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حضرت افطمه)س(:  عدل و دادربای آرامش و دلها واجب است

می  انتظار  و  شد  ابالغ  انقالب  رهبر  سوی  از  انتخابات  کلی  های  سیاست 
رفت مجلس به عنوان نهاد قانون گذار با ورود به موقع به این موضوع امکان 
بررسی کارشناسانه و در نهایت اصالح قانون انتخابات کشور را فراهم کند. 

نیز بحث  امسال  و  بکار رفت  از حدی  تعلل بیش  باره  این   اما مجلس در 
استانی شدن انتخابات مجلس به میان آمد. نمایندگان به سیاق دوره های 
قرار  کار  را دوباره در دستور  انتخابات  استانی شدن  گذشته مجلس، طرح 

داده اند؛ طرحی که قرار است با اجرای آن، مجلس کارآمدتری ایجاد شود، 
بعید هم است موجب  ایرادات جدی دارد و بسیار  نمایندگان  اما پیشنهاد 
بهبود عملکرد مجلس شود.                                   ... ادامه در صفحه 5

  یادواره سرداران و 6۰۰ شهید
   شهرستان سیرجان برگزار شد

 یادواره 600 شهید و سرداران شهید شهرستان 
محوریت  با  فاطمیه  ایام  مناسبت  به  سیرجان 
ا...  شهید شاخص مدافع حرم سردار محمدعلی 
این شهید  روزها سالگرد شهادت  این  که  دادی 

گرانقدر است برگزار گردید.
های شهدا،  خانواده  با حضور  که  مراسم  این  در 
جانبازان، ایثارگران، مسوولین و مردم در مسجد 
سیرجان  جمعه  امام  شد  برگزار  امیرالمومنین 
زهرا  فاطمه  ایام شهادت حضرت  تسلیت  ضمن 
شهدای  خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  گفت:  )س( 

گرانقدرکمتر از شهادت نیست. 

عکس : جواد درفشی                                                          ..... ادامه صفحه 2

 دو مجرم اینستاگرامی 
در سیرجان 
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 گروه خبر:
سید  رضا مهدوي با حضور  سرپرست فدراسیون 
و مدیر کل ورزش و جوانان استان به عنوان رئیس 

جدید هیئت هندبال استان کرمان انتخاب شد.
هندبال  هیئت  رئیس  انتخاب  عمومی  مجمع 

استان کرمان با حضور  رمضانعلی دولو سرپرست 
فدراسیون ، امیري خراساني مدیر کل اداره ورزش 
و جوانان استان و سایر اعضای مجمع در  هتل 

جهانگردي کرمان برگزار شد.

در این مجمع سید رضا مهدوي با کسب  تمامي 
آرا از مجموع ١٦ رای اخذ شده، به مدت چهار 
سال به عنوان رئیس هیئت هندبال استان کرمان 

انتخاب شد.

مهدوي رئيس 
هيئت هندبال 

استان كرمان شد

 مناسبت

 گروه خبر
و  شناسایی  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
طریق  از  اخاذی  جرم  به  نفر  دو  دستگیری 

اینستاگرام با هویت جعلی خبر داد. 
پی  در  گفت:  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
بر  مبنی  سیرجانی  شهروندان  از  یکی  شکایت 
در  عکس  انتشار  به  تهدید  و  مزاحمت  ایجاد 
کارآگاهان  دستور  در  موضوع  مجازی،  فضای 

پلیس فتا قرار گرفت.

ناشناس  اظهارات شاکی، فردی  برابر  افزود:  وی 
ایجاد  به  اقدام  اینستاگرام  رسان  پیام  در 
مزاحمت و تهدید به انتشار عکس در مورد وی 
و درخواست مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد در 

قبال بازگرداندن عکس های وی نموده است.
کرد:  بیان  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
و  مستندات  تخصصی،  و  فنی  اقدامات  انجام  با 
مجازی  فضای  در  جرم  اثبات  برای  الزم  ادله 
جمع آوری و بر همین اساس برای تسریع کشف 

جرم، مستندات به شاکی ارائه و مشخص شد که 
حساب کاربری متهم در این پیام رسان جعلی و 
واقعی  دنیای  در  آن  هویت  که  اسم دختری  به 

وجود نداشته بوده است.
با  متهمان  آمده،  بعمل  بازجویی  در  افزود:  وی 
آوری  جمع  مدارک  و  مستندات  شدن  روبه رو 
شده به بزه انتسابی معترف و به جرم خود اقرار 

کردند.
گفت:  سایبری  مجرمان  به  هشدار  ضمن  وی 

دارای  فیزیکی  فضای  همانند  سایبری  فضای 
مجازات  قانون  مشمول  آن  نقص  و  بوده  حریم 
جرائم رایانه ای می شود و هیچ بهانه ای نیز قادر 

به توجیه آن نخواهد بود.
افرادی  به  تنها  بیان داشت:  نژاد  ایران  سرهنگ 
کاربری  صفحه  به  ورورد  اجازه  می شناسید  که 
از قرار دادن عکس های شخصی  را داده و  خود 

و خانوادگی در فضای مجازی خودداری نمایید.

دستگیری دو مجرم اینستاگرامی در سیرجان 

  مهدیه آباده:
حضرت زهرا )س( در دین اسالم جایگاه بسیار باالیی دارد، سوره و آیاتی از قرآن مثل 
سوره کوثر، سوره انسان، آیه تطهیر، آیه مودت در حق آن حضرت و همسر و فرزندانش 

نازل گردیده است.
حضرت فاطمه)س( پس از وفات پیامبر)ص( از حق خالفت همسرش که به تعیین 
الهی بود به شدت دفاع نمود و در جریان هجوم خلیفه دوم به خانه اش )به هواداری 
از خالفت خلیفه اول( به شهادت رسید.حال سوال این جاست چرا قبر حضرت زهرا 
مخفی ست؟دو علت میتوان بیان کرد: یکی از دالیل مخفی بودن قبر بانوی دو عالم، 
عداوت و دشمنی حکام با اهل بیت بوده و جسارت هایی که از طرف خلفای وقت به 
آن بزرگوار وارد شده و علت دیگر وصیت خود آن حضرت بوده که پیکر پاکش را شبانه 

دفن و قبر مطهرش پنهان و مخفی باشد.
از جمله وصیت های حضرت زهرا)س( به علی )ع( این بود ای پسر عمو !اگر تا چند 
از  اعم  مرا  و مراسم تشییع  را شبانه تشییع کن  ام  رفتم جنازه  دنیا  از  ساعت دیگر 
غسل ، کفن.....باید در محیطی مخفی انجام گیرد و فقط به کسانی اجازه تشییع دهید 
که ظلم و جفا نسبت به من روا نداشته اند. فاطمه)س( اطهر با این وصیت خویش 
پایمال کردن حق خویش  به  را نسبت  توجه همه  و  بیدار کرد  را  افکار خفته مردم 
را دچار شک  اذهان جامعه  آن حضرت  به وصیت  با عمل  .امیرالمومنین  کرد  جلب 
و تردید کردندو مظلومیت حضرت زهرا)س( را بیشتر آشکار ساختند و این سوال را 
برای همگان مطرح کردند که چرا قبر حضرت زهرا)س(مخفی مانده است.  همیشه 
قبر حضرت  و  به خاک سپردند  را شبانه  المومنین)ع( جنازه دختر رسول خدا  امیر 
فاطمه)س( را هم سطح زمین کردند و حتی روایت شده در چند نقطه در بقیع حضرت 
قبر درست کردند تا دشمنان متوجه نشوندکه قبر حضرت فاطمه)س(کدام یک است 

و این راز مخفی بودن قبر حضرت زهرا)س(برای همیشه مانده است.
به طور کلی  تا گروهی  نکته دیگر آن که مخفی بودن قبر آن حضرت مانع میشود 
انکار کنند.این مسئله خود  برخورد حضرت زهرا را نسبت به حوادث به وجود آمده 
عالمتی ست که شیفتگان حقیقت را در دریای متالطم فتنه ها به سوی ساحل نجات 
راهنمایی کرده و غبار را از چهره حقیقت می زداید و حجت الهی را به همگان تمام 
می گرداند.عالوه چون محدوده تقریبی قبر آن حضرت بیان شده،مردم می توانند در 
این اماکن از برکات و فیوضات معنوی قبر منور ایشان استفاده کنند.به هر حال آن چه 
بیان شد به معنای آن نیست که تمام اسرار همان است نه ممکن است اسرار دیگری 

در این مسئله نهفته باشد که بر آیندگان مکشوف گردد.
ْشُد ِمَن الَْغیِّ (حقیقت آشکار خواهد  و وقتی امام زمان )عج(ظهور می کند )َقْد تََبیََّن الرُّ
شد و مشیت الهی در آن زمان محقق می شود و دیگر دلیلی برای پنهان بودن قبر نمی 
ماند و پنهان بودن قبر به خاطر اثبات حقانیت بود و با ظهور امام زمان )عج(حقانیت 

اهل بیت آشکار میشود .به امید ظهور حضرت مهدی)عج(

خبر

 گروه خبر
شهید  سرداران  و  شهید   ٦00 یادواره 
ایام  مناسبت  به  سیرجان  شهرستان 
فاطمیه با محوریت شهید شاخص مدافع 
این  که  دادی  ا...  محمدعلی  سردار  حرم 
روزها سالگرد شهادت این شهید گرانقدر 

است برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور خانواده های 
و  مسوولین  ایثارگران،  جانبازان،  شهدا، 
برگزار  امیرالمومنین  مسجد  در  مردم 
تسلیت  ضمن  سیرجان  جمعه  امام  شد 
)س(  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  ایام 

شهدای  خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  گفت: 
گرانقدرکمتر از شهادت نیست. 

و  عزت  این  امروز  نبودند  شهدا  اگر 
سربلندی نصیب کشورمان نمی شد و قطعاً 
مردم با حضورشان در راهپیمایی 22 بهمن 
نشان خواهند داد که پشتیبان والیت فقیه 

و حافظ خون شهدا هستند.
راه  پیرو  انسان ها  اگر  داشت:  اظهار  وی   
شهدا بوده و دنباله رو اهداف شهدا باشند 

به درجه شهادت می رسند.
 در ادامه این مراسم یوسف امیرشکار از 
و  خاطرات  بیان  به  مقدس  دفاع  راویان 

سیرجانی  شهید  سرداران  های  رشادت 
پرداخت و گروه سرود ترنم پایگاه بسیج 
مسجد جامع سرود سواران بی ادعا را اجرا 

کردند. 
ایام  مناسبت  به  مراسم  این  پایان  در 
فاطمه  حضرت  عالم  دو  بی  بی  شهادت 
سوگواری  و  عزاداری  مراسم  )س(  زهرا 

برگزار شد.

 گروه خبر
روغن  لیتر  کشف 500  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده 

خوراکی غیر بهداشتی در این شهرستان خبرداد.
سرهنگ "محمد رضا ایران نژاد " در تشریح این خبر 
گفت: در پي کسب خبري مبني بر توزیع روغن خوراکی 
غیر بهداشتي و غیر مجاز در یک فروشگاه مواد غذایی با 
مارک کرسال در این شهرستان ، بررسي موضوع به طور 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس اگاهی این شهرستان 

قرار گرفت.

و  اولیه  هاي  بررسي  از  افزود: پس  انتظامي  مقام  این 
شناسایي محل فروشگاه موادغذایی کارگاه و پي بردن 
به صحت خبر ، ماموران با هماهنگي مقام قضایي این 

شهرستان به این مغازه  ورود پیدا کردند.
مواد غذایی  فروشگاه  بالفاصله  ماموران  داد:  ادامه  وي 
روغن  لیتر  و 500  داده  قرار  بازرسي  مورد  را  مذکور 
خوراکی غیر بهداشتي به ارزش تقریبي 7٦ میلیون ریال 

کشف کردند.
بیشتر   بررسی  جهت  داد:  ادامه  نژاد  ایران  سرهنگ   

روغن های خوراکی غیر بهداشتی به اداره استاندارد و 
شبکه بهداشت ارسال و غیر بهداشتی بودن آنها مبنی 

بر مخلوطی از روغن سویا و آفتابگردان و ... تایید شد.
فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان در پایان با بیان 
جامعه  هر  در  امنیت  پایداري  شرط  مهم ترین  اینکه 
 اي مشارکت مردم با پلیس است از شهروندان خواست 
در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً به 

ماموران پلیس ١١0 اطالع دهند.

 گروه خبر

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان کرمان گفت: در آذرماه سال 
است،  انجام شده  الکترونیکی  به صورت  استان  ابالغ های  جاری 7۸ درصد 
حمید خالقی معاون دادگستری کرمان بیان کرد:طی این مدت بیش از ١ 

میلیون و 500 هزار ابالغ الکترونیکی انجام شده است.

وی افزود: در ۹ ماه سال جاری بیش از ۴١5 هزار پرونده وارد دادگستری 
استان شده است که همچنین طی این مدت با تالش شبانه روزی قضات و 
کارکنان اداری بالغ بر ۴١٦ هزار فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

وی با اعالم اینکه درصد نرخ رسیدگی از ابتدای سال تاکنون در دادگستری 
استان کرمان ١00 درصد بوده است، افزود: متوسط زمان رسیدگی در محاکم 

تجدید نظر نسبت به دادگاه ها، دادسرا ها و سایر محاکم بیشتر بوده است.

خالقی به کاهش 7۳ درصدی پرونده های مسن در دادگستری استان اشاره 
کرد و اظهار داشت: موجودی پرونده های مسن در ابتدای سال ۹7 بیش از 
۳7 هزار فقره بوده است که این امار تا پایان آذرماه سال جاری به ١۳ هزار 
فقره رسیده است که این کاهش در پرونده های موجود در دادگاه های عمومی 
و انقالب شهرستان های استان 75 درصد، در دادگاه های بخش استان ٦۴ 

درصد و در دادسرا های عمومی و انقالب استان 72 درصد بوده است.

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان کرمان به آمار پرونده های 
ورودی به دادسرا های عمومی و انقالب استان اشاره کرد و گفت: در مجموع 
دادسرا های عمومی و انقالب استان کرمان در ۹ ماه ابتدای سال جاری در 
کاهش  درصد   ١5 پرونده ها  ورودی  گذشته،  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

داشته است.

وی با بیان این مطلب که در بین دادگاه های عمومی و انقالب استان کرمان 
پرونده های ورودی به دادگاه های عمومی و انقالب شهرستان کوهبنان در ۹ 
ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2۳ درصد کاهش 
داشته است، افزود: بعد از کوهبنان دادگاه عمومی انقالب شهرستان انار با 

22 درصد کاهش مواجه بوده است.

وی به عملکرد شعب تجدیدنظر استان اشاره کرد و گفت: ورودی پرونده ها 
در ۹ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به شعب تجدید نظر 
۴ درصد افزایش یافته است و خروجی نیز در همین مدت ۴ درصد افزایش 

داشته است.

ماه   ۸ در  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  اطالعات  فناوری  و  آمار  معاون 
ابتدای سال جاری آمار مددجویان کانون اصالح و تربیت کرمان  ١۸ درصد 

کاهش داشته است.

 گروه خبر
دشمن  های  توطئه  اداری  شورای  جلسه  در  سیرجان  جمعه  امام 
انقالب  تنومند  بر دوام و شکوهمندی درخت  و  ناکارآمد خواند  را 

اسالمی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان، جلسه 
نماینده،  فرماندار،  جمعه،  امام  حضور  با  شهرستان  اداری  شورای 
معاونین  کرمان،  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  مدیر 
فرماندار و مدیران ادارات برگزار شد. امام جمعه در بخشی از سخنان 
نابودی  و  گفت: شکست  جلسه  در  حاضر  مدیران  به  خود خطاب 
موظفید جامعه  مدیران  است. شما  قطعی  اسالم  و  ایران  دشمنان 
ناامیدی  را به آینده روشن امیدوار کنید چرا که دشمن به دنبال 
شرایط  از  استفاده  سوء  است.  جامعه  در  یاس  گسترش  و  مردم 
نمایی دشمن  سیاه  و  القائات  تورم،  و  ها  گرانی  موجود،  اقتصادی 
برای گسترش ناامیدی است. ما نباید این همه نعمت و برکت الهی 
را نادیده بگیریم و به حربه دشمن تن دهیم. وی افزود: چهل سال 
دوام انقالب اسالمی چیز کمی نیست و هر کس دیگری بود از پا 
درآمده و نابود می شد. خوشبختانه پس از انقالب اسالمی کشور ما 
در امنیت بسیار خوبی به سر می برد. در اوج عزت زندگی میکنیم و 
سرمان را باال گرفته ایم. مبادا اینها را فراموش کنیم که اینها حاصل 
تالش امام و خون شهدا هستند. در این بازه ۴0 ساله خدمات بسیار 
زیادی به مردم در زمینه های مختلف ارائه شده است. شما مدیران 
باید دلگرم باشید و دیگران را نیز دلگرم کنید. باید خوب کار کنید و 
زحمت بکشید. تکریم ارباب رجوع داشته باشید چرا که در وضعیت 
رو  پیش  را  بسیار سختی  و گردنه  به سر می بریم  بسیار حساسی 
توطئه دشمن که همانا گسترش  و همدلی  با همت  باید  و  داریم 
یاس و ناامیدی است را خنثی نموده، دشمن را به زانو درآوریم و از 

این گردنه سخت عبور کنیم.
ناامیدی  و  یاس  توسعه  اینکه  به  اشاره  با  نیز  سیرجان  نماینده 
ناخواسته  یا  خواسته  ما  از  برخی  و  بوده  ایران  دشمنان  مأموریت 
داریم آب به آسیاب دشمن می ریزیم گفت: دشمن باید بداند ما 
االن  ایستاده ایم.  آن  پای  نفس  آخرین  تا  و  انقالب هستیم  فدایی 
بهترین فرصت است که در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
وی  بین ببریم.  از  را  مردم  بین  در  گرفته  شکل  نارضایتی  و  یاس 
اضافه کرد: امروز به حرمت خون شهدا و اسالم عزیز آمریکایی ها 
را محاکمه می کنیم و با اقتدار در مقابل آنها ایستاده ایم. تغییرات 
است  شده  ایجاد  کشور  در  تاکنون  انقالب  زمان  از  زیادی  بسیار 
که نباید نادیده گرفته شود. حسن پور خاطرنشان کرد: شهرستان 
سیرجان پتانسیل های بسیار خوبی دارد نه تنها در زمینه اشتغال که 
در همه زمینه ها باید رتبه اول را به دست آوریم. وی تصریح کرد: 
روز 22 بهمن قرار است یک پیام دندان شکن از سراسر کشور به 
ترامپ داده شود. ببینید سهم شما مدیران از این پیام چقدر است؟ 

ایام ا... دهه فجر باید ایام ارسال پیام امید باشد به مردم.
باید  اینکه  با اشاره به  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز 
برداریم  گام  اسالمی  انقالب  آرمان های  اعتالی  راستای  در  همگی 
و  است  شده  حکمفرما  جامعه  بر  خاصی  اقتصادی  شرایط  گفت: 

از  اموراتشان  و  هستند  محروم  جمعیت  یک  که  ما  هدف  جامعه 
شرایط  این  در  را  مضاعفی  سختی  می گذرد  امداد  کمیته  طریق 
استان  در  خانواده   500 و  هزار   ١02 افزود:  وی  می کنند.  تحمل 
بر 7 هزار خانواده  بالغ  امداد هستند.  کرمان تحت پوشش کمیته 
نیز در سیرجان از حمایت های کمیته امداد بهره مند می شوند. این 
آمار نه زیبنده استان است و نه زیبنده شهرستان سیرجان. تالش 
ما بر این است که فقر بین نسلی را از بین ببریم. صادقی خاطرنشان 
کرد: ٦5 درصد مددجویان کمیته امداد خانم های سرپرست خانوار 
این کمیته دریافت می کنند شرایط  از  با مستمری که  و  هستند 
سختی را پشت سر می گذارند. وی اضافه کرد: شرایطی را فراهم 
کردیم که به این افراد آموزش اشتغال بدهیم که در سیرجان هم 
در حال اجرا است. یکی دیگر از کارهایی که انجام داده ایم طرح 
استفاده از پنل های خورشیدی 5 مگاوات برای خانواده های تحت 
پوشش در منزل آنها است با تعهد خرید برق 20 ساله. به دنبال این 
هستیم که وضعیت این خانواده ها عوض شود. رئیس کمیته امداد 
به دو بسته تشویقی اشاره و عنوان کرد: یک بسته تشویقی در نظر 
با این محتوا که هر کس فردی از اعضای یک خانواده  گرفته ایم 
تحت پوشش کمیته امداد را به کار گیرد دو سال بیمه آن شخص 
بر عهده کمیته امداد خواهد بود. همچنین یک بسته تشویقی دیگر 
به آن اضافه کرده ایم که هرکس یک فرد از اعضای خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد را به کار گیرد 20 میلیون تومان به ازای هر 
آن  دنبال  به  شود.  می  داده  او  به  اشتغال  الحسنه  قرض  وام  فرد 
اتفاق  این  و  شود  تبدیل  مددجو  بدون  شهر  به  سیرجان  هستیم 

همت شما مدیران را می طلبد.
افراد  بودن شرایط  به حساس  اشاره  با  نیز  ویژه سیرجان  فرماندار 
در  را  زیادی  سختی  افراد  این  گفت:  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
زندگی تحمل می کنند و باید به فکر بهبود اوضاع آنها بود. مایه 
افتخار است که تنها دو درصد از جمعیت شهرستان سیرجان تحت 
بتوانیم همین دو درصد  امیدواریم  و  امداد هستند  پوشش کمیته 
را هم از دریافت حمایت کمیته بی نیاز کنیم. وی افزود: این کار 
به همت شما مدیران و مسئوالن اتفاق خواهد افتاد. همچنین در 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مراسم  باشکوه  برپایی  خصوص 
به  و  آماده  را  خود  دستاوردهای  بایستی  مدیران  تمامی  اسالمی 
شهدا  خون  برکت  از  داریم  هرچه  ما  برسانید.  همشهریان  اطالع 
داریم و بایستی خون شهدای گرانقدر را پاس بداریم. در ادامه این 
نشست به پیشنهاد نماینده سیرجان مقرر شد ١5 میلیارد و ٦00 
نظر  در  استان  فرهنگی  قرارگاه های  برای  بودجه  تومان  میلیون 
نام ششصد شهید شهرستان سیرجان  به  همچنین  و  گرفته شود 
امداد  پوشش کمیته  تحت  نیازمند  های  خانواده  برای  ٦00 شغل 
ایجاد شود. همچنین در پایان مراسم محمد یزدانخواه رئیس کمیته 
امداد امام خمینی شهرستان سیرجان تودیع و احمد یزدانخواه به 
عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد و به پاس زحمات و تالش 
مدیر  از سوی  تقدیری  لوح  سیرجان  ویژه  فرماندار  وقفه  بی  های 
کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان به منصور مکی آبادی 

فرماندار سیرجان اهدا شد.

یادواره سرداران و 6۰۰ شهید
شهرستان  سیرجان برگزار شد راز قبر مخفی مادر

استان کرمان با ۷۸ درصد ابالغ الکترونیکی باالتر 
از میانگین کشوری  

مسوولین تکریم ارباب رجوع داشته باشند 
 گروه خبر:  

مجید میرشاهی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان 
سیرجان با اشاره به اهمیت فرایند الکترونیکی کردن خدمات و گسترش دولت الکترونیک 
گفت: پرداخت غیرحضوری قبوض از سیاست های تعیین شده از سوی آب و فاضالب 
کشور است و این موضوع باعث خواهد شد تا عالوه بر رفاه حال مشترکین سرعت پرداخت 

قبوض نیز بیشتر شود.
وی با برشمردن مزایای پرداخت غیر حضوری قبوض عنوان کرد: با این روش عالوه بر 
اینکه وقت مشترکین تلف نخواهد شد آمار و اطالعات قبوض آنها نیز  در کمترین زمان از 

طریق شرکت آب و فاضالب وصول خواهد شد.
میرشاهی تصریح کرد: نزدیک به ۹0 درصد قبوض مشترکین در سیرجان به شکل غیر 
حضوری انجام پرداخت می شود و این مشترکین قبوض آب مصرفی خود را به صورت 
غیر حضوری از طرق مختلفی نظیر درگاه اینترنتی شرکت، پرداخت اینترنتی، تلفن بانک، 

همراه بانک، دستگاه pos و دستگاه عابر بانک )ATM( پرداخت کرده اند.
مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان سیرجان در ادامه به بخشی از اقدامات این شرکت در 
حوزه مشترکین از قبیل: استقرار نرم افزار جدید تحت وب مشترکین در بخش فروش 
انشعاب و خدمات پس از فروش در کلیه شهرها ،استقرار سامانه ١22 جهت پاسخگویی 
مناسب و بیشتر به مشترکین و ایجاد زیرساخت های الزم در راستای متمرکز نمودن 
پاسخگویی به مشترکین محترم بر اساس تصمیم شرکت آب و فاضالب استان،ارائه 
خدمات از طریق سامانه ١522 و وب سایت،ایجاد سیستم دریافت نظرات مشترکین و 
مراجعین محترم و پردازش اطالعات با هماهنگی روابط عمومی آبفای استان،ارسال پیامک 
به مشترکین جهت جلوگیری از یخ زدگی کنتورها در فصل سرما ،واگذاری خدمات به 
دفاتر پیشخوان دولت و برگزاری جلسات متعدد با مدیران دفاتر جهت استقرار کامل و ... 

اشاره کرد.

پرداخت نزدیک به ۹0 درصد قبوض آب  به 
صورت غیرحضوری در سیرجان 

   خبر

  كشف 500 ليتر روغن خوراكی غير بهداشتي در يک فروشگاه مواد غذايی در سيرجان



3

2019 Jan 15 1440 شـماره 21  سال اول   سه شنبه 2 بهمن 1397 8 جمادي االولي 

 گروه خبر: 
فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 2۳کیلوگرم تریاک 
و دستگیری سه قاچاقچی در عملیات روز گذشته 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر   این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ "محمدرضا ایران نژاد" در تشریح این خبر 
گفت: ماموران  پلیس مبارزه با مواد مخدر در حین 
مواد  قاچاقچی  از سه  مواصالتی  کنترل محورهای 

مخدر 2۳ کیلوگرم تریاک کشف کردند.
دستگاه  دو  رابطه  این  افزود:در  نژاد  ایران  سرهنگ 
خودرو توقیف  و سه نفر دستگیرو  تحویل مراجع 

قضایی شدند.

كشف  23كيلوگرم 
ترياك در سيرجان 

اطالع رسانی
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 گروه خبر:  
حسن ماسوری با اشاره به اقدامات شبانه روزی اداره کل 
راه آهن هرمزگان به منظور بازگشایی بالک اضطراری 
بیاض در محور سیرجان اظهار داشت: دمای هوای این 

محور به ۸- درجه رسیده بود که همین عامل باعث 
وقوع پدیده شکستگی ریل شد.

وی افزود: شکستگی ریل به دلیل کاهش شدید دما و 
فشار هوا رخ داد که همین عامل باعث خروج ١5 واگن 

باری از خط و از کار افتادن خطوط زوج و فرد شد.

مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: با به سرانجام رسیدن 
سعی و تالش شبانه روزی کارکنان ناحیه هرمزگان برای 

ترمیم و آماده سازی خط، ساعت 22 شامگاه یکشنبه 
۳0 دی ماه حرکت قطارهای مسافری از سر گرفته شد 

و تمامی قطارهای باری نیز روانه مسیر مقصد شدند.

بالك اضطراری بياض در 
محور ريلی سيرجان با تالش 
شبانه روزی كاركنان راه آهن 

شهر

منکر تخلف در انتخابات شورای شهر نیستم
   سجاد کوچک زاده

در  سیرجان  مردم  نماینده  پور،  حسن  شهباز 
نزدیک  گذشت  از  پس  اسالمی  شورای  مجلس 
عصر  خود،  خبری  نشست  آخرین  از  سال  دو  به 
جمعه گذشته تصمیم گرفت در مقابل خبرنگاران 
حاضر شود و پاسخگوی سواالت خبرنگاران باشد.

 اگر چه شیوه دعوت از خبرنگاران و برگزاری این 
انتقاد خبرنگاران و  نشست خبری به شدت مورد 
مدیران رسانه ها بود اما به دلیل اهمیت موضوع و 
سواالتی که از مدت ها قبل در ذهن خبرنگاران نقش 
بسته بود، این نشست با استقبال خبرنگاران مواجه شد.

 هرچند اکثریت افراد حاضر در جلسه را افراد غیر 
خبرنگار و فعاالن ستاد انتخاباتی نماینده تشکیل می 
دادند، موضوعی که با اعتراض برخی از خبرنگاران 
در  افراد  این  حضور  از  پور  حسن  اما  شد  مواجه 
خطاب  گر«  »مطالبه  را  آنها  و  کرد  دفاع  جلسه 
کرد اما جالب آنکه این افراد نه تنها مطالبه ای را 
موارد  از  برخی  در  بلکه  نکردند  مطرح  نماینده  از 
زبان به تعریف و تمجید و دفاع از وی نیز گشودند. 
بحث انتخابات آینده مجلس، ابهام در تایید انتخابات 
شورای شهر، تغییر در مدیریت شرکت گل گهر، 
سازمان  ورود  و  مسکن  بنیاد  تخلفات  پرونده 
بازرسی به آن، اقدامات نماینده در مبارزه با فساد، 
مهمترین   ... و  نمایندگان  آرای  شفافیت  طرح 
مطرح  خبرنگاران  سوی  از  که  بود  موضوعاتی 
شد و البته شهباز حسن پور هم مانند همیشه با 
زیرکی و شگرد خاص خود به سواالت پاسخ داد.

شهباز  سوس  از  شده  مطرح  موضوعات  اهم 
آید.  می  ادامه  در  نشست  این  در  پور  حسن 

موضع  همان  گهر  گل  با  رابطه  در  بنده  موضع 
ایجاد  ام  مواضع  در  تغییری  هیچ  و  است  قبلی 
رابطه  در  تصمیمی  گونه  هر  و  است  نشده 
عهده  بر  گهر  گل  عاملی  مدیر  در  تغییر  با 
سهامداران، هیئت مدیره و دو وزیر مربوطه است.

مدیر  از  نمایندگان  حمایتی  نامه  که  روزی 
بنده  آمد  مجلس  صحن  به  گهر  گل  عامل 
وزارت  در  مهمی  جلسه  و  نبودم  مجلس  در 
است.  موجود  هم  آن  اسناد  و  داشتم  اقتصاد 

در جلسه ای که با وزیر صنعت داشتم، گفتم این 
وضعیت به نفع شهرستان و مجموعه گل گهر نیست، 
شهرستان و مجموعه عظیم گل گهر نیاز به آرامش 
دارند، باالخره شایعاتی شده و اگر بحث مدیر عامل 
فعلی است، باید مسوولین کشوری سریعا موضع گیری 
کنند و در جهت ابقای ایشان اقدام کنند و اگر هم قرار 
است تغییر و تحولی شود، سریعا تصمیم گیری کنند.

آخرین تماسی که با معاون وزیر صنعت داشتم، گفتند 
ما همه مسایل را داریم رصد می کنیم و این بحث 
هنوز هم در دستور کار وزارتخانه است و تنها بحث 
گل گهر هم نیست، تغییرات گسترده در مجموع ۴ 
وزارتخانه ای که جدیدا وزرای آنها منصوب شدند 
ادامه دارد، چند شب قبل یک خانه تکانی کامل را در 
وزارت راه و شهرسازی داشتیم و همین خانه تکانی 
داشت. معدن خواهیم  و  وزارت صنعت  در  هم  را 

شد،  بررسی  صد  تا  صفر  از  مسکن  بنیاد  پرونده 
در  فردی  هیچ  و  شد  انجام  قانونی  اقدامات  همه 
گفته  که  آنچه  و  نشد  شناخته  متهم  پرونده  این 
شده بود نهایتا ختم به خیر شد و خدا رحم کند 
های  بحث  وارد  جهت  بی  که  کسانی  حال  به 
بنیاد  پرونده  در  چونکه  شدند،  تهمت  و  غیبت 
بود. نگرفته  صورت  تخلفی  گونه  هیچ  مسکن 

و  شهر  از  خارج  در  جدید  کمربندی  احداث 
جابجایی کمربندی از داخل شهر یکی از اقدامات 
شود  انجام  زودتر  چه  هر  باید  که  است  ضروری 
همزمان  طور  به  پیمانکار  سه  حاضر  حال  در  و 
و  هستند  کار  حال  در  روزی  شبانه  صورت  به  و 

افتتاح  پروژه  این  آینده  سال  دو  طی  امیدواریم 
شود. برداشته  شهر  داخل  از  کمربندی  و  شود 

شورای  عضو  گویینی  عرب  گذشته،  هفته 
فراکسیون  جلسه  به  خود  همراه  به  را  شهر 
بردم. تهران  در  کشور  وزیر  حضور  با  شهری 

شهرداری سیرجان از نظر مالی و بودجه ای وضعیت 
خوبی دارد، جمله ای که بعد از آن جلسه به آقای 
با  را  این پول ها  این بود که  عرب گویینی گفتم 
حساب و کتاب بیشتری خرج کنید و از رسانه ها 

کنند. مطالبه  را  موضوع  این  که  خواهم  می  هم 

اقماری هیچ گونه  شهرداری سیرجان و شهرهای 
مشکل و بهانه ای برای ارائه خدمات به مردم ندارند 
چونکه از نظر مالی وضعیت خوبی دارند و رسانه ها باید 
مطالبه گری کنند تا برای عید نوروز، مسافرانی که به 
سیرجان می آیند، تغییرات شهری را احساس کنند.

در بحث انتخابات شورای شهر بنا به اعتراض مردم، 
درخواست خودم را برای ابطال انتخابات به وزارت 
کشور دادم و در ١0جلسه موضوع انتخابات سیرجان 

را بررسی کردند. نهایتا بازرسانی که به سیرجان آمدند 
با همه مقامات استان و شهرستان جلسه گذاشتند و 
صحت انتخابات شورای شهر را صد در صد تایید کردند.

شورای  انتخابات  در  ابهام  به  راجع  که  خبری 
فرد  یک  موبایل  از  شد  منتشر  سیرجان  شهر 
بود. کشور  از  حال خروج  در  که  بود  بیگانه  اتباع 

نیستم  شهر  شورای  انتخابات  در  تخلف  منکر 
اوقات  بعضی  اما  نشده  تخلفی  گویم  نمی  و 
ابطال  باید  انتخابات  که  است  حدی  در  تخلف 

نیست. ابطال  به  نیازی  هم  اوقات  بعضی  و  شود 

از نظر جمعیتی شورای شهر سیرجان باید ۹ نفره باشد 
اما وزارت کشور با ۹ نفره شدن شورای شهر سیرجان 
مخالفت کرده چونکه تعرفه های انتخاباتی 7 نفره بودند.

موافق طرح شفاف سازی آرا نمایندگان بودم، این طرح 
در صحن علنی مجلس هم به رأی گذاشته شد اما رأی 
الزم را بنا به مصالحی نیاورد و از دستور کار خارج شد.

شاید یکی از دالیلی که در هر دوره تعداد زیادی 
می  صالحیت  رد  دالیلی،  به  بنا  نمایندگان  از 
قانون  برابر  باید  آنچه  به  که  است  این  شوند 
رفتار  بر  نظارت  هیئت  و  کنند  نمی  کنند،  عمل 
نمایندگان در مجلس تمامی موارد را زیر نظر دارد.

 MRI هزینه های درمانی باید رایگان باشد. در بحث
اختالفاتی هست بین بخش خصوصی و مجموعه 
درمانی شهرستان و هیچ ربطی به دولت و مردم 
ندارد. طبق نامه ای که از معاون وزیر دریافت کردم 
MRI سیرجان باید تعرفه های آن دولتی باشد اما 
یکی از افرادی که امضای رانتی و دولتی در شهرستان 
به  اگر  و  کند  نمی  همکاری  زمینه  این  در  دارد 
کارشکنی خود ادامه دهد نامش را اعالم خواهم کرد.

ماندگار  دو  هر  بردسیر  و  سیرجان  فرماندار 
می  تغییر  صورتی  در  تنها  هستند، 
بگیرند. باالتری  جایگاه  بتوانند  که  کنند 

برای انتخابات بعدی قصد دارم یک حزب در کشور راه 
اندازی کنم تحت عنوان مستقلین عملگرا یا مستقلین 
آبادگر و حتما برای استان کرمان ١0 کاندیدا معرفی 
می کنم، چه در کرمان باشم و چه در سیرجان برای 
داد.  خواهم  لیستی  استان  انتخابیه  حوزه  هر ١0 

در نشست خبری شهباز حسن پور مطرح شد.

به عرب گوئینی گفتم پول های شهرداری را با حساب و کتاب بیشتری خرج کنید

نا برابری و تبعیض در سایه استانی شدن انتخابات
   گروه جامعه

سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر انقالب 
ابالغ شد و انتظار می رفت مجلس به عنوان نهاد 
قانون گذار با ورود به موقع به این موضوع امکان 
قانون  اصالح  نهایت  در  و  کارشناسانه  بررسی 
این   در  اما مجلس  کند.  فراهم  را  انتخابات کشور 
نیز  امسال  و  رفت  بکار  حدی  از  بیش  تعلل  باره 
بحث استانی شدن انتخابات مجلس به میان آمد.

مجلس،  گذشته  دوره های  سیاق  به  نمایندگان 
دستور  در  دوباره  را  انتخابات  شدن  استانی  طرح 
اجرای  با  است  قرار  که  اند؛ طرحی  داده  قرار  کار 
پیشنهاد  اما  شود،  ایجاد  کارآمدتری  مجلس  آن، 
بعید  بسیار  و  دارد  جدی  ایرادات  نمایندگان 
شود. مجلس  عملکرد  بهبود  موجب  است  هم 

معموالً در چند دوره اخیر مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان اواخر زمان چهار ساله که می رسد به فکر 
انجام اصالحات اساسی در ساختار نظام انتخاباتی 
می افتند. در واقع به نظر می رسد نمایندگان بعد 
کارآمدی  و  جایگاه  از  اولیه  های  سال  گذشت  از 
آگاه  اسالمی  شورای  مجلس  مناسب  چندان  نه 
می شوند و به همین دلیل به فکر تصویب قانون 
شوند. می  مجلس  نقش  ارتقای  برای  قوانینی  یا 

از آن جا که چنین طرح هایی به طور بنیادی سازوکار 
انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس را تغییر می دهد 
نیازمند تامل و دقت بیشتری هستند و به هیچ وجه 
آخر دوره، زمان مناسبی برای بررسی چنین مسائلی 
نیست. به خصوص این که از چند هفته دیگر، دستور 
کار مجلس شورای اسالمی نیز تماماً بررسی بودجه 
سالیانه است و به همین دلیل فرصت الزم و کافی 
برای پرداختن به چنین مسائل مهمی وجود ندارد.

قانون  مانند  مهمی  مسئله  کردن  موکول  و  تعلل 
انتخابات به سالهای پایانی مجلس دهم تنها اشتباه 
نبود بلکه اشتباه و ایراد بزرگتر آن بود که مجلس 
کلیات طرحی را تصویب کرده که نه تنها مشارکت 
نمیدهد  افزایش  را  مردم  اثرگذاری  و  عمومی 
و  کمیت  کاهش  باعث  گوناگون  دالیل  به  بلکه 
میشود. ها  بحران  بروز  و  مردم  مشارکت  کیفیت 

در حال  انتخابات مجلس  نحوه  اینکه  به  توجه  با 
حاضر در کشور ما به این گونه است که نمایندگان با 
رای مردم شهر خودشان از سطح شهرهای کوچک 
اما در حالت  پیدا میکنند  راه  به مجلس  بزرگ  و 
شهرستانی استانی که مجلس کلیات آن را تصویب 
کرده یک نماینده برای راه یابی به خانه ملت باید 

درصدی از رای شهر خود را داشته 
باشد و بیشترین میزان رای استان 
نسبت به رقبایش درشهرستانی که 
از آن کاندید شده را به دست آورد. 
اثرگذاری  این درصد می که میزان 
کند  می  تعیین  را  ها  شهرستان 
بیشتر  ابتدا 20  درصد و حتی  در 
 ١0 به  نهایت  در  اما  شد  پیشنهاد 
به  نسبت  شهرها  رای  تاثیر  درصد 
مرکز استان پیش رفت و در نهایت به 
١5 درصد تغییر کرد که نشان از نگاه 
ها  به شهرستان  این طرح  حداقلی 
دارد. چراکه اگر یک کاندیدا حداقل 
میزان مورد نیاز و حتی بیشتر از آن 
را در شهرستان خود کسب کند اما 
در مرکز استان- که جمعیت بیشتری 
استان  شهرهای  سایر  به  نسبت 
نکند  بیشترین رای را کسب  دارد- 
بازنده رقابت خواهد بود و عمال نشان 
در سطح  مردم  رای  اهمیتی  بی  از 
سرخوردگی  اسباب  و  دارد  شهرها 
مردم  مشارکت  کاهش  و  اجتماعی 
در دوره های بعد را فراهم می کند. 
تاثیر گذارتر بودن رای عده ای نسبت 
و  نابرابری  از  نشان  دیگر  برخی  به 
تبعیض این طرح در ارتباط با مردم 
اصل  صریحا  و  دارد  ایشان  رای  و 
سوم قانون اساسی را نقض میکند.

موافقان این طرح ادعا میکنند که با این شیوه ی 
انتخاباتی نظام حزبی در کشور تقویت میشود و دلیل 
آن را تالش کاندیداها برای ورود به لیستهای انتخاباتی 
ذکر میکنند. این در حالی است که برای تقویت نظام 
حزبی به الزامات گسترده قانونی و فرهنگی نیاز داریم.

در واقع زمانی که جغرافیای حوزه انتخابیه گسترده 
نمایندگان  تعداد  به  باید  دهندگان  رای  شود  تر 
استان میشود رای  نفرات  بیشتری که شامل کل 
دهند و به تبع تعداد باالی نامزدها میزان دسترسی 
را کاهش  آگاهی و شناخت کاندیداها  برای  مردم 
میدهد در نتیجه نامزدها مجبور به رفتار گروهی و 
تبلیغ جمعی در قالب لیستهای انتخاباتی هستند و 
موافقان به اشتباه این موضوع ر اتقویت نظام حزبی 
می دانند درحالی که آنچه در این بین فعال می شود 
باندهای ثروت و قدرت است نه احزاب. چراکه چنین 

رویکردی باعث میشود تنها نمایندگانی به سطح 
لیست استان ها راه یابند که هزینه گزافی برای بودن 
در لیست بپردازند و و از جایگاه نمایندگی به لیست 
خود باج بدهد؛ این موضوع امکان انتخاب نمایندگانی 
از جنس مردم و دغدغه هایشان را به شدت کاهش 
میدهد و عرصه را برای انتخاب چهرههای توانمند 
و متکی به مردم تنگ میکند. به عالوه دور شدن 
نماینده مجلس از مردم، اصِل نمایندگی را زائل کرده 
و دسترسی شهروندان به الیه های باالی حکومت 
اینکه کاهش شناخت  از آن ها میگیرد. ضمن  را 
اثر  در  نامزدها  به  نسبت  دهندگان  رای  آگاهی  و 
گسترش حوزه انتخابیه یکی از مهم ترین نقاط ضعف 
این طرح محسوب میشود که به رای و مشارکت 
مردم جایگاهی نمادین و پوچ میبخشد و در تضاد 
جدی با بند ١ سیاست های کلی انتخابات است.

شدن استانی  طرح  ایراد 
نگاهی به مواد طرح نیز نشان دهنده این است با 
چنین تغییراتی بعید است کارآمدتر شدن مجلس 
شورای اسالمی حاصل آید. بر اساس دو ماده»۳« 
و »۴« قرار است رای دهندگان هم به صورت حوزه 
ای و هم استانی رای دهند. به عبارتی بهتر، از هر 
حوزه انتخابیه موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که 
حداقل بیست درصد ) 20 "( آرای صحیح ماخوذه 
حوزه انتخابیه را کسب کنند و باالترین رای را در 
کل استان به دست آورده اند، نماینده یا نمایندگان 
شوند. می  محسوب  انتخابیه  حوزه  آن  از  استان 

حد  که  صورتی  در  آمده  هم  ماده»۴«  تبصره  در 
نصاب در این ماده، برای یک یا چند کرسی به دست 
نیاید، نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رای را نسبت 
به سایر نامزدهای آن حوزه انتخابیه در سطح استان 

کسب کرده باشند به عنوان نماینده یا نمایندگان 
استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می یابند.

طرح  جزئیات 
در بند اول سیاست های کلی انتخابات تاکید شده 
" تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی 
و شوراهای اسالمی بر مبنای جمعیت و مقتضیات 
اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی 
و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد"، اما 
مشخص است با گسترده شدن حوزه های انتخابیه 
نامزدهای  از  مردم  شناخت  آن،  شدن  استانی  و 
این صورت  انتخاباتی به حداقل خواهد رسید. در 
احتماالً مردم یا در انتخابات مشارکت نمی کنند 
چون نمی توانند به طور دقیق نامزدها را بشناسند 
و قرابت های فکری و سیاسی را تشخیص دهند یا 
اینکه چهره های مشهور و یا افرادی که وعده های 

آورد. و غیر ممکن می دهند رای خواهند  بزرگ 
همچنین با توجه به اینکه نامزدها باید در سطح 
استان رای باالیی بدست آورند به طور منطقی بر 
روی شهرهای پرجمعیت تاکید خواهد شد و از نقاط 
غفلت می شود.  حاشیه ای و کم جمعیت تعمداً 
بدون شک چنین امری با ارزش های نظام که توجه 
به مردم محروم و نیازهای آنها است مغایرت دارد.

بر اساس ماده )۸( طرح پیشنهادی مدت فعالیت 
تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی دوهفته خواهد بود. اما واضح است 
تمام  به  مدت  این  طول  در  توانند  نمی  نامزدها 
دیدار  مردم  با  و  کند  سفر  استان  یک  شهرهای 
داشته باشد. همچنین بدلیل گسترده شدن حوزه 
انتخابیه، احتماالً هزینه نامزدهابه شدت افزایش پیدا 
خواهد کرد. بر این اساس نقش پول و افراد متمول 
در انتخابات پررنگ تر از وضعیت فعلی خواهد شد.

تقریباً در اینکه مجلس شورای اسالمی کارآمد نیست 
و به مسائل اساسی و مشکالت جامعه کمتر می 
پردازد اجماع عمومی وجود دارد. اما با استانی شدن 
نیز بسیار بعید است از مشکالت فعلی مجلس کاسته 
شود. به نظر می رسد استانی شدن زمانی با موفقیت 
شود. همراه  دیگر  مولفه  دو  با  که  خواهد  همراه 

اینکه موضوعات و مشکالت محلی در سطح  اول 
محل به آن پرداخته و رسیدگی شود و مجلس صرفاً 
به مسائل ملی بپردازد. دوم اینکه در فقدان سیستم 
حزبی جدی در ایران نباید انتظار داشت مجلس شورای 
اسالمی بهتر از وضعیت فعلی عمل کند؛ چرا که خط 
و خطوط مجلس اصالً واضح و مشخص نیست و البته 
پاسخگویی و قبول مسئولیت در قبال عملکرد مجلس 
نیز توسط جریانات و گروه های سیاسی وجود ندارد.

در این بین نباید صرفاً ارتقای جایگاه مجلس را در 
استانی شدن دید چرا که از طریق روش های دیگر 
نیز می شد به بهبود عملکرد مجلس کمک کرد. مثاًل 
یکی از اتفاقاتی که می توانست موجب افزایش بحث 
های کارشناسی و کارآمدی مجلس شود، شفافیت 
آراء و عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بود که متاسفانه نمایندگان با آن مخالفت کرده اند.

وقتی  گفت  باید  تفاسیر  این  با  نهایت،  در 
و  درست  حل  راه  توانند  نمی  نمایندگان  برخی 
ارائه  مجلس  خود  شدن  کارآمدتر  برای  جامعی 
تصمیمات  داشت  انتظار  توان  می  چگونه  دهند 
صحیحی برای حل مشکالت کشور اتخاذ نمایند.

عدم محبوبیت و کارایی برخی نمایندگان باعث شده به دنبال طرح استانی شدن انتخابات مجلس باشند
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 گروه خبر: با بهره برداری از طرح های گازرسانی به شهر های 

استان  بهره مندی خانوار های  میزان  فهرج،  و  نرماشیر  جیرفت، 
کرمان از گاز با ٦درصد افزایش به 7۳درصد رسید. صلواتی معاون 
بهره  آغاز  مراسم  ایران در  گاز  توسعه  و  مدیر شرکت مهندسی 

برداری از شبکه گازرسانی فهرج گفت: عملیات گازرسانی به استان 
کرمان از سال72 آغاز شد و تاکنون از 7١شهر استان به 5۳شهر 
گازرسانی شده و کار گازرسانی به ١۳شهر دیگر در دست اجرا 
است.  وی با اشاره به آغاز بهره برداری از طرحهای گاز رسانی به 

شهرهای جیرفت، نرماشیر و فهرج، که امروز با حضور معاون اول 
رئیس جمهور افتتاح شدند گفت تاکنون بهره مندی خانواده های 
کرمانی از نعمت گاز، ٦7درصد بود که با اجرای طرح گازرسانی 
کند.   می  پیدا  ارتقاء  7۳درصد  به  میزان  این  شهر  سه  این  به 

معاون مدیر شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به اینکه 
١١۳۹شهر در کشور به شبکه سراسری گاز متصل هستند گفت 
به 27 هزار و ۴00روستا در سطح کشور هم گازرسانی شده است. 

۷3درصد خانواده های كرمانی؛ 
بهره مند از نعمت گاز 

گفت و گو
نگاهی به کمبود عزت نفس در بین نسل جوان 

عزت نفس بزرگترین دارایی شماست
   مهدیه محبوبی زاده

نگاه و به گفت  به اطرافمان  با دقت بیشتری  اگر 
توجه  دارند  یکدیگر  با  افراد جامعه  که  و گوهایی 
کنیم، لفظ اعتماد به نفس و عزت نفس را به وفور 
می شنویم که در فالن اتفاق فالنی اعتماد به نفس 
کافی ندارد و یا چون او عزت نفس نداشت و نمی 
دانست چه می خواهد این اتفاق برای او رخ داد. به 
هر روی شاید نتوان به عزت نفس به عنوان حالل 
همه ی مشکالت نگاه کرد اما باید بپذیریم که ریشه 
بسیاری از مشکالت رفتاری، ذهنی و اجتماعی ما 
و ریشه بسیاری از خشونت ها، عدم کنترل خشم 
و یا عدم توانایی در ایجاد ارتباط موثر، خیانت ها 
و اعتیاد به مواد مخدر از نبود عزت نفس در افراد 
است. کمبود عزت نفس باعث می شود که فرد در 
تصمیم گیری ها، مقابله با مشکالت، تربیت فرزند، 
روابط زناشویی و تمایل به مصرف مواد دچار مشکل 
شود و در واقع نتواند تصمیم دقیق و ارزنده ای بگیرد.

عزت نفس را از زاویه ای میتوان دیدگاه خود شخص 
نسبت به خودش تعریف کرد، اینکه من از خودم 
چه می خواهم؟ و به دنبال آن باید چه کارهایی را 
برای اینکه از خود چه می خواهم انجام دهم؟ راز 
عزتمند  ها  آن  است که  این  موفق  افراد  موفقیت 
خواهند؛  می  چه  زندگی  از  دانند  می  و  هستند 
است. شده  بندی  دسته  و  روشن  ها  آن  اهداف 

آن ها می دانند در چه زمینه ای مهارت دارند و از 
این شاخه به آن شاخه نمی پرند و نمی خواهند به 
خاطر اینکه جویای نام شوند به هر حیطه ای ورود 
کنند و نامی از خود باقی بگذارند. در واقع افراد موفق 
مهارت های زندگی را به خوبی در خود پرورش می 
دهند؛ مهارت هایی از جمله حل مساله، روابط موثر، 
کنترل خشم و دیگر موارد و در کنار این مهارت ها 

اگر دقت کرده باشید مهارت های اخالقی را هم از 
جمله خوشرویی، برخورد مناسب با افراد مختلف به 
دوراز خود بزرگ بینی و یا نژادپرستی، خوش خلقی 
و دیگر موارد را هم در خود تقویت می کنند و اگر 
باز هم دقت کنید در واقع بزرگترین راز آن ها لبخند 
به دور از تمسخر آن ها و خوشرویی آن هاست و 
امید به زندگی که دارند و آن را بدون هیچ چشم 
از  افراد موفق  به دیگران هدیه می دهند.  داشتی 
ناامیدی در هیچ شرایطی سخن نمی گویند، آن ها 
همیشه بر این تفکر هستند که هر بن بستی راهی 
برای رشد و تعالی آن ها باز می کند چون به مهارت 
های خود ایمان دارند. آن ها از قبل استعدادهای 
خود را شناسایی و مهارت های خود را تقویت کرده 
گفتن  برای  حرفی  گفت  توان  می  واقع  در  و  اند 
دارند. افراد موفق همه این موارد را به دلیل داشتن 
عزت نفس و پیدا کردن خود به دست آورده اند و 
در واقع عزت نفس بزرگترین دارایی آن ها است.

ندارد  نفس  عزت  که  نسلی 
نسل جوان امروز ما هم نیازمند پیدا کردن این عزت 
نفس در وجود خود است تا بتواند فارغ از بهانه های 
واهی همچون نبود پشتوانه مالی، موقعیت و یا حامی، 
خود را پیدا کنند و بدانند از زندگی چه می خواهند؟ 
نسل امروز ما باید اهداف خود را مشخص کنند و 
تقویت  را  ها  آن  و  را شناسایی  مهارت های خود 
کنند. اما متاسفانه امروز وقتی دقیق تر به بعضی 
از کامنت هایی که در فضای مجازی در خصوص 
تعدادی از پست های انگیزشی نگاه می کنیم موج 
وسیعی از ناامیدی و ناکارآمدی را در بین جوانان و 
نوجوان جامعه خود می بینیم به صورتیکه احساس 
می کنیم در بین جامعه ای با افسرده خویانی که 
تعداد زیادی از آن ها هیچ هدفی را برای زندگی 
انتخاب نکرده اند و هیچ کاری را انجام نمی هند اما 
می توانند در فضای مجازی ساعت ها وول بخورند و 
کامنت بگذارند و آه و ناله کنند مواجه ایم... نسلی که 
عزت نفس ندارد این است... نسلی که به دنبال پیدا 
کردن خود در مجازی است و عزت نفس خود را در 
عکس های سلفی که با دیگران به اشتراک می گذارد 

و نظرات دیگران هم به شدت برایش مهم است...

 نسلی که عزت نفس خود را در مدل گوشی اش 
دنبال می کند... نسلی که الگوی هویتی اش گروه 
های خارج از عقل و بصیرت است... نسلی که در پشت 
دیوار فضای مجازی هیچ گونه کنترل خشمی ندارد و 
در اصل جامعه فردی گوشه گیر و منزوی هست و در 
ارتباطات روزمره حتی قدرت سالم کردن هم ندارد... 
و اینگونه است که این نسل می شود مشکل ساز... 
هر روزش یک مشکل است... در کار، زندگی فردی، 
ارتباط های میان فردی و بین فردی، ارتباط های  
اجتماعی، خانوادگی و غیره موفق نیست... نسلی که 

احساس پوچی و ناامیدی دارد، نسلی که آمار طالق، 
خشونت، خودکشی، دیگرکشی، تعرض، خیانت و 
میل به مصرف مواد در آن ها سر به فلک می کشد...

نفس  عزت  تقویت  که  ایم  شده  متوجه  امروز  ما 
عملکرد  بهبود  باعث  کودکان  نفس  به  اعتماد  و 
به  منجر  کلی  طور  به  بزرگساالن  در  و  آنان 
)20١١ )باسکین،  شود  می  زندگی  در  موفقیت 

کودکان نفس  عزت 
عامل ایجاد عزت نفس در کودکان والدین و خانواده 
است. وقتی پدر و مادری خود افراد عزتمند و پایه 
باشند  داشته  مناسبی  و  قوی  شخصیتی  های 

بدون شک فرزندانی عزتمند تربیت می کنند. آن 
ها راه های عزتمند شدن را می دانند؛ به کودک 
خود احترام می گذارند و به او قدرت انتخاب می 
کارش  در  مشکالت  با  برخورد  در  همیشه  دهند، 
خودش  دهند  می  اجازه  و  کنند  نمی  دخالت 
مشکلش را رفع کند مثال در یک دعوای کودکانه.

 والدین این کودکان تشویق را در هر کاری جایگزین 
تنبیه می کنند و تعادل را در این رابطه رعایت می 
کنند، آن ها اجازه می دهند کودکان در کارهای خانه 
به آن ها کمک کنند، حریم خصوصی و نقاط ممنوعه 
بدن کودک را به او یاد می دهند، آداب و معاشرت را 

به او آموزش می دهند و از همه مهمتر اینکه والدین 
این کودکان همیشه و در هرشرایطی به کودک خود 
حس امنیت خاطر و دوست داشتن می دهند حتی 
زمانی که کودک آن ها اشتباهی را مرتکب می شود 
به او نمی گویند دیگر دوستت ندارم و یا اگر این کار 
را انجام دهی دیگر دوستت ندارم بلکه می گویند من 
همیشه تو را دوست دارم اما آیا فکر می کنی کاری 
که انجام دادی درست است؟ تو همیشه در قلب من 
جا داری و اگر این کار را دیگر انجام ندهی بهتر است.

عزت نفس زنان 
زنان در هرجامعه ای نقش بسیار کلیدی و مهمی 
را ایفا می کنند و داشتن عزت نفس برای یک زن 
اینکه  بسا  چه  است.  او  های  ویژگی  مهمترین  از 
زنان قرار است نقش مادر که مهمترین رکن تربیتی 
کودک است را نیز بر عهده داشته باشند. وقتی یک 
زن دارای عزت نفس کافی و الزم نباشد مطمئنا در 
تربیت کودک خود نیز دچار مشکل می شود. در 
واقع با رشد اعتماد به نفس و عزتمند شدن زنان به 
رشد شخصیت و خودباوری آنان کمک می کنیم تا 
بتوانند فرزندانی از جنس اعتماد به نفس و عزتمند 
را تحویل جامعه دهند. دکتر فرهنگ هالکوئی در 
یکی از سخنرانی های خود به این نکته اشاره کرده 
ازدواج  عقد  ضمن  شروط  جزو  است  است:»بهتر 
داشتن گواهینامه معتبر گذارندن دوره های مهارت 
زندگی، همسرداری و فرزندپروری باشد تا هیچکس 
قبل از یادگیری این مهارت ها اقدام به ازدواج نکند.«

ما  جوان  نسل  اگر  شد  گفته  که  همانطور  پس 
از خود و  بداند  و  ببیند  را آموزش  این مهارت ها 
ای  جامعه  شاهد  ما  خواهد  می  چه  اش  زندگی 
اعتماد  دارای  و  عزتمند  جوانانی  که  شویم  می 
با  ندارند  نیازی  که  است  الزم  و  کافی  نفس  به 
داشته  یابی  هویت  بر  تالش  نامتعارف  رفتارهای 
باشد... مهم  برایشان  دیگران  تایید  یا  و  باشند 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

خود باوری زنان در جامعه
   مریم افشاری زاده

زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن مربی انسان 
است. از دامن زن مرد به معراج می رود. زن یکتا موجودی است که می تواند از 
دامن خود، افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان نه تنها یک جامعه، بلکه 
جوامع به استقامت و ارزش های واالی انسانی کشیده شوند. نقش زن در جامعه 
باالتر از نقش مرد است؛ به این دلیل که زنان، عالوه بر این که خودشان یک قشر 
فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند. 
بنابراین باید جامعه ای ساخت که در آن تعالی، کمال، آرامش و امنیت روانی زنان 

در افقی فراتر از ابعاد مادی قرار گیرد.
دین، بشر را با دید جمعی می نگرد و برای انسان یک هویت جمعی قائل است،  
سلسله وظایفی را به عنوان مسائل اجتماعی مطرح می کند و دین داران را به انجام 
بزرگترین  که  فرمان می دهد  ابراهیم  به  اسالم  فرا می خواند. خدای  آن وظایف 
پرستشگاه انسان را، کعبه را، کنار خانه یک زن بنا کند و بشریت، همیشه باید 
برگرد خانه هاجر طواف کند. خدای ابراهیم، سرباز گمنامش را از میان این امت 
بزرگ، یک زن انتخاب می کند، یک مادر آن هم یک کنیز. یعنی موجودی که 
در نظام های بشری از هر فخری عاری بوده است. دین، زن را آزاد می سازند. این 
تجلیل از مقام زن است که دوباره خدای ابراهیم، فاطمه را انتخاب می کند. با 
فاطمه، دختر، به عنوان وارث مفاخر خاندان و صاحب ارزشهای نیاکان و ادامه 
شجره تبار و اعتبار پدر، جانشین پسر می شود. در جامعه ای که ننگ دختر بودن را 
تنها زنده به گور کردنش پاک می کرد و بهترین دامادی که هر پدری آرزو می کرد 
نامش قبر بود. محمد می دانست که دست تقدیر با او چه کرده است و فاطمه نیز 
میدانست که کیست. این است که تاریخ از رفتار محمد با دختر کوچکش فاطمه 

در شگفت است و از نوع سخن گفتنش با او و ستایش های غیر عادی اش از او.
الگوی رفتاری پیامبر اعظم)ص( در امور مشترک مربوط به هویت انسانی، حضور 
همگان در عرصه سیاسی را ایجاب می نماید و الگوی رفتاری حضرت زهرا )س(، 
ایستادگی وی در برابر ظلم و جور و حضور دالورانه او در عرصه عمومی، حساسیت 
نسبت به امور پیرامونی که از حق انسانی زن مسلمان ناشی می شود را به نمایش 
می گذارد. زمانی که پیامبر اسالم در اوج شکوه و اقتدار و عظمت بود دخترش 
ابراهیم و  از  مالک ارزش های پدر شد و وارث همه مفاخر خانواده گردید. بعد 
موسی و عیسی، محمد رهبر آزادی و بیداری انسان ها بود و آخرین حلقه این 

زنجیر عدل الهی فاطمه شد. 
در برخی متون تاریخی تصریح دارد که پیغمبر چهره و دو دست فاطمه را بوسه 
می زد. اینگونه رفتار بشر از تحبیب و نوازش دختری از جانب پدر مهربانش معنی 
دارد. پدری دست دختر را می بوسد، آنهم دخترکوچکش را. چنین رفتاری در 
چنان محیطی یک ضربه انقالبی بر خانواده ها و روابط غیر انسانی محیط بوده 
است. پیغمبر اسالم دست فاطمه را می بوسد. چنین رفتاری چشم را به عظمت 
شگفت فاطمه می گشاید و باالخره چنین رفتاری از جانب پیغمبر به همه انسانها 
و انسانهای همیشه می آموزد که از عادات و اوهام تاریخی و سنتی نجات یابند، به 
مرد می آموزد که از تخت جبروت و جباریت خشن و فرعونیش در برابر زن فرود 
آید و به زن اشاره می کند که از پستی و حقارت قدیم و جدیدش که تنها ملعبه 
زندگی باشد، به قله بلند شکوه و حشمت انسانی فراز آید! این است که پیغمبر، نه 
تنها به نشانه محبت پدری، بلکه همچون یک وظیفه، یک مأموریت خطیر از فاطمه 
تجلیل می کند و این چنین نیز با او سخن می گوید، بهترین زنان جهان چهار تن اند:
مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه)ع(. خشنودی فاطمه خشنودی من است، خشم 

هرکه  من،  او خشم 
را  فاطمه  دخترم 
مرا  بدارد  دوست 
دوست دارد و هرکه 
خشنود  را  فاطمه 
خشنود  مرا  سازد 
ساخته است و هرکه 
فاطمه را خشمگین کند مرا خشمگین کرده است. فاطمه پاره ای از تن من است، 

هرکه او را بیازارد مرا آزرده است و هرکه مرا بیازارد خدا را آزرده است .
فاطمه راه رفتن را در مبارزه آموخته است و سخن گفتن را در تبلیغ و کودکی را 
در مهد طوفان نهضت به سر آورده و جوانی را در کوره سیاست زمانه اش گداخته 
است. او یک زن مسلمان است: زنی که عفت اخالقی او را از مسئولیت اجتماعی 

مبرا نمی کند. 

فاطمه دستاس می کند، نان می پزد، در خانه کار می کند و بارها او را دیده اند که 
از بیرون آب می آورد... اما بعد از رحلت پیامبر زمانی که در مسجد، خلیفه خطبه 
والیت خویش را خوانده و از مردم بیعت گرفته و خلیفه دوم، کارگزار سیاست، 
پای  پیش  از  است  مانده  که  را  دیگر  ناهمواری  چند  تا  می کند  بی اندازه  تالش 
حکومت وی برگیرد و راه را بکوبد، فاطمه آرام نمی نشیند. وی شخصاً به سراغ 
خلیفه و کارگزارانش می رود؛ هر شب، همراه علی، به مجالس آنها سر می زند. با آنها 
حرف می زند، فضایل علی را یکایک بر می شمارد، سفارش های پیغمبر را یکایک 
سیاسی،  آگاهی  انسانی،  بزرگ  شخصیت  معنوی،  نفوذ  با  می آورد،  یادشان  به 
شناخت دقیقی که از اسالم و روح و آرمان های اسالم دارد و باالخره قدرت منطق 
و استدالل استوار خویش، حقانیت علی را ثابت می نماید و نشان می دهد بطالن 
انتخابی را که شده است. اثبات می کند فریبی را که خورده اند. آشکار می سازد و 
عواقبی را که براین شتابزدگی سطحی و غافل گیری سیاسی بار خواهد شد بر 
می شمارد و آنان را از آینده ناپایدار و تیره ای که در انتظار اسالم و رهبری امت 

است بیم می دهد.
این است که همه جا در تاریخ ملت  های مسلمان، فاطمه منبع الهام آزادی و حق 
خواهی و عدالت طلبی و مبارزه با ستم و قساوت و تبعیض بوده است. فاطمه یک 
زن بود، آنچنان که اسالم می خواهد که زن باشد. تصویر سیمای فاطمه را پیامبر، 
خود رسم کرده بود و او را در کوره های سختی و فقر و مبارزه و آموزش های عمیق 

و شگفت انسانی خویش پرورده و ناب ساخته بود.
وی در همه ابعاد گوناگون زن بودن، نمونه شده بود. مظهر یک دختر، در برابر 
پدرش. مظهر یک همسر، در برابر شویش. مظهر یک مادر، در برابر فرزندانش. 
مظهر یک زن مبارز و مسوول، در برابر زمانش و سرنوشت جامعه اش. وی خود یک 
نمونه مثالی، یک تیپ ایده آل برای یک اُسوه یک شاهد برای هر زنی که می خواهد 
شدن خویش را خود انتخاب کند. او با طفولیت شگفتش، با مبارزه مدامش در دو 
جبهه خارجی و داخلی در خانه پدرش، خانه همسرش، در جامعه اش، در اندیشه و 

رفتار و زندگیش، چگونه بودن را به زن پاسخ می داد. 
 اکنون در جامعه امروزی زنان از قالبهای سنتی خارج شده اند و سعی در باال بردن 
اندیشه ها و توانایی هایشان در علوم مختلف دارند. بر خالف رفتاری که پیامبر با 
فاطمه داشت در جامعه کنونی بی مهری خانواده ها به دختران جوان و توجه  نکردن 
به خواسته هایشان یکی از مشکالت جامعه شده است، وقتی خانواده نسبت به 
فرزند دخترش بی توجه می شود و او را در جامعه رها می کند باعث می شود او 
که مهر و محبت را از خانواده دریافت نکرده، بیرون از خانه آن را جست وجو کند 
و دچار مشکالت حادتری شود که عواقبش حتی خانواده را هم درگیر می کند؛ 
بسیاری از خانواده  ها امروز آنقدر دچار مشکالت مختلف هستند که دختر را 
با شعار اینکه »دیگر زمانه فرق کرده« فراموش کرده اند. اگر چه زنان کشورمان 
برای رسیدن به بسیاری از خواسته هایشان در جامعه تالش می کنند، اما باید 

گفت ریشه تمامی مسائل مربوط زنان به هویت واقعی شان باز می گردد. به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان، زن ایرانی به دنبال هویت واقعی خود است و برای رسیدن 
به این مطلوب، تالشهای زیادی می کند. زن ایرانی به دنبال هویت مستقلی در 

قالب فرهنگ ایرانی و براساس آموزه های اسالمی خویش است.
برخی فکر می کنند به محض این که زن از در خانه خارج شد عرش اخالق و عفت 
عمومی به لرزه درآمده است، چرا این چنین می اندیشند؟ زنان خود پاسدار عفت 
جامعه هستند. امروز زنان ما در تمام صحنه ها با وقار، با کرامت، با شخصیت و 
با عفاف همانند مردان فعالیت می کنند. دختران امروز مادران فردای این جامعه 
هستند؛ مادرانی که باید نسل های آینده را برای پیشبرد جامعه تربیت کنند؛ اما اگر 
دختر امروز و مادر فردا در گرداب مشکالت ریز و درشت بیفتد نمی تواند به درستی 
نسلی را برای جامعه آینده تربیت کند. این موضوع آنقدر حائز اهمیت است که باید 

همه جامعه به آن توجه کنند و اهمیت دهند.

یکی از مشکالتی که دختران امروزی با آن مواجه هستند بحث توجه بیش از حد 
به ظاهر است که همه اینها به خاطر تبلیغات سوء در جامعه است؛ تبلیغاتی که 
دختران جوان را به جای سوق دادن به سوی موفقیت و معنویت به سمت ظاهر 
برده است و آنها را از توجه به مسائل مهم زندگی واداشته است؛ اگر از ابتدا توجه 
آنها در خانواده و بعد در مدرسه توسط والدین و معلمان به مسائل مهم تر جلب 
می شد دیگر دختران جامعه دچار مشکالت افسردگی ناشی از ظواهر نبودند و 
به جای توجه به مسائل مهم تر، به ظاهر اهمیت نمی دادند. برای دختر امروز باید 
الگوسازی کرد؛ آن هم الگویی که با زبانی نرم و امروزی برایش بیان شود تا باورپذیر 
باشد. خانواده ها این روزها دختر را به سوی دانشگاه سوق می دهند با این باور 
که اگر دانشگاه نروی همه درها به رویت بسته است و فقط از طریق دانشگاه 
می  توانی به سعادت برسی؛ اینها همه تلقین هایی است که به یک دختر از ابتدای 
شروع درس خواندنش می شود و برای همین بسیاری از آنان امروز فقط می خواهند 
مدرک بگیرند و همین مدرک را ضامن خوشبختی خود می دانند؛ زنان تحصیل 
کرده جامعه کنونی نه تنها مشکلی را برای جامعه ایجاد نخواهند کرد بلکه موجب 
توسعه و رشد شاخصهای انسانی کشور خواهند شد حتی اگر چنین زنانی در خانه 
حضور داشته باشند، به عنوان یک مادر تحصیلکرده، نقش بسیار موثرتری در 
خانواده خود ایفا خواهند کرد که در نهایت به رشد جامعه منجر خواهد شد اما 

مطمئنا تحصیالت به تنهایی نمی تواند ضامن خوشبخت  شدن یک فرد شود.

آنچه گریبانگیر زنان جوامع امروزی ست عدم خودباوری و اعتماد به نفس در مقابل 
مسوولیت های اجتماعی است. چرا که در طول دوران های گذشته، از نهاد خانواده 
گرفته تا پهنه اجتماع، این مسأله به زنان و دختران تلقین شده است که من یک 
دخترم و این یعنی یکسری محدودیت های اجتماعی و بدان مفهوم است که باید 
از بسیاری امور بپرهیزند و موجب می گردد که علی رغم اینکه زنان در بسیاری 
از امور توانایی ها و قابلیت های خوبی برخوردارند، باز هم خود را باور نداشته 
باشند و این باور غلط تا آنجا پیش رفته است که اگر زنی در این بین به خود باوری 
برسد، متاسفانه ابتدا از طرف زنان مورد استهزاء و کنایه قرار می گیرد. خودباوری و 
اعتماد بنفس در زنان جامعه، باید از نهاد خانواده صورت بگیرد و سپس این مسأله 
به صورت باور عمومی به سطح جامعه تعمیم داده شود. باید باور فرهنگی مردم را 
اصالح کرد که زن همانند مرد است و آزاد است که سرنوشت و فعالیتهای خود را 
انتخاب کند و باید این باور را در مجموعه باورهای فرهنگی جامعه از جمله مردان 
ایجاد نمود که زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. 
زن پرورش دهنده زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج می رود. 

دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و مردان است. 

سندرم » رهایی از احساسات سیاه« 

   عشرت کریمی افشار 
اهل سیرجان نیستم ولی در سیرجان زندگی کرده ام. عضو هیات 
ام.  داده  پرورش  را  دانشجو  صدها  و  بوده  سیرجان  دانشگاه  علمی 
پیشینه ی  با  و  دلباز  و  دار، دست  مردم  متمول؛  مردمان  با  شهری 
فرهنگی بزرگ و پایدار... به تازگی اتفاقی تلخ و ناخوشایند در شهر 
سیرجان رخ داد که ممکن است در هر شهر و دیاری و در هر کجای 

دنیا نیز اتفاق بیفتد و بارها و بارها افتاده است...
افرادی که سادومازوخیست هستند افرادی که دارای اختالل روانی 
هستند که با آزار دادن و تحقیر و بی احترامی به دیگران دچار ارضا 
روانی می شوند و یا با تحقیر شدن و آزار دیدن از دیگران. این افراد 
نیازمند دیگران هستند مثل اختالل افسردگی، اختالل اضطرابی. این 
ها نیازمند درمان اند نه فحش و ناسزا، نه توهین و تحقیر و نه سنگسار 
منزل مادری بزرگوار و شریف که سجاده اش همیشه بوی انسانیت و 
راستی می دهد و پدری که دست به خیرش تا ده ها کوچه آنطرف تر 
هم می رود.... مشکل از ماست که با اشتباه یک نفر می خواهیم همه 
مردمان شریف یک شهر را زیر سوال ببریم .... من اسم این رفتار را 
»سندرم رهایی از احساسات سیاه« می گذارم. فرد احساسات سیاه و 
تلخ و خشم هایی نسبت به محیط، به دیگران، به خودش؛ به شرایط  
دارد که این ها را روی هم انباشت کرده و با کوچکترین اتفاقی بدون 
دانستن چرایی و چگونگی موضوع این احساسات انباشته شده را می 
ریزد بر سر کسانی که خود از این اتفاق ناراحتند. این فقط برون ریزی 
خشم است، ناسزا است، توهین است؛ نه ریشه یابی نه درمان و نه 

برخورد درست.....
کمی بیاندیشیم شاید درست عمل کنیم یک فرد کار اشتباهی را انجام 
داده آیا ما بهتر از آن عمل کرده ایم؟ یا ما هم خود اسیر » سندرم هایی 

از احساسات سیاه هستیم.« 

                                                               متخصص روانشناسی سالمت



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد معتمدی زاده
سردبیر: محمدعلی خردمندی

نشانی: سیرجان- خیابان شریعتی، نرسیده به میدان انقالب -  ساختمان جامکو
@shirgan_news :سروش

تلفن: ۴22۳١7۹۳-0۹١20720۹۴5   پیامک: 10000100002424
shirgannews@gmail.com :پست الکترونیک

چاپ و لیتوگرافی: مهدوی کرمان     توزیع کرمان: صانعی0۹١۳۴۹5۳2١۴

جای خالی پلیس و ماموران راهنمایی 
رانندگی در جمعه بازار

تغییر جمعه بازار سیرجان از حاشیه بلوار خلیج فارس به بلوار شهید زندی 
نیا، مدتی است که انجام شده، اما مسیر منتهی به این مکان تعبیه شده 
برای جمعه بازار، مشکالتی را برای مردمی که قصد حضور در جمعه بازار و 
همچنین همشهریانی که قصد عبور از این مسیر را دارند پدید آورده است.

از موارد نظافتی و بهداشتی این بازار هفتگی که بگذریم با حضور در این 
بازار بیشترین معضلی که خود نمایی می کند بحث تردد و عبور و مرور 
وسایل نقلیه از وسط این بازار هفتگی است؛ محلی که در روز تعطیل هفته 
برای برخی شهروندان محل کسب درآمد و برای برخی دیگر محلی برای 

تامین مایحتاج زندگی است.

کافی است برای بهتر دیدن این آشفته بازار عصر جمعه سری به تقاطع 
بلوار شهید زندی نیا و خیابان کارگر بزنید، جاییکه خبری از نظم و امنیت 
نیست و مردم بعضی اوقات خودشان اقدام به برقراری نظم برای بهبود 

عبور و مرور می کنند.
سوال اینجاست که چرا باید در برقراری نظم و امنیت این بازار هفتگی 

جای خالی پلیس و ماموران راهنمایی و رانندگی به وضوح دیده شود؟
آیا بهتر نیست متولیان امر سری به این آشفته بازار زده و از نزدیک 
مشکالت مردمی که با اوضاع نا بسامان اقتصادی دست و پنجه نرم می 

کنند را ببینند و در پی رفع آنها باشند؟

از وضعیت رانندگی شهروندان و کمبود برقرار کنندگان نظم در طول هفته 
و جای جای شهر که بگذریم باید برای بهبود آمد و شد مردم در این محل 

و برای یک روز اقدامات موثر تری انجام گیرد. 
هفته نامه شیرگان در راستای مطالبه گری های گذشته ضمن طرح 
امر  مسووالن  برای  است  خروار  از  مشتی  ی  نمونه  که  باال  مشکل 
پیشنهادی دارد که می طلبد در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد 
جامعه پیرامون قوانین راهنمایی و رانندگی و فرهنگ ترافیک و همچنین 
آشنایی مردم با برخی از قوانین از قبیل شماره گذاری و تعویض پالک، 
کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی برنامه آموزش حضوری و همگانی 
را در دستور کار خود قرار دهند و در خصوص آخرین دستورالعمل ها و 

قوانین راهنمایی و رانندگی ناجا آموزش های الزم ارائه می کنند. 
با توجه به اهمیت و نقش موضوع آموزش قوانین و مقررات راهنمایی 
و رانندگی در کاهش سوانح رانندگی، با هدف ارتقاء فرهنگ ترافیک و 
افزایش آگاهی عموم مردم بویژه رانندگان حمل و نقل عمومی و موتور 
سواران در یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده، جلسات آموزش همگانی 

را با جدیت و قاطعیت برگزار کنند.

 

     دیدگاه مطالبه گری
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ایسنا: وکیل مدافع کرباسچی با بیان اینکه موکلم اصال بازداشت نشده بود، اظهار کرد: 
کرباسچی برای پاره ای از توضیحات به دادسرا احضار شده بود و بعد از ارائه توضیحات 
به منزل برگشته است. غالمحسین کرباسچی برای اجرای حکم محکومیتش دستگیر 
شده بود اما به خاطر درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، تعهد داد و آزاد شد.

کرباسچی به منزل بازگشت

ایسنا: عده ای از نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر اینکه به هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین داده شود ارائه 
کرده اند. بر همین اساس قرار است سامانه ای ویژه این کار راه اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود. 
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت پیش بینی ما بر این بود که اگر بنا است سهمیه بندی صورت بگیرد ارزش اصلی 
به انسان ها داده شود نه به خودرو و سرمایه. دولت ممکن است بگوید که کارت سوخت احیا شده است و به ازای هر 
کارت سوخت سهمیه بنزین داده شود، اما ما می گوییم این سهمیه را به خودرو ندهید،  بلکه سهمیه بر اساس کد ملی 

به سرپرست خانوار اختصاص یابد. فارغ از این که آن خانواده  خودرو دارد یا خیر. 

سهمیه بنزین را به خودرو ندهید

مشرق: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه کارگران به سه دسته ماهر، 
نیمه ماهر و کارگر ساده تقسیم می شوند، تصریح کرد: در قانون سهمیه ای برای بیمه کارگران 
در نظر گرفته شده که کمیسیون در نظر دارد این سهمیه را حذف کند تا تمام کارگران تحت 
پوشش بیمه قرار گیرند به همین منظور در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای بررسی 
مشکالت مربوط به بیمه کارگران با قشر کارگری و همچنین نمایندگانی از طرف وزارت رفاه و 

سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کشور، وزارت مسکن و کمیسیون تشکیل شود.

تشکیل کارگروه بررسی مشکالت مربوط به بیمه کارگری

تسنیم: رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسالمی گفت: جوانان در بدنه هیئت علمی دانشگاه آزاد به کار 
گرفته شوند.  وی با تأکید بر اینکه باید افرادی که به لحاظ صالحیت های علمی و عمومی دارای باالترین سطح 
هستند، به عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی درآیند، اظهار داشت: خوشبختانه افراد دارای صالحیت های 
تخصصی و عمومی در کشور کم نیستند و می توانیم با استفاده از این ظرفیت ها، جوانان را در بدنه هیئت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی به کار گیریم.  والیتی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به وظایف هیئت امنای مرکزی 
و استان ها در دوره جدید،گفت: توقع این است که هیئت های امنای استانی بر اجرای بخشنامه ها و مقررات در 

استان ها نظارت داشته باشند و از بروز مشکالت در واحدهای استانی جلوگیری کنند.

جوانان در بدنه هیئت علمی دانشگاه آزاد به کار گرفته شوند 

فرازي از وصیت نامه شهید:
فرزندانم من شما را به نماز اول وقت و خواندن قران ، صبر و تقوا و احترام به بزرگترها وصیت میکنم. 

برادرانم راه امام و رهبر کبیر انقالب اسالمي را ادامه دهید و همیشه توصیه هاي رهبر کبیر اتقالب 
اسالمي را رهرو راه خود قرار دهید تا ان شاا... به حول قوه ي الهي مشت محکمي بر دهان صدام و ارباب 
هایش میزنیم.  خواهرانم شماها با حفظ حجاب و توکل بر بانو فاطمه زهرا )س( میتوانید مشت محکمي 

بر دهان مزدوران ضد انقالبي بزنید و ...

سردار شهید علي لري گوئیني
یکم تیرماه 1329، درشهرستان سیرجان دیده به جهان گشود. و در ششم اردیبهشت 1366 شهید شد 
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آگهی فقدان سند مالکیت       خانم / آقای فاطمه چراغی پور با ارائه دوبرگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7۴ سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت شش دانگ پالک ١٦۸5 فرعی از 2۳١١ اصلی واقع در بخش ۳5 کرمان بنام خانم / آقای فاطمه چراغی پور ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ١20 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ١0 روز از 
تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا شش دانگ پالک فوق در رهن موسسه مالی اعتباری فرشتگان می باشد.
تاریخ انتشار 02/١١/١۳۹7

آاگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم 
   احتراما نظر به این که در پرونده شماره ۹٦0۴2٦ اجرای احکام مدنی محکوم علیه آقای حمیدرضا ترجمانی محکوم به پرداخت مبلغ 
١/۴۴١/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹2/0۳/20 لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به بر 
اساس شاخص اعالمی محکوم به و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله در حق محکوم له ذوالفقار رضوانی پور و رسول خوارزمی و 
مبلغ ریال بابت نیم عشر در حق دولت گردیده و محکوم له ١0 راس کل و 7 راس قوچ که توسط کارشناس رسمی دادگستری هر کدام 
به مبلغ ١00/000/000 ریال برآورد قیمت گردیده و مال معرفی شده در کیلومتر ۳0 جاده سیرجان به سمت بافت نزدیکی روستای 
بوجان در روز شنبه به تاریخ ١۳۹٦/١١/١۳ ساعت ١١ ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد مزایده از 
قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ١0 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده 
اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد متقاضیان میتوانند پس از بازدید 
پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش ١0" مبلغ پیشنهادی ) واریز بشماره 2١7١2۹۳۸25007 حساب سپرده دادگستری سیرجان نزد 
بانک ملی( حداکثر تا زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه 
روز شنبه ١۳۹٦/١0/2۳ میباشد و در صورت برنده شدن و انصراف ١0 درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود مزایده در صورت عدم 

حضور شرکت کننده تجدید میگردد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان - شهسواری


