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سید محمد رضوی نسب،مدیر غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان  گفت: طی 
گزارش های رسیده و در جریان بازرسی های بازرسان اداره غذا و دارو دانشکده از عطاری های 
سطح شهر، در یکی از عطاری ها مقداری داروی دست ساز ترک اعتیاد به شکل کپسول و دیگر 
دارو های دست ساز مشابه آن کشف و تمامی آن ها به علت غیربهداشتی و غیرمجاز بودن ضبط 
و جمع آوری شدند. او افزود: هرگونه انجام خدمات درمانی مانند؛ حجامت، زالودرمانی و ... در 

عطاری ها، دخالت در امر درمان بوده و کامال غیرقانونی است.  

دارو های دست ساز 
ترک اعتیاد جمع 

آوری شدند

 بارش های کرمان ۷۱ درصد بیش تر شد 
فردای کرمان: معاون آب و آبفای وزیر نیرو می گوید بارش های سه روز گذشته در برخی استان ها مانند کرمان، درصد بارندگی را نسبت به متوسط 
۵۲ ساله که معیار اصلی در مقایسه ی بارش است، افزایش داده است. به گفته  ی وی، در ۴۵ روزی که از سال آبی جدید )ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا انتهای 
شهریور ۱۴۰۱( می گذرد، بارندگی ها در استان  کرمان ۷۱ درصد نسبت به متوسط ۵۳ ساله ی اخیر افزایش یافته است.  قاسم تقی زاده خامسی ۱۷ 
آبان ماه با بیان این که بارندگی های سه روز اخیر، تأثیر محدودی در متوسط بارش کل کشور داشتند، بیان کرد: »اثر این بارندگی ها در ورودی سدهای 

کشور که حدود ۵۰ درصد آب شرب را تأمین می کنند، یک درصد بیشتر نبوده است«.

از  بگذاری شمال و جنوبش  پای  دیاری که  و  به هر شهر 
هر لحاظی فرق بسیار دارد و فاصله ی طبقاتی اش را به عینه 
می بینی حتی نیمکت های بوستان جنوب و شمال  یک شهر 

با هم تفاوت بسیار دارد.
اما سیرجان از معدود شهرهایی است که فاصله ی طبقاتی  
فقط در سبک معماری و مواد اولیه ی ساخت ساختمان هایش 

حس می کنی.
اگر جنوب شهر با آجر  یزد ساختمانی  یک طبقه ساخته اند 
چند  بنای  در  را  سنگ ها  لوکس ترین  شهرش  باالی  اما 

طبقه اش به کار برده اند.
هیچ  سیرجان  شهری  مبلمان  نشویم،  دور  مطلب  از  خب 
گاه باال و پایینی شهر و فاصله طبقاتی جامعه را نشان نداده 

است.
همان  شهر  پایین  کوچه های  و  آسفالت  دیگر  عبارتی  به 
آسفالت و کوچه های باالی شهر است، علف های هرز میادین، 
تفاوتی  شهر  باالی  در  غیره  و  لچکی ها  بوستان ها،  بلوارها، 
شهردار  که  می رسد  نظر  به  اینگونه  و  ندارد  شهر  پایین  با 
یک  همیشه   و  نمی کرده  نگاه  بهمان  چشمی   دو  مستعفی 
چشمی نگاه مان کرده و نتیجه این شده است که شهر از هر 

نظری  یکدست کمبود دارد.

شهر  ظاهری  نابسامان  اوضاع  از  چه  هر  پنجم  شورای  در 
نوشتیم آن ها که باید نمی خواندند، خواندند. آن ها که کاری 
از دست شان بر می آمد نه خطی از حرف رسانه ها خواندند 

و نه شنیدند.
به  کاری  اینقدر  منظر  سیما  سازمان  زیباسازی  بحث  در 
قابل  بودجه ی  نه  که  نداشتند  شهر  این  زشتی  و  زیبایی 

توجهی  و نه فرد کاردانی به آن راه یافت.
هیچ یک از اعضای این سازمان در رشته های هشتگانه هنر 
تحصیالت نداشتند و براساس میل باطنی و نه سواد بصری 
غیر  افراد  طریق  از  بی اصالت  المان های  سفارش  به  دست 

کاردان زدند.
کاش به جا ی ۵ المان،  یک المان حرفه ای می ساختند

می گوید:  سیرجانی  هنر  رشته ی  التحصیالن  فارغ  از  یکی 
خوب  و  حرفه ای  المان  المان،  یک   ۵ جا ی  به  کاش  ای 
سازمان  می دهد:  ادامه  او  بیاید.  چشم  به  تا  می ساختند 
تا جیبش  کرد  مختلف خرج  در قسمت های  را  هزینه هایی 
خالی شد و هیچ کار مفیدی که به چشم بیاد صورت نگرفت.

درحد  خوب  جشنواره ی  دو  می توانستند  بودجه ها  این  با 
استان  یا کشوری اجرا کنند تا هم هنرمندان شهر تکانی به 

خود بدهند هم مثل کرمان کارهای خوبی اجرا شود.
مقایسه کرمان نسبت به سیرجان درست نیست ولی توجه 
که شود می بینیم کرمان سالی دوتا کار خوب انجام می دهد 

اول  دوسال  چون  هستند  راضی  کارها  این  از  مردمش  که 
شهر  هرسال  سوم  سال  از  می ماند  روح  بی  شهر  و  سخته 
شکل جدیدی به خود می گیرد و بعد  پر از آثار هنری قابل 

قبول بیننده می شود.
تا  برنامه ریزی شود  کار  پایه  از  باید  این هنرمند می گوید: 
زمانی که به برداشت برسد ولی در چهارسال گذشته فقط 
درجا زدیم  به جای کاشت و االن در حالت سرمازدگی این 
چهارسالی که کاری نکرده ایم هستیم و تا دوسال محصولی 

برای برداشت نداریم.
بزودی با مشارکت هنرمندان المان شهری می سازیم

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به سخن 
تازه می گوید: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، 
طراحی  زیباسازی  کمیته  و  ارتباطات  مدیریت  همکاری  با 
و مشارکت  فراخوان  از طریق  را  المانهای شهری  و ساخت 

هنرمندان برگزار خواهد کرد.
پورمهدی می گوید: این سازمان در حال حاضر کاشت گل 
در رفیوژ بلوارها، فالورباکس ها، میادین و لچکی های سطح 
ضمنا  داشت.  خواهد  ادامه  روند  این  و  نموده  آغاز  را  شهر 
احیا و درختکاری چندین بوستان و پارک نیز در دستور کار 

سازمان می باشد.
او می افزاید: سازمان سیما و منظر قرار است فراخوانی جهت 
با مشارکت هنرمندان  نوروزی  المان های  طراحی و ساخت 

جهت  منتخب  آثار  فراخوان  این  طی  که  کند  بومی برگزار 
اجرا معرفی خواهند شد.

هنرمندان  حضور  از  فراخوانی  طی  سازمان  این  همچنین 
جهت نقاشی دیواری و دیوارنگاری بهره مند خواهد شد و 
دیوار  عنوان  عمومی با  روابط  همکاری  با  مسابقه ای  بزودی 
برنامه هایی  شهرداری  و  کرد  خواهد  برگزار  شهر  نگاره های 
منظر  زیباسازی  و  نوروز  از  استقبال  مراسم  زمینه  در  ویژه 

شهری و هنرمندان فرهنگسرای شهرداری خواهد داشت.
حال با تغییرات اساسی در شهرداری و پیگیری های شهردار 
محالت  در  وآمدش  رفت  از  که  شهر  آبادانی  برای  جدید 
االن  تا  که  شهرداری  افزود:  وی  است.  پیدا  شهر  حاشیه ی 
نشین  میز  پشت  که  است  داده  نشان  اندک  مدت  همین 
کار  شهر  دل  در  سازمان هایش  همه ی  پای  به  پا  و  نیست 

می کند.
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در ادامه 
افراد کاردانی را به سازمان سیما، منظر و  اینکه چه  افزود: 
نوروز تحمل  تا  باید حداقل  فضای سبز شهری آورده است 

کرد و دید.
 به عنوان یک فارغ التحصیل رشته ی هنر و نه به عنوان  یک 
توقع مان  شهر  این  هنرمندان  از  جمعی  همراه  به  خبرنگار 
کرمان  شهر  مانند  به  حداقل  نوروز  آستانه  در  که  می رود 
شهرنگاری  بخش های  در  نوبهار  شهری  هنرهای  ساالنه 

مانند نقاشی بر روی تخم مرغ های نوروزی و نقاشی بر روی 
بوم های نامتعارف و کافوهای تلفن.

و در بخش شهرآرایی از نمادهای نوروزی، حجم های ماندگار 
شهری و چیدمان محیطی و آذین بندی، از توانمندی های 
شود.  استفاده  بومی سیرجان  التحصیالن  فارغ  و  هنرمندان 
قطعا از دل این جشنواره های کوچک المان های قابل توجهی 
برای تغییر چهره ی نازیبا شهر بیرون می آید و به دل مردم 

امید دوباره ای می بخشد .
جدید  شهردار  شایسته ی  و  جا  به  انتخاب  از  مردمی که 
به سوابق کریمی پور دلبسته  خرسند هستند و هوشمندانه 
اند. اما ای کاش می شد سایر مدیران شهری را نیز به طرق 
مشابه هر چهار سال  یکبار تغییر داد تا اقال امید به تغییر در 
مشکالت شهری هر چهار سال یکبار در دل مردم زنده شوند.

کنید  دقت  که  سیرجان  رسانه های  مجازی  فضای  به 
نه  و  دارد  آسفالت  نه  است.  پر گالیه  این شهر  می بینید که 
شهرک های  مانند  اش  مسکونی  شهرک های  و  روشنایی 
سبز  فضاهای  و  است  شده  ترسناک  فیلم های  متروکه 
قاآنی  و  عباسپور  دکترصادقی،  مثل  مهمش  بلوارهای 
علفزاری بیش نیست.  مسوولین بدانند ما در آستانه ی نوروز 
برای این شهر با این قدمت و غنا رنگ آمیزی جداول، کاشت 
بلکه  نمی خواهیم  و غیره  رنگی  پرچم های  تعویض  بو،  شب 

کاری اساسی و هنرمندانه در شان مردمش مطالبه داریم.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر خبر داد:

نوروزامسالچهرهشهرعوضمیشود
     معظمه صادقی

۵۰۰ هزار نفر دیگر باید واکسن بزنند 
تا استان کرمان ایمن شود

  عکس ها: سید محسن فروزنده
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