عصبی، 

سرطان و عقیمی اشاره کرد. 
کرد:  اضافه  پیرایش  رایا 
روی  بر  می توانند  آفت کش ها 
بدن  در  و عضو خاص  یک سیستم 
روی  است  ممکن  یا  بگذارند،  تأثیر 
اثرات  بدن  اندام های  از  مجموعه ای 
دهند.گاهی  نشان  را  خود  سوء 

تأثیرگذاری  اساس  بر  مسمومیت 
به  بدن  مختلف  دستگاه های  بر 
تقسیم  نیز  دیگری  گروه های 
طریق  از  مسمومیت  و  می شوند 
 ، خوردن  طریق  از  آفت کش 
پوست  راه  از  جذب  یا  استنشاق 

می باشد.
 فضای سبز می گوید 
سم پاشی باید انجام شود

شورای  عضو  جهانشاهی،  طاهره 
و  منظر  سیما،  سازمان  در  شهر 
فضای سبز  این باره گفت: در بحث 
نوع سم پاشی و زمان آن کارشناسان 
می کنند  بررسی  سبز  فضای 
صورت  به گونه ای  سم پاشی  و 
می گیرد که کم ترین مشکل را برای 

شهروندان ایجاد کند. 
آغاز  اردیبهشت ماه  از  داد:  ادامه  او 
سم پاشی ها است و همیشه از طریق 
رسانه ها منطقه بندی برای سم پاشی 
مرتبه  چندین  و  می شود  اعالم 
با  امکان دارد  اگر  مطرح کردیم که 
آب و صابون شست وشو  انجام شود 
گفتند:  سبز  فضای  کارشناسان  که 
نمی رود  بین  از  با شست شو   آفت 
و نیاز است که سم پاشی انجام شود 
و در بحث عوارض آن نیز شب ها در 
خلوت  خیابان ها  که  ساعات هایی 

است انجام می شود. 
 الزام هستیم که سم پاشی 

انجام بدهیم 
مدیرعامل  سعیدی،  بابک  مهندس 
باره  این  در  سبز  فضای  سازمان 
درختان سطح  عمده  پوشش  گفت: 
شهر نارون است که عمده آفت شته 
سم پاشی  که  هستیم  الزام  است 

انتخاب  را  سمی  و  بدهیم  انجام 
که  است  کنه کش  و  شته  کرده ایم 
باعث  که  غیریونی  مکمل  یک  با 
سطح  روی  بر  ماندگاری  می شود 
بین  از  آفت  تا  شود  بیش تر  برگ 

برود.
توجه  با  اینکه  بیان  با  سعیدی 
آب صابون  از  نمی توان  آفت ها  به 
سم پاشی  گفت:  کرد،  استفاده 
انجام  اردیبهشت  آخر  هرساله 
به  توجه  با  امسال  که  می شد 
پذیرفت  برنامه ریزی های که صورت 
سم پاشی  فروردین  اواخر  از  و 
شروع شده است و سم پاشی ها اواخر 
خلوت  خیابان ها  که  زمانی  شب 

است انجام می شود.
منظر  و  سیما  سازمان  مدیرعامل 
در  سم پاشی  داشت:  بیان  شهری 
از  و  می گیرد  صورت  یکبار  سال 
مشخص شده  برنامه  رسانه ها  طریق 
مواقع  برخی  در  و  می شود  اعالم 
باد صورت  یا وزش  بارندگی و  مثل 
نیاز  نقاط  برخی  در  و  نمی پذیرد 
صورت  مرتبه   3 تا   2 به ضرورت 
سم  از  اینکه  بیان  با  او  می گیرد.  
»آبامکتین« استفاده می شود، گفت: 
دو معضل  با  ما  که  است  این  دلیل 
شته و کنه روبه رو هستیم و این سم 
با  و  می شود  استفاده  دو  هر  برای 
ماندگاری بیش تر باعث از بین رفتن 
تیم  یک  همچنین  می شود.  آفت 
قوی برای آفات گذاشتیم و بررسی 
و  آلوده شناسایی  درختان  می کنند 
بعضاً حذف می شوند به نیرو دریایی 
برای  آنجا  در  نیرو  و  شده  رایزنی 

حذف درختان آلوده از بین برود.

سمومشیمیاییوآفتکشهاسرطانزاهستند؛

بی توجهی به سالمت شهروندان در سمپاشی درختان
  سرطان زا بودن برخی سموم آفت کش

پاشیدهشدنسمومشیمیایی
رویسطحدربمنازل،

خودروها،میزنانواییهاوبرخی
مغازهها،پیادهروهاوخیابانهاو
حتیچمنوفضاهایتفریحی
پارکها،محیطزندگیشهروندان
راآلودهمیسازدوزمینهساز
بیماریهایخطرناکیازقبیل

سرطانکبدمیشودوشهرداری
دراینامرتجدیدنظروآگاهی

بخشیانجامنمیدهد.

کارهای  با  متناسب  فرهنگی  نیازهای  ما 
بندی  اولویت  را  شود  می  انجام  شهرداری 
که  کردیم  مطرح  در شورا  ای  ایده  و  شود 
تأثیرگذار  شهر  فرهنگ  در  که  کسانی 

هستند به کمک شورا و شهرداری بیایند.
فرهنگی،  کمیسون  رئیس  خبر:  گروه 
اجتماعی شورای شهر سیرجان   و  ورزشی 
شورای  آمادگی  اعالم  جلسات  برگزاری  از 
توسعه  راستای  در  شهرداری  و  شهر 
نیازهای فرهنگی،  فرهنگی شهر و بررسی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  با  اجتماعی 
واحدهای  و  ها  سازمان  مدیران  و  اسالمی 

تابعه شهرداری خبر داد.
حسن خدامی در زمینه پیوست  فرهنگی 
فعالیت های شهرداری جلسه ای با حضور 
مدیرعامل سازمان ها باشگاه و فرهنگسرا 
فرهنگی  نیازهای  ما  گفت:  و  شد  برگزار 
می  انجام  شهرداری  کارهای  با  متناسب 
در  ای  ایده  و  شود  بندی  اولویت  را  شود 
در  که  کسانی  که  کردیم  مطرح  شورا 
کمک  به  هستند  تأثیرگذار  شهر  فرهنگ 

شورا و شهرداری بیایند.
رئیس  با  جلسه  یک  افزود:  ادامه  در  او 
داشتیم  بیان  و  کردیم  برگزار  ارشاد  اداره 
که نماینده انجمن های هنری شهر هستند 
های  انجمن  و  شورا  بین  ارتباطی  پل  که 
هماهنگی  دادند  قول  که  باشد  هنری 

صورت بگیرد.
شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
سازمان  مدیرعامل  کرد:  اضافه  شهر 
که  های  برنامه  سری  یک  شهرداری  های 
متناسب با پروژه های دارند را ارائه بدهند 
و اداره ارشاد نیز تعامل برقرار نبود که یک 
ارشاد  اداره  و  شهرداری  بین  تفاهمنامه 
تفاهمنامه  این  قالب  در  آن  شود  بسته 
تعاملی  شهرداری  با  فرهنگ  و  هنر  اهل 
تفاهمنامه  این  قالب  در  و  باشند  داشته 

فرهنگ  در  و  کند  تأمین  را  های  هزینه 
دیگر  های  زمینه  در  نشویم  موفق  سازی 
بحث  در  مثال  طور  به  و  شویم  نمی  موفق 
که  داریم  زباله  تن   190 تا  تن   110 ما  زباله 
باالیی  رقم خیلی  که  آوری می شود  جمع 
است که نیاز به فرهنگ سازی دارد و سال 
99 هزینه تنظیف و زباله شهر 30 میلیارد 
تومان شده است که رقم کمی نیست اما از 
زباله  تولید  و  نیست  فرهنگ سازی  طرفی 

زیاد است
تقویم،  براورد  اینکه  بیان  با  خدامی 
بررسی مشکالت فعلی و چالش ها ، ایجاد 
اینکه   برای  ها  فعالیت  اجرای  در  تغییر 
گردد   مواجه  مطلوب  بخشی  اثر  به  بتوان 
فرهنگی  های  فعالیت  و حساسیت  اهمیت 
ها   فعالیت  کلیه  در  فرهنگی  پیوست  و 
برنامه  گفت   گردد  بندی  اولویت  بایستی 

ناگزیرند ضمن  ریزان شهری و سازمان ها 
تجزیه و تحلیل و شناسایی نیازها و ایجاد  

ریزی  برنامه  نحوی   به  ها  روش  و  الگوها 
کنند که از  نظام فرهنگی ،نقش و جایگاه 

آن در اجرا غفلت نگردد وسپس اعالم نظر 
نمایند. با  متناسب  فرهنگی  نیازهای  ما 

شود  می  انجام  شهرداری  کارهای 
در  ای  ایده  و  شود  بندی  اولویت  را 
شورا مطرح کردیم که کسانی که در 
به  هستند  تأثیرگذار  شهر  فرهنگ 

کمک شورا و شهرداری بیایند.

خدامی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بیان کرد :

تفاهمنامه همکاری بین شهرداری و اداره ارشاد 
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مواد  عنوان  به  زباله  شهسواری:  یلدا 
ناخواسته و غیرقابل استفاده تعریف می شود 
می شود  گرفته  نظر  در  ماده ای  عنوان  به  و 
محیط  در  که  زباله هایی  ندارد.  فایده ای  که 
نیز  زباله  عنوان  به  می بینیم  خود  اطراف 
عنوان  به  عمدتًا  زباله ها  می شوند.  شناخته 

زباله جامد در نظر گرفته می شوند. 
می توان  را  زباله  منابع  زباله  منابع 
تجاری،  صنعتی،  نوع  چهار  به  به طورکلی 
که  کرد  طبقه بندی  کشاورزی  و  خانگی 
در  ایجادشده  ضایعات  صنعتی،  زباله 
کارخانه ها و صنایع هستند و بیشتر صنایع 
دریاها  و  رودخانه ها  در  را  خود  زباله های 
می ریزند که آلودگی زیادی ایجاد می کنند. 
و  غیره  و  شیشه  پالستیک،  مثال:  طور  به 
ضایعات تجاری در مدارس، کالج ها، مغازه ها 
پالستیک،  مثل:  می شود،  تولید  دفاتر  و 

کاغذ و غیره ... زباله های مختلف خانگی که 
در طی فعالیت های خانگی مانند پخت وپز، 
نظافت و غیره جمع آوری می شوند به عنوان 
پسماندهای خانگی شناخته می شوند، مثل: 
غیره.  و  فضوالت  سبزیجات،  پوست  برگ، 
مختلف  زباله های  به  کشاورزی  زباله های  و 
تولیدشده در زمینه های کشاورزی به عنوان 
می شوند،  شناخته  کشاورزی  پسماندهای 
و  پوسته  هرز،  علف های  گاو،  مثل ضایعات 

غیره
انواع پسماند)زباله(

طبقه بندی  نوع  دو  به  معموالً  زباله ها 
و  زیست تخریب پذیر  زباله های  می شوند: 
نوع  دو  این  زیر  در  زیست  تجزیه  غیرقابل 

زباله توضیح داده شده است.
زباله های زیست تخریب پذیر

آشپزخانه  از  که  است  ضایعاتی  این 
غذا،  بقایای  شامل  و  می آید  وجود  به  ما 

زباله های  است.  غیره  و  باغ  زباله های 
مرطوب  زباله  عنوان  به  زیست تخریب پذیر 
برای  می تواند  این  می شوند.  شناخته  نیز 
شود.  کمپوست  کود  آوردن  دست  به 
بسته  زیست تخریب پذیر  پسماندهای 
تجزیه  زمانی  دوره  یک  طی  در  مواد  به 

می شوند.
زباله های غیرقابل تجزیه زیست

این مواد زائد شامل روزنامه های قدیمی، 
شیشه های شکسته است 

شامل  زباله(  دفع  )یا  پسماند  مدیریت 
مدیریت  برای  الزم  اقدامات  و  فعالیت ها 
است.  آن  نهایی  دفع  تا  ابتدا  از  پسماند 
تصفیه  حمل ونقل،  جمع آوری،  شامل  این 
تنظیم  و  نظارت  با  همراه  زباله ها،  دفع  و 
مربوط  قوانین  و  پسماند  مدیریت  روند 
برای  ظروف  فن آوری ها،  پسماند،  به 
دانشگاه  در  انتخابی  زباله های  جمع آوری 

به  انرژی  اتالف  و  بازیافت  کارخانه  صنعتی 
زباله ها  نمی شود.  صادر  که  پسماندهایی 
باشند و هر  یا گازی  می توانند جامد، مایع 
نوع روش های مختلفی برای دفع و مدیریت 
از  انواع پسماندها  با  دارد. مدیریت پسماند 
جمله صنعتی، بیولوژیکی و خانگی سروکار 
می توانند  زباله ها  موارد،  برخی  در  دارد. 

سالمتی انسان را تهدید کنند. 
کل  در  بهداشت  به  مربوط  مسائل   -2
است.  مرتبط  پسماند  مدیریت  فرآیند 
مسائل بهداشتی همچنین می توانند به طور 
آیند.  وجود  به  مستقیم  یا  غیرمستقیم 
به  زدن  دست  طریق  از  مستقیم،  به طور 
زباله های گفته شده و به طور غیرمستقیم از 

طریق مصرف آب، خاک و غذا. 
تولید  انسان  فعالیت  توسط   زباله   -3
می شود، به عنوان مثال، استخراج و فرآوری 

مواد اولیه. 

کاهش  به منظور  زباله  مدیریت   -  4
سالمت  بر  پسماندها   effects سو  اثرات 
و  سیاره ای  منابع  محیط زیست،  انسان، 

زیبایی شناسی صورت گرفته است. 
در  پسماند  مدیریت  شیوه های   -5
و  توسعه یافته  )کشورهای  کشورها  بین 
مناطق  نیست.  یکسان  درحال توسعه( 
)شهری و روستایی( و بخش های مسکونی 
رویکردهای  می توانند  همگی  صنعتی  و 

مختلفی داشته باشند.          زمین عاشق*

از  گزارشی  دریافت  اساس  بر  خبر:  گروه 
تعداد  تلفات  بر  مبنی  حیات وحش  حامیان 
واقع  نزدیکی  در  زنبورخوار  پرنده  زیادی 
تحقیقاتی  اکیپ  یک  هماشهر،  اطراف  در 
و  محیط زیست  حفاظت  اداره  از  متشکل 
اعزام  محل  به  سیرجان  دامپزشکی  شبکه 

شدند.
حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
رسولیان  علی اکبر  سیرجان،  محیط زیست 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست در تشریح 
جست وجوی  در  اکیپ  این  گفت:  خبر  این 
را  زنبورخوار  الشه  تعداد10  محدوده، 
است  ذکر  به  الزم  و  کردند  جمع آوری 
هرگونه اقدام در مورد کشتن و از بین بردن 
می شود  محسوب  جرم  زنبورخوار  پرندگان 
که پس از انجام آزمایشات توسط آزمایشگاه 
عامل  شود  ثابت  چنانچه  کرمان  مرکزی 
انسانی در کشتار این پرندگان دست داشته 
قانونی  برخورد  خاطی  افراد  یا  فرد  با  است 
بدون  داد:  ادامه  رسولیان  می گیرد.  صورت 

بخشی  عنوان  به  زنبورخوار  پرندگان  شک 
نقشی  منطقه  یک  طبیعت  و  اکوسیستم  از 
اساسی در ایجاد تعادل اکوسیستم و محیط 
داشته و کشتن این پرندگان به دلیل منافع 
زنجیره  به  آسیب  باعث  می تواند  شخصی 
باشد.  محیط زیست  و  اکوسیستم  حیاتی 
این نکته توجه داشت که  به  باید  در ضمن 
این پرونده تنها زنبور نیست و  منبع تغذیه 
دیگر حشرات موجود در محیط نیز از منابع 
غذایی آن به حساب می آیند و از بین بردن 
و  تصاعدی  رشد  باعث  می تواند  پرنده  این 
اکوسیستم  در  تغییر  و  حشرات  گونه  آفت 

یک محیط و منطقه را داشته باشد.
 مرگ پرندگان بی ارتباط
 با کندوهای زنبور نیست

در  زیست  محیط  دکترای  شهبا،  سودابه 
یا  اروپایی  زنبورخوار  کرد:  بیان  باره  این 
 Merops علمی  نام  با  معمولی  زنبورخوار 
apiaster پرنده ای از خانواده زنبورخواران و 

تیره سبزه قبایان است. نام محلی این پرنده 
هرمزگان،  جمله  از  ایران  مناطق  بعضی  در 
ها  جاه  بعضی  در  است   )sovzak( سوزک 
کرک به معنای ناشنوا هم نامیده می شوند.

او ادامه داد: پراکندگی این پرنده از شمال 
می  مشاهده  ایران  جنوب  و  مرکز  تا  کشور 
اروپا،  در  ولی  بوده  اروپا  بومی  البته  شود. 
افریقا و آسیا گسترش پیدا کرده و پرنده ای 

مناطق  به  سرد  فصول  در  که  است  مهاجر 
گرمسیری مهاجرت می کند لذا در تابستان 
ها فراوان ترند. این پرنده از حشرات به ویژه 
زنبور و زنبورهای قرمز که آن ها را در حین 
گفته  کند.  می  تغذیه  می کند،  شکار  پرواز 
تواند  می  روز  طول  در  پرنده  این  شود  می 
250 زنبور بخورد. به نظر می رسد که مرگ 
از  حفاظتی  اقدامات  با  ارتباط  بی  ها  آن 

زنبورها و کندوهای زنبور نباشد. به هر حال 
نتیجه تحقیقات، علت مرگ و  باید دید که 
نماید. شهبا  را مشخص  زیبا  پرنده  این  میر 
زیست  محیط  طرفداران  و  فعاالن  افزود: 
از  باتغذیه  پرنده  این  که  اند  عقیده  این  بر 
جمعیت  کنترل  و  زراعی  آفات  و  حشرات 
تاثیر  کشاورزی  تولیدات  در حفظ  حشرات، 

بسزایی دارند.

ضرورت مدیریت پسماند

بتولمسلمیزاده،ماماینمونهبیمارستانامامرضا)ع(:
مادران باردار در کالس های آموزشی شرکت کنند

عنوان  به  اردیبهشت   15
شده  نام گذاری  ماما  روز 
است و  در این بحران کرونا 
پرنگ  بسیار  ماما ها  نقش 
همزمان  آنان  زیرا  بود، 
نفر هستند   2 مسئول جان 
سالمت  بگوییم  باید  و 

دانشکده  عمومی  روابط  گزارش  به  است.  آنان  دستان  در  خانواده 
دردسرهایی  و  کرونا  شیوع  به  اشاره  با  زاده  مسلمی  بتول  پزشکی 
که برای این قشرایجادکرده است، گفت: با شیوع ویروس کووید19 
مشکالت کادر درمان زیاد شد عالوه بر مراقبت از بیمار باید خودشان 
در محیط بیمارستان برای رعایت کردن موارد بهداشتی یک سری 
وسایل اضافی مثل لباس مخصوص بپوشند که به نوعی دست وپا گیر 
و سخت بود و از طرفی خانواده آن ها در معرض خطر بود و در این 
این  به کرونا مبتال شدند و من دومرتبه در طی  ما  مسیر همکاران 
مدت بیمار شدم. بتول مسلمی زاده افزود: در سطح شهر درمانگاه و 
کلینیک هایی وجود دارد که کالس های آمادگی برای زایمان برگزار 
می کنند و همراهیان بیماران نیز می توانند در کالس شرکت کنند و 

یک سری آموزش ها برای کاهش درد هنگام زایمان کمک می کنند.

محبوبهمحمدرفیع،ماماینمونهبیمارستانغرضی:
زایمان طبیعی صبر و حوصله بیش تری می خواهد 

حد  از  بیش  ترویج 
که  شده  باعث  سزارین 
طبیعی  زایمان  فرهنگ 
شود  کمرنگ  جامعه  در 
وسایل  با  روزها  این  و  
می توان  جمعی  ارتباط 
به  بیش تری  آموزش های 

افراد در این زمینه داد. به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی 
سیرجان محبوبه محمد رفیع، مامایی نمونه بیمارستان دکتر غرضی 
ماما  یک  گفت:  و  اشاره  ماماها  وظایف  به  ماما،  روز  مناسبت  به 
قبل  تا  بلوغ  دوران  از  درمانی  تشخیصی  پیش گیری،  مراقبت های 
بارداری، حین بارداری و زایمان و پس از زایمان و تا زمان یائسگی 
می تواند مادران را پوشش بدهد. این کارشناس مامایی به مشکالت 
با  بیمه  سازمان های  قرارداد  عقد  عدم  گفت:  و  پرداخت  ماماها 
از حد  بیش  ترویج  و  دولتی  و  مراکز خصوصی  در  ماماهای شاغل 
سزارین باعث شده که فرهنگ زایمان طبیعی کمرنگ شده است. 
او ادامه داد: این روزها با وسایل ارتباط جمعی می توان آموزش های 
از  طبیعی  زایمان  از  ترس  تا  شود  داده  جامعه  افراد  به  بیش تری 
کرد:  بیان  خانواده ها  به  توصیه  در  رفیع  محمد  محبوبه  برود.  بین 
خانواده ها در دوران بارداری کالس های آموزشی را شرکت کنند تا 
زمانی که برای زایمان به بیمارستان مراجعه می کنند، آگاهی الزم 
داریم،  بیماران  و  خانواده  با  که  بیش تر مشکلی  و  باشند  داشته  را 
عدم آگاهی خانواده است که توقع دارند برای زایمان طبیعی مثل 
سزارین سریع  انجام شود در صورتی که در زایمان طبیعی صبر و 
حوصله بیش تری می خواهد و شاید بیمار 24 تا 48 ساعت بستری 

باشد.

4   گزارش خبری

تحقیقادارهحفاظتمحیطزیستسیرجان؛

برخورد با عامل نابودی پرندگان زیبا در هماشهر



5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
کشف 51 دستگاه ماینر قاچاق 

 51 کشف  از  سیرجان،  انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه 
ریال  10میلیارد  ارزش  به  قاچاق  ماینر  استخراج  دستگاه 

در این شهرستان خبر داد. 
مأموران  داشت:  اظهار  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
طرح  اجرای  در  شهرستان  این  ملک آباد  انتظامی  پاسگاه 
از  گمرکی  کاالهای  اولویت  با  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
فعالیت چندین دستگاه ماینر قاچاق در روستای برج شیله 
این شهرستان  مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور 
از  پس  مأموران  افزود:  ادامه  در  وی  دادند.  قرار  کار خود 
تکمیل تحقیقات، ضمن هماهنگی قضائی  به همراه عوامل 
اداره برق در بازرسی از محل موردنظر تعداد 51 دستگاه 
را  بوده  استفاده  حال  در  که  پاور  همراه  به  قاچاق  ماینر 
ارزش  اینکه  به  اشاره  با  ایران نژاد  سرهنگ  کردند.  کشف 
برآورد  ریال   میلیارد   10 کارشناسان  توسط  دستگاه ها 

شده است گفت: یک نفر متهم این پرونده دستگیر شد. 
دستگیری سارق موتورپمپ کشاورزی 
گروه خبر: فرمانده انتظامي شهرستان از دستگیري 
مسروقه  اموال  کشف  و  کشاورزی  موتورپمپ  سارق 

کمتر از 24 ساعت خبر داد. 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
به  فارس  استان  در  کشاورزی  موتورپمپ  سرقت  گزارش 
و  شناسایی  و  اعالم  سیرجان  شهرستان  پلیس  مأموران 
ادامه  قرار گرفت.  وی در  دستگیری سارق در دستور کار 
از  پس  سیرجان  خیرآباد  انتظامی  پاسگاه  مأموران  افزود: 
حضور در محورهای فرعی و احتمال تردد سارق به سمت 
دستگاه  یک  به  که  کرده  زنی  گشت  به  اقدام  سیرجان، 
بیشتر  بررسی  برای  و  پراید یشمی رنگ مشکوک  خودروی 
پلیس تصریح  مقام  این  را صادر کردند.   آن  توقف  دستور 
عکس العمل  با  که  داشته  را  فرار  قصد  خودرو  راننده  کرد: 
وی  خودرو  از  بازرسی  در  و  دستگیر  مأموران  موقع  به 
دو  موتورپمپ،  )رادیاتور  قلم  اموال سرقت شده شامل 13 
عدد جک، یک عدد دینام، یک گونی پیچ و مهره و سایر 
پلیس  مقر  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  و  ابزارآالت(کشف 
منتقل شده است. فرمانده انتظامی بیان داشت : متهم دارای 
10 فقره سابقه سرقت بوده و به عنوان زندانی فراری تحت 
تعقیب پلیس آگاهی شهرستان های سیرجان و نیریز استان 
فارس نیز بوده که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی 

تحویل داده شد.
کشف 4 خودروی سرقتی

 4 کشف  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه 
این  دستگاه خودروی سرقتی در طول هفته گذشته 

شهرستان خبر داد. 
گفت:  خبر  این  تشریح  در  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
مأموران  مسروقه  خودروی  دستگاه   4 سرقت  پیرامون 
استعالم  و  زنی  گشت  حین  در  شهرستان  این  انتظامی 
خودروها در سطح حوزه موفق به کشف 4 دستگاه خودروی 
استعالم خودروها  از  تصریح کرد: پس  مسروقه شدند. وی 
سرقتی  مذکور  خودروی   4 شد  مشخص  مأموران  توسط 
کالنتری  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  خودروها  که  بوده 

داللت داده شدند.

 خبر
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کشف چندین سرقت خانه باغ 
کشف  از  سیرجان   انتظامی  فرمانده  جانشین  حوادث:  گروه 
چندین سرقت خانه باغ در پی دستگیري یک نفر سارق در این 

شهرستان  خبر داد. 
سرهنگ  منصور رمضان نژاد  اظهار داشت: مأموران انتظامی 
این شهرستان در پی چندین فقره سرقت از خانه باغ ها مراتب 
شهرستان  این   1٦ کالنتری  انتظامی   مأموران  کار  دستور  در 

قرار گرفت .
سرهنگ رمضان نژاد  در ادامه بیان داشت: پس از دستگیری 
یکی از سارقان با انجام کار اطالعاتی سارق مذکور چاره ای جز 
باغ ها  خانه  از  سرقت  فقره  چندین  به  و  نداشته  حقیقت  بیان 
سیر  جهت  متهم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی  کرد.  اعتراف 

مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

مهار آتش سوزی ساختمان
 در حال ساخت بلوار سید جمال

واقع  ساخت  حال  در  ساختمان  آتش سوزی  حوادث:  گروه 
از  و  مهار  آتش نشانان  موقع  به  حضور  با  جمال  سید  بلوار  در 

گسترش آن جلوگیری شد.
تماس  پی  در  آتش نشانی،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  واقع  آتش سوزی ساختمانی  بر  مبنی  با سامانه 125  تلفنی 
جمال(ستاد  سید  و  ولی عصر  تقاطع  )نبش  جمال  سید  بلوار 
محل  به  را   2 شماره  ایستگاه  آتش نشانان  بالفاصله  فرماندهی 

حادثه اعزام کرد.
کیوان احمدی، فرمانده عملیات آتش نشانان اعزامی دراین باره 
شد  مشاهده  حادثه  محل  به  آتش نشانان  رسیدن  هنگام  گفت: 
که تعدادی وسایل داخل زیرزمین ساختمان،به دلیل نامعلومی 
زیرزمین  از داخل  زیادی دود  دچار آتش سوزی شده که حجم 
به بیرون خارج می شد. وی ادامه داد: آتش نشانان پس از مجهز 
کردن خود به دستگاه تنفسی و با استفاده از یک رشته لوله آب 
دهی حریق را مهار کردند و از گسترش آتش جلوگیری به عمل 

آوردند.
احمدی در پایان افزود:آتش نشانان با جداسازی وسایل سوخته 
الزم  ایمنی  تذکرات  دادن  با  و  کامل،  لکه گیری  سپس  و  شده 
محل را تحویل عوامل انتظامی دادند و پایان مأموریت خود را 

اعالم کردند.

خیابان ها،  از  بعضی  در  شهر:  گروه 
خود  نقلیه  وسیله  می توان  همیشه 
اوقات  بعضی  اما  کرد.  پارک  را 
در  خودرو  پارک  برای  محدودیت هایی 
خیابان ها وجود دارد که عالئم راهنمایی 
به  را  محدودیت ها  این  رانندگی،  و 
رانندگان ارائه می کنند. مواقعی نیز فقط 
پارک  اجازه ی  خیابان  از  یک طرف  در 
به هیچ وجه  دیگر  مواقعی  و  دارد  وجود 
برای  ندارد.  وجود  خودرو  پارک  اجازه 
خودروهای  روز  از  ساعاتی  در  مثال، 
در  توقف  و  رفت وآمد  اجازه ی  شخصی 
ندارند  را  شهرها  خیابان های  از  بعضی 
تاکسی ها و وسایل  به  اجازه فقط  این  و 
همچنین  داده شده؛  عمومی  نقلیه 

در  نیز  باربری  و  سنگین  ماشین های 
تردد  اجازه ی  روز  از  مشخص  ساعاتی 
در سطح شهر و خیابان ها را ندارند. مگر 
پارک  و  توقف  به  مجبور  زدن  بار  موقع 
در منطقه ی موردنظر برای بارزنی حاضر 

شوند.
جرائم پارک در کوچه و خیابان

دارای  فضایی  هر  در  کردن  پارک 
صد  است؛  خاصی  قوانین  و  قواعد 
قاعده  این  از  معابر  و  کوچه ها  که  البته 
مستثنی نیستند. در ادامه به تعدادی از 

این قوانین، اشاره می کنیم:
متعلق  فضای کوچه،  قانونی  نظر  از   •
مردم  همه ی  و  نیست  خاصی  فرد  به 
نسبت به آن مالکیت برابر دارند. کوچه 

که  است  اموالی  جمله  از 
و هر  است  تملک  غیرقابل 
قوانین،  رعایت  با  شخصی 
بهره  آن  مفاد  از  می تواند 
ببرد و هر شخصی تا وقتی 
که باعث سد معبر و ایجاد 
باشد، حق  نشده  مزاحمت 
او  شامل  کوچه  در  پارک 
و   24 )مواد  می شود.  نیز 

92 قانون مدنی(
کوچه  که  این  با   •

خانه هایی  است،  مردم  عموم  به  متعلق 
رفت وآمد  حد  در  هستند  کوچه  در  که 
این  که  دارند  حق  آن  به  نسبت  خود 
حق"حق ارتفاق نسبت به ملک غیر"نام 

دارد. )مواد 93 تا 108 قانون مدنی(
نباید  کوچه ها  در  خودرو  پارک   •
شود  منازل  صاحبان  رفت وآمد  مانع 
درب  جلوی  در  پارک  حق  رانندگان  و 
در  پارک  ندارند.  را  خانه ها  پارکینگ 
رفت وآمد  مانع  اگر  درب ها،  سایر  برابر 
نقلیه مثل دوچرخه و  یا وسایل  افراد و 

موتورسیکلت شود، غیرقانونی است.
هر  به  را  دیگری  کسی شخص  اگر   •
نحوی تهدید مالی کند)مثل پنچر کردن 
یا بوکسل کردن خودرو(و به این واسطه 
تقاضای انجام امر یا ترک کاری را کرده 

یا نکرده باشد، به 74ضربه شالق یا دو 
ماه تا دو سال زندان محکوم می شود
)ماده ٦٦9 قانون مجازات اسالمی(

تابلوهای پارک مساوی با پنچری 
ضمانت اجرای ندارد

رئیس  ایزدی،  پاک  امین  سرهنگ 
 : داشت  بیان  باره  این  در  راهور  پلیس 
معابر  در  پارک  مورد  چند  قانون  طبق 
تابلو  که  مکان های  یکی  است  ممنوع 
توقف ممنوع داشته باشد و مقابل پل و 
حریم تقاطع و میدان تا 15 متر ممنوع 
که  مسیرهایی  در  داد:  ادامه  او  است. 
تابلو است و این تابلوهای پارک مساوی 
با پنچری ضمانت اجرای ندارد و اعمال 
قانون  که  را  مواردی  فقط  نمی شود، 

مشخص کرده است.

حفره  به  کودکان  دست های  آلودگی  اینکه  برای   -1
یا  و  غذا  هر  میل  از  قبل  باید  نرسد حتماً  آن ها  دهان 
صابون خوب  و  آب  با  را  کودک  هرخوردنی دست های 

شسته و بعد خوردن را شروع کنند.
2- مادران برای جلوگیری از خطر سمی بودن غذاها 
با آب داغ خوب شستشو  باید  را  تمام وسایل موردنیاز 

دهند.
3- مادران سعی کنند همیشه برای کودکان خود غذا 
به اندازه کافی همان وعده پخته و آماده کنند که خیلی 
بهتر از آن است تا برای چند وعده و یا برای چند روز 

یک بار آماده نمایند.
4- مادران سعی کنند از غذاهای کنسرو برای کودکان 

تاریخ  بکنند، حتماً  کمتر مصرف  می توانند  که  آنجا  تا 
انقضای غذاها را دقیقاً توجه کنند.

به  را  جامد  و  سفت  غذاهای  هرگز  کنید  سعی   -5
کودکان ندهید، تا خطر خفگی به وجود نیاید.

٦- والدین حتماً باید در مواقع غذا خوردن کودکان در 
کنار آن ها باشند و آن ها را تنها نگذارند.

7- برای حفظ ویتامین ها، وجود میوه جات و سبزیجات 
باشد. باید وجود داشته  در رژیم غذایی کودکان حتماً 

)بخصوص ماست و شیر تازه(.
8- مادران سعی کنند درست جویدن غذا را به شکل 
به آن ها  و  بدهند  یاد  به کودکان عزیز  زیبایی  و  خوب 
بگویند که غذاها باید خوب جویده شود وگرنه شکم درد 

برای  باشند  داشته  توجه  باید  مادران   -9 می گیرد. 
کودکان غذاهای بسیار داغ نکشیده و همیشه در پختن 
هدر  از  و  است  بهتر  استفاده شود چون  بخارپز  از  غذا 

رفتن ویتامین ها و مواد معدنی جلوگیری می کند.
10- والدین نباید در هنگام غذا خوردن کودک مرتب 
به او اخطار یا تذکر بدهند، )بلکه با سخن بسیار کوتاه 
فرزندان  غذای  خودشان  کنند  سعی  مادران  و  کم(  و 
را درست کنند نه غذاهای آماده بازاری. هر چه غذای 
آماده بازار برای کودکان کمتر باشد بهتر است. مادران 
به خاطر داشته باشید که پس از پایان هر غذا، کودکان 
مسواک کردن و تمیز کردن دهان را فراموش نکنند.                       

                                       دکتر حسین اعتصام

مقرراتپارککردندرخیابانها؛

نصب تابلو پنچری جرم است

قابلتوجهمادران؛
مصرف کمتر غذاهای کنسروشده
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عبادت 
در خدمت به مردم نیز است

گروه فرهنگ: نخستین روز ماه شوال در فرهنگ اسالمی به عنوان 
به فطرت شناخته می شود. مسلمان در  بازگشت  عید فطر و جشن 
طول یک ماه روزه داری و ارتباط نزدیک با خدای متعال و استغفار از 
گناهان به تصفیه روح و جان خویش همت گماشته و از تمام آلودگی 
های ظاهری و باطنی که بر خالف فطرت آنهاست، خود را پاک کرده و 

به فطرت واقعی خود بر می گردند. 

ابعاد اقتصادی و اجتماعی عید فطر: 
پرداخت  به  توان  می  فطر  عید  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد  درباره 
زکات فطره به عنوان عاملی ارزشمند برای فقرزدایی، توسعه اقتصادی 
و حل مشکالت اجتماعی در جامعه اسالمی اشاره کرد. افزون بر اینکه 
زکات  برای  نیز  دیگری  مصرف  موارد  مستمندان  به  کمک  کنار  در 
فطره در اسالم منظور شده که از جمله آن ها احیای روحیه همیاری 
مسلمانان  فرهنگی  و  درمانی  بهداشتی،  وضع  به  رسیدگی  تعاون،  و 
با همنوعان خویش مستحکم  انسان  ارتباط  زکات  پرداخت  با  است. 
تر می شود و در واقع اهل یقین زمینه رشد و هدایتی را که در ماه 
باید دانست عید فطر روز  رمضان پیدا کرده است، تکمیل می کند. 

خیرات عمومی برای مسلمانان به شمار می رود. 
وحدت مسلمانان در عید فطر:

 اجتماع روز عید فطر می تواند در پیوند و همدلی مسلمانان نقش 
آفرین باشد. آنان در گردهمایی روز عید فطر و قرار گرفتن در کنار 
هم، از نظرات، مشکالت و گرفتاری های همدیگر آگاه می شوند. عید 
فطر همچنین حکایت از پیوند معنوی انسان با خدای خویش دارد و 

از طرف دیگر حکایت گر ارتباط وی با هم کیشان خود است. 
به  را  معنوی  های  درس  بهترین  فطر،  عید  نماز  های  خطبه 
می  دعوت  یکرنگی  و  وحدت  به  را  آنان  و  آموزد  می  نمازگزاران 
کند. این نماز در واقع فراخوانی برای درک و گسترش فضیلت های 
اسالمی است که مسلمانان با عالقه ای فراوان در آن شرکت می کنند 

و از تعالیم آسمانی اش بهره مند می شوند. 
که  است  کسی  عید  »این  فرماید:  می  باره  این  در  علی)ع(  امام 
خدا روزه اش را پذیرفته و نماز او را ستوده است و هر روز که خدا 
ماه  یک  پایان  در  داران  روزه  است.«  عید  روز  آن  نشود،  نافرمانی 
عبادت و بندگی با ضیافت الهی وداع می کنند و در جوار رحمت حق 
به سعادت ابدی و جاودان می رسند و پاداش صبر و اطاعت خویش را 

از خالق بی همتا می گیرند.
روز عید، روز عمل است: 

مام موسی صدر درباره انسان رمضانی و کسی که یک ماه بندگی 
را پشت سر گذاشته می گوید: »هدف از این عبادات یک ماه، پس از 
عید است. ماه رمضان، ماه آماده سازی و روز عید، روز عمل است و 
در روز عید انسانی جدید زندگی تازه خویش را آغاز می کند. انسان، 
انسانی که خدا می خواهد و اسالم می خواهد تربیت کند. مسلمانی 
که می تواند درد و رنج فقیران، گرسنگی همسایه و مشکالت مردم را 

ببیند و راحت زندگی کند، انسان مطلوب خدا نیست.
 اسالم می خواهد از ما انسانی بسازد که فراتر از ابعاد جسمانی اش 
به مردم و  را در کمک و خدمت  انسانی که عبادت خدا  رفتار کند. 
نیازمندان می بیند. پس مشی و خط انسان پس از عید فطر تالش 
و عمل است آن گونه که خدا خواسته برای ساختن جامعه ای بهتر، 

برای رسیدگی به حال و احوال نیازمندان و ...«

   معرفت

ویژه

ساعات کاری مرکز واکسیناسیون کرونا  
نسیم امید: دکتر محمدموقری پور، معاون بهداشتی دانشکده 
علوم پزشکی گفت: همکاران واکسیناتور ما جهت تزریق واکسن 
کرونا همه روزه حتی در روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 19 
پذیرای سالمندان باالی 80 سال در محل تاالر حکیم واقع در 
ابتدای خیابان امیرکبیر جنب درمانگاه فرهنگیان هستند. وی  
افزود: سالمندان باالی 80 سال می توانند در ساعات اعالم شده 

با مراجعه به این مرکز در مقابل بیماری کرونا واکسینه شوند. موقری پور ادامه داد هنگام 
مراجعه حتماً کارت ملی و یا شناسنامه سالمند عزیز را به همراه داشته باشند تا وقفه 
ای در فرایند واکسیناسیون به وجود نیاید و به زودی واکسیناسیون سایر گروه 
های هدف هم با اعالم وزارت بهداشت و ارسال پیامک به این عزیزان آغازمی شود.

کار شورای نگهبان نظارت است نه قانون گذاری!
ابالغیه ی  درباره ی  وکیل  احمدی،  نعمت  نیوز:  انصاف 
اخیر شورای نگهبان از بعد حقوقی گفت: تا به حال آنچه از 
علم حقوق خوانده ام احتماالً اشتباه بوده است. کار شورای 
نگهبان قانون گذاری، حتی اعالم شفاف سازی درباره ی 
انتخابات  بر  باید  انتخابات نیست. شورای نگهبان صرفاً 
نظارت داشته باشد. این نظارت از مجلس سوم به نظارت 
استصوابی و از تعیین صالحیت به احراز صالحیت تبدیل شد. از نظر حقوقی شورای 
نگهبان نمی تواند برای خودش قانون وضع کند، در حقیقت نگهبان قانون اساسی 

است باید حرمت امامزاده را نگه دارد. در نهایت من نفهمیدم این قانون است 
یا آیین نامه؟ 

استفاده از دور کند کولرها
سخنگوی  رجبی مشهدی،  مصطفی  کرمان:  فردای 
صنعت برق با اشاره به رشد 22 درصدی مصرف برق در 
کشور، گفت: به دلیل کاهش بارندگی ها و خالی بودن 35 
درصد از حجم سدهای کشور، در ساعت های پیک حدود 
چهار هزار مگاوات از تولید نیروگاه های برق آبی را در اختیار 

نداریم و دچار کمبود در تولید برق هستیم. وی تاکید کرد: »کلید گذر از تابستان امسال 
با رعایت دمای 25 درجه در کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی و استفاده 
نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعت اوج مصرف است که به راحتی توسط همه ی 
هموطنان قابل اجراست«. رجبی بیان کرد: »امسال برای هر استان سقف مصرفی در 

نظر گرفته شده و این برنامه به استانداران ابالغ شده است«.

)

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

نسیم سالم

09162756265 

بهبهانهششمیندورهانتخاباتشوراها؛
مبهم بودن محدودۀ اختیارات شوراها  

بحث  شوراها  مورد  در  قابل توجه  بحث های  از  یکی  شهر:  گروه 
نوع  در چه  را  وظایف شوراها  قانون،  اختیارات شوراهاست.  و  وظایف 
و با چه حد از گستردگی دیده است ؟ چنین مسائلی اگر در آستانه 
انتخابات شوراها به شکلی شفاف و روشن مطرح نشود چه بسا باعث 
تداخل تصمیم گیری ها شود؛ چرا که انتخابات بدون آگاهی، انتظارات 
باالیی نیز ایجاد می کند. افزایش تشنج ها نتیجه مشخص نبودن وظایف 

و اختیارات است.
وظایف شوراهای اسالمی شهر عمدتاً در قانون مصوب سال 1375 
در ماده 71 آمده است. اما وظایف شوراهای شهر محدود به آنچه در 
این قانون تصریح شده است، نمی شود. عالوه بر این ماده و بندهایش، 
شورای شهر جانشین انجمن شهر نیز هست و وظایف این انجمن نیز به 

وظایف مصّرح در قانون 1375 اضافه می گردد.
مسائل  با  ارتباط  در  که  شهر  اسالمی  شورای  وظایف  از  بخش  آن 
آمده  مذکور  مادۀ   7  ،٦  ،5  ،4  ،3  ،2 بندهای  در  است  شهر  عمومی 
است.از بند 8 به بعد ماده 71 قانون مصوب 1375، وظایف اختصاصی 

شورای شهر در مورد شهرداری آغاز می شود.
قانون اساسی موقعیت همکاری شوراها را از نظر آنکه نهادی است که 
می تواند همکاری مردم را در حد نیاز مدیریت ها فراهم کند، پیش بینی 
کرده است. در بند 2 ماده 71 بررسی و شناخت کمبودها و ... ذکرشده 
و در بند 3، نظارت بر حسن اجرای مصوبات... در امور شهرداری و سایر 
سازمان های خدماتی پیش بینی شده است. در بند 4 همین ماده جلب 
بند  پنجمین  در  و  دانسته شده  وظیفه شورای شهر  مردم،  همکاری 
بر برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم تأکید شده است. بند ٦ به 
هماهنگی با دستگاه های ذی ربط در خصوص گسترش مراکز تفریحی، 
ورزشی و فرهنگی و بند 7 به فعالیت در خصوص تشکیل انجمن ها و 
نهادهای اجتماعی و ... اشاره دارد. این ها وظایف بسیار متنوعی هستند 
که بایستی با توافق دستگاه های ذی ربط صورت گیرد. بدین معنا که 
شورا عماًل و رأساً نمی تواند وارد کار شود مگر آنکه دستگاه های مربوطه 

خواهان جلب همکاری آن باشند.
اما از بند هشتم به بعد که وظایف اختصاصی شورای شهر در مورد 
شهرداری آغاز می گردد، برای شورای شهر موقعیت بسیار باالیی ترسیم 
محلی  پارلمان  یک  نقش  واقع  در  شهر  شورای  پس  این  از  می شود. 
را بازی می کند. شهرداری یک سازمان عام المنفعه غیردولتی است و 
اینجا  ارائه خدمات به عهده دارد. در  از لحاظ  نیز  وظایف متنوعی را 
شورای شهر اوالً بر حسن اداره، حفظ سرمایه و دارایی های شهرداری، 
اعم از منقول و غیرمنقول، نظارت کامل دارد و ثانیاً همۀ آیین نامه هایی 
شهر  شورای  می کند.  تصویب  کند،  تهیه  قانوناً  باید  شهرداری  که  را 
بودجه شهرداری را نیز هم به معنای خاص و هم به معنای عام، تصویب 
انجام شود و چقدر  باید  اینکه چه کاری در چه زمانی  یعنی  می کند. 
برای آن کار پول هزینه شود. وظایف دیگری مانند تصویب معامالت 
شهرداری، پرداخت وام، اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداری، وضع 
عوارض، نظارت بر امور همۀ تماشاخانه ها، سینماها و اماکن عمومی، 
اداره  بر  نظارت  غیرمحصور شهری،  اراضی  برای  الزم  مقررات  تعیین 
نام گذاری معابر، میادین و  گورستان ها، حفاری معابر و توسعه آن ها، 
کوچه ها، تصویب نرخ کرایۀ وسایل نقلیه درون شهری و نرخ خدمات و 

... نیز طبق پیش بینی قانون بر عهده شورای شهر است. 

پلمب باشگاه های متخلف بدون اخطار 
اداره ورزش: اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان 

با صدور اطالعیه ای از برخورد بدون اغماض با باشگاه های 
ورزشی ناقض دستورات ستاد استانی مقابله با کرونا خبر داد. 
بنابر گزارش روابط عمومی این اداره، با توجه به رنگ بندی 
شهرستان سیرجان و ممنوعیت فعالیت باشگاه های ورزشی 
به دستور ستاد مقابله با کرونای استان، از روز شنبه باشگا های ناقض این دستورات، 
بدون اخطار یا تذکر، پلمب خواهند شد. این تصمیم پس از گالیه شدید ستاد کرونای 
استان نسبت به بی توجهی برخی از باشگاه های ورزشی سیرجان به دستورات ابالغی 

اتخاذ شده است.

چرای 
گوسفندان
 در بلوار

 شیخ فضل اله 
)امام زاده 
احمد)ع((

هفته گذشته 
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