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حافظی، مسئول کتابخانه های  سیرجان:
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بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه درگفتگو با »نسیم امید«:

نسیم امید: چند سالی است که بر روی محصوالت مواد غذایی برچسب  جلسه نامزدها در مساجد، هیات ها و تاالرها تخلف است 
از مردم صورت گرفته  تراریخته درج می شود و طبق گزارش هایی که 
قریب به اکثر افراد از واژه تراریخته هیچ اطالعی ندارند و حتی بالفاصله 
با سوال هایی همچون تراریخته چیست؟ آیا استفاده محصوالت همراه 
مضر  اگر  و  مضر؟  یا  است  مفید  ما  سالمتی  برای  تراریخته  برچسب  با 
است مردم بتوانند با آگاهی کامل و اختیار، مواد غذایی مصرفی خود را 
انتخاب کنند. طیبه هاشمی، رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های 
غذایی معاونت بهداشتی دانشکده پزشکی سیرجان در این باره گفت: ...

عکس: سجاد حیدری فرد
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گذشته  هفته  اتفاق  مهم ترین  خبر:  گروه 
ستاد انتخابات شهرستان سیرجان، انتخاب 
با  شهرستان  این  اجرایی  هیئت  اعضای 
حضور 30 نفر از معتمدان شهرستان بود. این 
هیئت معتمد با انجام انتخابات داخلی، هیئت 
اجرایی هشت نفره انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر 
را مشخص کردند تا به همراه 3 عضو اداری، 

کادر تشکیالتی هیئت اجرایی شکل گیرد.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان در حاشیه 
هیئت  انتخاب  برای  اینکه  بیان  با  برنامه  این 
اجرایی انتخابات این دوره مجلس شورای اسالمی 
۳۰ نفر معتمد برگزیده شده بودند، اظهار کرد: 
۳۰ نفر از معتمدان شهر با رأی خود، ۸ عضو 
اصلی حسن زیدآبادی، محمدصادق طباطبایی، 
مسعود میرمحمدی، مهدی امامی پناه، محمدرضا 
اسماعیل  محمودآبادی،  علیرضا  مستقیمی، 
خواجویی نژاد، وحید کارآموز و ۵ عضو علی البدل 
هیئت اجرایی این دوره انتخابات را معرفی کردند. 
بهاءالدینی در ادامه افزود: براساس آرای اخذ شده 
از سوی هیئت معتمدان، به عنوان ۸ عضو اصلی به 
همراه ۳ کادر اجرایی متشکل از فرماندار به عنوان 
رئیس هیئت اجرایی، دادستان شهرستان و رئیس 
ثبت احوال کار خود را به عنوان هیئت اجرایی به 

صورت رسمی کار خود را آغاز کردند.
سرپرست فرمانداری درباره اینکه برخی از افراد به 
اعضای هیات اجرایی انتقاد داشتند، به خبرنگار 
را هیات نظارت  امید«گفت: ما اسامی  »نسیم 
فرستادیم و صالحدید فرماندار به عنوان رئیس 
هیات اجرایی، این افراد از میان کسبه، روحانیون و 
مدیران معرفی شدند و در فرمانداری معتمد افراد 
با تقوا است و کاری به جناح یا حزب خاصی ندارد.

بهاالدینی در خصوص اینکه افراد معتمد ۵ سال 
باید در سیرجان سکونت داشته باشند گفت: طبق 
قانون فرد باید۳ سال در شهر سکونت  داشته باشد 

و تمامی افراد از همه گروه ها بوده است.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری درباره تخلفات 
انتخاباتی نیز بیان کرد: براساس قانون تبلیغات 
انتخاباتی با شرایط خاص ۸ روز قبل از آغاز رای 
گیری است. وی ادامه داد: پس از ثبت نام کاندیدا 
برای انتخابات مجلس افراد حق هیچگونه تبلیغات 
جمله  از  عمومی  اماکن  در  جلسه  برگزاری  و 

مساجد، هیات ها و تاالرها را ندارند. 
بهاالدینی در ادامه در خصوص برخی افراد بدون 
ذکر نام بنر یا شعارها و یا جمله ای از بزرگان نصب 
می کنند، افزود: گاهی برخی از کاندیدا بنرهایی در 
سطح شهر یا شهرستان نصب می کنند و یا تقدیر 
و تشکر با عکس و اسم افراد نصب می شود که 

از دید ما تخلف است و ما موضوع را به دستگاه 
قضایی ارجاع می دهیم. همچنین بنرهایی که با 
شعارهای مختلف از بزرگان زده می شود که به 
دستگاه قضایی ارجاع داده ایم که آنها را جمع 

آوری کنند. 
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان در ادامه بیان 
کرد: ارگان ها و شرکت ها پس از کاندیدا شدن 
فردی حق چاپ و زدن بنر و تقدیر و تشکر از آن 
ها را بنا به هر دلیلی ندارند. بهاءالدینی در ادامه 
افزود: در برخی مواقع جلساتی به طور خصوصی 
در اماکن خصوصی و منازل برگزار می شود که 
این مشکلی ندارد.  وی در ادامه بیان کرد: طبق 
دستورالعملی که برای فضای مجازی ابالغ شده 
است ما کمیته رصد فضای مجازی را تشکیل 
می دهیم که در  صورت مشاهده تخلفاتی در 

فضای مجازی یرخورد الزم را داشته باشیم.
بهاءالدینی در پاسخ به این سوال که دوره قبل 
برخی نامزدها با دادن نامه برای زمین  به دنبال 
جذب آرا بوده اند،گفت: همان طور که قبل اعالم 
کردم به تمام ارگان ها دستور داده ایم که این کار 
را انجام ندهند و در بحث زمین سال گذشته به 
بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی نامه زده 
شده که طبق قانون کار کنند و نامه معرفی از 

کسی را قبول نکنند. 

پیرامون  جلسه ای  خبر:  گروه 
برنامه های فرهنگی با هدف ترویج 
کتابخوانی در کتابخانه های عمومی 
شهرستان   هفته گذشته در کتابخانه 

عمومی امام رضا)ع( برگزار شد.

محمد علی حافظی، مسئول کتابخانه 
های شهر در این جلسه بیان کرد: در 
راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی 
و فعالیت کتابخانه امام رضا)ع( در محله 
بدرآباد این جلسه برگزار شده است و ما 

از سال گذشته نشست  با مدیران همه 
مدارس همجوار کتابخانه ها برگزار کردیم 
معرفی  را  ها  کتابخانه  های  فعالیت  و 
جلسه  شهر  کتابخانه  در 1۵  و  کردیم 
برگزار کردیم و یکسری همکاری در این 
پس  داد:  ادامه  وی  دادیم.  انجام  زمینه 
هفته کتاب روند این جلسات براین منوال 
گذاشته شد که در نشست های کتابخانه 
ها از نظر اعضای عضو کتابخانه استفاده 
کنیم تا این افراد درگیر  مسئله کتابخوانی 
شوند و از ایده ها و طرح ها برای فعالیت 
های کتابخانه ها و اهمیت کتاب داشته 

باشند استفاده کنیم.
گفتنی است در این نشست اعضای فعال و 
مدیران مدارس نظرات خود را اعالم کردند 

و در پایان جمع بندی صورت پذیرفت.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس   گروه خبر: اعضای ستاد 
سرپرست  حکم  با  سیرجان  شهرستان  اسالمی  شورای 

فرمانداری ویژه،  پنج شنبه هفته گذشته تعیین شدند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان؛ سرپرست 
فرمانداری ویژه  طی احکام جداگانه ای اعضای ستاد انتخابات این 
شهرستان را تعیین کرد.  بنابراین سید رحیم رضوی ، رئیس ستاد 
انتخابات شهرستان سیرجان، ابراهیم امانی، دبیر ستاد انتخابات، محمد 
حسین جهانشاهی مسئول کمیته پشتیبانی و مالی، حسن خراسانی 
مسئول کمیته حراست و استعالمات انتخابات، الهام روح االمینی 
مسئول امور حقوقی، امین اسدی مسئول کمیته فناوری اطالعات، رضا 
عرفانی مسئول کمیته آموزش انتخابات ، عبدالرضا افشار مسئول کمیته 
نقلیه و میالد عزت آبادی مسئول کمیته اطالع رسانی اعضای ستاد 

انتخابات شهرستان شدند.

بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه درگفتگو با »نسیم امید«:

 جلسه نامزدها در مساجد، هیات ها و تاالرها تخلف است

 برخورد با تخلفات انتخاباتی در دستورکار است

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای نعمت اله رنجبر کرانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره  67 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 4379 فرعی از 2312  اصلی 
واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای نعمت اله رنجبر کرانی 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 
از سپری  اینصورت پس  اداره تسلیم دارد در غیر  این  به  را 
بنام  المثنی  شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 
مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 16/ 9 /1398 - محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت

برگ استشهادیه  ارائه دو  با  کرانی  پور  فارسی  خانم معصومه 
از دفتر اسناد رسمی شماره  46 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت 96 سهم مشاع از 672 سهم ششدانگ باستثناء ثمنیه 
اعیانی پالک 7960 فرعی مفروزی از 791 از 2313 اصلی واقع 
در بخش 35 کرمان بنام خانم معصومه فارسی پور کرانی 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 
از سپری  اینصورت پس  اداره تسلیم دارد در غیر  این  به  را 
بنام  المثنی  شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 
مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 16/ 9 /1398 - محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه ششدانگ خانه دارای پالک 467 فرعی از 2353 
اصلی بمساحت 258/92 مربع واقع در اراضی شاه اسماعیلی 
بخش 35 کرمان مورد تقاضای آقای مهدی  پورجعفرآبادی نیاز 
به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت 
هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 98/9/3 مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور 
یکشنبه  روز  صبح   8 ساعت  از  آن  تحدیدی  عملیات  و  منتشر 
مالک  به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در   98/10/8
اخطار میگردد که در موعد  )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور 
مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق 
ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره اعالم تا به 
دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت 
یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 

98/9/16 - محمد آرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیرجان

آگهی رأی هیات
در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند 
در اجرای قانون فوق الذکر خانم سکینه ارجمند قهستانی فرزند 
از  عباسقلی به شناسنامه 9 کد ملی  3071641885 صادره 
حوزه 4 سیرجان درخواست صدور سند ششدانگ خانه پالک 
8759 فرعی از 5087 اصلی به مساحت 358 مترمربع واقع 
در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان را نموده است که پس 
حل  هیات   1398/9/6 مورخ   9928 شماره  رای  رسیدگی  از 
اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای 
به صدور سند ملک واگذاری نامبرده صادر نموده بدینوسیله به 
اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار این 
نامبرده معترض است اعتراض  به تقاضای  آگهی چنانچه کسی 
تاریخ  از  و  تسلیم  سیرجان  اسناد  ثبت  اداره  به  کتباً  را  خود 
به  ثبت  بر  اعتراض  دادخواست  ماه  یک  مدت  ظرف  تسلیم 
ثبت  اداره  به  را  مربوطه  گواهی  و  تسلیم  مرجع صالح قضایی 
از  روز   20 مدت  ظرف  چنانچه  نمایید.  ارائه  سیرجان  اسناد 
انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی ارائه 
ننماید سند مالکیت بنام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. تاریخ 

انتشار: روز شنبه 1398/9/16

شنبه 16 آذر 1398، شماره 210 ، سال پنجم

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات
مهمترین  از  انتخابات  در  شرکت  مقوله  امید:  نسیم 
است.  شده  طلبان  اصالح  امروزی  دغدغه های 
محافظه کاران هیچ نگرانی ندارند و در حال آماده شدن 
برای ورود به کارزار تبلیغاتی اند و حتی در برخی شهرها 

اسامی نامزدهایشان مشخص شده است. 
و  مفاهیم دچار مشکل هستند  این  برخی دوستان در درک 
گمان می کنند مشارکت برای گرفتن سهمی است در حالی که 
این امر برای یادآوری حقی است که قانون اساسی به ما داده 
قانونی  و  معیارهای حقوقی  با  رانده شوند  گروهی  اینکه  است. 
حقوق  و  گرفته  نادیده  اساسی  قانون  اینکه  ندارد.  سازگاری 
شهروندی زیر پا گذاشته شود شایسته نظام مبتنی بر رای مردم 
نیست. با همین اوضاع و احوال اصالح طلبان بنای شرکت در 
انتخابات را دارند و اعالم کرده اند که با نامزد اصلی در انتخابات 
شرکت خواهند کرد و سازوکار این شرکت را هم فراهم کرده اند.

این روزها جناح مخالف اصالحات بسیار زیرکانه و غیر اخالقی 
را  نتیجه  این  و...  فسادها  و  نواقص موجود کشور  از  دارد  قصد 
و  دولت  کشور  امروزی  وضعیت  بانی  و  باعث  تنها  که  بگیرد 
شخص روحانی است و آنها را از حضور در انتخابات ناامید کنند. 
در صورتیکه تصمیم گیری در کشور ما دست افراد و قوه های 
دیگر نیز است و ناامید کردن مطلق مردم از او کار کسانی است 
آرزویشان جمع شدن  و  دلخور هستند  مردم  رای  از  اتفاقاً  که 

بساط انتخاب است.
اشتباه  به خودزنی می زنند که  برخی دست  میان  این  1-در 
فراموش  را  ها  گزینه  دیگر  دادیم.  رای  روحانی  به  کردیم 
کرده اند؟ ماهاتیر محمد، ماهاتماگاندی و نلسون ماندال هم در 
فراموش  دادیم؟  رای  روحانی  به  ما  و  داشتند  انتخابات حضور 
از بین قالیباف، رئیسی و میرسلیم به روحانی رای  کرده اند ما 

دادیم. 
2-رفتار و کردار روحانی قابل نقد است. از روز اول هم چشم 
معجزه از او نداشتیم. ستاره بی همتا نبود. ۵1درصد مردم ایران 
گزینه ها  دیگر  به  نسبت  مطلوب  اما  متوسط  گزینه  یک  را  او 
دیدند. قرارمان این بود هر جا بر سر پیمان نماند او را نقد کنیم.

۳-حسن روحانی، ماهاتیر محمد نیست که همه قدرت کشور 
و  شکستند  پیمان  آنچنان  برخی  مدت  این  در  باشد.  دستش 
گله می کنند و به او و دولتش می تازند که انگار همه مشکالت 
است!  دولت  دست  شان  حل  کلید  یا  کرده  ایجاد  او  را  کشور 
درک  برای  کند،  باید حل  دولت  و  می آفرینند  مشکل  دیگران 

اینکه دیگران کی هستند کمی اخبار توجه کنیم! 
4-کسانی که می گویند اشتباه کردیم اصاًل رای دادیم، هنوز 
نفرموده اند که چطور در کشوری با ساختار ما که یک نامزد با 
رای بیشتر بدون کسب حداقل ۵۰ درصد آراء نماینده مجلس 
بود. یک  تاثیرگذار  ندادن می شود  با قهرکردن و رای  می شود، 
مثال بزنید که مردم رای ندادند و با انفعال و بی عملی اوضاع 

اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک کشور شد عینهو سوئیس! 
۵-رای دادن یک کنش سیاسی است. تالش کنیم وظیفه مان 
صرفاً  انداختن »یک رای به صندوق« نباشد مبارزه کنیم، کار 
کنیم، بجنگیم، شهروند متوسط رو به بهبودی باشیم و به جای 
ناله و نفرین زمین و زمان، اندکی به خود، رفتار و کردارمان نگاه 

کنیم و هرجا توانستیم شمعی روشن کنیم. همین!

افتتاح ۴ خانه بهداشت
با حضور معاون وزیر بهداشت در سیرجان

در سفر معاون بهداشت وزیر بهداشت به سیرجان هفته گذشته ۴ 
خانه بهداشت در روستا های امیرآباد شول، اکبر آباد دیوان بیگی، 

فخر آباد و دهیادگار به بهره برداری رسید.
دکتر غالمعباس محمدی رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در مراسم 
افتتاح خانه های بهداشت در این شهرستان با حضور معاون وزیر بهداشت 
گفت: خانه های بهداشت این شهرستان با زیربنای بیش از ۳۰۰ مترمربع و 
با هزینه ۵ میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی شهرستان به اتمام رسیدند که 
برای بیش از ده هزار نفر ساکنان این روستا ها خدمات بهداشتی ارائه می کنند.
رئیسی معاون وزیر بهداشت هم در حاشیه این مراسم گفت: طرح هر خانه یک 
پایگاه بهداشتی امسال به صورت پایلوت در ۳ استان قزوین، کاشان و سمنان 
شروع شده و در این طرح یک نفر در هر خانوار آموزش های الزم را در سه 
حیطه پیشگیری، درمان های اولیه و توانبخشی می بینند و این افراد توانمند 
می شوند که سفیران سالمت ما در خانوارها هستند و با ارتباطی که با شبکه 
درمان و سالمت دارند مراقب خانه های خود باشند. رئیسی افزود: شهرستان 
سیرجان از مناطقی است شاخص های بهداشتی قابل قبولی دارد و مدیریت و 
برنامه ریزی در این حوزه خیلی خوب و مناسب است و در کنترل بیماری های 

واگیر و مدیریت در حوزه بیماری های غیر واگیر خوب عمل کرده است.

دانشگاه های شهرستان میزبان عطر جهاد
گروه خبر: سلسله جلسات عطر جهاد دانشجویی برنامه ای است 
که از سوی کانون دفاع مقدس موسسه فرهنگی معراج اندیشه در 

دانشگاه های شهرستان سیرجان در حال برگزاری است. 
به گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه، این جلسات حال و هوای 

جنگ را به دانشگاه ها می برد و دانشجویان را با وقایع جنگ آشنا می کند. 
علی افاضاتی مسئول کانون دفاع مقدس موسسه در خصوص این برنامه گفت: 
سلسله جلسات عطر جهاد دانشجویی با هدف آشنا ساختن دانشجویان با 
فضای فرهنگ جبهه و دفاع مقدس در کلیه دانشگاه های شهرستان سیرجان 
و به صورت صبح و عصر برگزار می شود. وی افزود: مهم ترین برنامه این سلسله 
جلسات حضور هنرمند کشوری علی محمد رادمنش است که تئاترهای 
حماسی را برای دانشجویان به روی صحنه می برد. بخش دیگر برنامه های عطر 
جهاد دانشجویی اختصاص دارد به جلسه پرسش و پاسخ برای دانشجویان با 
محوریت جبهه و دفاع مقدس و در پایان هم اجرای مسابقه و اهدای جوایز 
به برندگان را خواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که با 
برگزاری این سری از برنامه ها دانشجویان را با حال و هوای جبهه و دوران 
دفاع مقدس آشنا ساخته و فرهنگ جهاد و شهادت را در قشر فرهنگی و 

دانشجویی نهادینه سازیم.

برگزاری جلسه ترویج کتابخوانی
در کتابخانه  عمومی امام رضا)ع(

اعضای ستاد انتخابات مجلس شورای 
اسالمی شهرستان مشخص شدند



نسیم امید: انتخابات تجلی مردم ساالری در نظام جمهوری 
اسالمی و مظهر مشارکت مردم در سرنوشت آینده خودشان 
است که طبق اصل ششم قانون اساسی اداره کشور با اتکای 
به آرای عمومی است. فرآیند ثبت نام از داوطلبان انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی  از یکشنبه دهم آذر 
همزمان با ستاد انتخابات وزارت کشور در فرمانداری  سیرجان 
آغاز شد و تا پایان ساعت ثبت نام در روز پنج شنبه، تعداد ... 
نفر برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از 
حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر ثبت نام کردند. خبرنگار 
»نسیم امید« در فرمانداری با داوطلبان ثبت نامی گفت وگوی 
کوتاهی  در خصوص اهداف آن ها از نامزدی انتخابات انجام 
بیان  نامزدها  از  خوانید.)برخی  می  ادامه  در  که  است  داده 

اهداف خود را به بعد از تایید صالحیت موکول کردند(

 فساد باعث شکاف طبقاتی
در سیرجان شده است

دکتر زهرا رنجبر؛ پزشک متخصص، اولین نامزد ثبت نامی که صبح 
یک شنبه در فرمانداری سیرجان حاضر شد درباره هدف کاندیداتوری 
خود گفت: » هدفم در سر فصل کلی، دفاع از حقوق مردم وکرامت 
انسانی است.« وی ادامه داد: شهر ما با توجه به معادن زیاد ثروتمند 
است ولی توزیع در این شهر عادالنه نیست و این موضوع باعث 
شکاف طبقاتی شده است. وی در خصوص بحث فساد در شهرستان 
بیان کرد: زمانی که فساد ایجاد شود حقوق مردم پایمال می شود 
و همین موضوع باعث شکاف طبقاتی شده است. دکتر رنجبر در 
خصوص هویت سیاسی خود بیان کرد: دیدگاه سیاسی اصالح طلبانه 
دارم و برای اصالحات آمده ام که اصالحات کلی در همه زمینه هاست 

و در این راه از همه مردم و اصناف انتظار حمایت دارم.

 ثبت نام عرب گویینی در وزارت کشور

محمدرضا عرب گویینی، عضو سابق شورای شهر سیرجان در اولین 
انتخابات مجلس  یازدهمین دوره  انتخابات  نامزدهای  ثبت نام  روز 
حوزه  برای  تهران  در  کشور  وزارت  در  حضور  با  اسالمی  شورای 

انتخابیه سیرجان و بردسیر ثبت نام کرد. لذا در خصوص اهداف وی 
امکان گفتگو فراهم نشد.

 عامل فساد، نبود شفافیت است 

دکتر محسن مصباح)آذر پیرا(، دیگر نامزد ثبت نامی حوزه انتخابیه 
آموزش  در  مشکالتی  کرد:  بیان  باره  این  در  بردسیر  و  سیرجان 
کشور می بینیم و فکر می کنم رفع این مشکالت نیروی متخصص 
نیاز دارد و البته اگر اعالم می کنم آموزش، به این دلیل است که 
اشتغال، صنعت، امنیت عمومی و... مشکلشان آموزش است. وی با 
اشاره به اینکه مجلس باید در راس امور باشد اما نیست، بیان کرد: 
عامل فساد، عدم شفافیت است و اینکه در حال حاضر فساد زیاد 
است  دلیل آن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است که باعث 
می شود این اتفاقات بیشتر برمال می شود. مصباح ادامه داد: پنهان 
کاری که در سیستم اقتصادی است، اگر درست شود فساد مشکلش 
حل می شود. وی درباره »هویت سیاسی« خود با بیان اینکه نزدیک 
به جریان عدالت خواه و مستقل هستم ادامه داد: بیشترین  قشری 
که من را حمایت می کنند با توجه به اینکه 2۰ سال معلم هستم، 

جوانان  دهه 6۰، به بعد هستند. 

 حضور برای کسب تجربه 

علیرضا مومنی، دانشجوی دکتری تربیت بدنی به گفته خودش 
می کند،  نام  ثبت  مجلس  انتخابات  برای  که  است  دوره  دومین 
انتخابات  انگیزه من در  پیرامون حضورش بیان کرد: اصلی ترین 
کسب تجربه برای دوره های بعد است، چون سیرجان و بردسیر 
یک حوزه محسوب می شوند و معموال افرادی که از بردسیر کاندیدا 

می شوند، به دلیل تفاوت بین جمعیت وارد مجلس نمی شوند. وی 
با بیان اینکه دغدغه من اشتغال جوانان و مسائل اقتصادی که باید 
جدی تر به آن توجه شود، افزود: نیتم این است که اگر سیرجان 
از بردسیر جدا شد بتوانم پررنگ تر و جدی تر در انتخابات بردسیر 

شرکت کنم. 

 دغدغه ام اشتغال و ازدواج جوانان است

علیرضا خضری پور، کارشناسی ارشد زمین شناسی در روز سوم 
برای ثبت نام در فرمانداری سیرجان حضور پیدا کرد. وی دلیل 
ورودش را برای انتخابات اینگونه بیان کرد: بیش ترین دلیل من 
برای حضور بحث اشتغال و ازدواج جوانان است که امیدوارم اگر به 
مجلس ورود کردم با کمک نمایندگان به این موضوعات اصلی که 
دغدغه جوانان هستند رسیدگی کنم. وی در ادامه گفت: بزرگ ترین 
مشکل در سیرجان به اعتقاد من، عدم نظارت بر فعالیت سازمان ها، 
مشکالت بهداشت و درمان است و کمک های مالی یا دادن زمین 
برای افراد کم درآمد است که دولت اختصاص می دهد  ولی به آن 

افراد نیازمند نمی رسد.

 انگیزه ای برای جوانان باشم

اسدا... علیرضایی، دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی در خصوص 
انگیزه خود برای ثبت نام بیان کرد: با توجه به اینکه در جامعه ما به 
جوانان کمتر بهاداده شده است و این بهانه ای شد که من حضور پیدا 
کنم تا انگیزه ای باشد برای جوانان که در حوزه های مختلف به صحنه 
بیایند. وی ادامه داد: سیرجان ظرفیت های کاری زیادی دارد اما باز 
ما جوانان بیکاری در سطح شهر داریم که اگر واقعا کار شود بیکاری 

جوانان حل می شود.

 فرصت های برابر برای همه مردم

 دکتر جواد عباسلو، پزشک و فعال محیط زیست نامزد دیگری 
بود که عصر سه شنبه برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی ثبت نام کرد و خود را یکی از گزینه های اصالح طلبان معرفی 
و هدف از ثبت نام را فقط اصالح امور و فرصت های برابر برای همه 
مردم دانست. وی در ادامه کمک از همه ظرفیت گروهای مختلف 
اجتماعی سیاسی و قومی جنسیتی برای پیشبرد اهداف عدالت 
اجتماعی در بین کارگران،  کارمندان، معلمان، اصناف و پیشه وران، 
جوانان وزنان و دریک کالم عامه مردم بیان کرد. دکتر عباسلو  اهتمام 
به آموزش های کاربردی،کارآفرینی ، حفاظت از محیط زیست و 

منابع طبیعی و آب وخاک را از اولویت های دیگر خود برشمرد.

 مدیران برحسب ضوابط  انتخاب شوند نه روابط

مسعود علیپور، دانشجوی دکتری مکانیک از جمله کسانی بود که 
در انتخابات مجلس نام نویسی کرد، وی در خصوص انگیزه ورودش 
به این عرصه گفت: عالوه بر احساس وظیفه اخالقی و شرعی برای 
حضور در انتخابات هدفم حل مشکالت جوانان است. وی در ادامه 
افزود: با توجه به اینکه سیرجان دارای معادن زیاد است نباید جوان 
بیکار داشته باشیم و باید برنامه ریزی برای ایجاد موقعیت های شغلی 
و مسکن  جوانان کنیم. وی با بیان اینکه وابسته به هیچ گروه سیاسی 
نیستم، اضافه کرد: باید شایسته ساالری در سیرجان اجرا و مدیران 

برحسب ضوابط  انتخاب شوند نه روابط.
هوشنگ امانی لری، دکتری دامپزشکی یکی از افرادی بود که با 

حضور در فرمانداری ثبت نام و هدف خود را از حضور در انتخابات 
خدمت به مردم اعالم کرد. 

و  آموزش وپرورش  فلسفه  ارشد  زاده،  فروهر   حمیده  همچنین 
مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان سومین بانویی بود که از سیرجان 

برای انتخابات مجلس یازدهم نام نویسی کرد. 
نیز در روز  مصطفی ملک قاسمی، دانشجوی دکتری مدیریت 

پنج شنبه برای انتخابات مجلس نام نویسی کرد.

3جــامعه نسیـم امید

گزارشی از ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره نمایندگی مجلس سیرجان و بردسیر؛

اهداف نامزدهای انتخابات مجلس

دکتر زهرا رنجبر

محمدرضا عرب گویینی

علیرضا مومنی
اسدا... علیرضایی

مسعود علیپور

مصطفی ملک قاسمی

حمیده فروهر  زاده

هوشنگ امانی لری

دکتر جواد عباسلو

علیرضا خضری پور

دکتر محسن مصباح
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طیبـه هاشـمی، رئیـس اداره نظـارت فـرآورده هـای غذایـی 
معاونـت بهداشـتی دانشـکده پزشـکی: فرآورده هـای حجیـم 
شـده مثل اسـنک ها بر پایه ذرت، انـواع آرد تهیه شـده از ذرت 
و سـویا، کنسـروهای حـاوی ذرت تراریختـه و فرآورده هـای 
گوشـتی حاوی سـویای تراریخته هسـتند که ژن تراریخته در 

آنها شناسـایی شـده اسـت.

هیـات  عضـو  رفعتـی،  علیرضـا 
علمـی دانشـکده علـوم پزشـکی: 
محصـوالت  نامطلـوب  اثـرات  از 
بـه  آسـیب  می تـوان  تراریختـه 
نابـود  هـدف،  غیـر  هـای  گونـه 
کاهـش  ژنتیکـی،  خزانـه  کـردن 
تنوع زیسـتی و تاثیـرات منفی بر 
فرآیندهای اکوسیسـتم اشاره کرد.

4 نسیـم امیدسالمت

دستوراتی برای الغری 
سالمت: فرقی نمی کند که در مجله یا اینترنت خوانده و یا از 
دوستی شنیده باشید احتماال گوشتان پر است از روش های 
و  ها، روش های خوب  این روش  اما همه  کاهش سریع وزن 

مفیدی نیستند. در اینجا به نکاتی اشاره می کنیم
1- هرگز بعد از ساعت 7 شب غذا نخورید

نکته مهم این است که هر روز چه میزان کالری مصرف می کنید. 
بنابراین به جای اینکه برای خود، قطع مصرف غذا در نظر بگیرید، سعی 

کنید حواستان به میزان مصرف کالری روزانه تان باشد.
2- ورزش

در شرایطی که ۳۰ دقیقه دویدن در ورزش می تواند 72۰ کالری 
بسوزاند بهتر است بدانید که تمرینات قلبی- عروقی به تنهایی بهترین 
تمرینات  کنارش  در  حتما  کنید  سعی  نمی شود.  محسوب  تمرین 
کششی هم انجام دهید چرا که عضالت شما می تواند باعث افزایش 

متابولیسم شما شده تا کالری بیشتری بسوزانید.
۳- حذف وعده ی غذایی به منظور ذخیره ی کالری

به نظر می آید که این روش جواب می دهد اما بدن شما باهوش تر از 
این هاست. اگر غذا نخورید بدنتان شروع می کند به ذخیره چربی تا بعدا 
در قالب انرژی از آن استفاده کند و این مسئله کاهش وزن را غیرممکن 
می سازد. به جای حذف وعده غذایی سعی کنید غذای کم و سالم اما به 

دفعات زیاد در روز بخورید.
4- خوردن غذاهایی با چربی کمتر

جنون رژیم غذایی در دهه 9۰ میالدی برمبنای چربی کمتر بود، اما 
بدانیم که خوردن چربی های سالم مانند آووکادو، روغن زیتون و آجیل 
می تواند باعث باال رفتن میزان متابولیسم ما شده و در مقایسه با رژیم 

غذایی با چربی کم می تواند وزن بیشتری کم کرد. 
۵- منع مصرف برخی موارد

رژیم  از  را  می شوند  وزن  افزایش  باعث  که  غذا  و  نوشیدنی  چند 
غذایی خود حذف کنید از جمله نوشابه، دلستر، آب میوه های پاکتی، 
ماکارونی، فست فود و برنج سفید کمتر خورده شود و سعی کنید از 

سبزیجات، سویا و حبوبات در رژیم غذایی استفاده شود.

اهمیت درست خوابیدن  در سالمتی 
زیاد  بسیار  سالمتی  در  که  مواردی  مهم ترین  از  یکی  سالمت: 
اهمیت دارد، وضعیت صحیح قرارگیری بدن در حالت های مختلف به 
خصوص هنگام خوابیدن و استراحت است. اهمیت درست خوابیدن 
از آنجا معلوم می شود که عدم توجه به این مساله در درازمدت فرد 
را دچار مشکالتی از قبیل کمردرد، زانو درد، گردن درد و... می کند 
و بسیاری از دیسک های گردن ناشی از حالت های ناصحیح خوابیدن 
است. حالت های خوابیدن به سه حالت به پهلو خوابیدن، طاق باز و دمر 
خوابیدن تقسیم می شود که بهترین روش طاق باز است. دمر خوابیدن  
همان حالت درازکش رو به پایین است، بیان کرد: این روش در هر 
حالت باعث ایجاد مشکل در بدن می شود و در این حالت نه تنها به 
قفسه سینه فشار وارد می شود، بلکه کمر نیز دچار آسیب می شود. روش 
طاق باز  همان حالت درازکش رو به باالست که در این حالت کمترین 
فشار به قفسه سینه وارد می شود و در این حالت شکم و سینه رو به 
باال قرار می گیرد. در حالت طاق باز هیچ مشکلی برای بدن به وجود 
نمی آید. دراز کشیدن به پهلوی سمت راست بهتر از خوابیدن به پهلوی 
چپ است و اگر شخصی به دلیل مشکالت خاصی نتواند به سمت 

راست بخوابد می تواند دراز کشیدن به پهلوی چپ را انتخاب کند.

یادداشت

چند  نژاد:  علی  سمیرا 
روی  بر  که  است  سالی 
غذایی  مواد  محصوالت 
درج  تراریخته  برچسب 
گزارش  طبق  و  می شود 
به  قریب  گرفته  مردم صورت  از  که  هایی 
اطالعی  هیچ  تراریخته  واژه  از  افراد  اکثر 
هایی  سوال  با  بالفاصله  حتی  و  ندارند 
استفاده  آیا  چیست؟  تراریخته  همچون 
محصوالت همراه با برچسب تراریخته برای 
سالمتی ما مفید است یا مضر؟ و اگر مضر 
است مردم بتوانند با آگاهی کامل و اختیار، 
مواد غذایی مصرفی خود را انتخاب کنند. 

 تراریخته موافقان و مخالفانی دارد
ارزیابی  اداره نظارت و  طیبه هاشمی، رئیس 
فرآورده های غذایی معاونت بهداشتی دانشکده 
تراریخته  گفت:  باره  این  در  سیرجان  پزشکی 
به زبان ساده یعنی استفاده از روش های نوین 
تغییر یا تغییراتی در ساختار ژنی )DNA( ایجاد 
خصوصیت،  روش  این  از  استفاده  با  که  شده 
ایجاد  محصول  در  را  ویژه ای  و  جدید  صفت 

مثال  طور  به  می کنند.  حذف  یا  و 
محصول  داخل  پروتئین هایی 
نسبت  که  می کنند  ایجاد  تراریخته 
به علف کش ها، حشرات، بیماری های 
مقاومت  یا  و  شوند  مقاوم  میکروبی 
محصول نسبت به تنش های محیطی 
افزایش  و...  آبی  کم  خشکی،  مانند 

یابد.
که  هایی  غذایی  مواد  درباره  وی 
افزود:  دارند،  تراریخته  بیشترین 
فرآورده های حجیم شده مثل اسنک 

ذرت  از  شده  تهیه  آرد  انواع  ذرت،  پایه  بر  ها 
تراریخته،  ذرت  حاوی  کنسروهای  سویا،  و 
تراریخته  سویای  حاوی  گوشتی  فرآورده های 
آنها شناسایی  تراریخته در  و... هستند که ژن 

شده است. 
های  فرآورده  ارزیابی  و  نظارت  اداره  رئیس 
غذایی در ادامه بیان کرد:  مواد غذایی هستند 
مانند انواع روغن های حاوی روغن سویا و ذرت 
نشاسته،  حاوی  غذایی  محصوالت  تراریخته، 
شربت فروکتوز و گلوکز به دست آمده از ذرت 
سویای  از  آمده  دست  به  لسیتین  تراریخته، 
و  شده  سازی  خالص  اینکه  دلیل  به  تراریخته 
انجام  آزمایشات  در  است  ژن  و  پروتئین  فاقد 
وجود  تراریخته  ژن های  آن ها  روی  بر  گرفته 

نداشته و شناسایی نشده است. 
هاشمی در پاسخ به این سوال که محصوالت 

دنبال   به  انسان  برای  ضررهایی  چه  تراریخته 
اثرات  از  موردی  هیچ  تاکنون  گفت:  دارد، 
ناخواسته بر سالمت انسان که ناشی از مصرف 
مصرف  کشورهای  در  تراریخته  غذایی  مواد 
هیچگونه  است،  نشده  گزارش  باشد  کننده 
بر  مبنی  جهانی  بهداشت  سازمان  از  گزارشی 
نشده  منتشر  تراریخته  محصوالت  سوء  اثرات 

است.
بر  دارو  و  غذا  سازمان  نظر  درباره  وی 
غذا  سازمان  کرد:  بیان  تراریخته  محصوالت 
و دارو در این مورد بی طرف است. هدف این 
انتخاب  جهت  به  مردم  رسانی  اطالع  سازمان 
صحیح است به نظرات موافقان و مخالفان این 
تکنولوژی اشاره می کنیم. موافقان تراریخته بر 
این باورند که مقاومت محصول تراریخته نسبت 
تنش  علف کش ها،  از  استفاده  بدون  آفات  به 

غذا  کیفیت  بهبود  محیطی،  های 
پروتئین،  محتوای  افزایش  مانند 
محتوای ویتامین و تولید گیاهانی 
جهت  در  باال  تغذیه ای  ارزش  با 
بهبود  و سوءتغذیه،  رفع کمبودها 
و  عطر  و  زراعی،کیفیت  خواص 
طعم مواد غذایی است. اما در این 
هایی  نگرانی  هم  مخالفانی  رابطه 
دارند مثل خطرات زیست محیطی 
دارویی،  مقاومت  ایجاد  جمله  از 
موجود  از  ژن  ناخواسته  انتقال 
دستکاری شده ژنتیکی به سایر منابع و ذخایر 
ژنتیکی و ایجاد تغییرات ژنتیکی در گیاهان و 
یا جانوران محیطی، از بین رفتن تنوع زیستی، 
نگرانی هایی در مورد شیوع برخی از بیماری ها 
نظیر اوتیسم، سرطان ها، بروز حساسیت، آلرژی 
وقوع  از  جلوگیری  زایی،  سمیت  غذایی،  های 
مخاطرات  و  کشاورزی  واقعی  و  پایدار  توسعه 

احتمالی برای سالمتی انسان است.
در حال  کرد:  نشان  پایان خاطر  در  هاشمی 
حاضر تنها گیاه تراریخته ای که دارای صفات 
حشرات  به  مقاومت  یا  علف کش ها  به  تحمل 
هستند، وارد کشور می شود و بقیه رخدادها که 
اجازه  است  درصد  تنها 2  دنیا  در  آن ها  تولید 

ورود به کشور را ندارند.
های  فرآورده  ارزیابی  و  نظارت  اداره  رئیس   
کرد:  نشان  خاطر  نظارت  شیوه  درباره  غذایی 

عنوان  به  دارو  و  غذا  سازمان  حاضر  حال  در 
یک ارگان که وظیفه اطالع رسانی به مردم و 
ها،  بازرسی  انجام  با  دارد  را  کنندگان  مصرف 
نظارت ها و آزمایشات الزم محصوالت تراریخته 
به  رسانی  اطالع  جهت  و  کرده  شناسایی  را 
مواد  کننده  تولید  های  شرکت  کننده  مصرف 
و  کلمه  درج  به  ملزم  را  آشامیدنی  و  غذایی 
هاشمی  طیبه  است.  کرده  تراریخته  لوگوی 
بیان کرد:   تراریخته  نحوه تشخیص محصوالت 
لوگوی  درج  به  ملزم  کننده  تولید  شرکت های 

سفید رنگ تراریخته هستند. 

 محصوالت تراریخته
از اثرات سوء مبرا نیستند 

دانشکده  علمی  هیات  عضو  رفعتی،  علیرضا 
تراریخته  مفهوم  درباره  سیرجان  پزشکی  علوم 

معضالت  از  یکی  گفت: 
جمعیت  رشد  جاری  سده 
جهان و ضرورت رسیدگی، 
گرسنگی  مشکالت  رفع 
امروزه  است.  غذا  تامین  و 
تراریخته ها یا ترانس  ژنیک 
اصلی  از  یکی  عنوان  به  ها 
ترین چالش های بهداشتی 
نام   GMO با  غذایی  و 
اصطالح  به  و  اختصاری 
شده  اصالح  ارگانیسم های 

زنده شناخته می شوند.  
شرکت  عامل  مدیر   
سیرگان  فناوری  زیست 
نامطلوب  اثرات  درباره 

محصوالت  این  کرد:  بیان  تراریخته  محصوالت 
این  به  توجه  و عدم  نیستند  مبرا  اثرات سوء  از 
برای  را  بزرگی  معضالت  می تواند  سوء  اثرات 
بشر و محیط زیست ایجاد کنند به عنوان مثال 
گیاهان تراریخته ی مقاوم به علف کش، از تنوع 
گیاهان زراعی یکساله می کاهد .از اثرات نامطلوب 
محصوالت تراریخته می توان آسیب به گونه های 
کاهش  ژنتیکی،  خزانه  کردن  نابود  هدف،  غیر 
فرایندهای  بر  منفی  تاثیرات  و  زیستی  تنوع 

اکوسیستم اشاره کرد. 
وی با بیان اینکه در کشور ما براساس نظارت 
و  گیاهان  کشور  در  مسئول  های  سازمان 

دارند  تولید  مجوز  که  ای   تراریخته  موجودات 
بیان کرد: گیاهان تراریخته که شامل برنج ایرانی 
تراریخته،  زمینی  تراریخته، سیب  پنبه  موالیی، 
بیماری ها  و  آفات  به  مقاوم  چغندر  و  یونجه 
بی  تراریخته  . همچنین که محصوالت  می شود 
شماری را برای تولید کشاورزی، سالمت انسان، 
غذا و تغذیه به همراه دارد اما در صورتی که به 
صورت  آنها  کشت  مدیریت  و  نظارت  درستی 
برای  نیز  را  هایی  نگرانی  است  ممکن  نگیرد 

محیط زیست به دنبال داشته باشند.
با  مخالفت  دالیل  و  نگرانی ها  درباره  رفعتی 
این محصوالت اظهار کرد: بیشتر نگرانی های به 
تنوع  رفتن  بین  از  محیطی،  زیست  مخاطرات 
زیستی و همچنین افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی 
محصوالت  از  استفاده  بیولوژیکی  خطرات  و 
با  مخالفت  اصلی  دالیل  اما  می شود.  مربوط 
فقدان  دلیل  به  داخل کشور  در  این محصوالت 
تاثیرات  زمینه  در  کافی  تحقیقات  و  مطالعات 
زیست  محیط  و  سالمت  بر  محصوالت  اینگونه 
الزم  های  ساخت  زیر  نبودن  کافی  همچنین  و 
نیروی  فقدان  و  ارزیابی ها  و  مطالعات  جهت 
و  تخصصی  آزمایشگاههای  و  ارزیاب  انسانی 
عدم  و  ارزیاب  نهادهای 
وجود منابع و بودجه معین 
و مشخص در این خصوص 

است.
علمی  هیات  عضو  این 
پزشکی  علوم  دانشکده 
ایمنی  درباره  سیرجان 
محصوالت غذایی تراریخته 
هیچ  تاکنون  گفت:  
ناخواسته  اثرات  از  موردی 
بر سالمت انسان که ناشی 
غذایی  مواد  مصرف  از 
کشورهای  در  تراریخته 
باشد  کننده  مصرف 
البته  است.  نشده  گزارش 
این  سالمت  مطلق  تائید  معنی  به  موضوع  این 

محوالت و فقدان اثرات دراز مدت آن ها نیست.
به گفته وی برچسب گذاری سفید غذا و دارو 
توسط  تراریخته  محصوالت  بر  بهداشت  وزارت 
کارخانه ها و شرکت ها الزامی است، بخش های 
ویژه ای وجود دارد که اقدامات گسترده ای برای 
این  بیولوژیکی  خطرات  و  تهدیدات  با  مقابله 
حاضر  حال  در  می دهد.  انجام  را  محصوالت 
در  تراریختگی  درصد  آستانه  حد  ما  کشور  در 
مواد غذائی صفر در صد در نظر گرفته شده و 
گرفته  نظر  در  برچسب گذاری  بنای  بخشنامه 

می شود.

نظر دو کارشناس پیرامون فواید و عوارض محصوالت تراریخته و مصرف آن؛

چالش های »محصوالت تراریخته«

شنبه 16 آذر 1398، شماره 210 ، سال پنجم



دادستان عمومی و انقالب:
کشف یک قبضه سالح کلت کمری

در خودرو سمند
گروه حوادث: دادستان عمومی و انقالب شهرستان از کشف یک 
سالح کمری قاچاق از خودروی سمند توسط ماموران آگاهی در 

هفته گذشته خبر داد.
محسن نیک ورز با اعالم این خبر گفت: در پی مشکوک شدن ماموران 
نیروی انتظامی به یک خودرو سمند و خودروی سمند به او  دستور ایست 
دادند و طی بررسی از این خودرو یک قبضه سالح کلت کمری کشف 
کردند و متهم دستگیر و تحویل مراجعه قضایی داده شد. وی در ادامه 
اضافه کرد: با بررسی و استعالم برای هویت متهم مشخص شد که وی 
سابقه دار است و پلیس شهرستان خاتم به جرم حمل مواد مخدر در 

تعقیب آن بوده است.

نجات اسب گرفتار در چاه
گروه حوادث: به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات 
ایمنی شهرداری: وقوع حادثه به سامانه 12۵ اطالع داده شد که ستاد 
فرماندهی آتش نشانی بالفاصله تیم امداد و نجات ایستگاه شماره 1 را به 
محمدیه )جنب حجت آباد( اعزام کرد. آتش نشان مهدی مدبری فرمانده 
عملیات دراین باره گفت : بازدید میدانی صورت گرفت و به دلیل وزن 
باالی اسب به ستاد فرماندهی اعالم کردیم حضور جرثقیل الزم است و 
با هماهنگی صاحب اسب جرثقیل به محل فرستاده شد. وی تشریح کرد: 
اسب که تمام دهانه چاه را گرفته بود، با استفاده از تسمه های مخصوص 
حمل و تالش فراوان به بدن اسب بسته و بیرون آورده شد. پرسنل شرکت 
کننده در عملیات احمدرضا ایرانژاد، اصغر عرب زاده، محمدرضا خداکرم 

پور، سجاد صادقی پور، فرهاد ناظری بودند. 

کارگاه ام دی اف طعمه آتش شد
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری: وقوع حادثه به سامانه 12۵ اطالع داده شد که ستاد فرماندهی 
آتش نشانی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه شماره 2 را به شهرک صنعتی 
اعزام کرد. آتش یار دوم احمدرضا ایرانژاد، معاونت عملیات سازمان اعالم 
کرد: حضور آتش نشانی شهرک صنعتی در محل و اعالم به ستاد فرماندهی 
مبنی بر درخواست نیروی کمکی، سازمان آتش نشانی 2 خودرو به کارگاه 
مورد حریق اعزام کرد. وی تصریح کرد: ابتدا درب های ورودی کارگاه که 
قفل بوده را باز و با استفاده از لوله های آب، کف و جداسازی ورق های 
mdf بعد از ساعت ها تالش آتش نشانان و چندین مرتبه آبگیری خودروها 

،حریق ایجاد شده که به علت نامعلومی رخ داده بود را اطفاء کردند.

کشف 1۴ کیلوگرم تریاک
گروه حوادث: فرمانده انتظامي شهرستان از کشف 14 کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع تریاک توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر در هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: در 2 عملیات جداگانه 
ماموران مبارزه با مواد مخدر سیرجان در اقداماتي فني موفق به کشف این 

مقدار مواد مخدر شدند و در این رابطه سه نفر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در پایان از شهروندان خواست تا 
برای کاهش تبعات اجتماعی ناشی از مواد مخدر پلیس را در دستگیری 
قاچاقچیان یاری کنند و هر گونه اخبار در این باره را از طریق سامانه 12۸ 

و تلفن 11۰ به پلیس اطالع دهند.

حوادث 5 حوادث و گوناگون شنبه 16 آذر 1398، شماره 210 ، سال پنجم نسیـم امید

از  یکی  حوادث:  گروه 
پیشنهاد  به  که  همشهریان 
شب  در  آرایشگر  یک 
رنگی  لنز  عروسی اش 
چند  از  پس  بود،  گذاشته 
در  اخالل  باعث  ساعت 
بینایی اش شد و عروس را به 

بیمارستان کشاند. 
مشکل  انعکاس  برای  که  سیما 
نشریه  دفتر  به  آمده  پیش 
آمده بود در گفت وگو با «نسیم 
امید»گفت: آبان ماه امسال برای 
مراسم عروسی ام نوبت آرایشگاه  
 ۸/۵ ساعت  صبح  از  که  داشتم 
به آرایشگاه رفتم و حدود ساعت 
لنز را داخل  9 منشی آرایشگاه 
چشمان من گذاشت. یک قرص 
داخل  قطره  یک  و  لوراتادین 
چشمانم ریختند و تا یک ساعت 

بعد مشکلی نداشتم.
آن  از  پس  افزود:  ادامه  در  وی 
و  می زد  آب  مرتب  چشمانم 
تا  داشت  ادامه  روال  همین 
ساعت 2 که می خواستم به باغ 

برویم تاری دید داشتم و در باغ 
به  شد  شدیدتر  من  دید  تاری 
جلو  مکرر  بار  چند  که  گونه ای 
به زمین  و عکاس  برداری  فیلم 
تجدید  برای  باغ  از  بعد  خوردم 
آرایش به آرایشگاه رفتم و گفتم 
که تاری دید دارم و هیچ جا را  
این  گفت:  بینم،  نمی  درست 
هم  خودم  من  و  است  طبیعی 
هر موقع لنز می گذارم همینطور 
را دربیاور که  لنزها  است گفتم 
گفت که ناخن های من کاشت 
را  لنزهایت  توانم  نمی  است 
دربیاورم و منشی هم نیست که 
لنزها  باالخره  دربیاورد  را  لنزها 
میکاپ  اتاق  به  و  برداشتند  را 
دانم  نمی  من  شستند  و  بردند 
اینکه  با  شستند  چیزی  چه  با 
دید  تاری  بازهم  را شستند  لنز 
داشتم که آرایشگر گفت اشکال 
ندارد وقتی به تاالر رفتی لنزها 

را دربیاور.
اینکه  بیان  با  همشهری  این 
تار  خیلی  شدم  که  تاالر  وارد 

نمی توانستم  اصال  و  میدیدم 
همان  با  شدم  مجبور  بروم  راه 
بیمارستان  به  عروس  لباس 
چشم  شو  آنجا شست  در  بروم 
زدند  بهم  آمپول  دادند،  انجام 
درد چشمانم کم شد ولی تاری 
دید را همان طور داشتم. تمام 
من  ریخت  بهم  من  عروسی 
حتی یک مهمان را هم ندیدم. 
روز بعد عروسی به مطب چشم 
گفت:  دکتر  که  رفتم  پزشک 
و  شده  زخم  شما  چشم  قرنیه 

بر نداشته بودند کور  را  لنز  اگر 
می شدی!

 مسئوالن به شکایت 
من رسیدگی نکردند

شکایت  برای  داد  ادامه  وی   
رفتم  معدن  و  صنعت  اداره  به 
مربوط  ما  به  گفتند  آنجا  در 
قیمت  با  رابطه  در  ما  نمیشه 
باشیم  پاسخگو  توانیم  می  ها 
آرایشگران  اتحادیه  بروید  باید 
از  چندبار  شکایت کنید.  پس 

کردم،  مراجعه  اتحادیه  به  که 
در  باید  گفت:  اتحادیه  رئیس 
شکایت  پزشکی  علوم  دانشکده 
آرایشگاه  نمی توانم  من  و  کنید 
را جریمه یا اینکه پلمپ کنم و 
می توانم زنگ بزنم آرایشگر بیاد 
بشنویم  هم  را  آن  های  حرف 
به  بعد  کنیم.  حل  را  موضوع  و 
به  گفتند  رفتم  بهداشت   مرکز 
باید  شما  و  نمی شود  مربوط  ما 
پزشکی،  علوم  دانشکده  بروید 
درمان  قسمت  درمان.  قسمت 
به  باید  شما  که  گفتند  هم 
اتحادیه بروید اگر اتحادیه گفت 
درمان  قسمت  به  مربوط  که 
دست  یک  می شود  دانشکده 
مربوط  براینکه  مبنی  نوشته 
باید  دانشکده  و  نیست  آنها  به 
پاسخگو باشد را بیاورید. من به 
رئیس اتحادیه گفتم ولی گفتند 
به هیچکس  نه  و  به شما  نه  ما 
دهیم  نمی  نوشته  دست  دیگر 
بنده  شکایت  جوابگوی  کسی  و 

نشد. 

گروه حوادث: معاون قضایی رئیس کل 
 ۸ در  گفت:  کرمان  استان  دادگستری 
ماهه  سال جاری تعداد 1۸ فقره پرونده 
شورا های  اعضا  تالش  و  همت  با  قتل 
کرمان  استان  زندان  ویژه  اختالف  حل 
و  دم  اولیای  از  رضایت  به جلب  منجر 
رهایی محکومین به قصاص از مجازات 

اعدام شده است.
به گزارش رکنا، مهدی تقی زاده اظهار 
زندان  ویژه  اختالف  داشت: شعب حل 
در استان کرمان موفق شده اند با صلح 
اختالف،  طرفین  مابین  فی  سازش  و 
را  زندانی   679 و  هزار  یک  مشکالت 
 9۵۳ رابطه  این  در  و  کرده  برطرف 

استان رهایی  این  از زندان های  زندانی 
یابند.

دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
به  خوشبختانه  گفت:  کرمان  استان 

همت شورا های حل اختالف در زمینه 
صلح  ایجاد  طریق  از  زندانیان  آزادی 
یک  با  دعوا،  طرفین  بین  سازش  و 
وی  هستیم.  مواجه  درصدی   7۵ رشد 
همچنین با اشاره به منویات و تأکیدات 
ضرورت  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
ترویج فرهنگ صلح و سازش و تقویت 
شورا های حل اختالف در جهت افزایش 
نیافتن تعداد زندانیان در جامعه، افزود: 
شورا های حل اختالف ویژه زندان موفق 
شدند در ۸ ماهه سال جاری از ۳ هزار 
و 67 فقره پرونده وارده به شعب 2 هزار 

و 9۳1 پرونده را مختومه نمایند.
شعب  کرد:  تصریح  قضایی  مقام  این 
زندانیان  ویژه  اختالف  حل  شورا های 
از  رضایت  اخذ  در  مهمی  بسیار  نقش 
و  حل  و  سازش  و  صلح  ایجاد  شاکی، 
ایفا  جویان  مدد  پرونده های  فصل 

می کند.

مرکز دوم تعویض پالک
به زودی راه اندازی می شود

 فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در خصوص شلوغی مرکز 
تعویض پالک سیرجان اظهار داشت: مسئله اصلی کارت سوخت 
است، تا االن که بنزین سهمیه ای نبود موضوع کارت سوخت برای 
مردم اهمیت چندانی نداشت اما حاال نیاز به کارت سوخت دارند و 
اکثر مردم ماشین هایشان تعویض پالک نشده که برای داشتن کارت 
سوخت باید پالک خودرو به نام شخص گیرنده کارت سوخت باشد 
به همین دلیل مردم همزمان جهت تعویض پالک هجوم آوردند و 
همچنین حضور افراد مهاجر در سیرجان و تعطیل شدن مرکز 

تعویض پالک شهربابک مزید بر علت شده است.
ایران نژاد ادامه داد: ما نمی توانیم بالفاصله نیروی کار بیشتری به مرکز تعویض 
پالک اضافه کنیم چون افراد شاغل در آنجا باید از لحاظ مسائل امنیتی تایید 
شوند که این کار زمان بر است. فرمانده انتظامی سیرجان در خصوص راه 
اندازی مرکز دوم تعویض پالک گفت: مرکز دوم تعویض پالک در مراحل 
اخذ مجوزات الزم است و به زودی راه اندازی می شود. محمدرضا ایران نژاد 
در ادامه افزود: در کرمان با توجه به اینکه 4 مرکز تعویض پالک و 16 غرفه 
وجود دارد در تاریخ11 آذر 4۰۰ تعویض پالک صورت گرفته و در سیرجان 
یک مرکز تعویض با دو غرفه 1۰7 تعویض پالک انجام شده است و از لحاظ 

نرم استاندارد ما چیزی از مرکز استان کم نداریم.
فرمانده انتظامی شهرستان با اعالم اینکه به همراه نداشتن مدارک و رعایت 
نکردن الزامات در زمان تعویض پالک از دیگر دالیل شلوغی است گفت: 
کسانی که می خواهند در جهت تعویض پالک خود اقدام کنند باید موارد 
زیر را در جهت تسریع در انجام کار انجام دهند: حضور خودرو با وضعیت 
ظاهری و فنی سالم، حضور خریدار و فروشنده با کارت ملی و شناسنامه 
الزامی است، درصورت وکالت نامه از طرف خریدار باید مشخصات خودرو در 
وکالت نامه ذکر شده باشد، ارائه اصل سند مالکیت خودرو ؛ بیمه شخص ثالث 
معتبر ، کارت خودرو ، ارائه کارت فنی معتبر با عمر مفید بیش از ۵ سال و 
متقاضیانی که در سیرجان سکونت ندارند و خواستار پالک سیرجان هستند 
باید مدارکی مانند گواهی اشتغال به تحصیل ، دفترچه تامین اجتماعی که 
صدور آن از سیرجان باشد ، نامه از اداره ای که در آن کار می کنند و همچنین 
پرداخت عوارض شهرداری برای کلیه خودروهای سواری و وانت دوکابین و 
ارائه قبض پرداخت، هر کدام از این موارد را شهروندان به همراه نداشته باشند 
تسریع کار به تاخیر می انجامد. سرهنگ ایران نژاد در پایان افزود: در این 
بین افراد سودجویی هستند که خودرو خود را در نوبت می گذارند و سپس 
اقدام به خرید و فروش نوبت می کنند که این خود جرم محسوب می شود و 
نیروی انتظامی در حال پیگیری این موضوع و با این افراد برخورد خواهد کرد.

مشکالتی که لنز برای چشم عروس جوان همشهری به وجود آورد؛خبــر

عروسی که نزدیک بود نابینا شود

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان
اعدام نشدن 18 زندانی در کرمان 



عالئم بالینی آنفوالنزا
سه عالمت اصلی: تب)تب بیش از ۳۸ درجه اصلی ترین عالمت بیماری 

است(-گلودرد- سرفه
 عالئم کمکی: بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، احساس کوفتگی )دردهای 

استخوانی- عضالنی(، لرز، احساس ضعف و خستگی و سردرد .
انتقال: هنگام سرفه و عطسه جلوی بینی و دهان خود را بگیرید تا از انتشار 

آلودگی جلوگیری شود. 
در صورت ابتال از حضور در محل های پرجمعیت خودداری کنید.

شستشوی دست با آب و صابون پس از تماس با بیماران
راه های پیشگیری

- مراجعه به پزشک در صورت شدید بودن سه عالمت اصلی آنفوالنزا
- استراحت در منزل با توصیه پزشک

- پوشاندن دهان و بینی با دستمال کاغذی به هنگام عطسه و سرفه و انداختن 
دستمال کاغذی مصرف شده در ظرف آشغال دربسته

- شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون به مدت 2۰-۳۰ ثانیه، خصوصا بعد 
از سرفه و عطسه 

- خودداری از تماس دست های آلوده با چشم ها، بینی و دهان
- پرهیز از تماس نزدیک)کمتر از یک متر( با افراد بیمار کلیه رفتارهایی که 
باعث تماس نزدیک می شوند، شامل: در آغوش گرفتن، بوسیدن و دست دادن.

- خودداری از مسافرت های بی مورد مخصوصا با مناطق آلوده
- عدم حضور در اجتماعات در صورت ابتال به بیماری چون: بیمار مبتال به 
آنفوالنزا A ، H1N1: از یک روز قبل از شروع عالئم تا هفت روز بعد از آن می 

تواند ویروس را به دیگران منتقل نماید.
نکته بسیار مهم: هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی 
بپوشانیم. در صورت نداشتن دستمال کاغذی، هنگام عطسه و سرفه دهان و 

بینی خود را، با قسمت داخلی آرنج خود بپوشانیم.
H1N1 درمان  بیماری آنفوالنزای

درمان ضد تب- رژیم مایعات گرم – استراحت در منزل به مدت ۵-7 روز
چه وقت باید به پزشک مراجعه کرد؟

در صورت داشتن عالئم شدید، مراجعه به پزشک ضروری است. 
- 9۵درصد موارد با درمان سرپایی بهبود می یابند. 

- تنها در 2 تا ۵ درصد موارد نیاز به بستری می باشد.
گروه های آسیب پذیر در معرض خطر ابتالی شدید و خطرناک هستند که 
باید توجه ویژه شود. مصرف آنتی بیوتیک)چرک خشک کن(، سرم تراپی، 

سفتریاکسون و دگزامتازون به هیچ وجه توصیه نمی شود.
گروه های آسیب پذیر

سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار، مبتالیان بیماری های قلبی و تنفسی، 
افراد با نقص ایمنی و دیابتی های کنترل نشده

)همه مردم نیازی به انجام واکسیناسیون ندارند انجام واکسیناسیون 
فصلی فقط برای افراد آسیب پذیر ضروری است.(

ویژه

ثبت رشد 7۴درصدی فروش در آبان ماه
گل گهر: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست در ماه آبان، 
بیشترین رشد فروش را بین غول های معدنی و صنایع معدنی ایران 
کسب کند. این شرکت با فروش بیش از 12۳۳ میلیارد تومانی در 
ماه قبل، رقم رشد 74درصدی را در این شاخص به ثبت رساند 
که باالتر از رشد بزرگان معدنی و صنایع معدنی ایران بوده است. 

"کومودیتیز" دراین باره گزارش داد: طی هشت ماه سال 9۸ نیز 
ارزش کل فروش شرکت های زنجیره معدن بورس تهران، از 9۸هزار میلیارد تومان عبور 
کرد که در این میان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  با فروش ۸هزار و 672 میلیارد 

تومانی، سهم نزدیک به 9 درصدی از کل فروش را در اختیار گرفت.

ترغیب کشاورزان سیرجانی به کشت علمی گندم 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  محمودآبادی،  ایانا: 

سیرجان گفت: با توجه به اینکه گندم مهمترین گیاه زراعی جهان 
بوده و نقش به سزایی در تغذیه مردم و خودکفایی کشور دارد و 
در این شهرستان در سال های اخیر با افزایش قیمت محصول 
پسته،کشاورزان بخش وسیعی از زمین های زراعی خود را به 
کشت پسته اختصاص داده اند، زراعت گندم در این شهرستان کاهش چشمگیری داشته 
است. محمودآبادی تصریح کرد: با هدف ترغیب و تشویق کشاورزان به کشت محصول 
گندم، یک دوره کارگاه آموزشی در خصوص معرفی ارقام مقاوم به شوری و با نیاز آبی 
کمتر و استفاده صحیح از آفت کشها به مدرسی دکتر راوری در محل سالن اجتماعات این 

مدیریت برگزار شد.

سه دوره برای فعالیت یک نماینده کافی است  
ایران  کلیمیان  نماینده  صدق،  مره  سیامک  خبرآنالین: 
درمجلس با اعالم کناره گیری از عرصه انتخابات مجلس گفت: 
من ۳دوره نماینده مجلس بودم وبنظرمن ۳دوره برای فعالیت 
نخبگان  به چرخش  اعتقاد  اگرما  است   کافی  نماینده  یک 
داریم باید اینکار را ازخودمان درمجلس شروع کنیم نه اینکه 
فقط شعاردهیم مگرانسان چقدر ایده و برنامه داردکه بیش از 
این سمت باقی بماند من هرچه نوآوری داشتم دراین12سال خرج کردم و بنظرمن 
دلیلی برای ادامه کارم وجود ندارد و باید یک ذهن جوانتر و با ایده های نوبه جای 

من درعرصه حاضرشود.

مسئوالن انتخابات کامال بی طرف باشند
نسیم امید: فرهاد فتحی زاده، مدیرمسئول نشریه  
نسیم امید با توجه به حاشیه های چند انتخابات اخیر 
در سیرجان گفت: اعضای هیات اجرایی، هیات نظارت 
باشند.  طرف  بی  کامال  انتخابات  در  نگهبان  شورای  و 
افرادی که در امر برگزاری انتخابات فعالیت دارند باید 

در برگزاری انتخابات تنها به وظایف خود براساس قانون پرداخته و از هرگونه 
جانبداری از شخص و گروه خاصی پرهیز کنند و هیچگاه عالیق و گرایشات 
شخصی خود را در این عرصه دخیل نکنند. وی افزود: مسئوالن انتخابات به 
عنوان امانت داران رای مردم هستند و حفظ و صیانت از آراء وظیفه آنهاست. 
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برنامه های قرآنی موسسه معراج اندیشه 
گروه خبر: با حضور عالقه مندان به برنامه های قرآنی؛ دوره آموزشی 
و  لحن  صوت،  آموزشی  دوره  و  محامین  دوره  پنجمین  تجوید، 
فرهنگی  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به  می گردد.  برگزار  تواشیح 
معراج اندیشه گل گهر، در راستای ترویج فرهنگ قرآنی شهرستان دوره 
های آموزشی متنوعی در حوزه های گوناگون قرآنی برای عالقمندان در این 
موسسه در حال برگزاری است. دبیر کانون آموزه های دینی موسسه در این 
خصوص گفت: دوره آموزشی تجوید به صورت هفتگی برای حافظان باالی 
1۵ سال که در مسابقات قرآنی حائز رتبه شده اند و با هدف تربیت مربی 
در حال برگزاری است و در این دوره ۳۰ حافظ قرآن از مسائل آموزشی 

تجوید بهره مند خواهند شد. 
وی افزود: کانون آموزه های دینی دوره آموزشی دیگری تحت عنوان دوره 
عبادی  احسان  تدریس  با  و  ماهیانه  به صورت  را  )رفع شبهات(  محامین 
برگزار می کند که محور گفتگوی جلسات این ماه بهائیت و رفع شبهات آن 
خواهد بود. اسدی از برنامه دیگری که در این کانون برگزار می شود خبر 
داد و گفت: به منظور توانمندسازی گروه سرود و دو گروه تواشیح موسسه، 
دوره آموزشی صوت، لحن و تواشیح با تدریس مجتبی مینوتن از اساتید 
بین المللی قرآن برگزار خواهد شد که ۵۰ نفر از اعضای گروه سرود موسسه 
و اعضای دو گروه تواشیح موسسه در روزهای 1۵ الی 1۸ آذرماه در این 

دوره شرکت خواهند کرد.
وی خاطر نشان کرد: این دوره ها به منظور آماده سازی فعاالن عرصه های 
تا  می گردد  برگزار  اندیشه  معراج  فرهنگی  موسسه  توسط  قرآنی  مختلف 

بستر مناسبی برای ترویج فرهنگ قرآنی شهرستان فراهم شود.

هدف یک دست کردن قدرت است
که  برجام  از  آمریکا  خروج  از  بعد  ارجمند*:  کامران 
گرفت،  صورت  ایران  مردم  بر  حداکثری  فشار  هدف  با 
آتی  تصمیمات  و  اقدامات  که  داشتند  انتظار  مردم 
مجموعه مدیریتی کشور در راستای کاهش این فشارها 
مدیریت  برای  قوه  سه  سران  تصمیم  آخرین  اما  باشد 
مصرف سوخت کشور گرچه از نظر اقتصادی مورد تایید 
اعتراض گسترده  از زمان تحریم ها، مورد  اما اجرای آن  بود  کارشناسان 

مردم قرار گرفت. 
از این رو نوع نگاه جریان های سیاسی به اتفاقات اخیر در آستانه انتخابات 
مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است در همین راستا گروه های نزدیک 
به اقتصادی کشور که سال ها به دنبال بی هدف کردن اصل انتخابات و 
حال  در  بودند،  مناصب  تمامی  در  خود  تفکر  شدن  دست  یک  درنتیجه 
اتفاقات هستند و بدون در نظر گرفتن نقش خود در  این  از  بهره برداری 
ایجاد مشکالت کشور به نهادهای انتخابی مردم حمله می کنند این جریان 
سیاسی بعد از شکست های پی در پی در سال های92، 94 و 96 به این 
نتیجه رسیده اند که برای پیروزی انتخابات به کاهش مشارکت مردم نیاز 

دارند.
دیگر جریان سیاسی کشور که برای مشارکت در مسائل کشور راهی جز 
اعتراضات اخیر ضمن  از  بعد  ندارد  قرار دادن خود در معرض رای مردم 
حفظ فاصله خود با آشوبگران که به دنبال ایجاد ناامنی و جنگ داخلی 
کردند.   دفاع  دیدند  آسیب  اتفاقات  این  اثر  در  مردمی  از  هستند،  ایران 
اصالح طلبان برای جلوگیری از حضور افراد اقتدارگرا در مجلس در صورت 
تایید صالحیت کاندیدای اصلی خود اعالم آمادگی برای مشارکت در امر 

انتخابات کرده اند.

* فعال اجتماعی

ستون آخــر


