
گروه خبر: هفته گذشته ابوذر زینلی، عضو شورای شهر پس از انتخاب 
هیات رئیسه با بیان اینکه با توجه به قولی به رسانه ها داده ام یکسری 

مستندات از تخلفات در شورای شهر ارائه بدهم در خدمت شما هستم.
وی ادامه داد: قرار بود 20 هکتار زمین در حوالي دهیادگار در طرح جامع به 

شهر الحاق شود تا مشمول خدمات شهری شود اما سوال برانگیز بود وقتي 
ما نمي توانیم به طور شایسته به مردم محالت مختلف شهر خدمات بدهیم، 
چطور است که مي خواهند 20 هکتار از محدوده دهیادگار را به طرح الحاق 
کنند. وی افزود: این زمین از وابستگان یکي از همکاران  است و ارزش فعلي 

این زمین چیزي حدود 7تا 8 میلیارد تومان است اما با الحاق به شهر، ارزش 
این ملک 100 میلیارد تومان خواهد شد. یعني حداقل 90 میلیارد تومان 
اینجا زد و بند مي شود. ما خبر داریم که این افراد وابسته به چه جریان 

فکري در شهر هستند و  ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

دادستان در پی انتشار خبر الحاق 20 هکتار اراضی دهیادگار به طرح جامع شهری گفت:

 تخلف در تغییر کاربری و الحاق رفتار مجرمانه است

تصادفات مرگبار در جاده های سیرجان 
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تیترها

  جــامعه  4

ملیحه صدر درباره پدرش، امام موسی صدر، به بهانه 
سالگرد ربایش او توسط قذافی می گوید:
برای امام موسی صدر

هیچ سوالی ممنوع نبود

  حوادث  5

  حوادث  5

پس از دو سال علت مرگ زن
در عباس آباد مشخص شد:

قاتل زن سیرجانی، شوهرش بود

  خبـــــر  2  فرهنگ  3

صادقی، رئیس جدید شورای شهر:

مصوبات شورا 
بر روی سایت قرار می گیرد

 حوادث  5

  آخـــر  6

شهابی، مسئول اتحادیه اسالمی دانش آموزان سیرجان:

 بزرگداشت چهلمین سال تاسیس 
اتحادیه دانش آموزی در آبان ماه

سروش نیا، شهردار سیرجان:

آسفالت بیش از 108 هزار مترمربع
از معابر شهری

  خبـــــر  2

واکنش ها به خوابیدن چندکودک کار در نیمه های شب روی جداول پمپ بنزین محیاشهر؛

خواب کودکان کار روی بالش بتنی

»می گویند دو بستنی فروش لبنانی با هم رقابت داشتند یکی شیعه و دیگری مسیحی. 
بستنی فروش شیعه که توان رقابت با کیفیت رقیب مسیحی اش را نداشت، دست به 
انتشار شایعاتی زد که داشت منجر به خانه خرابی بستنی فروش مسیحی می شد. مرد 
مسیحی شکایت از رقیب را پیش امام موسی صدر برد. او یک راه حل واقعی پیدا کرد. یک 

روز مردم امام موسی صدر را دیدند که ...



شورای شهر زنده شد
نسیم امید: دوهفته گذشته شورای اسالمی شهر سیرجان شاهد 
بود  انتخاب هیات رئیسه شورای شهر  اختالف رای و نظر در 
جدای از اینکه چه اعضایی رای آوردند و نیاوردند نکاتی قابل تامل 
درباره شورای موفق و زنده وجود دارد که گذرا به آنها پرداخته 

می شود.
1- فلسفه وجودی شوراها سپردن مسئولیت ها به خود مردم بوده 
است. شورا نهادی مدنی است که از افرادی با شغل، تحصیالت 
و سالیق مختلف تشکیل می شود و همین تفاوت ها با دیدن 
آموزش های الزم در زمینه شهرسازی، اصول و آداب شورایی 
بودن، احترام به نظرات دیگران و در خاتمه پذیرفتن رای جمع 

اکثریت است که باعث شکوفایی و کارایی بیشتر آن ها می شود.
2- سکوت و عدم تضارب آراء در امورات شورایی امری نکوهیده 
است و نشان دهنده شورای توانمند و مفید نیست بلکه نشان از 
انفعال دارد. سکوت مختص  قبرستان است. اعضای شورا باید 
سخن بگویند، حرف بزنند، نظر بدهند، بازرسی و نظارت داشته 
باشند در صورتی که عضوی خالف واقع عمل کرد و قصد سوء 
استفاده و رانت خواری داشت اطالع رسانی شود. لذا اتفاقات اخیر 
شورای پنجم مثبت است و نشان از زنده شدن شورای پنجم 

شهر سیرجان دارد.
3- در بین پنج دوره شورای شهر سیرجان، شورای اول از سطح 
علمی و کیفیت خوبی برخوردار بود و چون اولین دوره شروع به 
کار شوراها بود عملکرد نسبتا خوبی داشت. شورای دوم با آشنا 
شدن، ایجاد ارتباط برخی اعضای شورا و متاسفانه برخورداری از 
رانت ها و استخدام اعوان و انصار و گرفتن زمین کارنامه خوبی 
در سیرجان ندارد. شورای سوم علیرغم ضعف و ایرادات، جدی 
ترین شورای شهر سیرجان بود که تحت تاثیر خصوصیات اخالقی 
برخی اعضا از استقالل کاری خوبی برخوردار بود و کسی خارج 
از شورا، توانایی امر و نهی به شورا را نداشت. نظارت و پیگیری 
خوبی در این شورا وجود داشت که حتی به مرز استیضاح برخی 
شهرداران از جمله مهدی عارفی ختم شد. شورای چهارم به علت 
دخالت برخی افراد خاص در انتخابات، برخی افراد ناصالح وارد 
شورا شدند که با اختالس و تخلفات رخ داده منجر به بازداشت و 

اخراج برخی اعضاء شورا و شهردار وقت منتهی شد.
4- برای موفقیت در کار شورایی کافی است عالوه بر پاسخگو 
بودن به انجام چند کار مهم اهتمام ویژه شود: اول این که اعضای 
شورا از وظایف خود در شورا و امور عمومی جامعه و شهروندان 
اطالع داشته باشند. دوم این که اعتماد و اطمینان شهروندان 
و نهادها را در مورد خود و شورا افزایش دهند. سوم بر مصمم 
بودن انجام امور جدی باشند و پیگیری کنند صرفا حضور در 
برطرف  را  جلسه رسمی شورا مشکالت مردم و محالت شهر 
نمی کند. طبق قانون و مقررات امورات را پیش ببرند. مردم را 
به طور دایم در جریان تصمیم گیری های شورا قرار دهند و در 
بررسی موضوعات صاحب نظر باشند رای مردم حق الناس است 
که این وکالت را به اعضای شورا داده اند که با رعایت حقوق مردم 
تصمیم بگیرند. اینکه بخواهیم 7رای بودن در یک موضوع را نشانه 
وحدت تفسیر کنیم حسن و افتخار نیست می تواند در خوشبینانه 
ترین حالت نشان از عدم داشتن نظر و مصلحت اندیشی دانست. 
گاهی باید رای منفی داد حتی یک رای منفی پیام خود را به 

جامعه منتقل می کند.

یادداشت

گروه خبر: جوانان محله بدرآباد به دلیل 
این  به  بی توجهی مسئوالن شهرستان 
محله و نداشتن امکانات مناسب ورزشی 
و فرهنگی هفته گذشته با تجمع در این 

محله اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار نسیم امید، آنها با بیان اینکه 
مسئوالن زمان انتخابات در این محله حاضر 
می شوند و قول هایی برای رفع مشکالت این 
رای  آوری  جمع  از  پس  اما  می دهند  محله 
دیگر مشکالت این محله را فراموش می کنند 
مرکز شهر  با  محله  این  اینکه  به  توجه  با  و 
فاصله چندانی ندارد اما از نظر امکانات رفاهی 
صفر است جوانان و استعدادهای این محله به 
خاطر نداشتن مکان فرهنگی  و ورزشی از بین 

می روند. جوانان این محله در ادامه بیان کردند: 
تمام روستاهای اطراف شهر سالن ورزشی دارند، 

تمام محله ها مکان تفریحی و استخر دارند ولی 
این محله شهید پرور که بیش ترین شهید و 

جانباز سیرجان از این محله است مورد توجه 
هیچ مسئولی قرار نگرفته است. در این محله 
یک پارک مناسب برای تفریح بچه ها نیست و 
از طرفی یک سالن ورزشی یا مکان خاصی برای 
ورزش وجود ندارد. آنها با اعتراض به اینکه همه 
مسئوالن قول برطرف کردن مشکالت محله 
را داده اند اما هیچ خبری نشده است خواهان 

رسیدگی مسئوالن به این محله شدند.  
گفتنی است در پی این تجمع اعتراضی با حضور 
فرماندار، رئیس اداره اوقاف، اعضاشورای شهر، 
اداره ورزش و جوانان و متولی موقوفه  رئیس 
در محل مقرر شد، متراژ 2۵00متر زمین برای 
محله  جوانان  به  منظوره  چند  سالن  ساخت 

بدرآباد اختصاص یافت. 

 نسیـم امیدخبـر2

تجمع اعتراضی اهالی بدرّآباد به کمبود امکانات محله؛

مطالبه جوانان بدرآباد به نتیجه رسید

شهردار سیرجان از آسفالت بیش 
معابر  از  مترمربع  108هزار  از 
بالغ  اعتباری  با  شهری سیرجان 
ابتدای  از  ریال  میلیارد   98 بر 
امسال تا پایان مردادماه خبر داد.

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
سیرجان،  شهرداری  ارتباطات 
رضا سروش نیا با اشاره به بحث 
مهم آسفالت معابر شهری و روند 
خاطرنشان  قیر  قیمت  افزایش 
کرد: مجموعه شهرداری سیرجان 
در سال گذشته و سالجاری تمام 
کار  به  را  تجهیزات خود  و  توان 
به  توجه  با  توانستیم  و  گرفت 
وضعیت  و  اقتصادی  شرایط 
به  نسبت  قیر  افزایش  نامطلوب 
روکش  و  ترمیم  اخیر،  های  ماه 
سطح  معابر  از  بسیاری  آسفالت 
شهر را انجام دهیم که در همین 
و  ها  کوچه  از  بسیاری  راستا 
مسیرهای اصلی سطح شهر تحت 
آسفالت  عملیات  اجرای  پوشش 

قرار گرفت.

نهاد  یک  را  شهرداری  نهاد  وی 
مالی  های  چالش  با  مردمی 
در  شد:  یادآور  و  دانست  زیادی 
مطلوب  خدمات  ارایه  راستای 
حداقل  به  نیز  و  شهروندان  به 
شهری،  نارسایی های  رساندن 
سطح  معابر  آسفالت  عملیات 
شهر به طور جدی در دستور کار 
شهرداری قرار دارد که از ابتدای 
سالجاری تاکنون بالغ بر 40 معبر 

در  خیابان(  و  )کوچه  عمومی 
قالب بیش از 108 هزار مترمربع 
آسفالت و با اعتباری بالغ بر 98 

میلیارد ریال اجرا شد.
کرد:  تصریح  سیرجان   شهردار 
پروژه های  از  آسفالت  اجرای 
باید  که  است  اولویت داری 
به  کیفیت،  بر  کمیت  بر  عالوه 
کرد  توجه  نیز  آن  اجرای  روند 
توجه  با  شهرداری  مجموعه  و 

و  اقتصادی  نامطلوب  شرایط  به 
گرانی قیر، رویکرد مشخصی اجرا 

کند.
بنابراین گزارش، خیابان اصناف، 
خیابان ابوریحان، کوی المهدی، 
پیست  غفاری،  اباذر  خیابان 
خیابان  مسافر،  پارک  اسکیت 
شهرک  یاسمن،  خیابان  خیام، 
کوی  در  واقع  آب  و  ابوالفضل 
آباده، بلوار حمزه سیدالشهدا واقع 

در کوی مکی آباد، شهرک اندیشه 
واقع در بلوار شیخ فضل ا... نوری، 
الین غربی و شرقي بلوار هجرت 
از تقاطع بلوار سیداحمد خمیني 
عباسپور،  شهید  بلوار  تقاطع  تا 
انتهای بلوار قاآنی، محوطه اطراف 
یگان حفاظت فرودگاه سیرجان، 
سیداحمد  بلوار  مولوی،  خیابان 
خمینی، خیابان امیرکبیر، انتهای 
اسفندقه،  شهرک  ثارا...،  شهرک 
بلوار شهید عباسپور، شهرک امام 
حسین)ع( و خیابان ابن سینا از 
جمله معابر و مناطقی است که 
پوشش  تحت  اخیر  ماه   ۵ طی 
و  گرفته  قرار  آسفالت  عملیات 
همچون  معابری  نیز  اکنون  هم 
مالک  بلوار  خرداد،   1۵ خیابان 
اشتر، خیابان خواجه نظام الملک، 
)از  فاطمیه  بلوار  صائب،  خیابان 
تقاطع بلوار مالک اشتر تا تقاطع 
بلوار نماز( و الین غربی بلوار نماز 
عملیات  اجرای  کار  دستور  در 

آسفالت قرار دارد.

شهر  شورای  جدید  رئیس  امید:  نسیم 
در  گفت:  خود  برنامه های  خصوص  در 
شورای شهر به این صورت است که فرایند 
رئیسه  هیات  تصویب  به  اعضا  همه  نظر 
ساختار  در  که  داریم  سعی  و  رسد  می 
بیاوریم  وجود  به  تغییراتی  کاری  رویه  و 
تعیین  بحث  اولویت  در  های  موضوع  اما 
تکلیف نیروهای شهرداری است و موضوع 
تمام است که در  نیمه  پروژه های  بعدی 
بودجه 98 دیده شدند امین صادقی ادامه 
داد: در بحث فرهنگی نیز مسائلی که پیش 
بینی شده بود را پیگیری کنیم مثل پارک 
شهرستان  شرق  در  فرهنگسرا   و  بانوان 

است.
وی در خصوص نظارت بیشتر بر مجموعه 
گفتیم  که  طور  همان  گفت:  شهرداری 
در ساختار و رویه تغییراتی به وجود می 

آوریم به دنبال تشکیل کمیته تفحص شورا 
هستیم که در دوره های قبل پیشنهاد شد 
اما راه اندازی نشد و با تشکیل این کمیته 
که  موضوع  کوچکترین  از  بیشتر  نظارت 
مسائل  تا  کارمندان  غیاب  و  بحث حضور 

دیگر را پیگیری می کنیم.
رئیس شورای شهر در پاسخ به این سوال 
در  سایت  روی  بر  شورا  مصوبات  چرا  که 
معرض مردم قرار نمی گیرد  بیان کرد: این 
از دوستان  موضوع را پیگیری می کنیم و 
را  کار  این  که  می خواهیم  عمومی  روابط 
انجام بدهند. وی ادامه داد: عملکرد شورا 

نیز طبق قانون باید 6 ماه یکبار ارائه شود 
و این کار را پیگیری می کنیم که مردم در 

خصوص عملکرد شورا قرار بگیرند.
در  سازی  شفاف  خصوص  در  وی 
موضوعات مختلف بیان کرد: هیات رئیسه 
تصمیم  بیشتر  سازی  شفاف  برای  جدید 
دارد که کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند تا 
پاسخگوی سواالت و نقطه نظرات مختلف 

باشد.
را  ماهه شهرداری   6 مالی  گزارش   

آبان اعالم می کنیم
نائب رئیس جدید شورای شهر در خصوص 

برنامه هیات رئیسه گفت: همانطور که در 
کردم  بیان  رئیسه  هیات  انتخاب  جلسه 
شورا یک نهاد مشورتی است و ما طبق نظر 
اکثریت اعضا برنامه ریزی و عمل می کنیم 
مد  رئیسه  هیات  اولین موضوعی که  ولی 
نظر دارد، این است که تمام جلسات و یا 
برنامه ریزی های هیات رئیسه را به اطالع 
در  اما  داد:  ادامه  برسانیم. وی  اعضا  تمام 
عضو  یک  مختلف  های  کمیسیون  بحث 
شورا به عنوان رئیس کمیسیون است و از 

این طریق برنامه مطرح می شود.
حسن خدامی در خصوص نظارت بر امور 

بازدید  ما  برنامه  در  کرد:  بیان  شهرداری 
و  ها  سازمان  از  شورا  اعضای  با  پروژه 
و  است  شهرداری  زیرمجموعه  نهادهای 
نامه های کتبی شهروندان  موضوع بعدی 
است که در ضمن در نهادهای شهرداری با 
مشکل برمی خورند و به شورا ارائه می شود 

را از طریق قانونی حل می کنیم.
ارائه  بحث  در  شهر  شورای  رئیس  نایب 
شهرداری  بودجه  های  هزینه  و  عملکرد 
گفت: سال مالی از 1۵ اردیبهشت شروع 
شده است و در آبان 6 ماهه اول آن است 
به  را  کرد  هزینه  تمام  قانون  طبق  که 
اطالع مردم می رسانیم. خدامی ادامه داد: 
در بحث اطالع شهروندان از مصوبات شورا 
ابتدا رسانه ها اعالم می کنند اما ما سعی 
می کنیم پس از گرفتن نظم کمیته انطباق 

آن را بر روی سایت شورا قرار بدهیم.

از ابتدای امسال تاکنون انجام شده است؛

آسفالت بیش از 108 هزار مترمربع از معابر شهری

در گفتگو با هیات رئیسه جدید شورای شهر مطرح شد؛

مصوبات شورا بر روی سایت قرار می گیرد

شنبه 16 شهریور 1398، شماره 200 ، سال پنجم

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری سیرجان مطرح کرد:

لزوم توسعه فضای سبز در زندگی شهری
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
بافت  و  ریشه  از  بخشی  عنوان  به  سبز،  فضای  گفت:  سیرجان 
شهری رابطه بسیار نزدیکی با زندگی مردم دارد و در حال حاضر 

یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر شهرداری است.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، بابک 
سعیدی بیان کرد: فضای سبز باید از لحاظ کمی و کیفی با نیازها 
و حجم فیزیکی شهر و متناسب با شرایط اکولوژیک طرح ریزی 
و احداث شود و این امر مستلزم وجود یک طرح تفصیلی و برنامه 
ریزی علمی و کارشناسی و خط مشی های صحیح است و متعاقب 
آن، فرایند پایداری فضای سبز نیز نیازمند مشارکت جمعی همه 
شهروندان در حفظ و نگهداری و خودداری از وارد کردن خسارت 
و صدمات است؛ چرا که شهروندان، استفاده کنندگان اصلی فضای 
سبز شهر هستند و فلسفه ایجاد و توسعه فضای سبز، بهبود شرایط 

محیطی و ارتقای سالمت جسمی و روحی شهروندان است.
وی کارآیي فضاي سبز شهري را محیطي، اقتصادي، اجتماعي و 
روحي و رواني برشمرد و تصریح کرد: استقرار پارکهای شهری از 
یک سو به جهت تأثیری که بر کیفیت زندگی شهری و از سوی 
دیگر به جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برای 

شهرداری دارند، باید علمی و تخصصی بررسی و اجرا شود.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
سیرجان با اشاره به اهم فعالیتهای این سازمان در پنج ماه گذشته 
افزود: ساخت و نصب سازه فوتبال دستی در پارک بانوان، بهسازی 
بهسازی  حسین)ع(،  امام  میدان  روشنایی  و  مبلمان  تامین  و 
پارک  المپ های  تعویض  و  بهسازی  موعود)عج(،  مهدی  میدان 
صبوری، نصب مبلمان مجتمع سازمانی، دکوتن بلوار امام رضا)ع( 
و روشنایی پارک شهید آوینی، زمین بدمینتون بوستان سعدی، 
پارک  در  اتیلین  پلی  بازی  مجموعه  نصب  و  فنداسیون  اجرای 
بنفشه و نصب پایه چراغ در پارک بنفشه از مهمترین اقداماتی 
است که در راستای توسعه فضای سبز شهری در سیرجان اجرا 

شده است.
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انجمن های  اتحادیه  فرهنگ:  گروه 
 1358 سال  در  دانش آموزان  اسالمی 
حضرت  مادی  و  معنوی  حمایت های  با 
سالیان  در  و  تاسیس  خمینی)ره(  امام 
متمادی در زمینه تربیت علمی و معنوی 
نیروهای دانش آموزی اقدام کرده است. 
اسالمی  اتحادیه  سیرجان  در  همزمان 
توسط شهید  آموزی در سال 58  دانش 
که  شد  اندازی  راه  مستقیمی  مسعود 
آن  تاسیس  از  سال   40 امسال  آبان 
امید«  »نسیم  بهانه  همین  به  می گذرد. 
اسالمی  اتحادیه  مسئول  با  گفتگویی 
انجام  آموزی شهرستان سیرجان  دانش 

داده است.
خصوص  در  شهابی،  سعید  االسالم  حجت 
سیرجان  آموزی  دانش  اتحادیه  های  برنامه 
قالب  در  تربیتی  زمینه  چهار  در  گفت: 
دو  به  که  داریم  برنامه  تربیتی  قرارگاه های 
کارها  سری  یک  که  می شوند  تقسیم  دسته 
در مدارس و یک سری در سطح شهر انجام 
قرارگاه  هشت  حاضر  حال  در  و  می شود 
داریم که برای هر کدام در دوره های مختلف 
خصوص  در  وی  کردیم.  تعریف  های  برنامه 
نوع برنامه ها نیز گفت: در موضوعات قرآنی، 
سیاسی  اجتماعی،  مسائل  سبک  احکام، 

فضای  مدیریت  رسانه،  سواد  های  دوره  و 
نویسی  برنامه  عکاسی،  فیلم  تدوین  مجازی، 
اندروید، فتوشاپ، تئاتر و سرود و نویسندگی 

برنامه داریم.
با  آموزی  دانش  اسالمی  اتحادیه  مسئول 
بیان اینکه دانش آموزان از کالس هشتم کار 
خود را در اتحادیه شروع می کنند گفت: دوره 
ساله  سه  دوره  یک  و  است  ساله   4 ما  های 
می  را  تخصصی  و  عمومی  های  کالس  که 
گذرانند و یک دوره یکساله که فارغ التحصیل 

هستند.
اتحادیه  عضو  تعداد  خصوص  در  شهابی   
بیان کرد: به این صورت نیست که نام نویسی 
کنیم و تاکنون نزدیک به 8 تا 10 هزار نفر 
دانش آموز پسر و نزدیک به 800 نفر دانش 
اتحادیه  آموز دختر در کارگاه و کالس های 
شرکت کردند. نگاه ما نسبت به دانش آموزان 
تربیتی است و تمام برنامه های ما با محوریت 

دانش آموزان انجام می شوند 
برای  اتحادیه  های  برنامه  در خصوص  وی 
را  آموزی  دانش  هیات  گفت:  صفر  و  محرم 
داریم که یک سری برنامه های را در مدارس 
 ۵00 با  ما  و  می کنند  اجرا  شهر  سطح  و 
استان  آموزی  دانش  هیات  اولین  ثابت  عضو 
اعتکاف  صفر  و  محرم  از  غیر  در  و  هستیم 

دانش آموزی را داریم که هر ساله در استان 
اول است و در کشور جزو برترین هاست.

هیات  برنامه های  داد:  ادامه  سعید شهابی 
شهرکرد  از  بعد  سیرجان  آموزی  دانش 
از  خیلی  تاکنون  و  دارد  برنامه  بیشترین 
شعارهای ما در زمینه های مختلف کشوری 
دیگر  از  جهادی  های  برنامه  و  است  شده 

برنامه هاست که در مناطق محروم شهرستان 
فعالیت می کنند. همچنین بحث رسانه است 
که با توجه به فضای رسانه ای در زمینه سواد 

رسانه فعال هستند.
تاکنون  که  هایی  برنامه  به  پایان  در  وی 
نگاه  داد:  ادامه  و  پرداخت  داده اند  انجام 
و  است  بوده  آموز  دانش  رشد  بیشتر  ما 

را  فضا  و  نچیدیم  مذهبی  های صرف  برنامه 
در  کس  هر  که  کردیم  ریزی  برنامه  جوری 
دهد  نشان  را  خود  دارد  استعداد  زمینه  هر 
را  و مذهبی  ملی  مناسبت های  به  مراسم  و 
برنامه کندوی  انجام می دهند.  آموزان  دانش 
کتابخوانی  بحث  در  که  داشتیم  را  کتاب 
فعالیت می کنند و مسابقات کتابخوانی برگزار 
دو  در  و  ورزشی  بحث  همچنین  می کنند. 
فوتسال  و  والیبال  های  رشته  در  سنی  رده 
فعالیت می کنند برنامه های اردویی نیز برای 

آن داشته ایم. 
االسالم  حجت 
پایان  در  شهابی 
کرد:   نشان  خاطر 
بزرگداشتی  مراسم 
سال  چهلمین  برای 
اتحادیه  تاسیس 
آموزی  دانش 
شاا...  ان  که  داریم  ماه  آبان  در  را  سیرجان 
مراسم با پیشکسوتان و تمام کسانی که عضو 
جا  همین  لذا  می شود.  برگزار  بودند  اتحادیه 
می خواهم  عزیزان  این  همه  از  دعوت  ضمن 
اگر آثار یا عکسی از فعالیت در اتحادیه دارند 
طالقانی  خیابان  در  واقع  اتحادیه  دفتر  به  را 

ارسال کنند.

و  بار  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
بر  گفت:  سیرجان  شهرداری  مسافر 
اساس ابالغ کارگروه ماده 18 شهرستان 
قصد  که  آموزاني  دانش  سیرجان، 
استفاده از سرویس مدارس را دارند باید 
ناوگان  پایش  )سامانه  سپند  سامانه  در 

دانش آموزی( ثبت نام کنند.
ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
شهرداری سیرجان، رضا یوسفی افزود: امروزه 

وسعت شهرها، تنوع مدارس و باال رفتن سطح 
اشتغال  افزایش  و  طرف  یک  از  مردم  توقع 
بانوان و گسترش تک فرزندی از سویی دیگر 
موجب شده تردد و چگونگی جابجایی دانش 
آموزان از خانه تا مدرسه و بالعکس، به سایر 
بازگشایی  آستانه  در  والدین  های  دغدغه 
عدم  کرد:  بیان  وی  شود.  افزوده  مدارس 
نظارت بر سرویس های مدارس و استفاده از 
خودروهای فرسوده و دارای مشکل در سال 

های گذشته در برخی مواقع منجر به اتفاقات 
ناگوار و ناخوشایندی شده و این مساله خود 
نوعی بی اعتمادی در میان خانواده ها نسبت 
امسال  اما  ایجاد کرده است؛  امر  به متولیان 
پایان دادن  برای  و در سال تحصیلی جدید 
به از این دغدغه ها، بر اساس ابالغ کارگروه 
ماده 18 شهرستان سیرجان، دانش آموزاني 
که قصد استفاده از سرویس مدارس را دارند 
باید در سامانه »سپند« )سامانه پایش ناوگان 

دانش آموزی( ثبت نام کنند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
به  اشاره  با  همچنین  سیرجان  شهرداری 
دریافت  به  مدارس  سرویس  رانندگان  الزام 
گفت:  سپند  سامانه  در  نام  ثبت  و  مجوز 
رانندگاني که قصد انجام سرویس مدرسه را 
دارند باید تحت نظارت یکي از شرکت هاي 
نقل  و  سازمان حمل  از  پروانه  )داراي  مجاز 
ضمن  و  کنند  فعالیت  سیرجان(  شهرداري 
و برچسب  نام در سامانه سپند، کارت  ثبت 
صورت  این  غیر  در  کنند؛  دریافت  تردد 
بدون  مدارس  آموزان  دانش  سرویس دهی 
خودرو  و  راننده  شده،  مطرح  موارد  رعایت 

اعمال قانون می شوند.

سعید شهابی، مسئول اتحادیه اسالمی دانش آموزان سیرجان:

 بزرگداشت چهلمین سال تاسیس اتحادیه دانش آموزی در آبان 
 رویکرد اتحادیه دانش آموزی، تربیتی است

تاکنون نزدیک به 8 تا 10 هزار نفر دانش 
آموز پسر و نزدیک به 800 نفر دانش آموز 
اتحادیه  های  کالس  و  کارگاه  در  دختر 

شرکت کردند.

خبــر

سرپرست فرمانداری ویژه در بازدید از محدوده 
چاه آب آشامیدنی شهرک نصر عنوان کرد:  

ساخت و ساز فقط باید
در محدوده چاه آب باشد 

سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان،رئیس و نایب رئیس 
شورای شهر، رئیس امور آب شهری، تعدادی از مسئوالن 
مربوطه و اهالی شهرک از محل چاه آب شرب شهری در 
محدوده شهرک نصر و همچنین اراضی اطراف آن به متراژ 

2 هکتار بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه، محمودآبادی پس از 
بازدید از این منطقه و شنیدن نظرات مردم منطقه در بخشی 
لزوم حفظ  آبی و  به محدودیت منابع  اشاره  با  از سخنان خود 
این منابع گفت: از حریم چاه های آب شرب در مناطق شهری 
نبایستی خارج شد. برداشت بی رویه از این منابع می تواند حیات 

آیندگان را به خطر بیندازد.     
وی ضمن بازدید از چا های آب شرب شهرک نصر بر حفظ حریم 
این چاه ها تاکید کرد و گفت: فقط در محدود چاه آب و ایستگاه 
پمپاژ بایستی ساخت و ساز انجام شود و مابقی محدوده زمین 
که حریم فضای سبز است نباید تغییر کاربری داده شود. درختان 
که نگهدارنده حیات این منطقه هستند باید حفظ و هرس شوند.

 میرشاهی رئیس اداره آب شهری نیز گفت: این زمین از این 
جهت اهمیت دارد که در آینده برای ایجاد تاسیسات تامین و 
تولید در شبکه آب شهری پیش بینی شده و با توجه به توسعه 
روزافزون مناطق شهری و افزایش تراکم جمعیت شهری حفظ 

این قطعه زمین ضرورتی اجتناب ناپذیر است.    
از سوی  در سال 71  هکتار  ابعاد 2  به  زمین  این  افزود:  وی 
فاضالب  و  آب  شرکت های  تشکیل  قانون  اساس  بر  شهرداری 
تحویل امور آب شهری سیرجان شده است و بر اساس قیمت 
در  آورده شهرداری  بعنوان سهم  دادگستری  کارشناس رسمی 

حساب مالی شرکت  آب و فاضالب ثبت است. 
در پایان این بازدید با نظر سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان 
مقرر شد فضای حریم چاه با رعایت مقررات جاری با مدیریت آب 
شهری حفظ شود و مابقی اراضی که دارای درختان سبز هستند 
به همین شکل و بدون حصار نگهداری شوند تا فضای سرسبز این 

محله همچنان باقی بماند.    

اولین رویداد سه روزه استار تاپ 
دانش آموزان شهرستان سیرجان

گروه خبر: اولین رویداد استارتاپ های دانش آموزان 
به  برق   مصرف  مدیریت  و  برق  محوریت  با  سیرجان 
مدت چهار روز در سالن دانشگاه صنعتی هفته گذشته 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره برق شهرستان، در این رویداد 

30 دانش آموز منتخب رویداد و ایده شو دعوت شدند.
این دانش آموزان در طی 3 روز مهارت های استار تاپ و 
کار آفرینی را آموزش دیدند و روز شنبه 9 شهریور ماه در 
سالن دانشگاه صنعتی شهرستان سیرجان دانش آموزان از 

فعالیت های استارتاپ خود رونمایی کردند.

تشدید نظارت بر عملکرد سرویس مدارس در آستانه ماه مهر؛

لزوم ثبت نام دانش آموزان در سامانه »سپند«

شنبه 16 شهریور 1398، شماره 200 ، سال پنجم
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در پی سفر رئیس کل دادگستری استان
به سیرجان در راستای تکریم مراجعان

دستگاه قضایی؛
رسیدگی به مشکالت  قضایی

106 شهروند سیرجانی 

دادگستری  کل  رئیس  موحد،  یدا...  خبر:  گروه 
با  خود  مردمی  دیدار  چهارمین  در  کرمان  استان 
مردم سیرجان  به درخواست های قضائی 106 نفر از 

شهروندان سیرجانی رسیدگی نمود. 
مدیر روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان کرمان 
گفت: نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان به همراه 
انسانی، بخشی، معاون برنامه  آقایان اسالمی، معاون منابع 
اطالعات  حفاظت  رئیس  قضائی-شفیعی،  وتوسعه  ریزی 
دادگستری استان و سلطانی، معاون دادستان مرکز استان 
با حضور در دادسرای عمومی و انقالب سیرجان پاسخگوی 

درخواست های حقوقی و قضائی شهروندان بودند .
مردمی  دیدار های  بر  عالوه  داشت:  اظهار  بصیریان  محمد 
که به صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه در دادگستری 
کرمان برگزار می شود، رئیس کل دادگستری استان کرمان 
با سفر به شهرستان های مختلف استان به صورت ویژه با 

مردم مناطق مختلف دیدار و گفتگو می کند .
وی عنوان کرد: در این مالقات به مسائلی از قبیل مشکالت 
مربوط به زندانیان، تبدیل قرار، اعسار و تسریع در رسیدگی 
پرداخته شد و مسائل مختلف دیگر نیز در درخواست های 
مردمی بود که در جهت حل و فصل همه مسائل مطرح شده 

دستور مساعد قانونی صادر شد.
تهدید،  قبیل  از  همچنین وی در خبری جداگانه عناوینی 
توهین،  تعزیر،  مستوجب  سرقت  عمدي،  جرح  و  ضرب 
رانندگي بدون پروانه رسمي، ایراد صدمه بدني غیر عمدي 
تهمت،  افترا،  انتشار  تخریب،  رانندگي،  تصادف  اثر  بر 
خیانت در امانت را جزء ده اتهام اول)کیفری( حوزه قضایی 
از  اعسار  قبیل  از  عناوینی  و  ماهه  98  پنج   در  سیرجان 
توافقي،  طالق  خواسته،  تامین  دادرسي،  هزینه  پرداخت 
الزام به تمکین و مطالبه مهریه  مطالبه خسارات دادرسي، 
را جزء ده خواسته  اول)حقوقی( حوزه قضایی سیرجان در 

پنج  ماهه  98 اعالم کرد.
گفتنی است رئیس کل دادگستری استان در سفر دو روزه 
به شهرستان های سیرجان  عالوه بر بازدید از  شعب دادسرا 
و دادگاه و مالقات مردمی، نشستی نیز با قضات و کارکنان 

اداری دادگستری این شهرستان داشته است.

خبــر

آگهی فقدان سند مالکیت: آقای محمدرضا باقری عباس آبادی وکیل سید محمد جابر منصوری 
بزنجانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 74 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 29 فرعی از 2336 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام 
آقای سید محمد جابر منصوری بزنجانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 
مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ششدانگ در رهن بانک مسکن می باشد. تاریخ 
انتشار: 1398/6/16 -  محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

چلچراغ:  نامه  هفته   
فروش  بستنی  دو  »می گویند 
داشتند  رقابت  هم  با  لبنانی 
و دیگری مسیحی.  یکی شیعه 
توان  که  شیعه  فروش  بستنی 

نداشت،  را  اش  مسیحی  رقیب  کیفیت  با  رقابت 
به  انتشار شایعاتی زد که داشت منجر  به  دست 
خانه خرابی بستنی فروش مسیحی می شد. مرد 
موسی  امام  پیش  را  رقیب  از  شکایت  مسیحی 
صدر برد. او یک راه حل واقعی پیدا کرد. یک روز 
مردم امام موسی صدر را دیدند که با همراهانش 
در  است.  رفته  مسیحی  مرد  فروشی  بستنی  به 
دکان او نشستند و چندین بستنی سفارش دادند. 

دعوای قدیمی تمام شد.« 
معاصری  شمایل  را  صدر  موسی  امام  بسیاری 
تفرقه  از  اجتناب  و  صلح  رواداری،  رحمانیت،  از 
برای  جذابیت  از  آمیخته  شمایلی  می دانند. 
را  او  وار  پروانه  سالها  آن  تمام  در  که  جوانانی 

و  می گرفتند  میان  در 
از  بسیاری  در  اکنون 
او  از  که  هایی  عکس 
باقی مانده بخش بزرگی 
از قاب را جوانان پرکرده 
جذاب  شمایل  آن  اند. 
برای جوانان اما با توطئه 
قذافی  معمر  سرهنگ 
تکرار  وقت  هیچ  دیگر 
شهریور  سوم  او  نشد. 
معمر  دعوت  به   13۵7
قذافی وارد لیبی و شش 

روز بعد ناپدید شد.
صدر  موسی  امام  دختر 
بستنی  موضوع  درباره 
نظر  به  می گوید:  فروش 
من این داستان که هنوز 
و  می شود  تعریف  هم 
هست  یوتیوب  روی 
هاست.  این  از  بیش 
مسیحی  فروش  بستنی 
از  و  برد  پناه  ایشان  به 
خواست  کمک  ایشان 
هایی  شایعه  این  که  گفت  و 
می گوید  ام  شیعه  رقیب  که 
تا مردم از بستنی من نخرند 
خراب  را  من  زندگی  دارد 
اصل  من  نظر  به  می کند... 

مطرح  امام  خود  است.  ظلم  با  مقابله  موضوع 
کرده اند که ما معموال با ظالم می جنگیم و نه با 
ادب کنند  را  آن مرد دیگر  نخواستند  امام  ظلم. 
بلکه  کنند،  شیرینی  خود  مردم  برای  اینکه  یا 
خواستند ظلمی را برطرف کنند. کار آن بستنی 
تعالیم اسالم و اهل بیت  بر مبنای  فروش شیعه 
ظلم بود و هیچ انطباقی با کرامت انسانی نداشت. 
روشی که هم ایشان برای رسیدگی به این موضوع 
انتخاب کردند هم خیلی لطیف، نرم و قشنگ بود 

هم موثر و قوی.
ملیحه صدر در ادامه افزود: کیمیای این روزهای 
ما همین است. روش ها تند و شدید شده به جای 
اینکه موثر باشد و منجر به تغییر روش ها طوری 
شده اند که مردم در برابرشان موضع می گیرند و 
این یعنی علت و هدف  با خود روش می جنگند 
داشته  قبول  مردم  است  ممکن  و  است  خوب 

باشند، اما مردم از روش رسیدن به آن آزرده اند.
 دختر امام موسی صدر درباره خصوصیات اخالقی 
پدرشان بیان کردند: ایشان به حسن خلق و دوری 
از خودخواهی شهره اند. خودشان در مصاحبه ای 
گفتند که من سعی میکنم گوش بدهم و هدفم 
از صحبت تحمیل نظرم به دیگران نیست. در نظر 
این  هستند  دینی  عالم  ایشان  که  باشید  داشته 
نظر خود  تحمیل  که هدفشان  است  مهم  خیلی 
به دیگری نیست. وقتی ایشان از گوش دادن به 
از  درستی  درک  یعنی  گویند  می  دیگران  حرف 
از  است.  مهم  واقعا  این  می کنند.  پیدا  مخاطب 
از  و  دارند  خلق  حسن  که  آنجا  از  دیگر  طرف 

خودخواهی نیز اجتناب می کنند همیشه 
راحت تر به راه حل می رسند. ایشان سه 
گوش  داشتند:  گفتگو  برای  مهم  عنصر 
دادن، حسن خلق و دوری از خودخواهی، 
این برای من مهمترین ویژگی امام است. 
بود که همه  این  امام  داد: روش  ادامه  او 
ما را جمع می کنند، چون معتقد هستند 
روش  نویسیم.  می  را  آینده  هم  با  همه 
آینده  ترسیم  و  گفتگو  بر  مبتنی  ایشان 
براساس نیازهای واقعی است. وجود ایشان 
نیست،  دیگران  برای  تهدیدی  گاه  هیچ 
و  شکست  معنای  به  ایشان  شدن  برنده 

باخت دیگر اعضای جامعه نیست. 
از  ها  عکس  برخی  درباره  صدر  دختر 
درس  کالس  در  امام  عکس  یک  جمله 
اقشار  از  لبنانی  با حضور دختران پرستار 
همه  و  مختلف  های  پوشش  با  مختلف 
کردند:  بیان  ایشان  کنار  و شاد  لبخند  با 
بود  ایشان  کالس  در  که  افرادی  از  یکی 
دعوت  امام  از  که  کرد  تعریف  من  برای 

شد در مدرسه عاملیه درس دینی بدهند. در نظر 
زنیم  می  حرف  ای  دوره  از  داریم  باشید  داشته 
نبود.  قدرتمند  چندان  دینداری  به  تمایل  که 
شروع  شدند  وارد کالس  اینکه  محض  به  ایشان 
کردند به نوشتن سواالت دانش آموزان. مدام به 
و  بگویید  دارید  سوالی  هر  می گفتند:  شاگردان 
هر آنچه می پرسیدند ایشان می نوشتند. بعد که 
همه سواالتشان را پرسیدند ایشان به حاضران در 

کالس گفتند پس برنامه ما در این کالس پاسخ 
به تمام این پرسش هاست. این یعنی ایشان نمی 
براساس  و  کنند  باز  درسی  کتاب  یک  خواستند 
یعنی  این  بروند.  پیش  ای  کلیشه  درس  طرح 
که  بیاموزند  را طوری  دین  نمی خواستند  ایشان 
پاسخی به سواالت جوانان باشد. این یعنی همان 
ویژگی ایشان که پیش از این هم گفتم احترام به 
دغدغه و نگاه جوانان. احترام به جوانان چرا که 
با تمام وجود معتقد بودند همین جوانان  ایشان 
جوانان  به  امام  سازند.  می  را  آینده  که  هستند 
می گفتند شما پیامبران آینده هستید. به جوانان 
می شود  شروع  »ال«  با  االا...«  اله  »ال  می گفتند: 
پس به چالش بکشید بپرسید و نپذیرید تا وقتی 
که قانع نشده اید. او جوانان را رسوالن فردا می 

دانست.  
ملیحه صدر در پایان در خصوص نیاز جامعه ما 
پاسخ دادند: در حال حاضر جامعه به روش اصلی 
ایشان که همان گفتگوی واقعی بود نیاز دارد. ما 
با هم  تعامل و حرف زدن  داریم. در  فقر گفتگو 
دچار ضعفیم. فکر می کنم ایشان اگر بودند گفتگو 

و تعامل را زنده و از آن مراقبت می کردند.

ملیحه صدر درباره پدرش، امام موسی صدر، به بهانه سالگرد ربایش او توسط قذافی می گوید:

برای امام موسی صدر هیچ سوالی ممنوع نبود
 ما معموال با ظالم می جنگیم  نه با ظلم!     جامعه به گفتگو و تعامل واقعی نیاز دارد

سه  صدر(  موسی  ایشان)امام 
عنصر مهم برای گفتگو داشتند: 
گوش دادن، حسن خلق و دوری 
من  برای  این  خودخواهی،  از 

مهمترین ویژگی امام است. 

معروفه،  خاورمیانه  عروس  به  لبنان 
انواع و اقسام فساد هم توش هست، 
امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان 
که خیلی تو مردم محبوب بود یه روز 
کامال ناگهانی وارد یک کاباره  شد ، 
 ، بودند  گساری  می  مشغول  همه 
او را دیدند دست  تا  یک دفعه همه 
اما  کردند  گم  رو  خودشون  پای  و 
در میان تعجب همه سید هم پشت 
میز میکده نشست و به خدمت کار 
برای من هم مشروب خوب   : گفت 

شد  حاکم  آنجا  به  سکوتی  بیاورید. 
اما او شوخی نمی کرد و جدی گفت 
: پس چرا وایسادی؟ خدمتکار رفت 
با حالت شرمندگی یه پیاله مشروب 
با  همه  سید.  جلوی  گذاشت  آورد 
تعجب بهش نگاه می کردند که چی 
میشه که ناگهان سید یه تیکه جگر 
از گوشه عبایش درآورد و انداخت تو 
لیوان مشروب، و به صحبت با جوان 

ها ادامه داد . بعد مدت خیلی کمی 
جگر بسیار کوچک شده بود و انگار 
تو مشروب حل شده بود. ناگهان سید 
برنامه اصلیشو شروع کرد، و گفت : رفقا 
اسالم برا همین میگه مشروب نخورید، 
ببینید این مشروب با این تیکه جگر 
چی کار کرد ، دقیقا همین ضرر رو به 

بدنتون میزنه ...
منکر  از  نهی  مدلی  این  همیشه  او 

می کرد ، البته این مدل  نهی از منکر 
خیلی هنر می خواست و هزینه داشت 
و ممکن بود مورد تهمت ها واقع بشی، 
اما او می دونست تو جایی که سبک 
یه   باید  شده  غربی  کامال  زندگی ها 
کمی با جوان ها همراه شد بعد حرف 
اصلیتو بزنی، این جوری بود که همه 
بهش می گفتن مسیح لبنان و بزرگ 

و کوچیک مریدش بودن ...

 به نقل از : حجت االسالم زائری

آیت ا... در کاباره
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فقر فرهنگ رانندگی  
حسین مقدم: در واقع تراژدی برخوردهای سرسام آور 
جاده ای معلول یکسری نواقص، کاستی ها و همچنین 
معضالت عمیق و روندهای ناصحیح در غیاب آینده نگری 
و برنامه ریزی جدی بوده که طی سالیان دراز توده شده 
و به وضعی نگران کننده رسیده است. چنانکه سالیانه 
قریب به 20 هزار خانوار را سوگوار و بیش از 100 هزار نفر 
مصدوم را روانه بیمارستان می سازد. به طور کلی واکاوی مشکالت و نابسامانی 

های مزبور به نقش چهار عامل بنیادی و ذیربط تاکید می ورزد.
1- محورهای معیوب: عمدتا گذرگاه های ایران زمینه های امن و مساعدی در 
جهت رانندگی به شمار نمی روند و از بسیاری جهات اسباب تصادف خودروها را 
رقم می زنند. گذشته از این زیرساخت ها و مسیرهای حمل و نقل فاقد ظرفیت 
و کشش مورد نیاز تردد انبوه وسایل نقلیه اند. اگر چنانچه هم در بریدگی ها 
و مقاطع پرخطر پل های زیرگذر و روگذر برپا بود و هم در کل نقاط حادثه 
خیز عالئم هشدار دهنده از دورادور مکمل لوازم ایمنی بخش پیرامون جاده ها 
بود افزون بر آن مناسبات تولید روز افزون خودرو با توسعه راه ها کشور مطابق 

می شد چنین حوادث مرگباری حادث نمی شد.
2- خودروهای غیراستاندارد: شرکت های سایپا، ایران خودرو و مدیران خودرو 
در برچیدن رقابت علنا به انحصاری نمودن صنایع خودرو سازی اهتمام ورزیده 
و با این اقدام عمال مانع ارتقا کیفی و کاهش قیمت ها شده اند. شماری براثر 
نواقص فنی و امنیتی چنین خودروهایی جان می بازند و تعداد بیشماری معلول 
و مصدوم می گردند. در صورتی که کلیه وسایل نقلیه دارای استحکام بدنه و 
امکانات ایمنی بخش چون کیسه هوا و فناوری به روز بودند به هیچ رو مردم 

شاهد این چنین پیشامدهای جگرسوزی نبودند.
3- رشد نیافتگی فرهنگ رانندگی: اساسا رانندگی ما تمایز روشنی  با جوامع 
مترقی دارد. برای مثال در حالی که در سایر کشورها چراغ زرد راهنما حکم 
کاستن از سرعت منتهی به توقف است در کشور ما به منزله افزایش سرعت 
در جهت عدم مواجهه با چراغ قرمز تلقی می شود. موتورسواران به کاله ایمنی 
عالقه ای ندارند چون بیش از جانشان به شمایل گیسوان شان مشتاق اند. اغلب 
هنگام رانندگی شتابان و کم حوصله می نمایانیم و در فصلی رعایت مقررات 
رانندگی می ارزد دلمان از دیدار پلیس و دوربین هایش بلرزد. کوتاه سخن 

رانندگی ما از بند نظم و قانون گریزان است.
4- ناکارآمدی عناصر بازدارنده: سنت متداول برخورد با جرایم رانندگی تنها 
به قبوض جریمه است اما رویه مرسوم چندان در فروکاست تصادفات کارگر 
نیافتاده است و رشد فزاینده خودروسازی با تقویت منابع فیزیکی و انسانی و 
پلیس راه و اداره راهنمایی رانندگی مطابقت ندارد. در واقع این بخش از قوای 
انتظامی از پتانسیل واقعی پوشش یکایک معابر برخوردار نمی باشد. جا دارد 
در پرتو حضور محسوس و نامحسوس پلیس در سراسر محورهای مواصالتی 
ضمن شناسایی رانندگان خاطی امکان فراغت رانندگان خسته و خواب آلود با 
تهیه امکانات رفاهی در فواصل خاص تدارک یابد همچنین عالوه بر عدم پالک 
گذاری خودروهای بدون استاندارد صدور گواهینامه رانندگی به نهایت ظرافت 
صورت پذیرد. گذشته از ممانعت از تردد موتورسواران بی کاله ایمنی جاده ها 
به دوربین های کنترل سرعت سامان یابد. بی تردید نقش کارگزاران انتظامی 

و راهداری در پیوند با پیشگیری از برخوردهای جاده ای انکار ناپذیر است.

*کارشناس ارشد علوم سیاسی

قاتل زن سیرجانی، شوهرش بود 
گروه حوادث: مهرماه سال 96  خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک 
زن سیرجانی در اثر خفگی در استخری در خانه باغی در عباس آباد 
فوت کرده است، در حالی که همسر وی بیان می کرد که همسرش 
در حال شنا داخل استخر در اثر تشنج فوت کرده اما خانواده مقتول 

درخواست کالبد شکافی کردند.
محسن نیک ورز، دادستان شهرستان در گفتگو با نسیم امید با بیان این که این 
مورد مرگ مشکوک به نظر می رسید بیان کرد: پس از تحقیقات شوهر، فرزند 
و مباشر این فرد به عنوان مظنون بازداشت شدند و این پرونده قتل جدیدی را 
پیش روی کارآگاهان آگاهی گشود و پرونده در شعبه 2 بازپرسی بررسی شد 
و پس از بررسی های  و ادله به دست آمده مشخص شد که همسرش وی را 

به قتل رسانده است. 
کشف جسد مجهول الهویه توسط یک چوپان

گروه حوادث: جسد فردی که به دالیل نامعلومی به قتل رسیده است، از سوی 
یک چوپان در ۵0 کیلومتری سیرجان در منطقه چهارگنبد کشف شد.

محسن نیک ورز با اعالم این خبر  گفت: جسد فردی که به دالیل نامعلومی 
به قتل رسیده و در بیابان در چاله انداخته شده بود توسط چوپانی در ۵0 
کیلومتری سیرجان کشف شد. وی در این باره گفت: اوایل هفته گذشته 
چوپانی در حین چرای گوسفندان با یک جنازه روبه رو می شود که نصف بدن 
آن را حیوانات خورده بودند و این موضوع را به اطالع ماموران نیروی انتظامی 
قرار می دهد. نیک ورز به مجهول الهویه بودن مقتول اشاره کرد و ادامه داد: به 
دلیل آسیبی که صورت مقتول دارد هویت آن هنوز مشخص نشده است و 
تحقیقات در مورد هویت و علت مرگ مقتول توسط پزشکی قانونی ، نیروی 

انتظامی و مراجع قضایی در دست بررسی است.

کشف 177 کیلو تریاک 
گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 177 کیلو و 800 گرم تریاک 
در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر، اظهار داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر شهرستان هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور 
سیرجان-کرمان یک دستگاه تریلر را برای بررسی متوقف کردند. وی افزود: 
ماموران در بازرسی از این خودروی سنگین 177 کیلو و 800 گرم تریاک 
کشف و در این رابطه 2 متهم را دستگیر کردند. فرمانده انتظامي شهرستان با 
اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائي از شهروندان خواست که در صورت 
برخورد با هرگونه مورد مشکوک در زمینه خرید، فروش و حمل مواد مخدر 
در اسرع وقت مراتب را برای شناسایي و دستگیري سوداگران مرگ به مرکز 

فوریت هاي پلیسي110 اطالع دهند.

کشف سوخت 2500 لیتر سوخت قاچاق
گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان گفت: ماموران مبارزه با کاالی قاچاق 
شهرستان از یک دستگاه خاور و یک اتوبوس مقدار 2۵00 لیتر گازوئیل قاچاق 

کشف کردند. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با کاالی قاچاق حین کنترل خودروهای عبوری محور اصلی شیراز- 
سیرجان یک دستگاه اتوبوس را جهت بررسی متوقف کردند و مقدار هزار 
لیتر گازوئیل کشف کردند. وی در ادامه افزود: در بررسی صورت گرفته در 
پمپ بنزین جاده بندرعباس از یک دستگاه خاور مقدار1۵00 لیتر گازوئیل 
کشف کردند. سرهنگ ایران نژاد بیان داشت: در این رابطه دو نفر دستگیر و 
خودروها متوقف شد. فرمانده انتظامی سیرجان ادامه داد: مبارزه با قاچاق به 

ویژه فرآورده های سوختی در اولویت ماموریت های این فرماندهی قرار دارد.

خبــر

یادداشت

نسیم امید: انتشار عکسی از چند کودک 
نیمه شب دوشنبه  که در ساعت 2   کار 
شب هفته گذشته روی جداول پمپ بنزین 
محیاشهر خوابیده بودند باعث واکنش هایی 
در شبکه مجازی از سوی برخی کاربران و 
شهروندان و در نهایت عزم جدی توسط 
موسسه خیریه نیکان  برای جلوگیری از این 
اتفاق تلخ شد. دستان کوچکش را در دست 
می گیری حس می کنی دستان پیرمرد یا 
سالهاست  که  داری  دست  در  را  پیرزنی 
در مزرعه ای خشک و بی آب و علف کار 

کرده اند.
 بهشون پول ندهید، خوراکی بدهید، با محبت 
باهاشون برخورد کنید تا بزرگ شدند شخصیت 

ضد اجتماع پیدا نکنند.
 چه ایرانی چه افغانی، باید مسئوالن کاری 
کنند. مسئوالنی که دم از ایمان می زنند به جای 

خرج های ...در این قضایا کمک کنند.
  سیرجان با داشتن معادن چرا این طفل های 
معصوم این جوری به سختی زندگی می کنند. 
شهری با وجود گل گهر زشته توی این شهر یکی 
مرده از گرسنگی یکی مرده از سیری حکایت 

تلخی است.
 چرا توی این شهر با داشتن این همه آدم دارا 
و توانا و همچنین اقتصاد قوی هیچکس برای این 

کودکان کاری نمی کند، چقدر سنگدل شدیم 
باعث تاسفه...

 این کودکان باید تحت حمایت های الزم چه 
از نظر حرفه آموزی و چه از نظر آموزش و درمان 
واقع شوند و فرماندار محترم جلسه بگذارد این 

کودکان را ساماندهی کند.
 کودکی که به جای اینکه درس بخواند و 
مشغول حرفه آموزی یا در کنارخانواده خود باشد 
متاسفانه در خیابان ها بخوابد وای بر ما. به مدرسه 
رفتن، بازی کردن و کودکی کردن انتهای رویای 

کودکانه شان است.
 این ها صاحب کار دارند یک شب تعقیب 
شون کردم تا ساعت 1/۵ یک نفر با مزدا تری 
آمد سوارشون کرد رفت محمودآباد توی یه سوله 

آدرس سوله به همراه پالک را به نیروی انتظامی 
و بهزیستی دادم.

 اتباع بیگانه باشند باز هم ما وظیفه داریم 
شئونات آنها حفظ شود و از حقوقشان صیانت 

و به نوعی ساماندهی شوند. 
 کودکان کار یک معلول و پدیده ای برون داد 
بخشی از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی کشور 
ما هستند. بخشی از این افراد نیز ایرانی نیستند 
و محل زندگی آنان تامین کنند، باید با کودکان 

برخورد مهربانانه داشت.
پیام های باال نمونه هایی از واکنش شهروندان 
سیرجانی به خوابیدن چند کودک بر روی جداول 
در نیمه های شب شد و وجدان برخی انسانهای 

خفته را بیدار کرد. 

کودکان خط قرمز جوامع هستند و نباید از این 
خط قرمز عبور کرد.کودکان یک سری حقوق 
اساسی دارند که خانواده، دولت و تشکل های 
مردم نهاد باید رسالت آن را به دوش بکشند.
کودکان همواره نیازمند حمایت های اجتماعی 
هستند و همه در برابر حقوق اساسی آنها باید 

احساس تکلیف کنند.
کودکان کار دارای یک یا دو والد معتاد هستند 
این ها سوء استفاده  از  افرادی  و ممکن است 
می کنند و به نوعی استثمار زندگی درباره آنها 
احساس می شود و متاسفانه در معرض تجاوز، 

ایدز و اعتیاد قرار دارند.
گفتگو،  مهارت  مثل  پایه  های  مهارت  فقدان 
مهارت برقراری ارتباط و کنترل خشم، ناهنجاری 
های فردی و اجتماعی را در بین کودکان کار 
توسعه می دهد. خشونت شایع ترین آسیبی 
است که در بیشتر خانوارهای تحت پوشش و 
بدون سرپرست صالحیت دار به چشم می خورد. 
هیچ کودک ایرانی یا غیر ایرانی نباید در خیابان 
باشد و وجود کودکان برای کار و فروش در خیابان 
از مصادیق کودک آزاری است و بچه ها در خیابان 
در معرض آسیب های جدی قرار دارند. طبق 
قوانین کشور ما کار کودکان زیر 1۵ سال ممنوع 
است و کار باالی 1۵ سال هم مشروط به کار 

شایسته کودک است.

یک  اخیر  روزهای  در  امید:  نسیم 
جاده های  در  تصادفات  سری 
شهرستان سیرجان رخ داده که باعث 
مرگ بیش از ده نفر از هم وطنانمان 
شده است. در آخرین موارد برخورد 
شدید یک دستگاه پژو با کامیون ده 
چرخ در محور سیرجان - بافت 4 نفر، 
و در واژگونی یک خودرو کیا در محور 

پاریز نیز دو خواهر فوت کردند. 
سرهنگ پیام محمدی، فرمانده پلیس 
باره  این  در  راه سیرجان شهرستان 
بیان کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه 
پژو با کامیون ده چرخ چهار سرنشین 
پژو در دم جان باختند. محمدی گفت: 

در کیلومتر 10 محور سیرجان به بافت 
برخورد شدید پژو 405 با یک کامیون 
ده چرخ باعث شد تمامی سرنشینان 
افزود:  او  فوت شوند.  در صحنه  پژو 
علت حادثه در دست بررسی است، 
اما احتماالت اولیه مبنی بر انحراف به 
چپ خودرو پژو و نقص کامیون مطرح 

شده است. 
سیرجان- محور  در  همچنین 
علت  به  کیا  خودروی  رفسنجان، 
جلو  به  توجه  عدم  و  زیاد  سرعت 
واژگون شد که در اثر آن 2 سرنشین 
از  را  خود  جان  دم  در  خودرو  این 

دست دادند. 

گروه حوادث: پرسنل درمانگاه شرکت 
گهر زمین از نوشیدن تینر به جای آب 
کارکنان   از  یکی  شدید  مسمومیت  و 

شرکت در هفته گذشته خبر دادند.
این کارگر در محیطی  به گزارش رسیده 
بطری  است  بوده  کار  انجام  مشغول  که 
شده  گذاشته  سرد  آب  کلمن  در  را  تینر 
بطری  آن،  ظاهر  به  توجه  بدون  بوده 
سوختگی  دچار  که  می کشد  سر  را  تینر 
پس  که  می شود  گوارش  دستگاه  شدید 
پرسنل  توسط  درمانی  اولیه  اقدامات  از 
اورژانس به دلیل شدت مسمومیت توسط 
غرضی  بیمارستان  به  درمانگاه  اورژانس 

منتقل می شود. 

واکنش ها به خوابیدن چندکودک کار در نیمه های شب روی جداول پمپ بنزین محیاشهر؛

خواب کودکان کار روی بالش بتنی
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Sirjan Fun عکس: صفحه اینستاگرامی

نوشیدن تینر به جای آب تصادفات مرگبار در جاده های سیرجان 



وقایع تاسوعا و عاشورای
سال 61 هجری قمری

کربال؛ نهم محرم 
شمر خود را به خیمه های امام حسین)ع( رسانده، ضمن صدا 
کردن حضرت عباس)ع( و دیگر فرزندان ام البنین، می گوید:» 
برای شما از عبیداهلل امان نامه گرفتم.« آنها متفقاً گفتند:» خدا 
تو را و امان نامه ی تو را لعنت کند، ما امان داشته باشیم ولی 

پسر دختر پیامبر نداشته باشد؟«
از دشمن یک شب  عباس)ع(  توسط حضرت  امام حسین)ع(   

را برای نماز، راز و نیاز با خدا و تالوت قرآن مهلت می گیرد.
 حفر خندق در اطراف خیام برای مقابله با شبیخون دشمن و 
قطع کردن راه ارتباطی دشمن با خیام از سه طرف، - که فقط از 
یک قسمت ارتباط برقرار باشد- و یاران امام)ع( در آنجا مستقر 

بودند. این تدبیر امام)ع( برای اصحاب بسیار سودمند بود.
 گروهی از لشکر عمر بن سعد به سپاه امام می پیوندند.

 سخن امام)ع( خطاب به دشمن:
» وای بر شما! چه زیانی می برید اگر سخن مرا بشنوید؟! من 
شما را به راه راست می خوانم، اما شما از همه ی فرامین من سر 
باز می زنید و سخن مرا گوش نمی دهید، چرا که شکمهای شما 
از مال حرام پر شده و بر دلهای شما مهر شقاوت زده شده است.

کربال؛ دهم محرم 
 امام)ع( با یارانش نماز صبح را به جماعت خواند و سپس با آنها 
چنین سخن گفت: » ...خدا به شهادت من و شما فرمان داده 

است. بر شما باد که صبر و شکیبایی را پیشه ی خود سازید.«
راست  فرمانده  را  قین«  بن  »زهیر  حسین)ع(،  امام  حضرت   
سپاه و حبیب بن مظاهر را فرمانده چپ سپاه گمارد و پرچم را 
به  برادرش حضرت عباس سپرد. گرچه سپاه دشمن  به دست 
خیمه ها نزدیک می شد، ولی حضرت تیری نینداخت، چون می 
فرمود:» دوست ندارم که آغازگر جنگ با این گروه باشم.« عمر 
بن سعد تیر را بر کمان نهاده و به سوی یاران امام انداخت و 
گفت:» گواه باشید که اول کسی بودم که به سوی لشکر حسین 
تیر انداختم!« سپس سپاهیان عمر بن سعد تیر بر کمان نهاده و 

از هر طرف یاران حسین)ع( را نشانه رفتند.
 امام)ع( فرمود:» یاران من! به پا خیزید و به سوی مرگ)شهادت( 
بشتابید، خدا شما را بیامرزد.« در حمله ی اول بالغ بر چهل تن 
به  نوبت  به  کدام  هر  مانده  باقی  یاران  سپس  و  شدند  شهید 
تنهایی به میدان رزم شتافته و به شهادت می رسیدند و بعد از 
آنها نوبت به خاندان بنی هاشم رسید و آنها نیز شربت شهادت 

را نوشیدند.
 امام حسین)ع( که یکه و تنها مانده بود، نگاهی به اجساد مطهر 
شهدا کرده و آنها را صدا می کرد. حضرت)ع( برای وداع آخرین 
از غالف  را  که شمشیرش  حالی  در  آنگاه  آمد،  خیام  به سوی 
بیرون آورده بود در برابر دشمن قرار گرفت و جنگ نمود. دشمن 
از هر طرف وی را محاصره نمود. ناگاه تیری سه شعبه به قلب 
مبارکش اصابت کرد و در حالی که نشان یکصد و چند تیر و 
نیزه بر پیکرش بود، نقش بر زمین شد و روح مبارکش به ملکوت 

اعلی پیوست، اما شیون زنان وکودکان بلند شد.

دادستان در پی انتشار خبر الحاق 20 هکتار اراضی
 دهیادگار به طرح جامع شهری گفت:

 تخلف در تغییر کاربری و الحاق
رفتار مجرمانه است

از  پس  شهر  شورای  عضو  زینلی،  ابوذر  گذشته  هفته  خبر:  گروه 
ها  رسانه  به  قولی  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  رئیسه  هیات  انتخاب 
داده ام یکسری مستندات از تخلفات در شورای شهر ارائه بدهم در 

خدمت شما هستم.
وی ادامه داد: قرار بود 20 هکتار زمین در حوالي دهیادگار در طرح جامع 
بود  سوال برانگیز  اما  شود  شهری  خدمات  مشمول  تا  شود  الحاق  شهر  به 
وقتي ما نمي توانیم به طور شایسته به مردم محالت مختلف شهر خدمات 
به  را  از محدوده دهیادگار  است که مي خواهند 20 هکتار  بدهیم، چطور 
طرح الحاق کنند. وی افزود: این زمین از وابستگان یکي از همکاران  است و 
ارزش فعلي این زمین چیزي حدود 7تا 8 میلیارد تومان است اما با الحاق 
به شهر، ارزش این ملک 100 میلیارد تومان خواهد شد. یعني حداقل 90 
میلیارد تومان اینجا زد و بند مي شود. ما خبر داریم که این افراد وابسته به 
چه جریان فکري در شهر هستند و چه کساني رفتند این زمین ها را خریدند 
و دارند قطعه قطعه با حداقل 700، 800 درصد سود خالص به شهروندان 
مي فروشند؟ دوستان مي آیند و از قدرت و نفوذ خودشان استفاده مي کنند. 
رانت اطالعاتي دارند و مي دانند که در بازبیني طرح جامع که شاید تا 10، 

1۵ سال دیگر هم هیچ اتفاقي نیفتد، قرار است چه شود. 
محسن نیک ورز، دادستان شهرستان پیرامون خبر منتشر شده در جلسه 
هکتار  الحاق 20  نفوذ جهت  اعمال  با  افراد  برخی  تصمیم  بر  مبنی  شورا 
و  کاربری  تغییر  در  تخلف  گفت:  شهری  جامع  طرح  به  دهیادگار  اراضی 
الحاق اراضی حاشیه به شهر بدون ضوابط قانونی رفتار مجرمانه است که 
مراجع ذیربط ورود می کنند. وی افزود: تاکنون موردی به این شکل به ما 
گزارش نشده است. اما در بحث خرید و فروش که ورود نمی کند، اما همان 
طور که گفتم اگر بحث تغییر کاربری کشاورزی باشد، جهاد کشاورزی طبق 
ضوابطی که دارد ورود می کند و یا اگر در حوزه دیگر باشد مراجع مربوطه 
سازمان بازرسی ورود می کنند و در صورت تخلف به مراجع قضایی ارسال 

می شود.
کمک های مالی

بعد از ثبت نام در انتخابات جرم است
به  غیرنقدی  و  نقدی  های  کمک  گفت:  کشور  وزارت  سخنگوی 
اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه بعد از ثبت 
با این  نام در انتخابات جرم انگاری شده است که در قوانین قبلی 

صراحت نبوده است. 
انتخابات مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه قانون  سید سلمان سامانی 
تاریخ سوم خرداد سال 9۵  یعنی در  نهم  پایان مجلس  از  قبل  روز  چهار 
اصالح شد، اظهار کرد: تاکنون هیچ انتخاباتی با این اصالحیه قانون انتخابات 
مجلس برگزار نشده است و انتخابات پیش رو اولین انتخاباتی خواهد بود 
که براساس این قانون اجرا خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به جرم انگاری 
برای  اقدام  کرد:  تصریح  مجلس  انتخابات  قانون  اصالحیه  در  شده  اعمال 
خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رای، توزیع اقالم و لوازمی که برای 
دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و کمک های نقدی و غیرنقدی 
به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه بعد از ثبت 
نام در انتخابات جرم انگاری شده است که در قوانین قبلی با این صراحت 
نبوده است. معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: وزارت کشور، هیات 
های بازرسی و نظارت با حساسیت ویژه ای این موارد را رصد کرده و اگر 
تخلفی انجام شود، در رسیدگی به صالحیت داوطلبان مدنظر قرار می گیرد.

ویژه

احراز هویت در انتخابات صددرصد الکترونیکی می شود
ایسنا: وزیر کشور گفت: هماهنگی های الزم انجام شده تا مرحله احراز 
هویت رای دهندگان در انتخابات امسال صد در صد الکترونیکی برگزار 
شود. وی با اعالم این خبر اظهار کرد:  الکترونیکی شدن صد در صد 
احراز هویت رای دهندگان گام بلندی در بحث الکترونیکی کردن 
انتخابات است. رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه هماهنگی های 
الزم برای برگزاری انتخابات با همه دستگاه ها از جمله شورای نگهبان، 

دستگاه های امنیتی و تبلیغاتی انجام شده است، تصریح کرد:  ما توافق هایی که حاصل کردیم را 
پیش می بریم و امیدواریم با همکاری همه دستگاه ها انتخابات سالم  و قانونی در یک فضای امن 

و با مشارکت باال را داشته باشیم.

گزارش زد و بندها و حیف و میل بیت المال
جوان: حجت االسالم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به کسانی که به 
هر دلیل دچار هوای نفس شده و با اخذ رشوه و پورسانت، ارتکاب 
اختالس یا کسب درآمد از محلی که مشروع نبوده است به بیت 

المال دست اندازی کرده اند، توصیه اکید کرد که پیش از ورود قوه 
قضائیه برای رسیدگی به پرونده آنان، خودشان این اموال را به 

مردم بازگردانند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سامانه اموال مسئوالن 
فعال شده است و اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت المال، 
تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه های مسئول اعالم و دستگاه ها نیز 
باید اقدام کنند زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهاد ها می تواند برای مردم اطمینان بخش باشد.

جلسه انتخاب هیات رئیسه را ترک نکردم
نسیم امید: حسن خدامی، نایب رئیس شورای شهر در 
پایان جلسه هفته گذشته انتخاب هیات رئیسه شورای 
بیان  شورا  اعضای  برخی  و  ها  رسانه  از  گالیه  با  شهر 
کرد: پس از جلسه اول انتخاب هیات رئیسه رسانه ها و 
برخی اعضا اعالم کردند که من جلسه را ترک کردم ولی 
اینگونه نبوده است. وی ادامه داد: من در جلسه سعی کردم که بین اعضای 
شورا اتفاق نظر به وجود آید و تا آخرین لحظه در شورای شهر حضور داشتم 
و خواهشی از رسانه ها و اعضای شورا که مصاحبه کردند دارم این موضوع 

را تصحیح کنند.

حقوق مدیران شفاف نیست
مجلس: حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در تذکر شفاهی در 
جلسه علنی هفته گذشته مجلس گفت: در 2/۵ سالی که از 

زمان الزم االجرا شدن قانون اعالم ثبت حقوق و دستمزد مدیران 
و شاغالن دستگاه اجرایی می گذرد این موضوع به هیچ وجه 

شفاف نیست. وی افزود: حق مردم تضییع شده و مردم نمی دانند 
افرادی که انتخاب کرده اند، چه میزان حقوق می گیرند. وی تصریح کرد: دسترسی مردمی 

به سایت اعالم حقوق و دستمزد مدیران وجود ندارد. طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه 
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق 

و مزایا اقدام کند.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09136217643
ارتباط با مدیر مسئول: 09133470728

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع(

تلفن: 42207250 - 42201609 فکس:42233672
روابط عمومی: 09162756265

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