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 خبر 2

اسدی، مدیرآب منطقه ای:

بارندگی اخیر تاثیری
 در حجم آب سد تنگوئیه ندارد

تیترها

 شهر 3

تجدید میثاق با آرمان های شهدا

 خبر 2

 خبر 2

به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت سردار دلها 
توسط گهرزمین انجام شد؛

برگزاری مراسم شهدای مدافعین والیت

مطالبه شهروندان از شهردار جدید؛ 
اصالح رفوژ وسط 

دو خیابان 17 شهریور و ابن سینا

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گروه خبر: خبر ناگوار برای شهروندان در هفته گذشته فوت مادر و فرزندش در اثر بارندگی و آب گرفتگی در زیر گذر پل جاده راه آهن سیرجان بودکه با توجه به برگزاری جلسات ستاد 
مدیریت بحران شهرستان و اطالع رسانی به شهروندان، دهیاری ها و بخشداری ها اما بارندگی 24 ساعته خانواده همشهری را عزادار کرد. به گزارش نسیم امید، هفته گذشته پس ازمدت ها 

شاهد بارندگی در سیرجان بودیم که با اعالم هواشناسی حدود 42 میلمتر بارندگی در حدود 24 ساعت در سیرجان داشتیم...

 آخر 4 شهر 3

میرشاهی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری:

آب گیری سازه های آبخیزداری  
در بارندگی اخیر

فیروزآبادی، مسئول نگهداری سگ های بالصاحب: 

شهروندان ضایعات غذایی
 را به پناهگاه تحویل بدهند

  خبر2

هفته نامه نسیـم امید

سالجقه،  رئیس بنیاد مسکن:
۴۲۰ میلیارد ریال برای طرح بهسازی روستاهای سیرجان

  خبر 2

درپی فوت مادر و فرزند در حین عبور از زیر پل جاده راه آهن در بارندگی هفته گذشته؛

پل زیر گذرسمنگان از نقاط حادثه خیز است

شهرداری  و  شورا  ترافیک،  شورای  مسئوالن  است  سال  چند  شهر:  گروه 
وعده اصالح رفوژ جداول بتنی وسط دو خیابان 17 شهریور و ابن سینا را می 
دهند ولی هنوز خبری از اجرای آن نیست. دو خیابان 17 شهریور و ابن سینا از 
خیابان های اصلی شهر هستند که به دلیل وجود ورودی بازار، ایستگاه تاکسی 

ها و اتوبوس ها، اماکن تجاری و بانک ها از پرترددترین ... 

عکس: سجاد حیدری فرد 
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رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
سال آینده ارز 2 نرخی
 وجود نخواهد داشت 

برنامه و بودجه گفت: سال آینده  گروه خبر: رییس سازمان 
بخواهیم  اگر  و  داشت  نخواهد  وجود  بازار  در  نرخی   2 ارز  
یارانه ای به کاالیی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و 

به ذی نفع نهایی و مردم پرداخت می شود.
سازمان  رییس  و  رییس جمهور  معاون  میرکاظمی،  مسعود 
الیحه  تلفیق  کمیسیون  نشست  حاشیه  در  بودجه  و  برنامه 
مطروحه  مطالب  خصوص  در  کشور  کل   1401 سال  بودجه 
جهت گیری های  پیرامون  مباحث  بیشتر  گفت:  جلسه  این  در 
در  بی تدبیری  آسیب های  از  تحلیلی  و  بود  آینده  سال  بودجه 
در  آن  منفی  یا  مثبت  اثرات  و  گذشته  سنوات  طی  بودجه 

زندگی مردم ارایه شد.
رسیدیم  مسیری  به  آسیب شناسی  این  از  اینکه  بیان  با  وی 
که جهت گیری های دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال 
آینده باشد، تصریح کرد: یکی از مهم ترین محورها کنترل تورم 
شده  هدف گیری  دقیقا  و  شناسایی  تورم  ریشه های  که  است 
نباید  است و مشخص شده که کنترل منابع و مصارف کشور 
منجر به استقراض از بانک مرکزی شود و از سوی دیگر برای 
ایجاد انضباط بانکی شورای پول و اعتبار مکلف شده و دولت 

برای آنها دیگر تکلیفی مشخص نمی کند.
ما  از جهت گیری های  دیگری  بخش  کرد:  اظهار  میرکاظمی 
در  نامتوازن  توسعه  از  بودجه سال 1401 بحث جلوگیری  در 
کشور است، متأسفانه اکنون این موضوع وجود دارد و تدابیری 
نظر  در  آینده  سال  بودجه  در  متوازن  توسعه  یک  ایجاد  برای 

گرفته شده است. 
استان ها جانمایی  و عدالت در  پیشرفت  راه صندوق  این  در 
استان های  دیگر  مانند  محروم  استان های  در  بتواند  تا  شده 

برخوردار توسعه ایجاد شود.
اداری  شورای  دستگاه ها،  مکلف شدن  آینده ضمن  سال  در 
استان ها نیز مکلف می شوند تا ماه به ماه پاسخگوی عددهایی 
که از رشد اقتصادی برای آنها تعیین شده، باشند. عدد و سهم 
سطح  تا  خدمات  و  صنعت  کشاورزی،  مانند  بخش  زیر  هر 
آن  مسوولیت  که  بودجه مشخص شده  در  کاماًل  شهرستان ها 

برعهده استان ها و دستگاه های اجرایی قرار داده شده است.

اسدی، مدیرآب منطقه ای سیرجان:

بارندگی اخیر تاثیری در 
حجم آب سد تنگوئیه ندارد

در  باران  بارش  سیرجان  هواشناسی  اداره  خبر:  گروه 
24 ساعت  که  بارندگی  و  کرد  اعالم  ملیمتر   42 را  شهرستان 
در  خشکسالی  شرایط  به  توجه  با  و  نکشید  طول  تر  بیش 

استان از اهمیت زیادی برخوردار است. 
محسن اسدی، مدیر آب منطقه ای شهرستان سیرجان در 
این باره بیان داشت: پس از نزدیک به یک سال و نیم هفته 
گذشته 42 میلیمتر بارندگی را در شهرستان داشتیم که این 
ندارد.  افزایش حجم آب سد تنگوئیه  تاثیر زیادی در  موضوع 
برخی  در  رودها  شدن  جاری  و  بارندگی  افزود:  ادامه  در  او 
اما  شد،  سد  سمت  به  آب  ورودی  حجم  افزایش  باعث  نقاط 
این موضوع قاعدتا تاثیری در حجم آب سد ندارد و در حال 
حاضر یک سوم سد آب دارد که در تامین آب آشامیدنی شهر 

مشکل خاصی نداریم. 
صرفه  اهمیت  با  ادامه  در  شهرستان  ای  منطقه  مدیرآب 
خاموشی  حاضر  حال  در  داشت:  بیان  آب  زمینه  در  جویی 
صرفه  باید  طرفی  از  و  داریم  را  کشاورزی  های  پمپ  موتور 
و  بارندگی  یک  با  و  داشت   نظر  در  همیشه  را  آب  جویی 
افزایش حجم آب سد نمی توان به این موضوع بی تفاوت بود.

برای  ناگوار  خبر  خبر:  گروه 
شهروندان در هفته گذشته فوت مادر و 
فرزندش در اثر بارندگی و آب گرفتگی 
در زیر گذر پل جاده راه آهن سیرجان 
جلسات  برگزاری  به  توجه  با  بودکه 
و  شهرستان  بحران  مدیریت  ستاد 
اطالع رسانی به شهروندان، دهیاری ها 
و بخشداری ها اما بارندگی 24 ساعته 

خانواده همشهری را عزادار کرد.
امید، هفته گذشته  به گزارش نسیم 
در  بارندگی  شاهد  ها  ازمدت  پس 
سیرجان بودیم که با اعالم هواشناسی 
حدود  در  بارندگی  میلمتر   42 حدود 
با  داشتیم.   سیرجان  در  ساعت   24
توجه به اعالم خطر سازمان هواشناسی 
به  دیگر  نهادهای  حساسیت  البته  و 
بیش  بسیار  این سازمان  اطالعیه های 

چندین  هفته  یک  در  و  بود  پیش  از 
جلسه ستاد بحران در شهرستان برگزار 
البته  شد.  انجام  اقدامات  سری  یک  و 
نقاط حادثه خیز و مناطق احتمالی که 
ممکن است دچار آب گرفتگی شود و 

کنند  ایجاد  شهروندان  برای  مشکالتی 
نمونه  است  زیاد  شهرستان  سطح  در 
آن پل زیر گذرسمنگان، جاده خیرآباد، 
امیرآباد شول و نقاطی در حاشیه شهر 
آب  بارندگی  با  اخیر  در سال های  که 

نقاط  از  خیلی  و  شود  می  منازل  وارد 
است  الزم  که  هستند  شده  شناسایی 

تدابیری برای آنها اندیشیده شود. 
سهراب بهاء الدینی، فرماندار ویژه در 
خصوص خسارت هایی که بارندگی در 
سیرجان به وجود آورد بیان داشت: در 
بارندگی هفته گذشته یک منزل تخلیه 
و  داشتیم  را  فرزندش  و  مادر  فوت  و 
خسارت دیگری در شهرستان نداشتیم. 
سال  های  بارندگی  در  است  گفتنی 
بدرآباد،  در  مواقع  اکثر  در  پیش،  های 
آباده و شهرک های حاشیه کمربندی 
آب گرفتگی منازل وجود داشت که در 
بارندگی اخیر با وجود 43 میلیمتر در 
شهر  در سطح  خاصی  حادثه  روز  یک 

بوجود نیامد.

گروه خبر: رئیس بنیاد مسکن شهرستان سیرجان 
مسکن  بنیاد  های  پروژه  اجرایی  عملیات  آغاز  از 
میلیارد   42۰ بر  بالغ  اعتباری  با  سیرجان  شهرستان 

ریال در این شهرستان خبر داد.
بهنام سالجقه اعتبار تخصیص یافته برای بهسازی 
و  کرد  عنوان  ریال  میلیارد   420 بر  بالغ  را  روستاها 
گفت: عملیات اجرایی پروژه های بهسازی و عمرانی 
در ۶۶ روستا شهرستان تا پایان سال جاری به اتمام 

خواهد رسید. وی اهداف طرح ویژه بهسازی مسکن 
کار  راندمان  افزود:افزایش  و  کرد  اشاره  روستایی 
در  زندگی  سط  رفاه  و  معیشت  بهبود  روستائیان 
روستاها،جلب سرمایه گذاری در روستاها،تکمیل و 
وپیشگیری  روستایی  - مصرف  تولید  اصالح چرخه 
از عمده  به شهرها  رویه روستاییان  بی  از مهاجرت 

ترین اهداف اجرای طرح بهسازی روستا ها است.

صبح امروز تنی چند از اعضای شورای شهر سیرجان به 
همراه جمعی از مسئوالن سیرجانی ضمن حضور در مرقد 
مطهر سردار شهید؛ حاج قاسم سلیمانی، با آرمان های این 

شهید بزرگوار تجدید میثاق کردند.
سفر  این  در  شهر  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
یک روزه که با حضور امام جمعه سیرجان؛ حاج سید محمود 
علی اکبر  شهر،  شورای  رئیس  خدامی؛  حسن  حسینی، 
از  کاظمی؛  حجت  و  جوان لری  اعظم  شهردار،  کریمی پور؛ 
کیایی نژاد،  والمسلمین  حجت االسالم  شهر،  شورای  اعضای 
علی  و  اجتماعی  سیاسی  معاون  رضوی نسب؛  سیدرحیم 
بیگلری؛ معاون عمرانی فرمانداری انجام شد، ابتدا حاضران 

حضور  ادارت  سایر  و  کرمان  استانداری  کاري  جلسات  در 
دو  از  سیرجانی  مسئوالن  و  شورا  اعضای  ادامه  در  یافتند. 
محل  در  که  سیدالشهدا  و  صاحب الزمان  سیرجانی  موکب 
گلزار شهدای کرمان به مناسبت ایام دومین سالروز شهادت 
بازدید  بود،  راه اندازی شده  فاطمیه  و دهه  سردار سلیمانی 

به عمل آوردند.
همکاری  با  که  صاحب الزمان  موکب  است  ذکر  شایان 

و  میان وعده  توزیع  با  است،  شده  تشکیل  اوقاف  اداره 
اقدام  نان  قرص   1000 روزانه  توزیع  با  سیدالشهدا  موکب 
شهید  مطهر  مرقد  زائران  به  خدمت رسانی  و  پذیرایی  به 

سلیمانی و عزاداران فاطمی نموده اند.
همراه  به  شهر  شورای  اعضای  و  رئیس  همچنین 
و  شهدا  شامخ  مقام  به  احترام  ادای  ضمن  حاضر،  جمع 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  مقاومت،  جبهه  سیدالشهدای 

شهدای  آرمان های  با  ایشان،  مرقد  زیارت  و 
تجدید  سلیمانی  شهید  خصوص  به  گران قدر 
نماز  اقامه  است  ذکر  شایان  کردند.  میثاق 
ظهر و عصر در امامزاده بی بی حکیمه؛ واقع در 
حسینی  آقا  حاج  امامت  به  شهدا  گلزار  جنب 
مسئوالن  معنوی  روزه  یک  سفر  پایانی  بخش 

سیرجانی به کرمان بود.

درپی فوت مادر و فرزند در حین عبور از زیر پل جاده راه آهن در بارندگی هفته گذشته؛

پل زیر گذرسمنگان از نقاط حادثه خیز است

سالجقه، رئیس بنیاد مسکن:
420 میلیارد ریال برای تداوم بهسازی روستاهای سیرجان

حضور امام جمعه، شهردار، رییس و تنی چند از اعضای شورای شهر و معاونین فرماندار سیرجان در مرقد مطهر شهید سلیمانی 

تجدید میثاق با آرمان های شهدا



دستگیری چهار نفر
 از عامالن تیراندازی روستای سلیمانیه

از  سیرجان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست  حوادث:  گروه 
دستگیری چهار نفر از عامالن تیراندازی توسط ماموران انتظامی 

در این شهرستان در هفته گذشته خبر داد .
اظهار  خبر  این  تشریح  در  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
دو  محل  در  موقع  به  با حضور   1۷ کالنتری  ماموران  داشت: 
نفر از عامالن نزاع و تیراندازی را دستگیر کردند و دو نفر از 

متهمان پیش از حضور ماموران از محل متواری شده بودند. 
 24 گذشت  از  پس  کرد:  خاطرنشان  نژاد  رمضان  سرهنگ 
آمده  عمل  به  بررسی های  و  تخصصی  تحقیقات  با  ساعت 
از  که  متواری  متهمان  نفر   2 عمومی   امنیت  پلیس  توسط 
از  پس  و  شناسایی  بودند  درگیری  این  تیراندازی  عامالن 
هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
سرپرست  شد.  کشف  شکاری  اسلحه  یک  آنها  مخفیگاه  از  و 
از  یکی  را  سالح  حمل  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  فرماندهی 
پلیس  کرد  و خاطرنشان  دانست  وقوع خشونت  اصلی  عوامل 

اجازه قدرت نمایی به هنجارشکنان را نخواهد داد.

برنده شدن در قرعه کشی 
همراه اول ترفند کاله برداران است 

انتظامی شهرستان سیرجان  فرماندهی  خبر: سرپرست  گروه 
کشی  قرعه  در  شدن  برنده  باشند  هوشیار  شهروندان  گفت: 
همراه اول و برنامه های مطرح رادیویی و تلویزیونی یا برقراری 
تماس تلفنی از طریق شبکه های اجتماعی و ارسال پیامک ترفند 

کالهبرداران است 
گذشته  روز  چند  در  افزود:  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
تعدادی از شهروندان سیرجانی با داشتن شکایت به یگان های 
با آنها تماس  این فرماندهی مراجعه اعالم کرده اند که فردی 
گرفته و اعالم داشته که در قرعه کشی همراه اول برنده شده 
اید و شماره کارت شهروندان را برای واریز جایزه درخواست 
کرده است و با جلب اعتماد شهروندان ، از آنها کالهبرداری 
پلیس  ماموران  کار  دستور  در  موضوع  بررسی  که  است  شده 
فتای این شهرستان برای دستگیری مجرمین آغاز شده است.

کشف کاالی قاچاق از وانت پیکان  

گروه حوادث: سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
از کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در بازرسی 
از یک دستگاه خودروی وانت پیکان در محور سیرجان شهربابک 

خبر داد .
سرهنگ منصور رمضان نژاد در این رابطه گفت: در بازدید 
از این خودرو تعداد 1۶ قلم لوازم خانگی فاقد هرگونه مدارک 
شد  تهیه شده اند کشف  قاچاق  به صورت  که  گمرکی  مثبته 
این  ارزش  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
سه  مربوطه  کارشناسان  ارزیابی  برابر  را  مکشوفه  محموله 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت در این رابطه دو نفر دستگیر 
اموال  و  قضایی  مرجع  تحویل  قانونی  اقدامات  انجام  برای  و 

قاچاق نیز توقیف و به اداره تعزیرات انتقال داده شدند.

خبرحوادث  3 شهر شنبه 18 دی 1400، شماره 308 ، سال هفتم نسیـم امید

مسئوالن  است  سال  چند  شهر:  گروه 
وعده  شهرداری  و  شورا  ترافیک،  شورای 
خیابان  دو  وسط  بتنی  جداول  رفوژ  اصالح 
ولی  دهند  می  را  سینا  ابن  و  شهریور   17
هنوز خبری از اجرای آن نیست. دو خیابان 
17 شهریور و ابن سینا از خیابان های اصلی 
شهر هستند که به دلیل وجود ورودی بازار، 
اماکن  ها،  اتوبوس  و  ها  تاکسی  ایستگاه 
خیابان  پرترددترین  از  ها  بانک  و  تجاری 
بار  و  می آیند  شمار  به  شهر  اصلی  های 

ترافیکی این دو خیابان زیاد است. 
شورای  و  شهرداری  قبل   سال  چند 
آن  وسط  کردن   رفوژ  به  تصمیم  ترافیک 
عریض  قواره،  بد  بتنی  بزرگ  جدول های  با 
جدول  طرح  که  زمانی  شد  گرفته  بلند  و 
طرح  این  شد  مشخص  شد،  انجام  گذاری 
ترافیک  کاهش  برای  کننده  کمک  تنها  نه 
و  زشت  و  نامناسب  نماد  یک  بلکه  نیست 
دو  این  اهالی  و  مراجعان  برای  ساز  مشکل 

خیابان نیز شده است. 
  بار ترافیکی این دو خیابان بیشتر 

شده است
شهریور   1۷ خیابان  کسبه  از  یکی  رضا 
این خیابان  باره می گوید: »وضعیت  این  در 

وسط  اینکه  از  قبل  ندارد،  خوبی  صورت 
یک طرفه  را  خیابان  بکشند  جدول  خیابان 
ایستگاه  شد،  تر  بیش  ترافیک  اما  کردند، 
در  است  شلوغ  خیابان  همین  در  تاکسی 
صورتی که باید به بلوار دکتر صادقی منتقل 
ترافیک  کردن  برطرف  برای  دوباره  شوند. 
که  کردن  گذاری  جدول  را  خیابان  وسط 
نمای  یک  و  است  کرده  بیشتر  را  مشکالت 
ادامه  او  است.«  آورده  وجود  به  زشت 
پیاده  عابرهای  برای  جداول  »این  می دهد: 
هم درد سرساز شده و ارتفاع آنها بلند است 
جایی برای عبور عابران نگذاشتند و اگر افراد 
عبور  خیابان  از  بخواهند  ها  بچه  یا  مسن 

کنند باید به سختی عبور کنند!«
 طرح جداول وسط خیابان 17 شهریور 

و ابن سینا الکی است 
رهنما یکی دیگر از کسبه خیابان، جداول 
که  می داند  الکی  طرح  را  خیابان  وسط 
ترافیک این خیابان را بیش تر کرده است و 
با توجه اینکه مرکز شهر است اهمیتی به آن 

داده نمی شود.
 او ادامه می دهد:  اکثر مواقع به دلیل نبود 
فضای پارک شهروندان یا کسبه خودروهای 
و  می کنند،  پارک  رو  پیاده  در  را  خود 

زمین  اینکه  یا  ندارد  وجود  هم  پارکینگی 
را  شدند  رها  که  خیابان  اطراف  خالی  های 
کنند  پارک  آنجا  ها  ماشین  تا  کنند  صاف 
عصرها  که  را  خیابان  این  مدرسه  حتی 
آن  محوطه  از  و  کنند  اجاره  است   تعطیل 

برای پارکینگ استفاده کنند.
نشانی  آتش  ایستگاه  رهنما   گفته  به   
داخل این خیابان است که اگر خدای ناکرده 
بیاید  پیش  مشکل  و  شود  سوزی  آتش 
دیگر  کند  عبور  ترافیک  این  از  بخواهد  تا 

چیزی از مکان آتش سوزی نمانده است !
  وعده های بی عمل برخی مسئوالن

این  که  مشکالتی  خصوص  در  شهروندان 
طرح برای آنها به وجود آورده است بارها به 
دفتر نشریه مراجعه کرده اند و چند مرتبه از 
طریق هفته نامه نسیم امید، پیگیری شد و 
مسئوالن قول برطرف کردن آن را داده اند و 
نامه،  در آخرین پیگیری از سوی این هفته 
علی نژاد بیگلری، معاون عمرانی فرمانداری 
از  بعد  را  رفوژها  این  اصالح  قول  قبل  سال 
پروژه  اما  داد،  شهری  فاضالب  طرح  اجرای 
گذشته  سال  در  سینا  ابن  خیابان  فاضالب 
این  طوالنی  مدت  گذشت  با  و  شد  انجام 
اقدام صورت نپذیرفت در صورتی که اصالح 

این رفوژ و تبدیل آن به موانع پالستیکی کم 
ارتفاع هزینه کمی دارد ولی انجام نمی شود. 

 پیگیر انجام حذف جداول وسط دو 
خیابان هستیم

کمیسیون  رئیس  اسفندیارپور،  مصطفی 
عمران شورای شهر در این باره بیان داشت: 
 1۷ خیابان  رفوژ  برداشت  برای  ای  مصوبه 
شهرداری  و  شورا  به  سینا  ابن  و  شهریور 
ترافیک  شورای  فقط  و  است  نشده  ارسال 
برداشته  رفوژ  این  که  است  کرده  مصوب 
از جداسازهایی کوچک  آن  به جای  و  شود 
در شورای  افزود:  ادامه  در  او  استفاده شود. 
انجام  که  هستیم  موضوع  این  پیگیر  شهر 

شود.
 شهردار جدید در برطرف کردن 

مشکالت شهری جدی است
میدانی  مشاهدات  اساس  بر  است  گفتنی 
شهردار  کریمی،  دکتر  مردمی  گزارشات  و 
برطرف  و  امور  پیگیری  در  سیرجان  جدید 
با  و  جدی  بسیار  شهری  مشکالت  کردن 
آن  شاهد  شهروندان  بطوریکه  است  انگیزه 
هستند و انتظار می رود این مشکل چندین 
ساله، ساده و بی هزینه را نیز هر چه سریعتر 

برطرف کند.

گروه خبر: سازه های آبخیزداری 
اعم از سیستم هاي پخش سیالب، 
و  مالتي  سنگي  و  خاکي  بندهاي 
در سطح شهرستان  ها  دیگر سازه 
آب  اخیر  های  بارندگی  پي  در 

گیري شدند. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
رییس  میرشاهی،  مهران  سیرجان، 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
بیان  ،با  سیرجان  شهرستان 
،آبخیزداری  خاکی  بندهای  اینکه 
سیالب  کنترل  رسوبگیری،  موجب 
می  آبخوان ها  و  قنوات  تغذیه  و 
مناسب  برداری  بهره  و  شود،حفظ 
کنترل  خاک،  و  آب  منابع  از 
آب  های  سفره  تغذیه  و  آبها  هرز 
به  کمک  و  آبخوانها  و  زیرزمینی 

چاهها  قنوات،  آبدهی  افزایش 
کاهش  باعث  که  ها  چشمه  و 
به  نسبت  آبخیزها  پذیری  تأثیر 
فرسایش  و  سیل  خشکسالی، 
همین  و  شود  می  شونده  تشدید 
امر باعث مدیریت و توسعه پوشش 
مراتع،  چراگاهها،  شامل  گیاهی، 
بهبود  و  ها  جنگل  و  ها  بیشه 
بهبود  و  محیطی  زیست  شرایط 
نشینان  آبخیز  اقتصادی  وضعیت 

می شود.
پی  در  گفت:  میرشاهی  مهران 
میانگین  که  اخیر  بارندگیهای 

بوده،  کنون  تا  متر  38میلی  آن 
حجم  به  سفلی  پلنگی  حوزه  در 

و  سنگ  بند  مترمکعب   3000
بند  مترمکعب   3300 و  مالتی 

گذشته  سالهای  در  چین  خشکه 
درصد   95 حدود  گردیده  احداث 
سنگ  خاکی،  بندهای  ظرفیت  از 
این  چین  خشکه  و  مالت  و 
اخیر  بارندگی های  در  شهرستان 
آبگیری شد. به  تقویت سفره های 

آب زیرزمینی کمک می کند. 
این  بیان کرد: ذخیره سازی  وی 
سازه های  پشت  روان آب  میزان 
و  طبیعی  منابع  اداره  آبخیزداری 
بهبود  شهرستان  این  آبخیزداری 
زیر  آب های  منابع  درصدی   10
داردو300  همراه  به  را  زمینی 

در  روان آب  مکعب  متر  هزار 
این  توسط  اخیر  بارندگی های 
سازی  ذخیره  و  کنترل  سازه ها 

شده  است.
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
داد:  ادامه  سیرجان  آبخیزداری 
به  متوالی  سال  سومین  برای 
از  رهبری  معظم  مقام  فرمان 
برای  ملی  توسعه  صندوق  محل 
آبخیزداری  طرح های  اجرای 
قابل  اعتبارات  زدایی  بیابان  و 
است  یافته  تخصیص  توجهی 
این  محل  از  شهرستان  سهم  که 
حدود   1400 سال  در  اعتبارات 
ریال  میلیون  و ششصد  میلیارد  ده 
بخش های  در  پروژه هایی  که  بود 
آبخیزداری، به انجام رسیده است.

مطالبه شهروندان از شهردار جدید؛ 

اصالح رفوژ وسط دو خیابان 17 شهریور و ابن سینا

میرشاهی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان:

آب گیری سازه های آبخیزداری  در بارندگی اخیر

فاطمه  حضرت  شهادت  فرارسیدن  با  همزمان  خبر:  گروه   
)س( و دومین سالگرد شهادت سردار دل ها، همایش مدافعین 
والیت در سالن همایش های شرکت گهرزمین در هفته گذشته 

برگزار شد. 
سنگ  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اله جلیلی،  با حضور حبیب  این مراسم که  آهن گهرزمین، در 
مدیرکل امور استان ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  اسماعیلی،  رضا 
کرمان، سهراب بها الدینی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان، 
محمدفالح، مدیر عامل و مدیران شرکت سنگ آهن گهرزمین 

و جمعی از مسوولین کشوری و لشکری، برگزار شد.
محمدفالح، مدیرعامل شرکت گهرزمین در این مراسم گفت:  
نمونه سردار دل ها را در عالم اسالم نداشته ایم و اگر او نبود 
قرار  مورد هجمه  هم  ایران  و  بود  کرده  و سوریه سقوط  عراق 

می گرفت. 
فالح در ادامه افزود: شهادت حق سردار بود چون که از همه 
امام  مثل  او  شهادت  و  بود  شده  خالص  و  بود  گذشته  چیزش 

حسین )ع( و حضرت  اباالفضل )ع(  بود. 
فعالیت های  به  از سخنانش  دیگری  در بخش  وی همچنین 
توسعه ای و سرمایه گذاری گهرزمین در بردسیر اشاره و آن را 
چیزی نزدیک به ۳ میلیارد یورو ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: 
در  جیرفت و جنوب استان هم تحوالت عظیم و کارهای مهمی 

در دست اقدام است. 
حبیب اله جلیلی، مدیرکل امور استان ها در وزارت تعاون، 
سردار  نفس  سالمت  مراسم  این  در  هم  اجتماعی  رفاه  و  کار 

سلیمانی را الگویی برای همگان دانست و قالب اخالقی سردار 
دلها را به عام مردم توصیه نمود. 

سپاه  فرمانده  دستوری  علی  سرهنگ  مراسم  این  ادامه  در 
از ویژگی های اخالقی  مقاومت بسیج شهرستان سیرجان هم 
سردار دلها همچون اخالص و تقوا یاد کرد و عنوان کرد: مکتب 
موجب  و  است  ساری  و  جاری  جا  همه  امروز  ها  دل  سردار 
بزرگترین  و همچنین  رود  بیرون  منطقه  از  آمریکا  که  گردیده 

فتنه صهیونیستی در منطقه را نابود کرد. 
افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمانی و خانه فرهنگ 

کار و تالش گهرزمین 
در حاشیه این مراسم نیز پایگاه مقاومت بسیج سپهبد شهید 
در  و تالش شهرستان  کار  فرهنگ  قاسم سلیمانی، خانه  حاج 

گهرزمین و نمایشگاه مدافعین والیت افتتاح شد.

به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت سردار دلها توسط گهرزمین انجام شد؛

برگزاری مراسم شهدای مدافعین والیت



فیروزآبادی، مسئول نگهداری سگ های بالصاحب در پناهگاه مطرح کرد: 

شهروندان ضایعات غذایی 
را به پناهگاه تحویل بدهند

گروه خبر: موضوع 
سگ های بالصاحب 
اخیر  سال  چند  در 
شهروندان  برای 
شده  دغدغه  یک 
بود که با  راه اندازی 
از  بسیاری  پناهگاه 
آن ها از سطح شهر 

به صوت  این حیوانات  نقاط  برخی  باز در  اما  جمع آوری شدند 
گله ای دیده می شوند. 

در  سیرجان  شهرستان  حیوانات  از  حمایت  انجمن  مسئول 
نزدیک  تاکنون  از سال گذشته  امید گفت:  نسیم  به  رابطه  این 
شده  سازی  عقیم  پناهگاه  در  بالصاحب  سگ  قالده   800 به 
عقیم  برای  ای  وقفه  یک  دوم  مناقصه  برگزاری  تا  البته  است 
سازی صوت گرفت. او در ادامه افزود: پس از آن بحث درمانی و 
غذارسانی توسط شهرداری و کمک های مردمی صورت گرفت 
و عمده غذای پناهگاه با کمک های مردم و خیرین انجام می 

شود. 
نیاز غذایی سگ ها در  به  اشاره  با  ادامه  فیروزآبادی در  امیر 
دارند  نیاز  خوراک  به  تر  بیش  روزها  این  داشت:  بیان  پناهگاه 
الشه  کوره  چون  دارند،  داری  گاو  مرغداری،  که  افرادی  از  و 
سوز ندارند و الشه ها در بیابان رها می کنند که باعث تلفات 
به پناهگاه  این ضایعات را  مرغداری ها و آلودگی می شود که 

بدهند. 
آقای  شهرداری  تحوالت  تغییر  از  پس  پناهگاه  داد:  ادامه  او 
شهردار رسیدگی بحث سگ ها در پناهگاه را از زیر نظر سازمان 
به  نزدیک  و  دادند  انتقال  شهری  مشاغل  سازمان  به  پسماند 
یک ماه است این اتفاق رخ داده است. او اضافه کرد: پیگیر این 
موضوع هستیم و طی جلساتی با آقای الهیان مدیرعامل سازمان 
ها  که حیوان  است  این  برنامه  و  کردیم  برگزار  مشاغل شهری 

پس از زنده گیری عقیم سازی و رها شوند. 
این  از  کمی  تعداد  کرد:  بیان   حیوانات  نگهداری  مسئول 
سگ ها به سطح شهر ممکن است بیایند که همه آن ها پالک 
هستند و مشکل خاصی برای کسی به وجود نمی آورند و برای 
حفظ اکوسیستم هم مناسب است و ریشه این کار بر می گردد 
که  شوند  رصد  شهر  حاشیه  در  که  گله  نگهبان  های  سگ  به 

عقیم سازی شوند. 
 فیروزآبادی در پایان تاکید کرد: تنها خواهشی از شهروندان 
که   ... و  رستوران  یا  دارد  پسماندی  که کسی  است  این  داریم 
ضایعات خوراکی را به ما اعالم کنند که ما آن ها را به پناهگاه 
ببریم و اگر پروسه عقیم سازی وقفه در آن ایجاد نشود و همه 
دوستان حمایت کنند، در دو سال آینده به جمعیت نرمال عقیم 
شده می رسیم و دهیاران، شهرک های صنعتی و نیروی دریایی 

که سگ ها را زنده گیری کنند و پناهگاه تحویل بدهند.

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

۰9162756265 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com

توصیه های دینی برای دفن میت
پاسخ حجت االسالم عالی: توصیه های دینی چقدر زیبا شما را پیش برده 
تا میت بتواند خود را بیابد و درک کند که کجا است. در قدم اول گفته شده که 
هنگام غسل آب داغ بر روی فرد نریخته و ادب بدن را حفظ کنید. در روایت 
داریم که با او مدارا کرده و مهربان باشید. چون شخص میت در آن جا حضور 
داشته و گمان می کند که همان بدن است. چه بسا زمانی که می خواهند او 
را چپ و راست کنند اذیت می شود او مانند تنه ی درخت نیست که هرکاری 

خواستند بکنند و آب داغ بر روی او بریزند. 
در روایتی از پیامبر اکرم )ص( است که خدا غضب می کند بر کسی که با 
مومن ضعیفی مدارا نمی کند. این میت االن مومن ضعیف است و دست او از 
همه جا کوتاه بوده و کاری از او بر نمی آید بنابراین باید مراعات او را کرد در قدم 
بعدی گفته شده وقتی او را تشییع می کنید و به سمت قبر می برید آهسته 
آهسته ببرید. با شتاب نبرده و ناگهان او را وارد قبر نکنید چون او هنوز خود را 

نیافته و خیلی سخت است که بدن او وارد حفره شود. 
امام صادق)ع( در روایتی فرمود که میت را در چند قدمی قبر بر روی زمین 
بگذارید چند لحظه صبر کنید بعد بلند کنید و یک مقدار جلوتر ببرید برای بار 
دوم بر روی زمین بگذارید باز یک مقدار جلوتر ببرید و برای بار سوم همین کار 
را تکرار کنید. در آخر در کنار قبر بر روی زمین بگذارید، چون قبر وحشت های 

زیادی دارد. بگذارید آمادگی پیدا کند. 
برای بار چهارم او را بلند کنید و بدن را وارد قبر کنید چقدر خوب است افرادی 
که این آداب را می دانند و می خواهند این کارها را بکنند درموقع دفن صدای 
قرآن، ذکر و صلوات بلند شود ما نمی دانیم ارتباط آن چیست ولی فقط می 

دانیم که ذکر به میت کمک می کند که زودتر خود را بیابد. 
در قدم سوم گفته شده که وقتی او را داخل قبر می گذارید تلقین همراه با 
تکان دادن انجام دهید یعنی شخصی که وارد قبر می شود میت را تکان داده 
و به او تفهیم کند که کجا است. به او بگوید توجه داشته باش، حواس خود را 
جمع کن و نترس وقتی که دو ملک می آیند و از تو سوال می کنند به آنها این 
جواب ها را بده. چون میت گیج است فوق العاده این مسائل به درد او می خورد. 
در قدم چهارم گفته شده که وقتی روی قبر را پوشاندند. نزدیکان میت که 
او در زمان حیات با آنها انس داشته و صدای آنها برای او آشنا است در کنار او 

بمانند. یک بار دیگر از روی قبر و در قسمت باالی سر او را تلقین کنند.
از  امیرالمومنین )ع( فرمودند که بعد  به  حضرت زهرا)س( در وصیت خود 
مرگ من باالی سر من بنشین بدرستی که این ساعتی است که میت نیاز دارد 

که افراد زنده یک انسی با او داشته باشند و یک دفعه نرفته و او را تنها نگذارند.
متأسفانه گاهی اوقات در این زمان برخی از افراد به زور بستگان میت را از سر 
قبر دور می کنند. درست است که امکان دارد برخی از بستگان خیلی بی تابی 
کنند ولی این بی تابی کردن ها در آن زمان باید به گونه ای باشد که بیشتر به 

درد فرد متوفی بخورد. 
یعنی انسان فقط نخواهد که غم خود را تخلیه کند و چند نفر از آشنایان او 
بمانند و این تلقینات را انجام دهند. این کارها قدم به قدم باعث می شود که فرد 

متوفی انس بگیرد او فریادهایی دارد که ما نمی شنویم.

 معرفت

ویژه

دیرکرد ربا و حرام است، اما در بانک ها از مردم اخذ می شود
خبر آنالین: آیت اهلل نوری همدانی در دیدار با رییس 
ساماندهی  باید  دولت  کار  اولین  اینکه  بیان  با  جمهور 
وضعیت معیشت مردم باشد، گفت: همه مردم به دولت 
دولت  این  مثبت  گام های  منتظر  و  امیدوارند  سیزدهم 
و  بانک ها  بر  بیشتر  نظارت  به  همچنین  وی  هستند. 

فعالیت های آنان تاکید کرد و گفت: دیرکرد یک نوع ربا و حرام است، اما در 
بانک ها اعمال می شود و از مردم اخذ می شود. این مرجع تقلید با بیان اینکه 
در اسالم پول در برابر کار پرداخت می شود، افزود: در ربا زایش پیدا می شود و 

پول در برابر پول پرداخت می شود که این اصال مورد پذیرش اسالم نیست.

تشکیل تیم تخصصی رسیدگی به مشکالت 7 شهرستان کرمان 
ایرنا: حسن بابایی، معاون قوه قضاییه و رییس سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور گفت: تیم های تخصصی برای 
رسیدگی به مشکالت مردم مرکز استان کرمان)شهداد 
بم،  راور،  زرند،  رفسنجان،  های  شهرستان  و  گلباف(  و 
سیرجان و بافت تشکیل شد. وی در حاشیه برنامه حضور 
در گلزار شهدای کرمان و زیارت مزار سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر اینکه مشکالت هفت شهرستان استان کرمان را 
بویژه در حوزه امالک و اسناد بررسی می کنیم، افزود: مشکالت این شهرستان 
ها به صورت ویژه مورد بررسی کارشناسان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

قرار می گیرد.

رویکرد دولت در کنترل تورم علمی است
ایرنا: دکتر رودری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان گفت: دولت با توجه به چرخه افزایش سطح 
دستمزد و تورم، سیاست کاهش حجم پول و جبران تورم 
را در جامعه در پیش گرفته است، همچنین با استفاده از 
نقدینگی کمتر کنترل پایه پولی تورم را کنترل می کند 
که در مجموع به نفع جامعه کارگری و حقوق بگیر خواهد شد. او ادامه داد: لذا 
سیاست الیحه بودجه 1401 ضمن تامین نفع جامعه کارمندی به رفاه عمومی 

جامعه هم کمک می کند که رویکرد دولت علمی است.

تغییرمعیار رنگ بندی شهرها در کرونا
فردای کرمان : دکتر کمال حیدری، معاون بهداشت وزیر 
بهداشت از تغییر فرمول رنگ بندی کرونایی شهرها خبر 
داد و گفت: در فرمول قبلی، میزان بستری در تعیین رنگ 
هر شهر لحاظ می شد، اما در برنامه  ی مقابله با اومیکرون 
بستری خیلی نقشی ندارد و شدت شیوع خیلی باالست 

و باید در این شرایط، برای تعیین رنگ  شهرها، تعداد بیماران سرپایی را در نظر 
بگیریم. وی افزود: به همین دلیل یک گروه فنی در حال بررسی و مطالعه هستند 
که ببینند در این شرایط می توانیم فرمول جدیدی ارائه بدهیم یا نه. گروه فنی 
نتیجه بررسی هایشان را ارائه می دهند و تصمیم نهایی را ستاد ملی مقابله با کرونا 

اعالم می کند.
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