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  خبر  2

برخوری، فرمانده تیپ صاحب الزمان سیرجان:

تامین امنیت و محرومیت زدایی 
تیپ در جنوب شرق

تیترها

  خــبر  2

راه اندازی کانون های فوتبال در محالت  
 آخـــر  2

 آخـــر  2

رمضان نژاد، سرپرست فرماندهی انتظامی 
در تشریح برنامه های هفته ناجا عنوان کرد:

پلیس هوشمند، امنیت پایدار

جنگ قدرت 
برای انتخاب استاندار

رسانه جامعه مدنی اسالمی

فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری در سیرجان عنوان کرد؛ 

مرمت بازار سیرجان را باید شهرداری شروع کند

  شهر  3 آخـــر  2

سجادی، وزیر ورزش در سیرجان:

 فعالیت های مجموعه  ی گل گهر 
در عرصه ورزش قابل تحسین است

آژ، مدیر گروه سالمت خانواده معاونت بهداشتی:

بهره مندی عادالنه هم سنین
 از فناوری دیجیتال

  خــبر  2

نسیم امید: بعد از انتخاب حجت االسالم رئیسی به عنوان ریاست جمهوری 
دولت سیزدهم، تغییر و تحوالت مدیریتی در کشور شروع شده است. البته 
تغییر و تحوالت مدیریتی بعد ازهر انتخابات روال طبیعی است و انتقادی به 
آن وارد نیست زیرا هر دولتی طبق شعارها، برنامه ها و اهداف خودش باید 
مدیران همسو را انتخاب کند تا بتواند به آن برنامه ها جامه عمل بپوشاند...

 شهر شهر  33

هفته نامه نسیـم امید

  نسیم امید: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به مناسبت روز گردشگر در سفر یک روزه خود به سیرجان از یک سری آثار تاریخی سیرجان بازدید و در جلسه 
ای با حضور فرماندار ویژه شهرستان، معاونان وی و فعاالن عرصه گردشگری شهرستان  به مشکالت این عرصه پرداخت فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

استان در نشست با فعاالن گردشگری شهرستان سیرجان گفت: باید محیط گردشگری را توانمند کرد...

کاهش عرض معابر و آسیب به درختان توسط شهرداری؛

خراب کردن خیابان غفاری 



2 نسیـم امیدخبـرخبر

سرپرست فرماندهی انتظامی در تشریح برنامه های هفته ناجا عنوان کرد:

پلیس هوشمند، امنیت پایدار
خبر:  گروه 
فرمانده  سرپرست 
انتظامی سیرجان، با 
به شعار هفته  اشاره 
ناجا با عنوان »پلیس 
امنیت  هوشمند، 
های  برنامه  پایدار«  
این فرماندهی از 17 

مهر ماه تا 23مهر ماه  را تشریح کرد. 
ناجا  هفته  در  گفت:  باره  اين  در  نژاد  منصوررمضان  سرهنگ 
مغتنمی  فرصت  امنیت  و  نظم  از حافظان  تکريم  و  تقدير  ضمن 
است برای معرفی عملکرد و فعالیت های پلیس تا اقدامات انتظامی 
و جلوه های اجتماعی ناجا و شاخصه های برنامه های سالیانه در 
راستای توسعه امنیت و آرامش جامعه با همفکری صاحب نظران، 
به  اجتماعی  اقشار  ساير  و  معتمدين  دانشگاهیان،  انديشمندان، 

عموم مردم معرفی شود.
وي با تاکید بر تعامل، همکاری و جلب اعتماد عمومی و مشارکت 
همه دستگاه های دولتی و غیردولتی، سمن ها و اقشار اجتماعی 
در تأمین نظم و امنیت جامعه اظهار داشت:  الزمه اين مهم معرفی 
هوشمندی، چهره علمی، تخصصی، دانش بنیانی و حرفه ای گرايی 

پلیس به عنوان حافظ نظم و امنیت در جامعه است.
اين مقام انتظامي ادامه داد: ستاد برگزاری هفته ناجا در مقام 
عمل با توجه به منويات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا 
حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( در راستای تحقق امنیت 
پايدار با تولید، پشتیبانی ها؛ مانع زدايی ها همه  اقشار اجتماعی 
با دستگاه های دولتی تالش دارد تا نعمت بزرگ الهی امنیت به 

بهترين شکل تأمین شود.
سرهنگ رمضان نژاد تصريح کرد:  از دستورالعمل جامع اجرايی 
هفته ناجا سال جاري از سوي مرکز تهیه و تنظیم و براي اجرا 
با رعايت اصل صرفه جويی،کاهش هزينه ها، اجرای برنامه های 
موثر، اثربخش، پرمخاطب فراگیر و همچنین رعايت پروتکل های 
بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع ويروس منحوس کرونا به 

رده ها ابالغ شده است.
سرپرست فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان مهم ترين هدف 
برگزاري هفته ناجا را تقدير از خدمتگزاران مردم در نیروي انتظامي 
عنوان کرد و گفت: تجلیل از کارکنان خدوم ناجا، بازنشستگان و 
هوشمندی  و  آمدی  روز  توانمندی،  اقتدار،  نمايش  پیشکسوتان، 
پلیس، ارتقاء فرهنگ ايثار و شهادت با ارج نهادن به خانواده معظم 
شهدا و مقام شامخ ايثارگران ناجا در دفاع از حريم نظم و امنیت، 
معرفی ابعاد مسئولیت، فعالیت ها و خدمات پلیس به مردم، تبیین 
و تشريح نقش و سهم مردم در تولید،حفظ و ارتقاء امنیت، تبیین 
و تشريح رويکرد جامعه محوری پلیس برای مردم، تقويت روحیه 
و التزام عملی به قانون، قانونمندی و فرهنگ خود کنترلی، تقويت 
متقابل رابطه معنادار مردم با پلیس و بالعکس، تبیین نقش پلیس 
در پیشگیری انتظامی و اجتماعی با اولويت سالمت و امنیت، ارتقاء 
احساس امنیت در بین شهروندان و توسعه فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی در جهت مقابله با توطئه تهاجم فرهنگی دشمنان نظام و 

انقالب از ديگر اهداف برنامه هاي هفته ناجا در سال جاري است.

در اولین نشست مدیرعامل باشگاه نظم آوران مطرح شد:

به قهرمانی در لیگ برتر فکر می کنیم
گروه خبر: نشست خبری مدیرعامل باشگاه و سرمربی تیم 
بسکتبال نظم آوران به همراه رییس هیات بسکتبال سیرجان 
لیگ  در سوپر  نظم آوران  بسکتبال  تیم  روند حضور  پیرامون 

کشور هفته گذشته برگزار شد.
وحید ايران نژاد، مديرعامل باشگاه نظم آوران در آستانه حضور 
تیم بسکتبال در لیگ برتردر اين جلسه بیان کرد: تیم بسکتبال 
نظم آوران از دو فصل گذشته طی حضور در لیگ دسته يک، 
و  انگیزه  ايجاد  با  بومی  بازيکنان  با  و  کرد  آغاز  را  خود  کار 
استعداد و انديشیدن صعود به لیگ برتر، به مسابقات سوپرلیگ 
کشور راه پیدا کرديم و امسال با تقويت کادرفنی و بازيکنان، با 

قدرت و تالش، اولین حضور خود را تجربه خواهیم کرد.
پايه گذاری  و  مستمر  و  هدفمند  برنامه  افزود:  ادامه  در  او 
منطقی و استاندارد از اهداف کلی باشگاه نظم اوران است و با 
جايگاه  تومان،  میلیارد  مناسب ۰  بودجه بندی  با  هدف گذاری 
مطلوبی را در نظر داريم و با بیش از ۴۰درصد بازيکنان بومی، 

برای رسیدن به موفقیت برنامه ريزی کرده ايم.
مديرعامل باشگاه نظم آوران اضافه کرد: ما در ۵ سال آينده 
سیرجان  شنید؛  خواهیم  بومی  بازيکنان  از  زيادی  حرف های 
شهر ورزشی با زيرساخت های مناسب است که می تواند فرصت 
بزرگ برای ورزش اين شهر ايجاد کند؛ تیم بسکتبال نظم آوران 
شرايطی دارد که شانس قهرمانی را برای خود در نظر گرفته و 
با اين هدف که در لیگ برتر حضور پیدا خواهیم کرد؛ همچنین 
با مجوز  برنامه های داريم و امسال  نیز  بانوان  در بحث ورزش 

کمیته فنی در لیگ دو حضور خواهیم داشت.
علی آرزومندی، سرمربی تیم بسکتبال نظم آوران، در ادامه 
کشور  لیگ  سوپر  در  حضور  برای  پیوسته  روند  نشست  اين 
باشگاه  مجموعه   ديدگاه  را  مناسب  پايه گذاری  و  ساختار  با 
نظم آوران  بسکتبال  تیم  موفقیت  گفت:  و  دانست  نظم آوران 
در لیگ برتر، موفقیت من است؛ بايد به جوانان فضا داد؛ زيرا 
پايه گذاری  با  که  دارد  وجود  سیرجان  در  مستعدی  بازيکنان 
مداوم و سخت، اين بازيکنان قطعاً نتیجه خواهند گرفت و اين 
جوانان آينده ای درخشان برای بسکتبال سیرجان رقم خواهند 

زد.

گروه خبر: نشست خبری فرماندهی تیپ صاحب الزمان 
مقدس   دفاع  هفته  مناسبت  به  رسانه  اصحاب  حضور  با 

برگزارشد.  
سرتیپ دوم پاسدار روح ا... برخوری، در اين نشست با 
اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: با پايان جنگ، ماموريت 
در  با حضور  بلکه  نرسید  پايان  به  پاسداران  نیروی سپاه 
بخش های مختلف کشور در زمان های حساس به ارائه 
ديگر  در  تکاور  تیپ  فرماندهی  سردار  پرداخت.  خدمت 
صحبت های خود به کارهای تیپ تکاور صاحب الزمان در 
منطقه جنوب شرق پرداخت و افزود: با اعزام نیروهای خود 
به منطقه به مدت سه سال در بحث تامین امنیت حفاظت 
زدايی  محرومیت  بحث  در  همچنین  و  مرزی  خط  از 
باعث  سربلندی  و  موفقیت  که  داديم  انجام   را  کارهايی 

کسب رضايت مقام معظم رهبری و مسئوالن سپاه شد.
محرومیت  بحث  در  کرد:  اضافه  برخوری  سردار    

زدايی با هماهنگی با مردم منطقه و سران طوايف 
های  بسته  صورت  به  رسانی  کمک  و  شناسايی  با 
معیشتی، ساخت چندين منزل مسکونی، ساخت و 
احیا چندين مدرسه يادگار خوبی از شهر سیرجان و  
سربازان تیپ صاحب الزمان در منطقه گذاشته  جای 

گذاشته شد.
 همچنین حجت االسالم عباس جهانديده، نماينده 
ولی فقیه در تیپ صاحب الزمان نیز با اشاره هفته 
اعتقادی  آمادگی  ما  بیان کرد:  شعار  دفاع مقدس 
تربیت  برنامه های سپاه  تر  بیش  و  است  نظامی  و 
محور هستند که بايد در اين زمینه تالش کنیم تا 

به جوانان کارها، رشادت ها و رفتاری که رزمندگان دفاع 
مقدس داشتند، آموزش داده شود. او در ادامه به جايگاه 
روحانیون در دفاع مقدس پرداخت و گفت: روحانیت در 
ايفای  شکل  سه  به  و  بودند  مردم  کنار  در  مقدس  دفاع 

نماز  برگزاری  ها؛  آن  کار  از  بخش  يک  که  کردند  نقش 
و کارهای  فرهنگی در سنگر ها بود، برخی بدون معرفی 
و  داشتند  حضور  جبهه  در  جهاد  و  رزم  منظور  به  خود 

برخی از روحانیون در هر دو بخش فعالیت می کردند.

فرهنگی،  میراث  مدیرکل  خبر:  گروه 
به  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
یک  سفر  در  گردشگر  روز  مناسبت 
روزه خود به سیرجان از یک سری آثار 
جلسه  در  و  بازدید  سیرجان  تاریخی 
شهرستان،  ویژه  فرماندار  حضور  با  ای 
گردشگری  فعاالن عرصه  و  وی  معاونان 
عرصه  این  مشکالت  به  شهرستان  

پرداخت.
میراث  مديرکل  فعالی،  فريدون 
دستی  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی، 
گردشگری  فعاالن  با  نشست  در  استان 
محیط  بايد  گفت:  سیرجان  شهرستان 
گردشگری را توانمند کرد و در اين مسیر 
همکاری همگانی الزم است چون منابع 
گردشگری  های  طرح  جوابگوی  دولتی 

در اين استان نیست.
بايد  سیرجان  در  گفت:   ادامه  در  او 
بادگیر چپقی يک محور فرهنگ و هنر 
فرهنگی  محورهای  برای  و  شود  تبديل 
را  موضوعات  اينگونه  که  داريم  مشاور 
هر  کرد:  اضافه  فعالی  کند.  می  بررسی 
آمادگی  ما  دارد   تاريخی  خانه  کس 
او  به  بالعوض  و کمک های  تسهیالت  

را داريم. 
فعالی  همچنین 
اين  حاشیه  در 
پاسخ  در  جلسه 
خبرنگار  سوال  به 
نسیم  نامه  هفته 
خصوص  در  امید، 
بازار  مشکالت 
تاريخی سیرجان که 
ها  وعده  به  توجه  با 

کاری  شد  بسته  که  هايی  تفاهمنامه  و 
جلسات  در  گفت:  است،  نگرفته  صورت 
فرهنگی  میراث  فنی  کمیته  مختلف 
برای  اجرای  ريز  و  شد  بررسی  مختلف 
شد  داده  ها  آن  به  تأسیسات  کانال 
که  کرد  تايید  را  طرح  فنی  شورای  و 
شهرداری قرار بود اجرا کند و از طرفی 
برای  را  الزم  همکاری  قبل  سنوات  در 
مرمت سقف بازار داشتیم که در بازديدی 
بازديد  بازار   از  سیرجان  به  قبل  سفر 
بادگیر  خصوص  در  ادامه  در  او  کردم. 
بايد  و  شده  مرمت  ملک  افزود:  چپقی 
مالک از آن مراقب کند و بادگیر چپقی 
و  گیرد  قرار  مجموعه  يک  در  جز  يک 

اجزای اطراف آن نیز با آن مرتبط باشند 
که طرح گذر فرهنگ هنر اجرا شود.

ويژه  فرماندار  الدينی،  بهاء  سهراب 
شهرستان سیرجان بیان کرد: اگر درياچه 
بود  ديگر  کشورهای  در  سیرجان  نمک 
می  کسب  درآمد  آن  از  دالر  میلیاردها 
ما  شهرستان  در  متاسفانه  اما  کردند 
موارد زيادی هستند که به آن ها اهمیت 
بحث  در  خداراشکر  و  شود  نمی  داده 
مختلفی  های  برنامه  گلیم  شهرجهانی 
برای تکمیل زيرساخت های حوزه فرش 

در شهرستان در دست اقدام داريم. 
بحث  در  محدوديتی  هیچ  گفت:  او 
گردشگری  حوزه  به  تسهیالت  اعطای 

 ۶ حدود  تا  و  نداريم  شهرستان  در 
شهرستان  در  توانیم  می  تومان  میلیارد 
دارم  که  خواهشی  و  کنیم  پرداخت 
به  را  خود  مشکالت  گردشگری  فعاالن 
فرمانداری اعالم کنند تا جايی که توان 
کنیم،  پیگیری  آن  حل  برای  هست  ما 
حوزه  در  شهرستان  های  ظرفیت  چون 
صنايع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 

دستی بسیار خوب است.
میراث  اداره  ريیس  جعفری  ا...  نبی 
فرهنگی شهرستان نیز در حاشیه افتتاح 
آباد  حسین  در  پارسه  گردشگری  طرح 
بخش پاريز گفت: اين طرح گردشگری با 
حجم سرمايه گذاری 1۵ میلیارد تومان 
مساحت  با  و  خصوصی  بخش  توسط 
و  هزار  يک  زيربنای  و  مترمربع  هزار   2
2۰۰ متر مربع در دوطبقه و اشتغال 21 
نفر به بهره برداری رسید. او با اشاره به 
پروتکل های  رعايت  لزوم  و  کرونا  شیوع 
بهداشتی، ادامه داد: تا پايان امسال چند 
پروژه مهم و کلیدی که نقش موثری در 
رونق صنعت توريسم و اشتغالزايی دارند 

در سطح شهرستان افتتاح می شود.

شنبه 10 مهر 1400، شماره 294 ، سال ششم

برخوری، فرمانده تیپ تکاور صاحب الزمان سیرجان در نشست خبری مطرح کرد؛

تامین امنیت و محرومیت زدایی تیپ در جنوب شرق

در جلسه مدیرکل میراث فرهنگی با فعاالن گردشگری سیرجان عنوان شد؛ 

مرمت بازار سیرجان را باید شهرداری شروع کند

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای منصور سیوندی نسب با ارائه دو برگ استشهادیه از 
دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 7568 
فرعی از 2313 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم/ آقای منصور سیوندی نسب ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدت 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 

شنبه: 1400/07/10- محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



بهره مندی عادالنه هم سنین از فناوری دیجیتال
رقیه آژ: اول اکتبر مصادف با نهم 
مهرماه همه ساله بعنوان روزجهانی 
بزرگداشت مقام سالمندان در کشور 
آحاد  سازی  و حساس  منظر  به  ما 
و  ها  چالش  خصوص  در  جامعه 
سالمندی  دوران  شايع  مشکالت 
معموالً هفته دوم مهرماه رابه عنوان 
ام  سالمندان  سالمت  ملی  هفته 

گذاری می نمايند.
 امسال با توجه به بیماری کرونا و ادامه دارشدن آن، قرنطینه 
معکوس سالمندان، انزوای بیشتر سالمندان، افسردگی و آسیب 
های روانی را در سالمندان ناشی از سوگ عزيزان با شعار »بهره 
به جوامع  از فناوری ديجیتال« توجه  مندی عادالنه هم سنین 
بشری به لزوم توانمندسازی و آموزش سالمندان به استفاده از 
نشان  علمی  تحقیقات  گرديد.  معطوف  ديجیتال  های  فناوری 
داد بیش از 9۰ درصد سالمندان می خواهند استقالل بیشتری 
کنند،  زندگی  خودشان  منزل  در  دارند  دوست  باشند،  داشته 
خريدهايشان را خودشان انجام دهند، روابط اجتماعی گسترده 
ای داشته باشند و... برای اينکه بتوانید اين شرايط را داشته باشند 
بهترين  توانمند. شايد  و هم  باشند  است که هم سالم  ضروری 
بحث اين حوزه، اصالح شیوه و سبک زندگی آن هم از سنین 

جوانی و میانسالی باشد تا ناتوانی های سالمندی کاهش يابد. 
 پیشامد همه گیری کرونا نشان داد سالمندان به عنوان آسیب 
پذيرترين گروه سنی )بیش از 7۰ درصد مرگ و میرهای ناشی 
بیشتر  نیازمند توجه  افتاد.(  اتفاق  از کرونا در جامعه سالمندی 
های  دستگاه  همه  حضور  که  هستند  بیشتری  توانمندسازی  و 
ها،  آموزش  به  سالمندان  جانبه  همه  سالمت  متولی  اجرايی 
ديجیتال  فناوری  حوزه  در  که  هايی  رسانی  اطالع  و  ساختارها 

برای سالمندان نیاز است برنامه ريزی کنند. 
با  و...  خیرين  ها،  سمن  خصوصی،  شرکتهای  راستا  اين  در 
کننده  کمک  توانند  می  اجتماعی  بازاريابی  بر  مبتنی  رويکرد 
باشند چرا که سالمندان به خاطر شرايط کرونا در خانه هستند و 
اهمیت دريافت خدمات آنالين، آموزش و مشاوره آنالين، استفاده 
از شبکه های مجازی برای ارتباطات اجتماعی بايد برايشان فراهم 

شود. 
به همین مناسبت پويش همگانی »من می توانم؛ هیچوقت برا 
ی يادگیری دير نیست« با دعوت همگانی به آموزش يک مهارت 
ديجیتال به سالمندان از روز اول هفته سالمند به مدت يکسال 
در نظر گرفته شده است و از همه خانواده ها درخواست می شود 
به اين پويش ملحق شود و دانش سالمندان خود را در خصوص 

تکنولوژی های ديجیتال به روز نمايند. 
و  آموزش  بخشی،  آگاهی  مستمر  بطور  هفته  اين  روزشمار 
و  مراقبت  اقتصادی،  و  اجتماعی  های  حمايت  تواتمندسازی، 
تأمین سالمت سالمندان و ايجاد محیط های دوستدار سالمند 
دارد.  تاکید  سالمندان  احترام  تکريم  توسعه  و  حفظ  با  همراه 
انتظار می رود متولیان دستگاه های مجری سالمت همه جانبه 
سالمندان با جديت و توان مضاعف در اجرای سازی سند ملی 
سالمت سالمندان همت نمايند تا شاهد ارتقاء وضعیت سالمت 

سالمندان و کاهش دغدغه های اين عزيزان باشیم.
                *مدیر گروه سالمت خانواده معاونت بهداشتی

یادداشت 3 شهر   نسیـم امید

اصولی  غیر  کارهای  داستان  شهر:  گروه 
تکرار  حال  در  معابر  برخی  برای  شهرداری 
اقدام  قبل  مدتی  شهرداری  است،  شدن 
سطحی  های  اب  هدایت  کانال  ایجاد  به 
خیابان غفاری کرد که باعث اعتراض برخی 
شهروندان شد که چرا زمانی خیابان جدول 
کشی است باید در کنار آن یک جوی برای 
حرکت  این  کرد؟  ایجاد  سطحی  های  آب 
شهرداری باعث کم عرض شدن خیابان می 
طرح  این  اجرای  از  پس  شهرداری  اما  شود 
اقدام به سنگ فرش پیاده رو می کند و به 
نوعی درختان چندین ساله را قصد دارد به 
این  که  دهد  انجام  ای  قطره  آبیاری  صورت 
در آینده باعث خشک شدن درختان، عدم 
امکان کاشت درخت جدید و فروکش کردن 

سنگ فرش خیابان می شود. 
گالیه اهالی از اجرای طرح غیر اصولی

چند سال پیش شهرداری اقدام به نوسازی 
است  ماهی  يک  حدود  کرد.  غفاری  خیابان 
برداشتن  به  اقدام  مجددا  شهرداری  که 
جداول خیابان غفاری کرده تا مسیری برای 
هدايت آب های سطحی ايجاد کند و با اين 
صدای  و  شده  کاسته  خیابان  عرض  از  کار 
برخی اهالی و کسبه را بلند کرده و با نحوه 

اجرای آن مشکل دارند.
در  خیابان  اين  اهالی  از  يکی  نژاد  ايران   
اين باره به نسیم امید گفت: از حدود چندماه 
قبل شهرداری اقدام به گودبرداری و جدول 
گذاری مجدد کرده، اگر در لحظه گودبرداری 
اينجا بوديد متوجه می شديد که به درختان 
آسیب می رساند چون حفاری نسبتا عمیقی 
بود. او در ادامه افزود: از روزی که اين کار را 
کردند  اعتراض  کسبه  از  خیلی  دادند  انجام 
از  شود  می  بسته  ها  آن  مغازه  مسیر  که 
طرفی گردخاک وسايل آن ها را خراب می 

کند. 
اين همشهری ادامه داد: اين طرح برای آب 
های سطحی زدند، اما نه تنها کمک کننده 
فاضالب  بوی  آب  شدن  جمع  با  بلکه  نبود 
طرفی  از  و  دهد  می  آزار  را  شهروندان  آن 
سنگ  را  روها  پیاده  دارد  قصد  شهرداری 
فرش کند و که با اين کار درختان به مرور 
خشک می شوند چون آب خوب به پای آن 

ها نمی رسد.
باره  اين  در  ادامه  در  کسبه  از  ديگر  يکی 

گفت: موقع کندن زمین، ريشه 
تا  و  برخی درختان آسیب ديد 
که  بود  بزرگی  چاله  روز  چند 
گذاشتند  فلزی  پل  از  کسبه 
برای  بتوانند  ها  مشتری  تا 
خريد به آن ها مراجعه کنند و 
شهرداری هر دفعه يک برنامه و 

يک کاری انجام می دهد.
طرح  اين  با  کرد:  اضافه  او   
شهرداری عرض خیابان کوچک 
خیابان  برای  که  است  شده  تر 
مشکل  غفاری  مثل  شلوغی 
ايجاد می کند، همچنین  برای 
گزاری  لوله  درختان  آبیاری 
درختانی  برای  که  کردند 
فايده  کار  اين  بزرگ  و  قديمی 
يک  تا  باشین  مطمئن  و  ندارد 
سال ديگر اکثر درختان خشک 

می شود.
دوباره کاری به جیب 

پیمانکاران 
کارشناس  صادقی،  سعید 
اين  طراحی کالبدی شهری در 

رابطه بیان داشت: سوال پیش می آيد مگر 
مکی  سطحی  آب های  هدايت  کانال  تجربه 
شیب  در  که  نداريد  را  امام  خیابان  و  آباد 
محل  سیدالشهدا  حمزه  بلوار  دست  پايین 
شده  نامطبوع  بوی  پشه،  لجن،  شدن  جمع 
اجرا  به  مجددا  را  اشتباه  تجربه  چرا  است 
بايد مستقیم  ايد؟ فاضالب سطحی  گذاشته 
شهری  فاضالب  آوری  جمع  سیستم  وارد 
شود چرا لقمه را دور دهان چرخ می دهیم؟ 
چه مقدار هزينه دوباره کاری بیت المال بابت 
اين تجربه غیر اصولی به پیمانکاران پرداخت 
می شود؟  موضوع بعد الين درختان، اينکه 
جهت عريض تر کردن محور پیاده اين لبه را 
ايد  نظر گرفته  در  پیاده هم سطح  عابرين  با 
می شود  طرح  اينچنین  سوال  نیست  حرفی 
برای جايگزينی آن  اگر درختی خشک شد 
اجرا  نحوه  به چه  و  داريد؟  پیشنهاداتی  چه 

خواهد شد؟
در  شهرسازی  حوزه  کارشناس  اين   
موضوع  اين  برای  پیشنهادش  خصوص 
به جای درنظر  گفت: کارشناسان شهرداری 
احداث  فکر  به  بايست  می  کانال  گرفتن 

مکث  فضاهای  باشید،  سوار  دوچرخه  الين 
تعامل  و  نشستن  محل  گرفتید،  می  درنظر 

اجتماعی طراحی میشد مسیر عبور معلوالن 
هزينه  بجای  شد،  می  طراحی  نابینايان  و 
رنگهای  از  استفاده  برداری  آوار  و  تخريب 
تیرهای  شهری،  رنگ  های  پالت  شهری، 
روشنايی مدرن و شیک در دو ارتفاع سواره و 
پیاده طراحی و احداث می شد و... امیدوارم 

اينچنین  طراحی  از  قبل  که  برسد  روزی 
پروژه های عمرانی قبل از آن با کارشناسان 
حوزه طراحی شهری، معماری منظر، عمران 
راه و... مشورت شود و نظرات آنها در طراحی 

مورد استفاده قرار گیرد.
موضوع خیابان غفاری را 

پیگیری می کنیم
حسن خدامی، رئیس شورای شهر سیرجان 
در  اينکه  بیان  با  اين طرح  باره جزيیات  در 
جدول  و  سطحی  های  آب  هدايت  بحث 
ها يک سری مشکالت وجود  کشی خیابان 
و  آسفالت  زيرسازی  با  همزمان  که  داشت 
پیاده روها شهرداری اقدام به مناسب سازی 
ا...  آيت  خیابان  در طرح  گفت:  کرد،  ها  آن 
غفاری مشکلی وجود دارد، درختان در يک 
مسیر نیستند و در آينده دچار مشکالتی می 
کارشناسان  به  کار  شروع  ما  را  اين  و  شود 

شهرداری گوش زد کرديم.
جوی  چرا  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  او   
سازی  مناسب  و  بندی  شیب  را  قبلی  های 
با اين طرح هم عرض خیابان کم  نکردند و 
و از طرفی مسیر آب درختان بسته شده که 

می  درختان  شدن  خشک  باعث  آينده  در 
بزرگ  شهرهای  در  طرح  اين  افزود:  شود؟ 
اجرا شده اما به اين صورت که اطراف درخت 
برای سنگ فرش خیابان مسدود نشود و بايد 
باشد که  اطراف درخت مثل گذشته خاکی 
زمان آبیاری تغذيه شود، اما جوی جدا برای 
هدايت آب های سطحی اين بود که درختان 
عبور  برای  دارند،  قوی  های  تنه  دلیل  به 
آب سطحی مثل برخی قسمت های سردار 
جنگل به مشکل بر می خوردند و حتی در 
خیابان شريعتی جوی قبل را کمی بزرگ تر 
و شیبب بندی کردند که آب با سرعت تند 
فايده  درختان  برای  باز  و  کند  می  حرکت 

ندارد.
حسن خدامی در ادامه افزود: اوايل شروع 
با  کرديم  بیان  و  داديم  را  تذکر  اين  کار 
شود  اجرا  طرح  کارشناسان  نظر  از  استفاده 
که آسیبی به درختان نرسد و باز اين موضوع 

را پیگیری می کنیم. 
طرح پر از ایراد خیابان غفاری 

به نظر می رسد طرح جديد خیابان غفاری 
دارای ايرادات اساسی است و جلو تکرار آن 
از جمله کاهش عرض خیابان،  گرفته شود: 
نزديک  آينده  در  که  سیمانی  کانال  ايجاد 
محل فاضالب شده و بوی گند آن اهالی را 
دچار مشکل می کند، عدم امکان استفاده از 
کاشت  امکان  عدم  درختان،  برای  باران  آب 
درختان جديد، خشک شدن درختان قديمی 
لوله  رو  پیاده  اجرای  برای  شهرداری   ... و 
کشی کرده که درختان آبیاری شوند اما اين 
و  ضربات  و  کاری  سیمان  اثر  در   درختان 
صدماتی که در انجام جوی سازی و جدول 
شده  وارد  درخت  ريشه  و  تنه  به  ها  کشی 
پذير  آسیب  مختلف  نقاط  آن  از  را  درخت 
رو  پیاده  کردن  فرش  سنگ  با  که  کرده 
اطراف درخت بسته می شود و آب به مقدار 
الزم به ريشه درخت نمی رسد که به مرور 
آن  اطراف  فرش  گرفتن سنگ  قرار  با  زمان 
درخت از قسمت آسیب ديده که به مراتبط 

دچار بیماری شده و خشک می شود. 
ها  کشی  جدول  گونه  اين  جلوی  چنانچه 
نظر  بدون   مسلما  که  های  کشی  جوی  و 
کارشناسان مربوطه صادر شده، گرفته نشود 
شاهد خشک شدن خیلی از درختان قديمی 

در سرتاسر اين خیابان خواهیم شد.

گزارشی ازکاهش عرض معابر و آسیب به درختان توسط شهرداری؛

خراب کردن خیابان غفاری 

شنبه 10 مهر 1400، شماره 294 ، سال ششم

 چه مقدار هزینه دوباره کاری بیت 
المال بابت این تجربه غیر اصولی به 

پیمانکاران پرداخت می شود؟  موضوع 
بعد الین درختان، اینکه جهت عریض 

تر کردن محور پیاده این لبه را با 
عابرین پیاده هم سطح در نظر گرفته 
اید حرفی نیست سوال اینچنین طرح 
می شود اگر درختی خشک شد برای 
جایگزینی آن چه پیشنهاداتی دارید؟ 

دوم



جنگ قدرت برای انتخاب استاندار
عنوان  به  رئیسی  االسالم  حجت  انتخاب  از  بعد  امید:  نسیم 
رياست جمهوری دولت سیزدهم، تغییر و تحوالت مديريتی در 
بعد  مديريتی  تحوالت  و  تغییر  البته  است.  شده  شروع  کشور 
به آن وارد نیست  انتقادی  و  انتخابات روال طبیعی است  ازهر 
بايد  خودش  اهداف  و  ها  برنامه  شعارها،  طبق  دولتی  هر  زيرا 
جامه  ها  برنامه  آن  به  بتواند  تا  کند  انتخاب  را  مديران همسو 

عمل بپوشاند.
های  نشست  استاندارد  انتخاب  برای  شود  می  شنیده   -1
نمايندگان  و  اصولگرا  سیاسی  گروههای  افراد،  توسط  مختلفی 
گويند:  می  ها  نشست  اين  منتقدان  است.  جريان  در  مجلس 
اين افراد می خواهند تالش کنند فرد مورد نظر خودشان را به 
کرسی استانداری بنشیند که بعداً اهداف خود را پیگیری کنند.

2- شنیده شده است انتخاب استانداران به نمايندگان مجلس 
قانون  خالف  و  است  بدعت  واگذاری  اين  است  شده  واگذار 
برای  مجلس  نمايندگان  است  قرار  اگر  قوا.  تفکیک  و  اساسی 
چی  کشور  وزيران  نقش  پس  بگیرند،  تصمیم  استان  مديريت 

است؟ تفکیک قوا چه معنی می دهد؟ 
3- طرح برخی گزينه ها توسط حامیان دولت سیزدهم، در قد 
داری سهم خواهی  نیستند. مملکت  استانداری کرمان  قواره  و 
که نیست. کرمان به عنوان پهناورترين استان کشور، با موقعیت 
اهمیت  دارای  استان  مشکالت  و  امکانات  و  خاص  جغرافیايی 
ويژه است و نیازمند استانداری قانون مند و با تجربه است. مگر 
شعار دولت رئیسی، دولت کار و کرامت و دولت انقالبی نیست. 
طرح برخی اسامی که در کارنامه کاريشان فساد وجود دارد  و 
در چارچوب قانون نمی توانند فعالیت کنند با شعارهای دولت 

انقالبی منافات دارد.
سه  نام  کشور،  استانداران  شده  منتشر  لیست  آخرين  در   -۴
به چشم می خورد: سردار حسین  استانداری کرمان  برای  نفر 

معروفی، دکتر علی غالمعلی و محمد جالل مأب.  
غیر  و  میانه  مديران  برای  کار  فضای  که  فعلی  شرايط  در   -۵
استاندار فعلی  وند،  بهتر است خود زينی  اصولگرا سخت است 
ادامه  و  پذيرش  به  حاضر  شرايطی  هیچ  تحت  کند  اعالم 
به  استاندار جديد  معرفی  لحظه  تا  و  نیست  کرمان  استانداری 
وظايف قانونی اش عمل می کند. مگر پست و مقام چقدر ارزش 
تهاجمات  انواع  را در معرض  انسان شخصیت خودش  دارد که 

قرار دهد و در آخر نیز به همه بدهکار باشد.
و  گیری  جبهه  شاهد  استاندار،  انتخاب  فضای  در  اکنون   -۶
پورابراهیمی،  هستیم.  مجلس  نمايندگان  بعضی  بین  تنش 
که  را  استان  ديگر  نماينده  دو  ويدئو  يک  در  کرمان  نماينده 
استاندار  از  و  نبودند  استان حاضر  نمايندگان  در جلسه مجمع 
ديگر  سوی  از  و  داد  قرار  نکوهش  مورد  کردند  حمايت  فعلی 
برخی نمايندگان ديگر از استاندار فعلی حمايت کردند. لذا اگر 
استاندار را نمايندگان تعیین و معرفی کنند يعنی مديران کل 
استان توسط نمايندگان تعیین می شود و اين واگذاری قدرت 
بجز  نمايندگان  وظیفه  است.  ساز  فساد  مجلس  نمايندگان  به 

قانون گذاری، نظارت است نه انتخاب مديران!

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

09162756265 
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در نشست خبری مدیر آکادمی تیم گل گهر مطرح شد؛
راه اندازی کانون های فوتبال در محالت  

گروه خبر: نشست خبری مدیرآکادمی تیم فوتبال گل گهر پیرامون 
روند، استعدادیابی و وضعیت تیم های پایه پنج شنبه هفته گذشته در 

محل ورزشگاه سعید سلیمانی برگزار شد.
دکتر عباس چمنیان، مديرآکادمی تیم گل گهر در اين نشست بیان 
کرد: حدود شش ماهی است که آکادمی کار خود را آغاز کرده است و 
در اين راستا سند راهبردی تنظیم شده و به تصويب هیأت مديره رسید 
بزرگساالن  تیم  برای  بازيکن  تامین  و  پرورش  تولید،  آکادمی  هدف  و 
است که نیاز به هزينه های مداوم در آينده نباشد و ظرف ۵ سال آينده 
اين دغدغه برطرف شود. همچنین باشگاه حمايت بی نظیری از آکادمی 
کرد و امکانات رفاهی از جمله هتل، غذا و... برای شرکت کنندگان در 

تست های عادی تهیه شد که برای اولین بار در ايران اتفاق می افتاد.
او با بیان اينکه عالقه ما به فعالیت به کار در فوتبال آينده نگر است، 
و  بهترين  از  به يکی  برنامه تبديل شدن  از  افزود: همچنین يکی ديگر 
پکیج  مدت  اين  در  و  است  کشور  فوتبال  آکادمی  ترين  يافته  سازمان 
استان  از  افراد  ترين  بیش  که  کرديم   پیدا  استعدادها  از  ارزشمندی 
کرد:  اضافه  گهر  گل  آکادمی  مدير  داشتند.  حضور  سیرجان  و  کرمان 
برای کشف استعداد ها در اکثر شهرهای اقماری حضور پیدا کرديم و 
برای زير 1۰ و 12  ساله ها شهرستان فستیوال در محالت برگزار می 

کنیم.
کرد:  بیان  آکادمی  مربیان  انتخاب  در خصوص  عباس چمنیان  دکتر 
مشخص  ها  ويژگی  سری  يک  و  داديم  فراخوان  مربی  انتخاب  برای 
حضوری  مصاحبه  از  پس  آوردندو  نمره  باالترين  افرادی  که  کرديم 

انتخاب شدند.  
او در خصوص تیم بانوان ادامه داد: با توجه به اين که گل گهر تیم 
بانوان در پايه های باال ندارد، در حال حاضر 17۰ نفر ثبت نام کردند 

برای دختران زير 1۴ سال و مربیان آن ها مشخص شدند.
ديدگاه  و  حمايت  با  گفت:   ها  کانون  تشکیل  پیرامون  چمنیان 
مديرعامل و مسئوالن باشگاه کانون های در شهرهای اقماری و محالت 
سطح شهر راه اندازی و برای مربیان آن ها حقوق در نظر گرفته شده تا 

بتوانیم در راستای اهداف بلند مدت باشگاه برسیم.
اين نشست گفت:  ادامه  آکادمی در  اجرايی  نژاد، مدير  ايران  محسن 
زبان  کالس  و  مربیگری  کالس  مربیان  برای  که  دارد  نظر  در  باشگاه 
به  طرفی  از  و  شود  کمک  رشدشان  به  که  می دهیم  تشکیل  انگلیسی 
تیم های سايه  تشکیل  و  آکادمی  برای  ايجاد چمن های جديد  دنبال 
هستیم که بازيکنان بومی بتوانند بازی کنند. او در ادامه افزود:  در حال 
حاضر در محالت به صورت فستیوال برنامه داريم اما در آينده باشگاه و 

آکادمی در نظر دارد  بازی های محالت را برگزار کند.

 خبر

ویژه

کرمان در مدیریت کرونا جزو استان های موفق است
ایرنا: علی زينی وند، استاندار کرمان گفت: اين استان با توجه 
به جمعیت آن در مديريت شرايط شیوع کرونا جزو استان 
های موفق کشور است و هماهنگی بین اعضا و احترام به 
تصمیمات ستاد کرونا از عوامل اين موفقیت محسوب می 
شود. در نشست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 

هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
اين استان از ابتدای شیوع ويروس کرونا در کشور تمام قد و شبانه روزی پای کار 

بودند و کرمان جزو حوزه های موفق کشور به شمار می رود.

ثبت نام خانه در طرح جهش مسکن
ایسنا: محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازی با 
اعالم اين خبر که از دو هفته ديگر ثبت نام برای واحدهای 
 ۴ حدود  برای  گفت:  می شود  آغاز  مسکن  جهش  طرح 
میلیون واحد تامین زمین شده و قیمت واحدها بر اساس 
نرخ تمام شده است وحداکثر کمک های دولت به دهک 
برای  شرط  چهار  قانون  طبق  افزود:  وی  کند.  پیدا  اختصاص  سوم  تا  اول  های 
متقاضیان وجود دارد که سرپرست يا اعضای خانوار از ابتدای انقالب از تسهیالت 
و زمین دولتی استفاده نکرده باشند. از سال 13۸۴ فاقد مسکن باشند، متاهل و 

سابقه پنج سال سکونت در شهر محل تقاضا از ديگر شروط است. 

احضار برخی مدیران به دادسرا  
دادخدا ساالری، دادستان کرمان گفت: طی شش  ایسنا: 
ماهه امسال، يک مديرکل و تعدادی از مديران کرمانی به 
دلیل قصور در حفاظت از اراضی ملی به دادسرا احضار شدند. 
با اعالم اين خبر اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات و 
تاکیدات ريیس قوه قضايیه مبنی بر مبارزه جدی با زمین 
خواری و حفاظت و صیانت از انفال و بیت المال با اقدامات 
انقالبی و جهادی در شورای حفظ حقوق بیت المال در پنج ماهه سال جاری حدود 
۴۶2 هکتار از اراضی ملی و دولتی در استان کرمان از يد متصرفان غیرقانونی خارج 

و به بیت المال اعاده شده است.

برگزاری پنجمین همایش ایمنی در گهر زمین
 HSEE ايمنی و مديريت گهرزمین: پنجمین همايش 
پیمانکاران منطقه به مناسبت روز آتش نشانی و ايمنی، 
به میزبانی شرکت سنگ آهن گهرزمین برگزار شد. دکتر 
محمدرضا خضری پور، در اين همايش ضمن اشاره به ايثار 
و ازخودگذشتگی شهدای آتش نشان در هشت سال دفاع 

HSEE مجموعه های  از همکاران  آبادان  نفت  پااليشگاه  اطفا حريق  و  مقدس 
 HSEE مختلف صنعتی و معدنی تشکر و قدردانی کرد. مهندس گلسرخی مدير
گهر زمین گفت؛ تجربه نشان داده اگر مديران بخش های مختلف تعهد به موارد 
ايمنی داشته باشند 7۰ درصد موارد ناايمن در محیط کار از بین می رود و از بخش 

زيادی از حوادث جلوگیری می شود.
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پاک کردن 
کلمه شهرداری

 از زیر
 لوگو شهرداری 

سیرجان
)استفاده شخصی 
از خودروهای 

عمومی(

سفری  در  گذشته  شب  جوانان  و  ورزش  وزير  سجادی  حمید 
کوتاه به سیرجان، ضمن بازديد از باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر 
با مربیان و ورزشکاراِن آ کادمی های قهرمانی اين باشگاه، گفت وگو 

کرد.
باشگاه  مديرعامل  محمداسفنديارپور  ديدار،  اين  ابتدای  در 
سهم  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزير  به  خطاب  سخنانی  در  گل  گهر 

در  ايران  برای  جنوب شرق  مدال آورِی 
و  المپیک  هم چون  بین  المللی  آوردگاه های 
مناطق  ساير  به  نسبت  آسیايی،  بازی های 
کشور اندک است و امید داريم در  چشم انداز 
اصلِی  محورهای  از  يکی  که  باشگاه  جديد 
در  هدفمند  قهرمانِی  آکادمی های  ايجاد  آن 
رشته های مدال  آور است، در سال های آينده 
سهم  افزايش  و  استعدادها  شکوفايی  شاهد 
در  ايران  مدال آوری  سبِد  در  منطقه  اين 

رويدادهای ورزشی بین المللی باشیم. 

وزير  درخشان  ورزشی  سوابق   به  اشاره  با  همچنین  اسفنديارپور 
جديد ورزش و جوانان، حضور او در پیشانی ورزش کشور را موجب 
خرسندی دانست و افزود: با ارتباط قلبی که پیش از اين بین شما 
از  بتواند  گل گهر  مجموعه  امیدواريم  داشته،  وجود  مجموعه  اين  و 
اين  تبديل  راستای  در  خود  اهداف  تحقق  جهت  شما  کمک های 
کشور  جنوب شرق  استعدادپرورِی  و  استعداديابی  مرکز  به  مجموعه 

از  تمجید  ضمن  ديدار،  اين  در  نیز  سجادی  دکتر  کند.  استفاده 
گفت:  ورزش،  حوزه  در  گل گهر  مجموعه  ارزشمند  فعالیت های 
و  يابد  پرورش  بايد  جسم  هم  و  روح  هم  ورزشی  آکادمی های  در 
و همکاران  اسفنديارپور  ارزشمندی که دکتر  و  اقدامات حرفه  ای  با 
ايشان، با حمايت مهندس عتیقی در مجموعه گل گهر انجام دادند، 
نشان دادند که به تبلور اخالق و منش پهلوانی در کنار مهارت های 

ورزشی اعتقاد دارند. وزير ورزش و جوانان تاکید کرد: بنده قدردان 
تفکری هستم که کلمه ی آکادمی را به رشته های ورزشی شما افزوده 
مهارت های  پرورش  بر  عالوه  که  است  محلی  آکادمی  زيرا  است، 
نیز  من  می شود.  داده  آموزش  نیز  اخالقی  مسائل  پايه،  از  ورزشی 
چه  می دانم  و  دانسته  خود  افتخار  موجب  را  جمع  اين  در  حضور 

زحمات زيادی برای تشکیل اين مجموعه کشیده شده است.

وزیر ورزش  و جوانان در دیدار با مدیران، مربیان و ورزشکاران باشگاه گل گهر:

 فعالیت های مجموعه  ی گل گهر در عرصه ورزش قابل تحسین است


