
وضعیت پرونده لیست 11 نفره همتی از 

زبان سخنگوی دستگاه قضا

مطالبات زنان بازیچه وعده های 

انتخاباتی شده  است
هشدار رئیس ستاد انتخابات شهرستان 

سیرجان به تخلفات انتخاباتی

شورای شهر باید تلفیقی از تجارب و 

تخصص های مرتبط باشد
5 3 83

سه روز تا برگزاری حماسه ای پر شور؛

مشارکت حداکثری در انتخابات، زمینه ساز تحقق »ایران قوی«

مقام معظم رهبری: کسانی باید بر سر کار بیایند که معتقد به مردم و جوانان باشند، عنصر 
جوان را قدر بدانند، عملکرد انقالبی داشته باشند و حقیقتاً عدالتخواه و ضدفساد باشند.

حدیث هفتــه

شماره 130 - سال سوم - سه شنبه  25 
خرداد ماه 1400 - 8 صفحه - 2000 تومان 

دهه رکامت، میالد حضرت افطمه معصوهم)س( 
و حضرت امام رضا)ع(  رگامی باد
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به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان، جلسه  

هامهنگی مدیران مدارس شعب اخذ رأی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان 

مدیران  و  پرورش  و  آموزش  ویژه،رئیس  فرماندار  حضور  با  سیرجان 

مدارس شهرستان در راستای بهبود روند برگزاری انتخابات و انجام 

زیر  و  تجهیزات  تامین  برای  الزم  متهیدات  اتخاذ  و  ها  هامهنگی 

ساخت ها شعب در سالن هالل احمر برگزار شد.

مدارس  مدیران  جمع  در  سیرجان  ویژه  فرماندار  بهاالدینی  سهراب 

شعب اخذ رأی انتخابات ۲۸ خردادماه گفت:  ۲۳۱ شعبه اخذ رای در 

شهرستان سیرجان پیش بینی شده که اکرث این شعب در مدارس، 

ادارات، حسینیه ها و مساجد مستقر خواهند شد.

او افزود: فرهنگیان همچون گذشته در برگزاری با شکوه انتخابات، 

عرصه  این  در  و  بوده  انتخابات  برگزارکنندگان  یاور  و  یار  همواره 

بر آن، در آشنا سازی  اند و عالوه  تاثیرگذار و فعال داشته  حضوری 

مردم نسبت به فضای موجود و رشایط حاکم در آستانه انتخابات نیز 

نقش آفرین بوده اند.

دهمین ایستگاه خالقیت »گل گهر« ویژه فرزندان پرسنل رشکت معدنی و صنعتی گل گهر با 

شعار »کودک، شادی، دانایی« توسط مدیریت رفاه و امور اجتامعی و مدیریت روابط عمومی 

و امور بین  امللل رشکت گل گهر برگزار می شود.

ثبت نام و اطالعات بیشرت این جشنواره مجازی با شعار امسال »خالقیت؛ دور از هم، برای 

هم« که ویژه فرزندان بین سنین ۵ تا ۱۸ سال کارکنان رشکت گل گهر است، از ۲۴ لغایت 

khalaghiyatgeg.ir :۳۰ خرداد از طریق وبسایت ایستگاه خالقیت به آدرس

بوده و دوره های برگزاری مجازی ایستگاه خالقیت از ۱۲ تا ۲۱ تیرماه می باشد که جدول 

زمان بندی کالس ها در سایت مذکور متعاقبا اعالم می شود.

جلسه هماهنگی مدیران مدارس شعب اخذ رای 
شهرستان سیرجان برگزار شد

دهمین ایستگاه خالقیت »گل گهر«
 برگزار می شود

فریدون فعالی در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع 

به صادرات ۱۰ هزار مرتمربع گلیم  دستی در کرمان 

به ارزش یک ونیم میلیون دالر از مبادی گمرکی کشور 

اظهار کرد: ساالنه ۲۰ هزار  و  اشاره  در سال گذشته 

 ۵۰۰ و  تومان  میلیارد   ۶۰ ارزش  به  گلیم  مرتمربع 

تولید  تومان  میلیارد   ۲۵ ارزش  به  حصیر  قطعه  هزار 

میلیون  یک  ساالنه  اینکه  به  اشاره  با  وی  می شود. 

قطعه سنگ قیمتی و نیمه قیمتی به ارزش ۵۰ میلیارد 

تومان در استان کرمان تولید می شود، افزود: صادارت 

انجام  از مبادی گمرکی مختلف  صنایع دستی استان 

کرمان  استان  صادرات  در  آمار  این  باید  که  می شود 

ثبت و ضبط شود.

استان  صنایع دستی  تولیدات  کرد:  ترصیح  فعالی 

تبلیغات  و  برندسازی  با  باید  و  است  ناشناخته  اغلب 

محصوالت هرنمندان را به مردم دنیا بشناسانیم.

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 

هزار   ۷۰ حال حارض  در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان 

هرنمند و صنعتگر صنایع دستی در ۱۰۰ رشته مشغول 

به  کرمان  پرونده شهرهای  گفت:  فعالیت هستند،  به 

ملی  شهر  شهربابک  صنایع دستی،  ملی  شهر  عنوان 

فیروزه ، قلعه گنج شهر ملی حصیربافی، راین شهر ملی 

چاقوسازی و راور شهر ملی فرش تهیه شده که توسط 

در  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 

حال بررسی است تا هر چه زودتر به ثبت ملی برسد. 

وی بیان کرد: در تالش هستیم زنجیره ارزش و تولید 

در داخل  محصوالت صنایع دستی هرنمندان کرمانی 

استان انجام شود.

دادستان عمومی و انقالب سیرجان از تذکر جدی به 3 نفر از افرادی که 

برای  برنامه  ریزی  انتظامی در حال  و  امنیتی  نهادهای  طبق گزارش های 

خرید و فروش رای بودند، خرب داد.

قاضی محسن نیک ورز افزود: عزم دستگاه قضایی برای برخورد با عامالن 

خرید و فروش رای جدی است و به دنبال همین موضوع افرادی که در حال 

برنامه ریزی در این رابطه بودند، تذکر جدی گرفتند. 

وی ادامه داد: دستگاه های اطالعاتی و انتظامی در حال رصد فعایت های 

برخورد خواهند  و مقررات  قانون  اقدام خالف  با هرگونه  و  بوده  انتخاباتی 

کرد.

این مقام قضایی ترصیح کرد: مردم نیز می توانند هر گونه اطالع در این 

رابطه را به تلفن های 113 اداره اطالعات یا 110 پلیس یا دفرت اینجانب به 

طور محرمانه گزارش کنند.

عضو شورای تامین شهرستان سیرجان در خصوص فعالیت های تبلیغاتی 

نامردهای انتخابات شورای شهر نیز گفت: هر نامزد تنها 2 ستاد می تواند 

دایر کند که باید در منطقه یک و دو شهری باشد. همچنین نصب برن فقط 

ممنوع  اکیدا  شهر  درسطح  نیز  پوسرت  نصب  و  بوده  مجاز  ستاد  محل  در 

است. مگر در تابلوهایی که شهرداری با نصب برن مشخص کرده است. 

دادستان سیرجان بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی دوران کرونا نیز 

تاکید کرد و گفت: هرگونه تجمع در منازل، مساجد، تاالرها و کلیه اماکن 

با  مسقف ممنوع است و اگر جلسه ای نیز قرار است که برگزار شود باید 

و داشنت ماسک  فاصله اجتامعی  با رعایت  باز  تعداد محدود، در فضای 

انجام شود.

قاضی نیک ورز اذغان کرد: قطعا اگر گزارش موثقی به 

دادرسا ارسال شود، با نامرد متخلف برخورد خواهیم 

که  افرادی  داریم  انتظار  دیگر  سوی  از  البته  کرد. 

قصد دارند به عنوان مناینده مردم شورای شهر شوند 

و بیش از بقیه افراد قوانین و دستورالعمل ها را رعایت 

عمومی،  امنیت  پلیس  ماموران  افزود:  وی  کنند. 

در  شهرداری ها  اجرائیات  و  بهداشت  فرمانداری، 

و شهرهای  در سطح شهر سیرجان  حال گشت زنی 

اقامری هستند و با هامهنگی الزم با هرگونه تخلف 

برخورد خواهند کرد.

تذکر به 3 نامزد انتخابات شورا به علت خرید رای

۲۸۲ هزار دالر صادرات صنایع دستی کرمان در سال گذشته
وی تحصیالت خود را در دبستان مولوی و راهنمایی را در مدرسه آسیه و 
دوران جوانی با ورود به هنرستان حضرت زینب )س( ادامه تحصیل داد و 
در ادامه راه با ورود به دانشگاه آزاد اسالمی فارق تحصیل رشته کارشناسی 
حسابداری شد. وی مدیر داخلی شرکت اطلس رایانه سمنگان، مدرس و 
مربی آموزشگاه فنی حرفه ای پیام دانش، مدیر داخلی مجتمع آموزشی فنی 
حرفه ای پیام دانش، و همچنین حسابدار شرکت حمل شخصی سیرجان 

جوان می باشد.
او در کنار فعایت های آموزشی و اقتصادی در زمینه فعالیت های فرهنگی، 
مذهبی هم جز نیروهای فعال بوده که عضو فعال بسیج مسجد فاطمیه و 
دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین همکاری مستمر با کاروان راهیان نور، عضو 

انجمن اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی را در کارنامه خود دارد.
اعظم جوان لری می گوید در راستایی فرامین مقام معظم رهبری درگام 
دوم انقالب مبنی بر حضور جوانان در عرصه های مختلف کشور و احساس 
توانایی برای ادای تکلیف در مقابل حق از دست رفته همشهریان خود به  
پیشنهاد جمعی از دوستان و نخبگان پابه عرصه انتخابات شورا گذاشتم. او 
می گوید شهر سیرجان دارای پتانسیل های عالی از نظر علمی و صنعتی و 
خود اشتغالزایی می باشد که متاسفانه درچندین سال گذشته به خاطر مسایل 
سیاسی و حزبی و حضور افراد منفعل شهر سیرجان رشد چشم گیری نداشته.

اعظم جوان لری عمده مشکالت شهر را در عدم توجه همشریان و مسؤلین امر 
به زیباسازی شهری، ساخت ساز مکان های تفریحی ایجاد مکان های فرهنگی 

از جمله فرهنگسراها می داند.
وی در ادامه می گوید عدم توضیح ناعادالنه خدمات در مناطق مختلف شهر 
باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده که باید این معضل با انتخاب افراد مطالبه 

گر و با اراده و متخصص در آینده حل شود.
تخریب بناهای تاریخی مانند بادگیرهای چپقی کاروان سرای آقا ابراهیم بازار و 
یخدان های دوقلو که خود می تواند با برنامه ریزی صحیح به مکان های تفریحی 

و گردشگری تبدیل شوند.
عدم بهر برداری صحیح از امتیازات شهر سیرجان که به عنوان شهر دارالحسین 
و همچنین شهر جهانی گلیم و شهر معدن و صنعت و در کنار آن به عنوان 

شهر رسانه خود دال بر عدم وجود افراد توانمند در راس تصمیم گیری های 
شهری می باشد.

او می گوید من با شعار شهر زیبا، اندیشه زیبا پا به عرصه رقابت های شورا 
گذاشته ام و امیدوارم اگر مورد تایید همشهریان قرار گرفته با کمک گرفتن از 
نخبگان و افراد صاحب اندیشه در کنار استفاده از تجربیات پیشکسوتان راهی 

برای برگشت اعتماد از دست رفته همشهریان کنم.

او  پایه و ساختاری درست شوند  از  باید  جوان لری می گوید اساسا کارها 
می گوید یکی از کارهایی که ما در حال انجام آن هستیم توزیع کتاب برای 
کودکان و نوجوانان است تا این قشر از جامعه را با فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
آشنا و زمینه رشد سطح علمی و فرهنگی شهر را ارتقا دهیم و در زمینه کرونا 
هم با توزیع ماسک مردم را برای مقابله با این بیماری منحوس یاری برسانیم.

اعظم جان لری اعتقاد دارد اگر رفاه و آرامش را برای قشر بانوان فراهم شود 
آرامش به خانواده ها بر می گردد پس باید امکاناتی مانند ساخت مکان های 
مناسب برای سپری کردن اوقات فراغت بانوان مانند ساختن بوستان و پارک 
های مخصوص بانوان، ایجاد ورزشگاه اختصاصی برای آن ها و همچنین ایجاد 
بازارچه های خود اشتغالی برای رفع مشکالت اقتصادی پیگیری طرح های 
نیم تمام و ساماندهی بوجه شهری جلوگیری از زد و بندهای پشت پرده 

درخواست از سازمان های مردم نهاد و کارگروه برای همکاری با شورا. 
او در پایان ضمن تشکر از تمام همشهریان به ویژه هم محله ها و حامیان خود 
که از روز اول او را تنها نگذاشته ان از مردم می خواهد که با یک بینش صحیح 

و بررسی توانایی کاندیداها فرد اصلح ر انتخاب کنید.

اعظم جوان لری، کاندیدای انتخابات شورای اسالمی شهر سیرجان: 

با یک بینش صحیح و بررسی توانایی ها، فرد اصلح را انتخاب کنید

رسکارخانم  ستاد  رییس  درفشی  جواد 

با  گفتگو  در  لری  جوان  اعظم 

سیاست  کرد  عنوان  خربنگارشیرگان 

اصلی ستاد ما لبیک گفنت به فرامین 

حضور  برای  رهربی  معظم  مقام 

حداکرثی مردم پای صندوق های رای 

می باشد .

دستور  رعایت  گفت  همچنین  وی 

العمل های ارسالی از سوی ستاد برگزاری انتخابات شورای شهر از الویت های ما 

می باشد و همچنین رعایت شیوه نامه های بهداشتی،رعایت فاصله گذاری اجتامعی 

و همه افراد در تجمعات و برنامه های این ستاد می باشد جواد درفشی ضمن تشکر و 

قدردانی از متام دوستان و هواداران عزیز که در این مدت با همکاری صمیامنه و خوب 

باعث ایجاد نظم و رعایت مقرارت شده اندکامل تشکر و قدردانی را به عمل می آورد 

و از همه همشهریان درخواست کرد تا در روز جمعه 28 خرداد ماه با حضور پرشور و 

حداکرثی برگ زرینی بر تاریخ انقالب اسالمی به ثبت برسانند و با انتخاب افراد اصلح 

راه پیرشفت شهر را هموار منایبند. 

او  شوند  درست  ساختاری  و  پایه  از  باید  کارها  اساسا   
هستیم  آن  انجام  حال  در  ما  که  کارهایی  از  یکی  می گوید 
از  قشر  این  تا  است  نوجوانان  و  کودکان  برای  کتاب  توزیع 
زمینه رشد  و  آشنا  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  با  را  جامعه 

سطح علمی و فرهنگی شهر را ارتقا دهیم
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تا انتخابات شورای شهر مدت زمان کوتاهی باقیست، در این 
دوره افراد زیادی احساس مسئولیت و نام نویسی کردند از 
این بین صالحیت ۶۷ داوطلب مورد تایید قرار گرفت که 
برای کسب ۷ کرسی شورای شهر با هم به رقابت  خواهند 
پرداخت. کاندیداهای متعدد با سالئق و برنامه های مختلف 
که امید است برنامه های مدون و مشخصی برای حضور 
در این کارزار را فراهم کرده باشند. نه اینکه در قالب بنر 
و پوستر با ژست های تبلیغاتی قصد جلب آرای مردمی را 
داشته باشند و برنامه هایشان در قالب شعار و وعده و عید 
باشد. چون مردم گوششان از این شعارها و وعده ها پر است 
شعارهایی که فقط در لفظ باقی می ماند و هیچ عملکردی 
پشت این شعارهای زیبا و امیدوار کننده نیست، شعارها 
و وعده هایی که هیچ گاه عملی نشد و نتیجه آن را امروز 
شاهد هستیم. مردم شاهد عملکردهای ضعیف بوده اند و 
به این نتیجه رسیده اند که حضور آن ها در انتخابات گره ای 
از مشکلشان را باز نمی کند و به این طریقی می خواهند 
اعتراض خود را نشان دهند در حالیکه رای ندادن خود یک 
رای دادن محسوب می شود. رای دادن به اشخاصی که ما 
در انتخاب شدنشان به طور غیر مستقیم دخیل خواهیم بود. 
آنچه مهم است اینکه عملکردی که هم اکنون شاهدیم به 

خاطر انتخاب اشتباه افراد بوده است. 
می  اما سبب  کند  نمی  را حل  مشکلی  ندادن  رای  پس 
شود افرادی روی کار بیایند که آنها هم نتوانند چهره این 
شهر را عوض کنند و آن را به صورت یک شهر آرمانی در 
کشور معرفی کنند. انتخاب ۷ کاندیدای اصلح از بین ۶۷ 
نفر، وظیفه سنگینی را بر دوش اصحاب رسانه و مطبوعات 

محلی قرار می دهد. اطالع رسانی مفید و دقیق به مردم 
از وظایف مطبوعات است تا مردم بتوانند از این طریق از 
پیرامون خود آگاه شوند و با تحلیل اوضاع و شناخت افراد 
واجد شرایط زمینه تصمیم سنجیده مبتنی بر فکر و اندیشه  
را برای آنها فراهم کنند نه اینکه بر اساس طایفه، تیپ و 
ظاهر افراد رای داده شود. در هیاهوی انتخابات شناخت افراد 
صالح و شایسته از بین کاندیداهای محترم کار سختی است 
چون مهربانتر از همیشه ظاهر می شوند. حتی در سالم 
کردن هم پیشی می گیرند و با خوشرویی برخورد می کنند 
البته مشاهده این رفتارها از چندین ماه قبل آغاز شده پس با 
انتخاب غلط و هیجانی و یا شرکت نکردن در انتخابات اجازه 
ندهیم کسانی به مقامی برسند که هیچ ارزشی برای قانون، 
شهر و مردم قائل نیستند. سیرجان شهری معدنی است، 
شهری تاریخی با قرارگرفتن در تقاطع محورهای مواصالتی 
یزد - بندرعباس و کرمان - شیراز از دیرباز مورد توجه بوده 
مهم ترین  از  یکی   نیز  اقتصادی  به  لحاظ  سیرجان  است. 
از  یکی  گل گهر  معدن  وجود  که  است  ایران  شهرهای 
بزرگترین معادن سنگ  آهن جهان و همچنین شرکت های 
فوالدی که سیرجان را به یکی از قطبهای فوالدی ایران 

تبدیل کرده است؛
و  صنعتی  قابلیت های  از  بخشی  مس،  معادن  کنار  در   
اقتصادی این شهرستان است. اما شهر با وجود این همه 
اکثریت  هیچ،  که  کند  نمی  تغییری  اقتصادی  قابلیت 
ناراضی هستند. در  از وضعیت فعلی شهر  شهروندان هم 
حالیکه با وجود این همه معادن، سیرجان می توانست به 
بهترین شهر کشور بدل شود. چهره شهر  با این همه ثروت 
خدادادی همخوانی ندارد. هنوز محالتی هستند که به آنها 
رسیدگی نمی شود و انگار از شهر جدا هستند. فقط هنگام 
انتخابات و جمع آوری رای این محالت هستند که به چشم  

می آیند و بعد از انتخابات دوباره مثل قَِبل از وعده ها از 
اذهان پاک می شوند. 

حال با این اوصاف عملکرد چندین دوره از شورای شهر که 
قانون گذاران در سطح محلی بودند را شاهد بوده ایم ولی تا 
کنون آن طور که باید و شایسته باشد کسی نتوانسته برای 
این شهر مهم اقتصادی، قدمی بردارد و مدیریت شهر به 
عهده گروهی منتخب قرار می گیرد پس باید هر کدام از 
کاندیداها برنامه ارائه دهند تا افراد اهل فن انتخاب شوند. 
افراد توانمندی که بتوانند ایده های عملی مناسب را ارائه 
دهند و برای حل مشکالت شهری راهگشا باشند. افرادی 
که سابقه اثر گذاری داشته باشند شجاعت، مطالبه گری و 
بیان حقایق را به دور از مالحظات سیاسی به جان بخرند و 

دغدغه اصلی شان حل مسائل شهروندان و پیگیری امورات 
مربوط به آنها باشد، دغدغه شان ارتقای کیفیت شهر، زندگی 
شهری و خدمتگزاری موثر باشد، شورای شهر باید تلفیقی 
از تجارب و تخصص های مرتبط باشد. آنچه الزم است باید 
شخص تخصص داشته و به امور اجرایی شهر احاطه داشته 
باشد. برای انتخاب شورایی کارآمد و موثر یکی از مهم ترین 
فاکتورها عدم توجه به قوم و قبیله و انتخاب کورکورانه است. 
انتخاب کاندیدا که منتسب به یک قشر خاص باشد دلیل 
انتخاب صحیح نیست با بررسی اجمالی عملکرد گذشته 
شوراها درس های ارزشمندی می توان گرفت. حضور افراد 
با رای خانواده ها و طوایف سبب فرمایشی شدن امور می 
شود و بدون اینکه پشت تصمیم های اتخاذ شده فکر و 

طرح خاصی قرار بگیرد انتخابی که مدیریت شهر و آینده 
قرار می دهد که  تاثیر خود  را طی چهار سال تحت  آن 
گاهی عواقب بعضی از این تصمیم گیری ها منوط به چهار 
تا سال ها برای شهر مشکل ساز خواهد  سال نمی شود و 
بود. تجربه، تعهد و تخصص سبب برداشته شدن گام های 
اساسی برای پیشرفت شهر می شود. اگر به آینده شهر و 
میراثی که قرار است به فرزندانمان به یادگار بگذاریم اهمیت 
می دهیم این فرصت طالیی را از دست ندهیم بلکه آن را 
مغتنم بشمریم و مانع از ورود افراد سودجو و فرصت طلب 
به این حوزه شهری شویم. تحت تاثیر شعارهای غیر واقعی 
قرار نگیریم، از حق و مسئولیت شهری خود استفاده کنیم 
مطالبه گر باشیم و از کاندیداها برنامه بخواهیم، کسانی که 
با حرفه و استعداد خود  بتوانند ارزش آفرینی کنند و دنیای 
متفاوتی بسازند را وارد شورا کنیم. باید یک لطف بزرگ در 
حق خود و فرزندان خود کنیم شهروندانی مسئول و اهل 
نقد باشیم هر چند این وظیفه روز به روز سخت تر می شود 
باید بکوشیم تا این شهر هر چه بیشتر شبیه شهری شود 
که دوست داریم تبدیل کنیم با انتخاب صحیح، آگاهانه این 
فرصت را در اختیار افراد متعهد، دلسوز و مسئول بگذاریم 
کسانی که قصدشان خدمت است نه چیزی دیگر. الزم است 
افرادی که چهار سال در شورای شهر بر مسند قدرت بوده 
اند از عملکرد خودشان رزومه ای را انتشار دهند تا مردم 
بدانند اکنون که دوباره و یا چند باره برای کاندیداتوری شورا 
پیشقدم شده اند تا چه حد برای مردم این شهر خدمت کرده 
اند؟ و در آخر، کاندیداهای محترم شورای شهر تا چه حد 

با وظایف و اختیارات خود در شورای شهر آشنایی دارید؟
 آیا وعده هایی که می دهید صرفا یک شعار تبلیغاتی برای 
ساختن مدینه فاضله است یا می دانید که دامنه اختیارات 

شما تا چه حدی است؟

شورای شهر باید تلفیقی از تجارب و تخصص های مرتبط باشد

تمام مشکل بشر این است که خیال می کند ظهور یکی از راه های نجاتش است! 
و حال آنکه ظهور تنها راه نجات است 

به گزارش کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات شهرستان سیرجان،رئیس ستاد 

نامزدهای  تبلیغاتی  فعالیت های  گفت: متام  انتخابات شهرستان سیرجان 

شوراها در سیرجان رصد شده و در برخورد با متخلفان با کسی تعارف نداریم.

سید رحیم رضوی نسب در بازدید میدانی از تبلیغات نامزدهای شوراها در 

سطح شهرستان، اظهار کرد: در قانون تبلیغات محیطی به وضوح مکان های 

معینی برای نصب پوسرت توسط شهرداری پیش بینی شده و نامزدهایی که به 

این مهم توجه ندارند و قانون را زیر پا می گذارند، برخورد می شود.

او افزود: با تشکیل کمیته امحا با هرگونه تبلیغات خارج از چهارچوب برخورد و 

به فوریت نسبت به جمع آوری تبلیغات غیرمجاز عمل می شود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان سیرجان ترصیح کرد: ستادهای انتخاباتی 

با بهره گیری از فضای جلوی ستاد خود می توانند اقدام به نصب برن  فقط 

کنند و نصب برن با ابعاد خارج از دستورالعمل )۷۰×۱۰۰( در نقاط مختلف 

شهری تخلف است و برخور قانونی انجام می شود.

رضوی نسب بیان داشت: شب گذشته تعدادی از برنهای تبلیغاتی که خالف 

قوانین و مقررات در سطح شهر نصب شده بود توسط کمیته امحا جمع آوری 

شد و این روند تا آخرین روز تبلیغات کاندیدا ادامه دارد.

رئیسستادانتخاباتشهرستانسیرجان:متامفعالیتهایانتخاباتیکاندیدارصدمیشود

هشدار رئیس ستاد انتخابات شهرستان سیرجان به تخلفات انتخاباتی
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جامعه
به خدمتش اعتماد کن

ای  خانواده  در   1350 سال  در  پور،   خدامی  حسن 

مذهبی و اصیل سیرجانی دیده به جهان گشود. پدرش 

افراد  و  متدّینین  از  پور،  خدامی  محمود  حاج  مرحوم 

خوش نام و مورد وثوق مردم سیرجان و شغل او کشاورزی 

باز   1357 سال  به  او،  کالسیک  تحصیالت  بود.پرشوع 

در  دیپلم  مدرک  اخذ  از  پس   1369 سال  گردد.  می 

وارد  دانشگاه،  در  قبولی  رغم  علی  و  تجربی  علوم  رشته 

حوزه علمیه قم شد. این امر به 14 سال تحصیل حوزوی 

انجامید که 4 سال پایانی آن،  با حضور در دروس خارج 

فقه و اصول  مراجع تقلید و آیات عظام مکارم شیرازی، 

قرآن   تفسیر  و  لنکرانی  فاضل  مرحوم  سبحانی،  جعفر 

آیتالله جوادی آملی گذرانده شد.

رزومهحسنخدامی

عمومی  فرهنگ  شورای  عضو  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 

شورای  تخصصی  کارگروه  دبیر  سیرجان،  شهرستان 

فرهنگعمومیسیرجان

رئیس  و   )1398 )ازسال  سیرجان  شهر  شورای  عضو 

شهر  شورای  گردشگری  و  ورزشی  فرهنگی  کمیسون 

عضو  سیرجان،  شهر  شورای  رئیس  نائب  سیرجان، 

هیئت نظارت بر انتخابات و مسئول دفرت شورای نگهبان 

شهرستان سیرجان در انتخابات مجلس شورای اسالمی

عضو هیئت اجرایی انتخابات چند دوره ریاست جمهوری 

ازدواج  رسدفرت  سیرجان،  در  اسالمی  شورای  مجلس  و 

119 و طالق 87 سیرجان، ایده پرداز و مبتکر پیاده روی 

و عزاداری اربعني امام زاده علی )ع( سیرجان و دبیر ستاد 

آن، دبیر ستاد عزاداری متمرکز سیرجان، دبیر طرح نسیم 

تحقیقات  و   عمومی  روابط  بخش  مسئول  نهجالبالغه، 

مجمع منایندگان طالب و فضالی رسارس کشور در حوزه 

 _ فرهنگی  کارگروه  رئیس  سال،   4 مدت  به  قم  علمیه 

سیاسی بسیج شهرستان سیرجان، امام جامعت مسجد 

حرضت ولی عرص عجل الله تعالی فرجه از سال 1383، 

فعال فرهنگی و اجتامعی، مشاور سبک زندگی، خانواده 

و ازدواج، توسعه و ارتقاء فرهنگی زیربنای رضوری در طرح 

ها و برنامه ها، عدالت در طرح های عمرانی و خدماتی 

و  برخوردار  کم  محالت،  خصوص  به  محالت  درمتامی 

شهرک های جدیداالحداث، اقتصاد مقاومتی و حامیت 

امانت  ملی،  و  استانی   شهرستانی،  اولویت  با  تولید  از 

از  اعم  به رسمایه های شهرستان سیرجان  نسبت  داری 

اقتصادی، فرهنگی و اجتامعی، کمک به معرفی ظرفیت 

های شهرستان سیرجان در زمینه مشاغل جانبی 

معادن، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، تجارت و ... در 

راستای اشتغال پایدار

در  تالش  سیرجان،  شهرداری  فرهنگی  شورای  تشکیل 

جهت تخصصی شدن بودجه فرهنگی

امروز هر قسمت از شهر که بخواهد رشد کند و کمبودها 

منطقه  آن  فرهنگ  باید  ابتدا  شود،  برطرف  نواقص  و 

رشدکند و اصالح شود.

یکی از نواقص فرهنگی در فعالیت شهرداری و نهادهایی 

از این دست، نگاه رصف عمرانی و خدماتی است که این 

نگاه منی تواند نتیجه مطلوب را محقق کند بلکه بخش 

مهمی از فعالیت ها و بودجه را نیز هدر می دهد. اما اگر 

متناسب همراه شود،  فرهنگی  کار  با  ها  فعالیت  متامی 

موجب  ماندگار،  و  مطلوب  نتیجه  آمدن  بدست  بر  عالوه 

کاهش هزینه ها نیز خواهد شد. در این راستا : تشکیل 

جهت  در  تالش   ، سیرجان  شهرداری  فرهنگی  شورای 

از  فرهنگی  کار  و متایز  فرهنگی  بودجه  تخصصی شدن 

برنامه های ارتباطی شهرداری و استفاده از ظرفیت های 

فرهنگ ساز شهرستان سیرجان در جهت تحقق اهداف 

مجموعه  زیر  های  سازمان  در  شده  تعریف  فرهنگی 

شهرداری سیرجان در دستور کار قرار گرفت. 

کارهایعمرانی

احداث  جهت  هکتار   19 مساحت  به  زمین  اختصاص 

ارتقاء  پیگیری  سیرجان،  در  منایشگاه  دامئی  محل 

از  کیفیت خدمات بر اساس اقتصاد مقاومتی جلوگیری 

تکمیل  معابر.  آسفالت  همچون  کاری  دوباره  و  ارساف 

انجام  گیری  پی  با  سیرجان،   بعثت  مسافری  ترمینال 

راه گشای شورای شهر سیرجان  و چندین مصوبه  شده 

بالغ بر 15 میلیارد تومان در  با هزینه ای  که شهرداری 

شهریور 1399 موفق به افتتاح آن گردید. میدان تره بار 

اختالفات داخلی  به خاطر  سیرجان که قریب 20 سال 

قطب  به  را  سیرجان  تواند  می  و  بود  مانده  بالتکلیف 

کارخانه  کند.  تبدیل  بار جنوب رشق  تره  و  میوه  تجارت 

هزینه  و  ساعت  در  تن   160 تولید  ظرفیت  با  آسفالت 

قیر  خرید  باشد.  می  نصب  حال  در  تومان  میلیارد   16

این  در  آالت  ماشین  از  مهمی  بخش  تامین  و  نیاز  مورد 

در  مشکلی  آینده  دوره  در  سیرجان  شهرداری  که  دوره 

احداث  داشت.  نخواهد  نیاز  مورد  آسفالت  تأمین  جهت 

پایدار  درآمد  منبع  یک  می تواند  که  پسامند  سایت 

تکمیل  و  بازسازی  کند.  فراهم  برای شهرداری سیرجان 

مجموعه آبی دلفین و سالن هامیش ها، که طی تفاهم 

نامه توسط رشکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در حال 

انجام می باشد. احداث تقاطع غیر هم سطح در میدان 

نیروی دریایی و میدان امام علی)ع( و الین دوم پل خرم 

آباد که در حال انجام مقدمات و اخذ پیامنکارمی باشند. 

اتصال انتهای بلوار قائم به بهشت رضا )ع( که این طرح 

در شورای ترافیک شهرستان سیرجان به تصویب رسیده 

و در حال نقشه برداری می باشد. احداث اولین ورزشگاه 

اختصاصی بانوان در سیرجان به مساحت 22 هکتار در 

انتهای بلوار شهید عباسپور جنب محل دامئی منایشگاه 

ها، کمربند سبز بلوار قائم از میدان کشتی تا میدان امام 

علی )ع( که حال احداث می باشد. مشارکت شهرداری 

مابقی  که  تومان  میلیارد   10 مبلغ  با  نور  شهر  پروژه  در 

آن به مبلغ 13 میلیارد به عهده رشکت گل گهر و اداره 

شورای  مصوبه  با  سیرجان  شهرداری  و   باشد  می  برق 

شهر تجهیزات مورد نیاز را به نسبت سهم خود خریداری 

منوده و آماده نصب می باشد.

مسائل  که  کسانی  به  دهیم؟  منی  رای  کسی  چه  به 

ابزار  تنها  را  این  بلکه  نیست  آن  حقیقی  دغدغه  زنان 

که  وعده های  در هر حال  دانند  آوری می  رای  برای 

محقق کردن آن ها امکان پذیر نیست آن هم تا زمان 

ایجاد زیر ساخت های بسیار قوی همراه با طرح های 

قابل اجرا در حوزه فعالیت زمان چیزی نیست جز وعده 

هایی همراه با شعار و ابزاری برای بازی کردن با زنان 

و مسائل آنان است. در این مدت 8 ساله به بهانه های 

و  زنان  بین  کردند  سعی  خالی  تو  شعارهای  مختلف 

جامعه فاصله بیاندازند فارغ از اینکه زنان ما روز به روز 

آگاه تر می شوند و به این حربه های تبلیغاتی پی می 

رئیس  به ورزشگاه، حجاب،  موتور سواری، رفنت  برند. 

جمهور شدن، وزیر شدن، سال های سال وعده هایی 

بود که آقایان به زنان جامعه وعده دادند. اما تا به امروز 

کدام یک از وعده های عملی شده است؟

آقایان منی دانند به جای  دادن وعده های این چنین 

به  که  خانم ها  برای  ثابت  درآمد  یک  دادن  وعده  یا 

که  نفقه  حق  شدن  اعتنایی  بی  باعث  زیاد  احتامل 

به  می شود  است  همرسشان  به  نسبت  مردان  وظیفه 

جایی این شعار های تو خالی. باید تالش کنند عزت 

نفس به زنان برگردد وکرامت نفس زنان بخاطر مسائل 

کم ارزشی خدشه دار نشود باید تالش کنند زمینه رشد 

فراهم  جایگاهشان  به  ای  صدمه  هیچ  بدون  را  زنان 

کنند اگر این اتفاق میرس شود دیگر زنان نیازمند سوپر 

من های و شومن های در مناظرات انتخاباتی نیستند 

با  مردانی  نه  باشند  خودشان  صدای  زنان  بگذارید 

مگر  شود  منی  میرس  این  خالی  تو  پوچ  های  وعده 

اینکه زنان دغدغمند مسائل خود را مطرح کنند وسعی 

نه  برسد  و مسئولین  به گوش جامعه  کنند صدایشان 

بازیگران سیاسی به اهداف شون برسند.

زنان،ابزاررایآوریسیاسیون؛

مطالبات زنان بازیچه وعده های انتخاباتی شده  است

چرا کودکم دروغ می گوید؟
بارها گفته ام دروغ گو دشمن خداست او را سرزنش و 
دعوا کرده ام اما انگار برایش عادت شده است. یک بار 
می گوید دوستم مرا زده. یک بار می گوید عروسکم بال 
در آورده و پرواز می کند. هربار دروغی تازه. واقعا نمی 
دانم با او چگونه رفتار کنم. در ابتدا باید دانست دروغ 
اکتسابی  بلکه  نیست  و غریزی  ذاتی  ای  پدیده  گفتن 
و تحت تاثیر یادگیری از محیط است شامل: خانواده، 
چگونه  اینکه  به  پرداختن  از  قبل  مدرسه  و  دوستان 
باید علت دروغ  برخورد کنیم  با دروغ گویی کودکان 
را دریابیم. علل دروغ گویی کودک می تواند  او  گویی 

متفاوت باشد.
تخیل

گاهی حرف کودک تخیل است نه دروغ و متناسب با 
سن و روحیات او، دروغ معموال عمدی صورت می گیرد 
اما در مورد تخیل اینگونه نیست. در این مورد نه تنها 
نباید کودک را تمسخر یاسرزنش کرد بلکه باید تخیل 
پرواز  ماشینم  می گوید  کودک  کرد.  هدفمند  را  او 

می کند می توان از او خواست تصویر آن رانقاشی کند.
تقلید )آموزش غیر مستقیم( 

تقلید  را  بزرگساالن  رفتارهای  دارند  دوست  کودکان 
کنند تلفن زنگ می زند پدر به مادر می گوید اگر فالنی 
بود بگو من خانه نیستم.کودکان آنچه را که می بینند 

می آموزند.
آموزش مستقیم

کودک  به  را  گویی  دروغ  مستقیما  خودمان  گاهی 
که  دانم  می  من  می گوییم:  مثال  دهیم.  می  آموزش 
تو این کار را نکرده ای گربه کرده یا اگر تو این کار را 
نکرده ای پس چه کسی کرده کسی در خانه نبوده؟ 
نباید به کودک آموزش داد یا از او اینگونه سوال ها را 

پرسید.
فرار ازمجازات

گاهی سخت گیری بیش از حد والدین که کودک بداند 
اگر االن راستش را بگوید نه تنها تشویق نمی شود بلکه 
مجازات هم خواهد شد. لذا برای فرار از مجازات مجبور 

به دروغ می شود.
ناتوانی

گاهی خواسته ما از کودک خارج ازحد توان اوست و 
کودک برای انجام ندادن آن متوسل به دروغ می شود 
چون قدرت  نه  گفتن را ندارد. مثال می گوید دستم درد 

می کند. باید کودک یاد بگیرد نسبت به درخواست های 
نامناسب دیگران نه بگوید.

اعتماد بنفس پایین
جلوی  و  دارد  ضعیفی  بنفس  اعتماد  کودک  گاهی 
کم  اینکه  برای  لذا  می کند.  حقارت  احساس  دیگران 
از  او  که  نکنند  فکر  دیگران  اینکه  ترس  از  یا  نیاورد 
بقیه پایین تر است زبان به دروغ می گشاید. باید اعتماد 

بنفس کودک راباال برد.
حسادت

به  نسبت  حسادت  خاطر  به  دروغ گویی  علت  گاهی 
دیگران است. باید حس حسادت و مقایسه با دیگران را 
درکودک از بین برد و تا حد امکان بجای فضای رقابت 

فضای دوستانه ایجاد کرد.
انتقام

او  از  که  کسی  شخصیت  تخریب  برای  کودک  گاهی 
ناراحت است دست به چنین کاری می زند کودک باید 
یاد بگیرد که با مهارت اجازه ندهد کسی او را ناراحت 
کند )با سیاست، افزایش اعتماد بنفس، اهمیت ندادن 
ناراحتی خود  با مدیریت صحیح  ناراحت شد  و...(واگر 
را مدیریت و مهارت کند یا به طور مناسب بروز دهد 
و بدنبال راهکار نامناسب برای رهایی از ناراحتی خود 

نباشد.

جلب توجه
می خواهد  که  است  خاطر  این  به  کودک  دروغ  گاهی 
بی  مورد  که  چرا  باشد  محیط  حمایت  و  توجه  کانون 
توجهی قرار گرفته و از این بابت ناراحت و نگران است 
لذا کودک برای رهایی از این تنش و اعتراض به وضع 
موجود دست به چنین کاری می زند و راهکار آن هم 

توجه کافی ومناسب اطرافیان نسبت به کودک است.
بسیاری دالیل دیگر برای دروغ گویی کودکان وجود دارد 
راهکار هیچ  و... که  تفریح و سرگرمی  برای  من جمله 
کدام سرزنش یا دعوا نیست و بسته به علل و ریشه باید 

برخورد و راهکار مناسب به آن را به کار برد.

چرا کودکم دروغ می گوید؟
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»انتخاباتوانتخاباصلح«
ناشر: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران

کتاب انتخابات و انتخاب اصلح نوشته ی عباس چهاردولی و ابولقاسم دل انگیز، به نقش و 
تأثیر مردم در نظام های سیاسی مختلف، مشارکت مردم در نظام سیاسی ایران، اهمیت 
انتخابات در ایران و قوانین مربوط به آن می پردازد. عباس چهاردولی و ابولقاسم دل انگیز 
کتاب خود را با سخنان آیت اهلل امام خمینی )ره( و امام خامنه ای )مدظله العالی( درخصوص 
انتخابات آغاز می کنند و در ادامه اظهارات سایر اندیشمندان و بزرگان اسالم را ذکر می کنند.

کتاب »انتخابات و انتخاب اصلح« به فعالیت سیاسی مردمی در ایران و سایر کشورها نیز 
می پردازد و میزان مشارکت و نوع تصمیم گیری مردم را نمودی از نگرش سیاسی آن ها 
نسبت به مسئوالن کشور عنوان می کند. نویسندگان با استناد به این موضوع، انتخابات 
دوره های آینده ی ایران را بسیار مهم می دانند چرا که مشارکت مردم، پیغام بسیار مهمی 
درباره ی پایداری و مردم ساالری ایران را به کشورهای منطقه و فرامنطقه ای ارسال می کند 

و می تواند الگوی مناسبی برای انتخابات در سایر کشورها باشد.

شهید اکبر نصرت آبادیشهید اکبر نصرت آبادی
متولد: 1342/03/10
محل تولد: سیرجان 

  شهادت: 13۶۷/04/31

بازار داغ تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری و  شورای شهر سیرجان

ب
کتا

ی 
رف

مع

رئیسی: نباید اجازه داد اصاًل فسادی شکل بگیرد که الزم باشد با آن مبارزه کنیم

وضعیت پرونده لیست 11 نفره همتی از زبان سخنگوی دستگاه قضا

برگزاری انتخابات در ۲ روز متوالی

مجوز مصرف واکسن کرونا »کووبرکت« صادر شد  

مشرق: یکی از مسائل مهم که باید در همه بخشهای نظام مورد توجه قرار گیرد، توجه به مردم و خواست و دغدغه های 
آنها و یکی از موضوعات مهم در حفظ کرامت، مبارزه با فساد است.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز مبارزه با فساد حتی در مباحث انتخاباتی به عنوان گفتمان غالب در کشور تبدیل 
شده است، گفت: مبارزه با فساد خواست جدی حکومت و مردم است و نباید اجازه داد اصاًل فسادی شکل بگیرد که الزم 

باشد با آن مبارزه کنیم.
وی ادامه داد: باید روحیه مبارزه با فساد و کژیها همه جا حاکم باشد و در کنار نظارتهای پسینی به موضوع پیشگیری و 

اقدامات پیشگیرانه هم توجه ویژه داشته باشیم تا از بروز مفاسد جلوگیری شود.

میزان: سخنگوي دستگاه قضا درخصوص لیست یازده نفره همتي توضیح داد و گفت: خوشبختانه کارنامه قوه قضاییه در رسیدگي به پرونده هاي 
معوقات بانکي و بدهکاران عمده بانکي همانند بسیاري از موارد دیگر درخشان است.

در  را  بانکي  عمده  بدهکار  یازده  نام  نوشته  دست  کاغذي  ارائه  با  همتي  عبدالناصر  که  بود  جمهوري  ریاست  انتخابات  سوم  مناظره  در 
تصویري  مناظره،  در  نوشته  دست  و  رسمي  غیر  لیست  ارائه  در  همتي  اقدام  از  بعد  ساعتي  داد.  قرار  رئیسي  ابراهیم  سید  اهلل  آیت  اختیار 
عظام   .2 دانیال زاده   .1 بود.  شده  نوشته  زیر  ترتیب  به  آن  در  بانکي  عمده  بدهکاران  نام  که  شد  منتشر  مجازي  فضاي  در  اشاره  مورد  کاغذ  از 
مورد  همین  در  گران.  ریخته   .11 صفا  رستمي   .10 ایزدپناه   .9 گرامي   .۸ شفیعي   .۷ فالحتیان   .۶ اقدامیان   .5 العقیلي   .4 نژاد  صدرهاشمي   .3
است. کرده  ارائه  توضیحاتي  اشاره  مورد  افراد  پرونده  به  قضایي  رسیدگي  روند  و  جزییات  از  توضیحاتي  ارائه  با  قضاییه  قوه   سخنگوي 

در توضیحات ارائه شده از سوي اسماعیلي آمده است: خوشبختانه کارنامه قوه قضاییه در رسیدگي به پرونده هاي معوقات بانکي و بدهکاران عمده 
بانکي همانند بسیاري از موارد دیگر درخشان است.

ایلنا: درباره این که آیا تمدید ساعت این دوره انتخابات روز جمعه 2۸ خرداد به ساعت 2 بامداد روز شنبه 29 که منجر به برگزاری انتخابات در 2 روز متوالی می شود، 
مشکلی از لحاظ قانون ندارد، گفت: درست است با این اقدام، انتخابات در 2 روز برگزار می شود درحالیکه قانون اعالم کرده که انتخابات باید در یک روز برگزار شود 
اما باتوجه به شرایط خاصی که وجود دارد، ستاد ملی مبارزه با کرونا تشخیص داده است که اگر مردم مثل سابق پای صندوق ها بودند، این زمان طوالنی تر شود، البته 

این به آن معنی نیست که همه صندوق ها شامل این ساعات می شوند، شاید در کل کشور در 5 الی 10 درصد شعب چنین حضوری داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این دوره به تعبیر من یک حکم اضطراری داده شده است که ما از روز 2۸ خرداد تا ساعت 2 بامداد روز 29 خرداد بتوانیم از زمان برگزاری انتخابات 
عبور و آن را تمدید کنیم. عرف درباره چاپ  تعرفه ها در این دوره از انتخابات بیان کرد: در مجموع برای هر 4 انتخابات بالغ بر 200 میلیون تعرفه چاپ و توزیع شده 
است. وی تاکید کرد: در این دوره از انتخابات سعی و تالش کردیم نسبت به هر انتخاباتی یک درصدی باالتر از واجدان شرایط را در نظر بگیریم تا کسی مشکل 
کمبود تعرفه نداشته باشد. رییس ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: در حال حاضر  همه تعرفه ها برای شهرستان ها و بخش ها ارسال شده است که آن ها به تناسب 

برای شعب خودشان ارسال می کنند و باید بگویم در این دوره از انتخابات موضوع کمبود تعرفه نخواهیم داشت.

فارس، سعید نمیکی  وزیر بهداشت در مراسم افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی در استان مرکزی گفت: امروز 
می خواهم یک خبر خوشی بگویم که آن هم اجازه مصرف واکسن ایرانی کووایران برکت است که دیروز صادر شد. وی 
افزود: شب های زیادی نخوابیدم اما اکثر شب ها از اضطراب بود، اما دیشب از ذوق این نخوابیدم که خدا این مرحمت را 

کرد که ما قول هایی که داده بودیم را عملی کنیم.
نمکی ادامه داد: درباره واکسن تولید مشترک پاستور و کوبا نیز قرار شد پاستور مدارک را آماده کند و طی هفته آینده 

اقدام کنیم. بنابراین واکسن برکت به مجموعه واکسیناسیون ما می پیوندد و پاستور هفته آینده خواهد پیوست.
با پیوستن واکسن کرونا »کوو برکت« به مجموعه واکسیناسیون کشور، واکسینه کردن عمومی تمام اقشار جامعه در 

آینده بسیار نزدیک آغاز می شود.
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