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که در روایت داستان مه یار و الله بازنمایی می شود. عشقی ظاهراً زودگذر که در برهه ای از زماِن 
گذشته آنان را به هم وصل می کرده و حاال بعد از سه سال جدایی، مه یار با دیدن یک رویا به یاد 

خاطرات گذشته اش می افتد و درصدد آن است تا دوباره این رابطه را آغاز کند.
نمایش ترکیبی از مونولوگ، صدای پشت تلفن و رویارویی دو بازیگر است که بعد از مونولوگ 
کوتاه شخصیت مه یار با رویایش که نقطه ی قوت کار هست آغاز می شود و با خیال پردازی او  
از رویارویی دوباره اش با الله ادامه می یابد. امکان های هر بار تماس با الله، قرار گذاشتن با او و 

دیدارشان در کافه، چهار پرده ی این نمایش را رقم می زند...

گروه جامعه: در سال های اخیر میزان بروز خشونت های کالمی و جسمی 
در ابعاد گسترده در جامعه رو به افزایش است به طوری که هر روز فیلم 
یا خبری از بروز یک نوع خشونت کالمی در صدر رسانه ها قرار می گیرد. 

این روزها، کم تحملی به امری عادی تبدیل شده و کافی است کمی پشت 
چهارراه دیر حرکت کنید تا چند راننده ی عصبانی با پرخاش گری شما را 
مورد عنایت خود قرار دهند و یا پرستاری که به خاطر عملکرد ضعیف 

پزشک مورد خشونت کالمی همراهان بیمار قرار می گیرد و از همه 
مهم تر زنانی که روزانه با متلک گویی مردان مواجه می شوند، همه این ها 

نمونه هایی از خشونت های رایج کالمی در جامعه است...



 نسیـم امیدخبـرخبــر

 9 روز  گرامیداشت  هماهنگی  جلسه 
دی با حضور سرپرست فرمانداری، امام 
جمعه و جمعی از مسئوالن شهرستان 
هفته گذشته در فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، حجت 
االسالم حسینی، امام جمعه در این جلسه 
دشمن  خصمانه  های  توطئه  به  اشاره  با 
نظام  براندازی  کارشان  ما  دشمنان  گفت: 
دولت هاست. چنانکه در کشورهای همسایه 
در این خصوص اقداماتی انجام می دهند و 
تا آن  این کشورهاست  به نفت  چشمشان 
را تصاحب کنند. وی افزود: دشمنان قسم 
خورده ما در دی ماه ۹6 قصد تخریب نظام 

را داشتند و این اقدام خود را در آبان ۹8 
درایت  با  اما خوشبختانه  تکرار کردند  هم 
مسئوالن و حمایت مردم والیت مدار، نقشه 
امید  شد.  آب  بر  نقش  ها  آن  شوم  های 
و خاطره حماسه ۹ دی همواره  یاد  است 
مراسم  سال  هر  و  بماند  باقی  اذهان  در 
از  تر  با شکوه  را  این حماسه  گرامیداشت 

قبل برگزار کنیم.
ویژه  فرمانداری  بهاءالدینی،سرپرست 
هر  گفت:  خود  سخنان  از  بخشی  در  نیز 
همراهی  و  حمایت  از  مسئوالن  که  زمان 
مردم  شدند.  بیمه  کردند،  استفاده  مردم 
که  دادند  نشان  ایران  صحنه  در  همیشه 

انقالب  های  آرمان  و  نظام  حامی  همواره 
آبان  های  آشوب  در  اینکه  کما  هستند. 
ماه سال جاری با صحبت های مقام معظم 
مالی،  و علی رغم وجود مشکالت  رهبری 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  از  مردم 
ایران حمایت کرده و در مقابل آشوبگران 
نشان  افزود: حماسه ۹ دی  ایستادند. وی 
و  است  ایران  ملت  اقتدار  و  عزم  دهنده 
بایستی هر ساله با شکوه بسیار و فارغ از هر 
گونه گرایش و برنامه سیاسی، آن را گرامی 
نقشه  با  تواند  نمی  بداند  تا دشمن  داشت 
های ناکارآمد خود در اقتدار این نظام خللی 

وارد کند.

گروه شهر: یکی از پروژه های شهری که 
این یکی دو سال در بحث عمران شهری 
چشم شهروندان سیرجانی را به خود جلب 
می کند، طرح فاضالب شهری است. این 
طرح در راستای ارتقای بهداشت عمومی 
و جلوگیری از آلوده شدن سفره های آب 
پساب  بازچرخانی  به منظور  و  زیرزمینی 
حاصل از اجرای طرح  فاضالب در توسعه 
در  شهرستان  حوزه  اقتصادی  صنعتی 
اعتقاد  به  پروژه  این  اما  است.  اجرا  حال 
پیش  فرسایشی  صورت  به  شهروندان 
می رود و برای آن ها مشکالتی را به وجود 
آورده است. در همین زمینه گفت وگوی 
کوتاهی با مدیر عامل شرکت کاریز مجری 

پروژه طرح فاضالب شهری انجام داده ایم.
طرح  پروژه  مجری  امانی،  محسن  مهندس 
فاضالب شهری سیرجان می گوید: با توجه به 
فصل زمستان، بارش باران تاثیر زیادی بر روند 
باعث کند شدن پروژه  کار پروژه می گذارد و 
می شود که در هفته گذشته این اتفاق رخ داد 
اما سال گذشته نیز این مشکل را داشتیم که 

تمهیداتی اندیشیدیم و کار را ادامه دادیم.
وی در پاسخ به این سوال زمین های مسکونی 
که ساخته نشدند و پروژه در آن خیابان ها اجرا 

می شود، در آینده با مشکل روبه رو نمی شوند، 
گفت: در رابطه با خانه هایی که ساخته شده اند 
جلسه ای با نظام مهندسی داشتیم و در آنجا 
مطرح کردیم که زمین هایی که قصد ساخت وساز 
دارند فعال یک لوله کار بگذارند تا بعدا بتوانند آن 

را به لوله اصلی فاضالب شهری وصل کنند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر این طرح در 
خیابان شریعتی در حال اجراست که با توجه 
به اصلی بودن این خیابان ابتدا شرکت آب و 
و پس ازآن طرح  می کند  لوله گذاری  فاضالب 
فاضالب را اجرا می کنیم و بعد  از آن شهرداری 

آسفالت  و  سبز  فضای  گذاری  لوله  به  اقدام 
می کند.

و  مردم  برای  طرح  سودآوری  مورد  در  امانی 
مسئوالن توضیح می دهد: مهمترین آن، رفع 
مشکالت زیست محیطی فاضالب و جلوگیری از 
آلوده شدن منابع آبی زیرزمینی به وسیله چاه های 
فاضالب خانگی است که نبایستی به راحتی از 
کنار آن گذشت و در نهایت استفاده مجدد از 
پساب تصفیه شده فاضالب است. همان طور که 
می دانید ازلحاظ منابع آبی، دشت سیرجان از 
دشت های ممنوعه و بحرانی است لذا فاضالب 

شهری را می توان تصفیه کرد و پساب آن را در 
بخش صنعت استفاده کرد و با این کار بهره وری 
در بخش مدیریت مصرف، افزایش پیداکرده و 
بخش عمده ای از آب موجود ذخیره خواهد شد. 
مدیر عامل شرکت کاریز در پایان اضافه کرد: 
اهمیت پروژه و گستردگی عملیات اجرایی قطعاً 
زحماتی برای شهروندان در مسیر اجرایی این 
پروژه بزرگ ایجاد کرده است که ضمن پوزش 
از همه شهروندان عزیز، خواهشمندیم تا پایان 
پروژه با صبر و شکیبایی ما را در این گام مهم 

یاری کنند.

سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان در جلسه هماهنگی 9 دی:

مردم با تمام مشکالت، حامی نظام هستند

2

در جلسه شورای شهر مطرح شد؛
 یکطرفه کردن زیرگذر صنعت)مکی آباد(

گروه خبر: جلسه فوق العاده شورای شهر با موضوع رسیدگی 
به وضعیت تغییر وضعیت نیروهای پیمانی شهرداری چهارشنبه 
عمادی، مسئول  این جلسه خانم  در  و  برگزار  هفته گذشته 
پیرامون  و  کرد  پیدا  حضور  جلسه  در  شهرداری  کارگزینی 
قراردادهای نیروهای پیمانی به رسمی توضیحاتی به اعضای 

شورا ارائه داد.
امین صادقی، رئیس شورای شهر در ابتدای جلسه بیان کرد: با توجه 
به اینکه در بحث تغییر وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی یکسری 
اعتراضات وجود داشت و عده ای حضوری و عده ای از طریق تماس 
و پیامک از شورا خواستند که این موضوع را پیگیری کنند، از مسئول 
کارگزینی خواستیم که توضیحاتی در خصوص نوع قرارداد آن ها ارائه 

بدهد.
خانم عمادی، مسئول کارگزینی در خصوص جزئیات تغییر وضعیت 
و  شهر  شورای  های  پیگیری  طی  گفت:  عمران  سازمان  نیروهای 
شهرداری برای مشخص شدن وضعیت نیروهای شرکتی سازمان عمران 
انجام شد در چند روز گذشته با آنها قرارداد را به صورت رسمی امضا 

کردیم.
وی ادامه داد: طبق قانون افراد دیپلم و زیر دیپلم قرارداد کارگری و 

کسانی که تحصیالت آکادمیک داشتند قرارداد کارمندی بسته شد. 
وی ادامه داد: تعداد کل این افراد 70۵ نفر بودند که ۵68 نفر قرارداد 
کارگری و ۱۱7 نفر قرارداد کارمندی بستند و در این بین ۵ تا 6 نفر 
از آن ها که مدرک داشتند که به تعهد محضری خواستند با آن ها 
قرارداد کارگری بسته شود. عمادی در خصوص میزان اضافه کار و گروه 
بندی ها نیز گفت: در بحث گروه بندی قراردادی که کارمند هستند 
طبق قانون وزارت کشور و افرادی که کارگری هستند طبق قانون اداره 

کار به آن ها پرداختی صورت گرفته است. 
تکریم کارمندی شهرداری توسط شهرداری بود که از طرف برخی از 
اعضای شورا مطرح شد و در انتقاد از شهردار وی خواستند که تکریم 
مراجعان را اولویت اصلی خود قرار دهد و با سعه صدر و برخوردی 

شایسته کارهای آن ها را مطابق قانون انجام دهند. 
همچنین موضوع بعد بحث زیرگذر صنعت )مکی آباد( مطرح شد که 
امین صادقی با بیان اینکه شورای ترافیک سه طرح را تایید کرده است 
و شورای شهر باید یکی از آنها را انتخاب کند گفت: مشاور ترافیکی 
توضیحات خود را داد و یکطرفه کردن زیرگذر نیاز به تملک ندارد و 
چیزی که در این باره مشخص می شود که شهردار قصد اجرای این 
طرح را ندارد با توجه به برنامه ای که برای اصالح مصوبه کم کردن 
از بودجه زیرگذر دارد. گفتنی است در پایان مقرر شد که شورای شهر 
کارشناس برای بررسی اجرایی این طرح  در نظر بگیرد و پس از بررسی 

آن تصمیم نهایی را برای انجام این پروژه بگیرد.

دانشگاه های شهرستان میزبان عطر جهاد
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. 
این  افاضاتی مسئول کانون دفاع مقدس موسسه در خصوص  علی 
آشنا  هدف  با  دانشجویی  جهاد  عطر  جلسات  سلسله  گفت:  برنامه 
ساختن دانشجویان با فضای فرهنگ جبهه و دفاع مقدس در کلیه 
برگزار  به صورت صبح و عصر  و  دانشگاه های شهرستان سیرجان 
می شود. وی افزود: مهم ترین برنامه این سلسله جلسات حضور هنرمند 
برای  را  تئاترهای حماسی  که  است  رادمنش  محمد  علی  کشوری 
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.
برنامه های قرآنی متنوع موسسه معراج 

اندیشه در پایان هفته 
آموزشی  دوره  قرآنی؛  برنامه های  به  عالقه مندان  حضور  با 
تجوید، پنجمین دوره محامین و دوره آموزشی صوت، لحن 
و تواشیح برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی موسسه 
فرهنگی معراج اندیشه گل گهر، در راستای ترویج فرهنگ 
قرآنی شهرستان دوره های آموزشی متنوعی در حوزه های 
حال  در  موسسه  این  در  عالقمندان  برای  قرآنی  گوناگون 

برگزاری است.
دوره  گفت:  خصوص  این  در  موسسه  دینی  آموزه های  کانون  دبیر 
آموزشی تجوید به صورت هفتگی برای حافظان باالی ۱۵ سال که 
در مسابقات قرآنی حائز رتبه شده اند و با هدف تربیت مربی در حال 
برگزاری است و در این دوره ۳0 حافظ قرآن از مسائل آموزشی تجوید 

بهره مند خواهند شد. 
وی افزود: کانون آموزه های دینی دوره آموزشی دیگری تحت عنوان 
دوره محامین )رفع شبهات( را به صورت ماهیانه و با تدریس احسان 
عبادی 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 ۵0 نفر از اعضای گروه سرود موسسه و اعضای دو گروه تواشیح 
موسسه در روزهای ۱۵ الی ۱8 آذرماه در این دوره شرکت خواهند 

کرد.
وی خاطر نشان کرد: این دوره ها به منظور آماده سازی فعاالن عرصه 
های مختلف قرآنی توسط موسسه فرهنگی معراج اندیشه برگزار می 
ترویج فرهنگ قرآنی شهرستان فراهم  برای  تا بستر مناسبی  شود 

شود.

در گفتگو با مدیر پروژه طرح فاضالب شهری مطرح شد:
سازه های نوساز یک لوله برای وصل به فاضالب کارگزاری کنند
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آگهی فقدان سند مالکیت: آقای ایمان حکمتی وکیل مهری اسمعیلی با ارائه دو برگ 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  78 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 174 فرعی از 629  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم مهری 
اسمعیلی 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. تاریخ انتشار: 23/ 9 /1398 - محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

نماز در قرآن
گروه فرهنگ: قرآن در موارد متعددی به پیامبر و مسلمانان امر به 
نمازخواندن )اقامه صاله( کرده است. از جمله در سوره بقره آیه ۱۱0، 
فرموده است: نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکی که 
برای خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا باز خواهید یافت آری 

خدا به آنچه می کنید بیناست.
 نماز در تمام ادیان بوده است

قبل از حضرت محمد )ص( در آئین حضرت عیسی هم نماز بوده 
نماز سفارش  به  مرا  که خداوند  کند  نقل می  او  زبان  از  قرآن  که 
کرده است:»و اوصانی بالصلوه« و قبل از او موسی بوده که خداوند 
به او خطاب می کند:»اقم الصلوه لذکری« و قبل از موسی پدرزن 
او حضرت شعیب بوده و قبل از همه آنها ابراهیم بوده که از خداوند 
برای خود و ذریه اش توفیق اقامه نماز را می خواند:» رب اجعلنی 

مقیم الصلوه و من ذریتی«
الصلوه و  اقم  بنی  به فرزندش می گوید: »یا  لقمان است که  این  و 
امربالمعروف و انه عن المنکر« پسر من نماز را برپا دار و امر به معروف 

و نهی از منکر کن.
جالب آن است که معموال در کنار نماز سفارش به زکات می شود ولی 
از آنجا که نوجوان معموال پول ندارد، در این آیه در کنار نماز به جای 

زکات به امر به معروف و نهی از منکر سفارش شده است. 
 نماز، اولین واجب بعد از ایمان به خدا 

» الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوه«
در ابتدای قرآن و آغاز سوره بقره، بعد از ایمان به غیب که شامل 
ایمان به خداوند و معاد و فرشتگان است، اولین اصل عملی که مورد 

توجه قرار گرفته، مسئله اقامه نماز است.
 سهل انگاری در نماز

»فویل للمصلین الذین هم عن صالتهم ساهون؛ 
پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهل نگاری می کنند.« یعنی 
آنهایی که از نمازشان غافلند، اهتمامی به امر نماز ندارند و از فوت 
شدنش باکی ندارند؛ چه اینکه به کلّی فوت شود و چه اینکه بعضی 
وقت ها، و یا اینکه وقت فضیلتش از دست برود و چه اینکه ارکان و 

شرایطش و احکام و مسائلش را ندانسته، نمازی باطل بخوانند. 
از امام صادق )علیه السالم( روایت شده: »إن شفاعتنا ال تنال مستخفا 

بالصالة؛ 
همانا شفاعت ما به سبک شمارندة نماز نمی رسد«.

 نماز اولین سوال در قبر
در حدیث می خوانیم اولین چیزی که در قیامت مورد سوال و حساب 
قرار می گیرد نماز است. آری، اولین واجب بر هر مکلفی قبل از روزه 
و خمس و زکات و حج و ... نماز است که در قیامت نیز در اولین 

فرصت، از اولین تکلیف سوال شود.
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دیگر  روز   70 از  کمتر  امید:  نسیم 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
این  می شود.  برگزار  کشور  در  اسالمی 
اعمال  پی  در  مجلس  انتخابات  از  دوره 
و  کشورمان  علیه  ظالمانه  تحریم های 
از  مردم  اقتصادی  مشکالت  افزایش 
با  است.  برخوردار  العاده ای  فوق  اهمیت 
از  نامزدی  برای  نفر   44 ثبت نام  به  توجه 
حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر به نظر 
در  انتخابات  از  دوره  این  نتیجه  می رسد 

هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
 نماینده هویت سیاسی داشته باشد

در  انتخابات  در  مهم  پارامترهای  از  یکی 
باال  و  بلدی  کار  برتوانمندی،  عالوه  ما  کشور 
به  مجلس  نمایندگان  معلومات  سطح  بودن 
هویت  داشتن  برمی گردد.  آنها  سیاسی  هویت 
سیاسی به معنای جناح بازی و باندبازی امری 
در  )ع(  علی  امام  و  است  نکوهیده  و  مذموم 
این خصوص می فرماید: هر کس باندبازی کند 
ولی  خداست.  دشمن  یعنی  حرب ا...«  »کان 
نگرش  چه  دارای  مجلس  نماینده  یک  اینکه 
اهمیت  حائز  بسیار  است  سیاسی  هویت  و 
است؛ زیرا تصمیمات او در مجلس با توجه به 
هویت سیاسی اش انجام می شود و او به لوایح و 
طرح های مطرح در صحن علنی مجلس رای 
در  که   AFTF و   CFT موضوع  مانند  می دهد 
مجلس دهم مطرح و جناح اصولگرا با رای به 
به  پیوستن  موافق  اصالح طلبان  و  مخالف  آن 
آن بودند که تبعات بعدی اجتماعی اقتصادی 

را برای مردم به بار می آورد.
تاثیرگذارترین  از  اصالح طلبان همچنان یکی 
جریان های سیاسی کشور هستند که با فراز و 
نشیب های فراوان همچنان به حیات سیاسی 
بی  علیرغم  و  دهند  می  ادامه  خود  اجتماعی 
نگهبان  شورای  طرف  از  فراوان  های  مهری 
دست از حضور در سرنوشت جامعه بر نداشته 
ترین طیف سیاسی  اصولگرایان، گسترده  اند. 

هستند  کشور  امروز  سیاست  سپهر  در 
که تنوع سالیق در این اردوگاه سیاسی 

سیرجان  در  اکنون  هم  و  باالست  بسیار 
حضور  مجلس  انتخابات  در  نامزد  چند  با 

یافته اند.
 قانون گذاری و نظارت

»مجلس در راس امور است« این جمله معروف 
حضرت امام خمینی)ره( درباره مجلس شورای 
اعتقادی  از  برخواسته  است. جمله ای   اسالمی 

و  اهمیت  از  نشان  که  راسخ 
دارد.  مجلس  واالی  جایگاه 
حضرت  قول  به  که  جایگاهی 
چیز  همه  باشد  خوب  اگر  امام 
را خوب می کند و اگر بد باشد 
باید  مجلس  بد.  را  چیز  همه 
باشد.  مردم  فضایل  عصاره 
قانون  و 8۳  اصل های 70، 7۵ 
دهنده           ی  نشان  نیز  اساسی 
گستره شمول اختیارات مجلس 
را  مجلس  ترتیب  به  که  است 
قانون گذاری در عموم  به  محق 
مسائل داخلی و خارجی کشور 

براساس  نیز  مجلس  ماموریت  تمام  می داند. 
قانون اساسی در دو مقوله هم خالصه می شود.
اهمیت مجلس، اهمیت انتخابات را می رساند. 
از خود  انتخاباتی که مردم هر منطقه وکیلی 
تبع  به  می گزیند.  بر  مجلس  نمایندگی  به  را 
گزینشی  و  انتخابات  دارد.  باالتر  اهمیتی  آن 
که توسط خود مردم صورت می پذیرد، افرادی 
برای شان  که  می نشاند  کرسی هایی  به  را 
تصمیمات هستند.  این  به  ناظر  و  تصمیم ساز 
نگاهی  مجلس  نمایندگان  است  الزم  گرچه 
جانبه  همه  توسعه  به  و  باشند  داشته  ملی 
کشور بیاندیشند و براساس آن قانون تصویب 
کنند و بر آن قانون نظارت کنند. اما در کنار 
قوانین،  براساس  نمایندگان  است  الزم  آن 

پیگیر مسائل حوزه انتخابیه خود نیز باشند.

 الزمه وکالت مردم
نمایندگی  الزمه ی  که  می کنند  فکر  بعضی ها 
صرفا داشتن رفتار مردمی، با مردم نشستن و 
است.  مشترک خوردن  دل  و خون  برخاستن 
نمایندگی  الزمه ی  می کنند  فکر  بعضی ها 
داشتن تحصیالت عالی است و در این اعتقاد 
تحصیالت  سطح  افزایش  با  تا  کوشیدند 
نوعی  نمایندگی،  کاندیدهای  ثبت نام  برای 
خانه ی  با  ارتباط  در  را  انحصار  و  محدودیت 
که  می اندیشند  نیز  بعضی ها  بزنند.  رقم  ملت 
مجلس پایگاهی کارشناسی است و می بایست 
انباشته از متخصصان رشته های مختلف باشد 
و بعضی به مجلس با دید صنفی نگاه می کنند. 
مجلس  که  می اندیشند  نیز  بعضی ها  آخر  در 
و  پاک دامنی  مالک  و  زاهدان  و  عابدان  جای 

پاک دینی است. اما کمتر کسی 
مجلس  واقعیات  به  که  است 
وظایف  با  مندرج  وظایف  و 
قانون اساسی  نمایندگی که در 
باشد.  داشته  توجه  است  آمده 
مجلسی که به فرموده امام)ره( 
باشد  امور  راس  در  می بایست 
تابع،  مجلسی  از  متفاوت  حتما 

تسلیم و بی اطالع است. 
چه  تا  مجلس  نمایندگان  اما 
در  نمایندگی  وظایف  با  حد 
بین المللی  ارتباطات  با  رابطه 
کشور آشنا هستند؟ قوانین جاری کشور را تا 
چه حد می شناسند؟ چرا که مجلس عالوه بر 
قوانین و مقررات بین المللی در رابطه با قوانین 
و مقررات داخلی نیز به شکل وسیع و گسترده 
که  است  این  سوال  است.  تصمیم گیر  و  موثر 
اسالمی  شورای  مجلس  وارد  کسانی  اصوال 
می شوند تا چه اندازه با امور بین الملل و جهان 
ملل  سایر  فرهنگ  و  رسوم  و  آداب  با  امروز، 
را  خود  که  کسی  پرسید  باید  دارند،  آشنایی 
آماده می کند تا ردای نمایندگی را بر تن کند و 
بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی 
وظیفه  انجام  ایران  ملت  نماینده  عنوان  به 
حد  چه  تا  را  مملکت داری  اصول  این  کند 
و سیاسی  با جغرافیای طبیعی  و  می شناسد 

و اقتصادی کشور تا چه اندازه آشنایی دارد.  

آشنایی نماینده از تراز تجاری و تولید ناخالص 
ملی   یک نماینده مجلس باید کمی از اقتصاد 
کمیسیون  برای  اقتصاددان  اگر  حال  بداند 
در  که  کسانی  باشد  الزم  مجلس  اقتصادی 
مجلس  در  و  دارند  حضور  کمیسیون ها  سایر 
و  رای مثبت  اقتصادی  پیشنهاد کارشناس  به 
با مبانی  یا منفی می دهند. می بایست حداقل 
علم اقتصاد آشنا باشند، حداقل با تراز تجاری و 
مفاهیم تولید ناخالص داخلی و ملی آشنا بوده 
و عالوه برآن دانستن مبانی علم سیاست برای 
نمایندگی  کرسی  بر  می خواهند  که  کسانی 
تکیه زنند بسیار الزم است. تاریخ بیان می دارد 
نمایندگانی بوده اند که به علت بی اطالعی در 
مقاطع خاص به پیشنهاداتی رای داده اند که به 
یارانه  دادن  مثل:  است.  تمام شده  ملت  زیان 

به همه ملت.
سنگین  بار  پذیرش  یعنی  نمایندگی  وظیفه 
مسئولیت، حفظ عزت ها و کرامت مردم و دفاع 
از حقوق آنان، بدیهی است کسانی که با هزینه 
سنگین و با پرداخت پول به دالالن سعی در 
می کنند،  مجلس  در  حضور  برای  رای  تامین 
نگاه  درآمدی  پایگاه  یک  دید  به  مجلس  به 
خواهند کرد، پایگاهی که می بایست هزینه ی 
انجام شده ی آنان به عالوه سود قابل انتظار را 
باز گرداند. نمایندگی مجلس امروز برای بعضی 
اشخاص نه به عنوان وظیفه و تکلیف بلکه به 

عنوان شغل و درآمد است.

بررسی راهبردهای نامزدها در انتخابات مجلس یازدهم؛

حداقل نامزدها
با مبانی اقتصاد

آشنا باشند

یـک نماینده مجلـس حداقـل بـا مبانی علـم اقتصاد آشـنا باشـد، 
حداقل با تـراز تجاری و مفاهیم تولید ناخالص داخلی و ملی آشـنا 
بـوده و عـاوه بـرآن دانسـتن مبانی علم سیاسـت برای کسـانی 
کـه می خواهند بر کرسـی نمایندگی تکیه زنند بسـیار الزم اسـت. 
تاریـخ بیـان مـی دارد نمایندگانی بوده انـد که به علـت بی اطاعی 
در مقاطع خاص به پیشـنهاداتی رای داده اند که بـه زیان ملت تمام 

شـده است.

دکتر  زهرا رنجبر
) اصالح طلب(

دکتر محسن اسدی زیدآبادی
)مستقل(

دکتر معین ضابطی
)اصولگرا(

سید احمد حسینی
)اصولگرا(

دکتر جواد عباسلو
)اصالح طلب(

شهباز حسن پور
)مستقل(

محمدرضا عرب گوئینی
)مستقل(

دکتر محمد معتمدی زاده
)اصولگرا(

دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی
)اصالح طلب(

محسن مصباح
)مستقل(
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گروه جامعه: در سال های اخیر میزان بروز 
ابعاد  در  جسمی  و  کالمی  خشونت های 
گسترده در جامعه رو به افزایش است به 
بروز  از  خبری  یا  فیلم  روز  هر  که  طوری 
یک نوع خشونت کالمی در صدر رسانه ها 
قرار می گیرد. این روزها، کم تحملی به امری 
عادی تبدیل شده و کافی است کمی پشت 
چهارراه دیر حرکت کنید تا چند راننده ی 
عصبانی با پرخاش گری شما را مورد عنایت 
خود قرار دهند و یا پرستاری که به خاطر 
خشونت  مورد  پزشک  ضعیف  عملکرد 
کالمی همراهان بیمار قرار می گیرد و از همه 
مهم تر زنانی که روزانه با متلک گویی مردان 
مواجه می شوند، همه این ها نمونه هایی از 
خشونت های رایج کالمی در جامعه است. 
خشونت کالمی رفتار خشونت آمیزی است 
که به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، تمسخر، 
به کار بردن  و  دشنام  فحاشی،  توهین، 
بداخالقی،  و  فریاد  و  داد  رکیک،  کلمات 
بی احترامی، رفتار آمرانه و تحکم آمیز، قهر 
و صحبت نکردن، تهدید و ترساندن انجام 

می شود.

 فحاشی در جامعه بیشتر شده 
است

این  مورد  در  همشهریان  از  یکی  مریم 
موضوع می گوید: در حال حاضر توهین 
و فحاشی در بین جامعه رواج پیدا کرده 
است و تفاوتی بین دختر و پسر ندارد، 
کنار چند جوان  در  روز  یک  اگر شما 

بایستید متوجه می شوید تعریف و تمجید 
کردن از هم با فحش است. وی در ادامه 
بودن،  راحت  اینقدر  متاسفانه  می افزاید: 

با یک  از بین رفتن حرمت ها می شود و  باعث 
دلخوری درگیری بین جوانان به وجود می آید 
و منجر به آسیب دیدن آن  ها می شود و نیاز به 

فرهنگسازی دارد.
محسن یکی دیگر از همشهریان با بیان اینکه 
خشونت االن مثل گذشته نیست که حتما دعوا 
کنند، می گوید: االن بیشتر فحاشی می کنند مثال 
اگر در ترافیک گیر کنی بدون توجه به اینکه 
چرا حرکت نمی کنی برخی راننده ها اقدام به بوق 

زدن و ناسزا می کنند. 

 آموزش مهارت های زندگی
نیاز جامعه است

فاطمه محمودآبادی، 
می گوید:  کالمی  خشونت  درباره  روانشناس 
خشونت کالمی یکی از انواع ابراز خشم است که 
به دالیل مختلف در بین مردم شایع شده است و 
شیوع این نوع خشونت بیشتر در بین افرادی ست 
که غالبا تند هستند و بدون اینکه آسیب ببینند با 
تندخویی و بداخالقی اهداف شان را پیش می برند.
در  معموال  افراد  این  محمودآبادی؛»  نظر  از 
خانواده ای بزرگ شده اند که خشونت چه کالمی 
و چه غیرکالمی راه رسیدن به هدف بوده است 
و گاه افراد با توانایی کم جسمی بیشتر به این 

رفتار روی می آورند چون در ناکامی ها توان مقابله 
فیزیکی و ابراز خشونت فیزیکی را ندارند از راه 

خشونت کالمی هیجانات خود را به شیوه نادرست 
و  جسمی  آسیب  اینکه  بدون  می کنند  تخلیه 
باقی  شکوه  برای  جایی  و  باشند  دیده  ظاهری 

نمی گذارند«.
به گفته ی این روانشناس؛» خشم یک هیجان 
طبیعی در مقابل ناکامی است که باید به شیوه 
درست و با رفتار جراتمندانه ابراز شود نه به صورت 
خشونت  چون  غیرکالمی،  و  کالمی  خشونت 
کالمی هم مثل خشونت فیزیکی آثاری برجای 
می گذارد که چه بسا عمیق تر از آثار جسمانی 
باشد و آن تهدید سالمت روان افراد مورد خشونت 

و  برناکامی  عالوه  است، 
ابراز خشونت  در  آن  تاثیر 
کالمی، یادگیری اجتماعی 

نوجوانان  در  همساالن  از 
زمینه  همراه  به  جوانان  و 

ژنتیکی در ابراز خشم 
می تواند به خشونت 
بزند.«  دامن  کالمی 
می دهد:  ادامه  او 
این  همه ی  کنار  در 
دالیل به نظر من عدم 
مهارت های  داشتن 
ارتباطی  و  اجتماعی 
بیشترین  می تواند 
خشونت  در  را  تاثیر 
باشد  داشته  کالمی 
مهارت ها  این  که 
قابل یادگیری هستند 
حتی با خواندن یک 

ما  جامعه  زندگی،  مهارت های  حوزه  در  کتاب 
می تواند به این مهارت ارزشمند نزدیک شود و 
شرکت در دوره های آموزشی مهارت های زندگی 

بسیار کمک کننده است. محمودآبادی می گوید 
برداشتن همیشگی  از میان  و  شاید محو کردن 
اما می توان  نباشد،  خشونت های کالمی ممکن 
با پیشبرد یک مجموعه از برنامه های حمایتی و 
و کنتر ل خشونت های  به کاهش  آگاهی بخش، 
کالمی کمک  کرد. یکی از راهکار های بسیار مهم 
برای کنتر ل و جلوگیری از خشونت های کالمی، 
باال بردن سطح آگاهی خانواده ها و ایجاد برنامه های 

مشورت دهی برای زنان و مردان است.
 باید خود را تغییر بدهیم

علی سوند رومی، دکتری جامعه شناسی در این 
باره می گوید: ما باید ابتدا تعریفی از خشونت داشته 
باشیم که خشونت دو نوع تعادلی و بیمارگونه 
است. در خشونت تعادلی؛ حرکت خشونت آمیز 
است اما در راستای بهبود است مثل جراحی که 
با تیغ اقدام به جراحی می کند یا روانپزشکی که 
با حرکت شوک آمیز اقدام به درمان بیمار می کند. 
وی ادامه می دهد: اما در خشونت بیمارگونه؛ افراد 
با هر مکانیسمی اقدام به آسیب رساندن به دیگران 
می کنند حاال این خشونت به صورت های مختلف 
جامعه شناس؛  این  نظر  از  می کند.  پیدا  نمود 
خشونت های کالمی در جامعه وجود دارد که اغلب 
والدین به بهانه های مختلف به صورت واکنشی به 
حوزه شخصی فرزندان خود ورود می کند. حاال 
این اتفاق می تواند نصیحت یا نگاه 

حقارت آمیز باشد. 
سوندرومی با بیان اینکه افراد با 
دیده اند  آموزش  که  شرایطی 
می گوید:  می کنند،  برخورد 
فریاد،  و  داد  با  افراد  برخی 
برخی دیگر با خشونت فیزیکی 
و توهین و... خشونت کالمی خود 

را نشان می دهند.
وی در خصوص راهکاری 
بیان  موضوع  این  برای 
دیگران  باید  ما  می کند: 
را کنترل نکنیم و سعی 
با  روابط مان  در  کنیم 
دیگران تغییر ایجاد کنیم 
چون میل به کنترل حق 
انتخاب از آن ها را می گیرد 
و این موضوع اگر با هیجان 
خشونت  باعث  باشد 
وی  می شود.  بیمارگونه 
راهکار  می دهد:  ادامه 
در  که  است  این  بعدی 
مقابل افرادی که مسئول 
هستیم با دوستی و شفقت مسئولیت مان را انجام 
دهیم این موضوع شامل خانواده، محیط کار و 

آموزش و ... می شود.

گزارشی درباره رواج کم تحملی، به مناسبت 27 آذر»روز عاری از خشونت«؛

خشونت در جامعه افزایش یافته است

شنبه 23 آذر 1398، شماره 211 ، سال پنجم

خوابی که تعبیر نداشت
صدرا پاریزی: »خواب خیس ماهی« همراه 
دو نمایش نامه دیگر با نام »ماندن« و »داستان 
مجموعه  در  بوتیمار  نشر  اندوه«،  و  عشق 
نمایشنامه ای با همین عنوان از مهدی میرباقری 

در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد.
این نمایش نامه  پیش از این نیز به روی صحنه 
رفته و تم اصلی آن  عشق است که در روایت داستان مه یار و الله بازنمایی 
می شود. عشقی ظاهراً زودگذر که در برهه ای از زماِن گذشته آنان را به 
هم وصل می کرده و حاال بعد از سه سال جدایی، مه یار با دیدن یک رویا 
به یاد خاطرات گذشته اش می افتد و درصدد آن است تا دوباره این رابطه 

را آغاز کند.
نمایش ترکیبی از مونولوگ، صدای پشت تلفن و رویارویی دو بازیگر 
است که بعد از مونولوگ کوتاه شخصیت مه یار با رویایش که نقطه ی 
قوت کار هست آغاز می شود و با خیال پردازی او  از رویارویی دوباره اش 

با الله ادامه می یابد.
امکان های هر بار تماس با الله، قرار گذاشتن با او و دیدارشان در کافه، 

چهار پرده ی این نمایش را رقم می زند. 
در این چهار پرده، شخصیت الله بی تفاوت، عصبانی، بخشنده و عاصی 
در کنار شخصیت منفعل و گوشه گیر مه یار ظاهر می شود. قرار است 
رابطه ای که از طرف مه یار با ناپدید شدن یک باره اش قطع شده حاال با 

جواب مثبت الله از سر گرفته شود.
آنچه در خوانش متن نمایش نامه نمود دارد کسالت باری آن است؛ 
کسالتی که در تکرار پرده های یک نواخت با دیالوگ هایی یکسان دامن گیر 
آن می شود هرچند در جاهایی تغییراتی جزیی دارد. تمام این ویژگی ها 
از نمایش نامه ی »خواب خیس ماهی« یک کار دم دستی نه برای اجرا که 
برای تمرین می سازد. نمایشی که می توانست از ظرفیت های خیال پردازی 
استفاده ای مناسب ببرد و عشقی از این نوع را گویاتر به تصویر بکشد اما 
می شود به این امکان هم فکر کرد که در کارگردانی چنین متنی قدرت 

درام بخشی هم می تواند از آن اثری زنده و پویا ارائه دهد.
این نمایش نامه به مدت سه هفته است که به کارگردانی محمدحسین 
خاکسارپور در سالن پالتوی فرهنگ سرای سیرجان به روی صحنه رفته و 
سجاد حیدری فرد، فرزان صالحی، بهار ارواحی و فیروزه شیخ کرمی در آن 
به ایفای نقش پرداخته اند. شاید یکی از دلیل های انتخاب این متن برای 
اجرا؛ بازی گرفتن از بازیگرانی هست که بنا به گفته ی کارگردان اجراهای 
نخست خود را روی صحنه تجربه می کنند و تجربه ای که با توجه به 

برداشت های خود از متن و بدون اعمال کارگردانی بوده است.
شاید بشود گفت کار اجرا در نمایش نامه ی خواب خیس ماهی بر متن 
می چربد هرچند در همین وضعیت هم می شد با گریم  مناسب بازیگران، 
چرخش تناوبی نقش  زن و مرد یا اجتناب از تغییر بازیگران در طول 
نمایش، پوشش ِدر خدمت متن و صحنه آرایی حساب شده تا حدودی 

از رخوت این خواب کاست اما آن طور که باید مورد توجه نبوده است.
از آن جا که در سال های اخیر روح تازه ای به سالن های اجرای تئاتر 
دمیده شده و اجرای تئاتری چون این حیوان شگفت انگیز  که چند روزی 
از اجرای آن می گذرد توقع مخاطبان را باال برده و نمی شود با این توجیه 
که ظرفیت تئاتر سیرجان بیشتر از این نیست ضعف کار را پوشاند اما در 
این نمایش به خصوص انتظار بیشتر از بازیگران برای پویایی بخشی به این 
متن که ژنتیک سرد و خنثایی دارد و در نهایت فقط می تواند پیامی برای 

الله از طرف مه یار باشد، به دور از انصاف است.
* منتقد

فاطمه محمودآبادی

علی سوند رومی فاطمـه محمودآبـادی؛ روانشـناس: یکـی از راهکار هـای 
بسـیار مهم برای کنتـر ل و جلوگیـری از خشـونت های 
کامـی، باال بـردن سـطح آگاهـی خانواده هـا و ایجـاد 
برنامه هـای مشـورت دهی بـرای زنـان و مـردان اسـت.

علـی سـوند رومی؛جامعه شـناس: 
مـا بایـد دیگـران را کنتـرل نکنیـم 
بـا  روابط مـان  در  کنیـم  سـعی  و 
دیگـران تغییـر ایجـاد کنیـم چـون 
میل به کنتـرل حق انتخـاب از آن ها 
اگـر  موضـوع  ایـن  و  می گیـرد  را 
بـا هیجـان باشـد باعـث خشـونت 

می شـود. بیمارگونـه 



برخورد پراید با ستون پل
و نجات 4 مصدوم توسط آتش نشانان

نشانی  روابط عمومی سازمان آتش  گزارش  به  گروه حوادث: 
وخدمات ایمنی شهرداری سیرجان هفته گذشته برخورد یک 
با ستون پل به سامانه 125 اطالع داده شد که ستاد  خودرو 
ایستگاه شماره  بالفاصله آتش نشانان  فرماندهی آتش نشانی 
2 را به پل انتهای بلوار عباسپور )شهرک صنعتی( کمربندی 

اعزام کرد.
الیاس میرشکارپور، فرمانده این عملیات بیان کرد:  4 سرنشین این 
خودرو توسط عوامل اورژانس بازدید، مصدومان خارج و به بیمارستان 
انتقال داده شدند. وی تشریح کرد: برق خودرو قطع و مسیر جاده 
داده شد.  عبوری هشدار  به خودروهای  آتش نشانی  فالشرها  توسط 
پورا...داد، جواد موسایی  اظهار داشت: حسین  پایان  در  میرشکارپور 
پور، حسن شهابی، فرهاد ناظری پرسنل شرکت کننده در این عملیات 

بودند. 

کشف پیکان سرقتی در نجف شهر
گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان گفت: یک دستگاه سواری 
پیکان سرقت شده توسط ماموران کالنتری نجف شهر کشف شد. 
سرهنگ محمدرضا ایران  نژاد در تشریح این خبر گفت: ماموران کالنتری 
نجف شهر هنگام گشت زنی به یک دستگاه سواری پیکان مشکوک و در 
اجرای استعالم از سامانه پلیس آگاهی، مشخص شد این خودرو سرقتی 

است.

عالئم و نشانه های
مسمومیت با منواکسیدکربن

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
واسطه  به  مونوکسیدکربن  با  مسمومیت  سیرجان  شهرداری 
وسایلی همچون بخاری، پیک نیک، آب گرمکن و ... تولید و 

بیشتر در فصول سرد سال دیده  می شود.
اگر سیستم گرمایشی دچار نقص باشد یا از آن به درستی استفاده 
نشود، میزان مونوکسیدکربن ممکن است افزایش یابد که مسمویت 
فرد یا افرادی که در آن محیط و نزدیکی قرار دارند را به همراه دارد. 
منواکسیدکربن در غلظت پایین باعث خواب آلودگی، خستگی، سردرد، 
سرگیجه، تاري دید، ضعف و بی حالی، تهوع و گاهی استفراغ می شود و 
در غلظت هاي باالتر باعث خفگی و در نهایت مرگ می شود. استنشاق 
منواکسیدکربن باعث کوري، اختالالت عصبی، صدمات مغزي، از کار 

افتادن و فلج شدن یکی از اندام ها و در نهایت مرگ می شود.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

ترافیکی  رزمایش  خبر:  گروه 
با  استان  پلیس راه  زمستانه 
انتظامی  نیروی  فرمانده  حضور 
استان و معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری  و جمعی از 
مسئوالن پنجشنبه هفته گذشته 

آغاز شد.
به گزارش معاونت اجتماعی نیروی 
پلیس راه  زمستانه  طرح  انتظامی، 

رده های  همکاری  با  کرمان  استان 
پایان  تا  و  آغاز  امدادی  و  خدماتی 
این  دارد.  ادامه  جاری  سال  اسفند 
طرح  به صورت نمادین و با حضور 
در  رسانه ها  و  مسئوالن  از  جمعی 
محور  در  واقع  سرخ  خانه  گردنه 

بردسیر به سیرجان آغاز شد.
تیم های عمل کننده امدادی، اورژانس، 
اداره راه و شهرسازی و سایر نهادهای 

ذیربط با اجرای مانور، میزان آمادگی 
و توانایی خود را در امدادرسانی جاده 
ای، کنترل محورها و ارایه خدمات به 

مردم به نمایش گذاشتند.
این طرح با برگزاری مانوری توسط 
خدمات رسان  مرتبط  دستگاه های 
سرخ  خانه  گدار  محل  در  جاده ای 
کرمان  به  بردسیر  محور  در  واقع 

آغاز شد.

گروه خبر: مراسم معارفه و تودیع 
راهنمایی ورانندگی  پلیس  رئیس 
پلیس  رئیس  حضور  با  سیرجان  
جمعه،  امام  کرمان،  استان  راهور 
از  جمعی  و  فرمانداری  سرپرست 
مسئوالن هفته گذشته برگزار شد.

شهرستان  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
سیرجان در این مراسم ضمن تقدیر از 
خدمات سرهنگ حسن ساالری رئیس 
سیرجان  رانندگی  و  راهنمایی  سابق 
نیرو های  از  ساالری  سرهنگ  گفت: 
با تالش خود  که  بود  متعهد  و  خوب 
ارتقای خدمات پلیس راهور به  سبب 
شهروندان و کاهش مرگ و میر بر اثر 
سهراب  شد.  شهری  درون  تصادفات 
با  ساالری  افزود: سرهنگ  بهاءالدینی 
خدمات و اقدامات ارزشمند خود باعث 

رفع دغدغه های شهروندان و مسئوالن 
در حوزه کاری مربوطه شد و سرهنگ 
دوم امین پاک ایزدی به عنوان رییس 

راهنمایی و رانندگی سیرجان معرفی 
که برای او آرزوی توفیق داریم.

رئیس پلیس راهور استان در حاشیه 

اقدامات  از  یکی  گفت:  مراسم  این 
بسیار مهمی که برای توسعه فرهنگ 
دارای  کرمان  استان  در  ترافیک 
نمونه  شهر  معرفی  است،  اهمیت 
سیرجان  و  است  استان  ترافیکی 
این  کسب  برای  شهر  مستعدترین 
استان و حتی کشور است.  عنوان در 
سرهنگ یوسف نجفی در ادامه افزود: 
سیرجان  تبدیل  نهاد  این  چشم انداز 
و  استان  در  ترافیکی  نمونه  الگوی  به 
کشور با توجه به ظرفیت های موجود 
آن است و البته در این راستا همدلی 
را  ذیربط  نهاد های  تمامی  همکاری  و 
می طلبد و در گام اول باید شهروندان 
آگاه  طرح  این  اجرای  مزیت های  از 
آن  اصول  رعایت  به  ملزم  را  خود  و 

بدانند.

انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
سیرجان از دستگیری سارق احشام 
این شهرستان در  از سرقت در  پس 

هفته گذشته خبر داد.
در  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
مرکز  اعالم  برابر  این خبر گفت:  تشریح 
یک  بر  مبنی   ۱۱0 پلیسی  فوریت های 
صورت  به  موضوع  احشام  سرقت  مورد 
ویژه در دستور کار ماموران  انتظامی قرار 

گرفت.
وی بیان داشت: طی هماهنگی به عمل 
با مقام قضائی بالفاصله طرح مهار  آمده 
انجام، و با عکس العمل به موقع ماموران 
در یک تعقیب و گریز کوتاه پلیسی سارق 

دستگیر شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهم 
جهت سیر مراحل قانونی به یگان انتظامی 
داللت که در تحقیقات فنی و تخصصی 
و ۳0  فقره سرقت   به ۱0  آمده  به عمل 
راس احشام اعتراف کرد. وی اضافه کرد: 
متهم در بازجویی های تکمیلی به 4 فقره 

سرقت از داخل خودروها، ۳ فقره سرقت 
تعقیب اعتراف کرد. همچنین از مخفیگاه 
فرد 4۵0 کیلوگرم گوشت ذبح شده کشف 
شد. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
در پایان به دامداران توصیه کرد: در محل 
نگهداری احشام از موانع فیزیکی از جمله 
سیم خاردار و دوربین مداربسته استفاده و 
از افشای اطالعات محل دامداری به افراد 

غریبه خودداری کنند.

مجید جاللی
امیدوار به آینده

مسئوالن  رضایت  عدم  عباسپور:  مهدی 
گل گهر  فوتبال  تیم  هواداران  بخصوص  و 
ضعیف  نتایج  کسب  پی  در  وینگوبگوویچ  از 
مرد کروات شد،  اخراج  باعث  برتر،  لیگ  در 
آن ها بر این باور بودند دیگر کاری از وینگو 
بر نمی آید، بنابراین با این تغییر، مجید جاللی که سابقه نسبتا 
بحران  از  را  تیم  تا  از سیرجان درآورد  دارد سر  قبولی  قابل 
نجات دهد هر چند جاللی مرد سرد و گرم کشیده فوتبال 
سیرجان  در  کار  که  نمی کرد  هم  را  فکرش  شاید  ولی  بوده 
تیم  باشد. هر چند  داشت سخت تر  در ذهن  آنچه  از  بیشتر 
و  پورغالمی  آمدن  و  مربی  تغییر  شوک  با  توانسته  جاللی 
کوچک زاده هماهنگی بیشتری را بدست بیاورد و این موضوع 
پرسپولیس  پرمهره  تیم  مقابل  بخصوص  اخیر  بازی های  در 
قابل لمس بود ولی آقا معلم هنوز نتوانسته خواسته هواداران 
اول  در  بی کیفیت  بازیکنان  خرید  متاسفانه  کند.  برآورده  را 
اعالم  به  توجه  با  و  کرده،  برای جاللی سخت  را  کار  فصل، 
رسانه ها، نزدیک به هشت بازیکن به نوعی از تیم کنار گذاشته 
شدند که نشان می دهد جاللی برای پیاده کردن برنامه هایش 
در زمین ابزاری ندارد، که می طلبد مسئوالن باشگاه و کادر 
فنی برای خرید بازیکنان جدید به خصوص خارجی ها دقت 

بیشتری کنند تا دوباره کاله قدیمی به سرمان نرود.
نکته آخر اینکه تیم فوتبال گل گهر در حال یک پوست اندازی 
اجازه  فنی  کادر  از  خود  حمایت  با  هواداران  باید  که  است 
دهند تا تغییرات مد نظر مربی صورت گیرد وجاللی بتواند با 
امیدواری نسبت به آینده تیم را در لیگ حفظ کند البته با 

توجه به پتانسیل تیم این کار شدنی است. 
* فعال ورزشی

با حضور فرمانده انتظامی استان و معاونت سیاسی استانداری:یادداشت

رزمایش ترافیکی زمستانه پلیس راه آغاز شد 

در معارفه و تودیع رئیس راهنمایی و رانندگی سیرجان مطرح شد؛
سیرجان مستعد معرفی شهر نمونه ترافیکی استان است

فرمانده نیروی انتظامی سیرجان خبر داد:
دستگیری سارق احشام
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 بگویید تعزیرات بیشتر فعال شود، بعضی مغازه ها انصاف دارند 
ولی بعضی ها ندارند. نسبت به کرایه تاکسی ها و آژانس ها بیشتر 
بنزین شان  سهمیه  اینکه  به  توجه  با  چون  کنید،  اطالع رسانی 

مشخص شده نباید کرایه را باال ببرند. ممنون ۱7۳۹
 از این چندرغاز پولی که دولت بابت یارانه و کمک معیشتی 
به حساب مان واریز می کند نمی دانیم خوشحال باشیم یا به حال 
گران  برابر  چند  و  چندین  چیز  همه  چون  کنیم  گریه  خودمان 
دریای  در  کوچکی ست  قطره ی  گرانی ها  برابر  در  پول  این  شده، 
را پرداخت نمی کردند  این پول  پرتالطم گرانی ها. پس ای کاش 
ولی قیمت ها را سروسامان می دادند و یا به عبارتی افزایش قیمت 
کاسه  کردند،  بیچاره مان  احمدی نژاد  و  روحانی  دولت  نداشتیم. 

گدایی دست مان دادند. 0۱۱4
 در فصل زمستان و سرما گاهی کپسول گاز در روستاها کم 

است، مسئوالن شرکت گاز به فکر مردم در زمستان باشند.
 چرا باید برای تهیه یک کارت سوخت این قدر حیران بشویم، 
همه ی مدارک  ماشینم را داده ام اما هنوز کارت سوختم نیامده 

است.   6۵87   
 برای ترمیم و کشیدن دندانهایم به کلینیک سالمت دانشکده 
پزشکی خیابان ابن سینا مراجعه کردم سه تا دندان از من کشید 
کسی  چه  نیست  دولتی  اینجا  مگر  گرفت.  پول  هزارتومان   ۲00

نظارت دارد تازه میگن دکترهایش مجوز ندارند. گویینی
 با سالم کاش  آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی فکری 
به حال ترافیک،  بی نظمی و اخالل در عبور و مرور جلوی مدارس 

هنگام تعطیلی می کردند.
 با سالم و تشکر از شما، لطفاً خطاب به مسئوالن بنویسید چرا 
به منطقه بدرآباد نمی رسید؟ نه زمین ورزشی داره نه عابر بانک! 
درحالی که بیشترین شهید و رزمنده شهر از همین منطقه بدرآباد 

بوده  است. 40۵۱
برای  اهالی شهرک آب پشت سیلوی آرد، سال ۹۵   سالم ما 
جدول گذاری وآسفالت به حساب شهرداری پول ریختیم، بعد از دو 

سال االن می گویند جدول گذار نداریم. تکلیف ما چیست؟870۱
 اعضای شورای شهر بر نحوه لکه گیری آسفالت خیابانها توسط 
شهرداری نظارت کنند کیفیت ندارد روز بعد کنده می شوند.شول 
سامان  آپارتمان های  کنار  مفید  شیخ  بلوار  پارک  سالم  با   
که  زیادی  جمعیت  باوجود  دیگر،  مسکونی  منازل  و  مروارید  و 
سرسره  یک  و  ندارد  بازی  وسیله ی  هیچ  می کنند  زندگی  آنجا 
کودک  چند  دیده ایم  بارها  و  است  غیراستاندارد  که  گذاشته اند 
پارک  این  برای  برنامه ای  اگر  افتاده اند.  آن  روی  از  بازی  حین 
اقدام  این سرسره خطرناک  به جمع آوری  نسبت  حداقل  ندارند 

نمایند.۲047
بنزین   فجیع  بسیار  گرانی  با  که  برسانید  مسئوالن  به گوش   
و  پایین هست  بنده که مدل موتورسیکلتم  افرادی مثل  تکلیف 
به آن کارت سوخت نمیدن چیست؟ شما قضاوت کنید ما با این 

گرانی چگونه زندگی کنیم؟ ۹۱۲6
 از شهردار محترم خواهشمندیم فکري برای روشنایی بهشت 
رضا بردارند، غروب که مي شود هیچ کجا دیدي ندارد و چند نفر 
به دلیل تاریکی داخل قبرهایي که جدید کنده شده اند افتادند. 

حداقل روشنایی خیابون های آنجا را تأمین کنید.

ویژه

 تشکیل کمیته علمی پژوهشی مرکز حوادث سیرجان 
  نسیم امید: نبی ا... حیدرپور رئیس مرکز فوریت های اورژانس 
۱۱۵ سیرجان از تشکیل کمیته علمی پژوهشی مرکز حوادث 
سیرجان به مناسبت فرارسیدن روز پژوهش خبرداد. به گزارش 
روابط عمومی مرکز فوریت های اورژانس۱۱۵، وی با بیان اینکه 
پیش  اورژانس  حوزه  پژوهش های  از  حمایت  در  کمیته  این 
بیمارستانی تشکیل شده است، گفت: با توجه به پیشرفت هاي 

روزافزون علوم پزشکي و ارتقاء کمي و کیفي پژوهش هاي علوم پزشکي استفاده از اعتبارات 
پژوهشی دانشکده جهت به ثمر رسیدن پژوهش های مرتبط با اورژانس پیش بیمارستانی 

مطرح و بررسی شد.

آموزش مهارت به کارجویان
استانداری: محمدجواد فدائی، استاندار کرمان 

دانش  کسب  مقوله  دو  فرهنگ سازی  با  باید  گفت: 
آموزش  با  و  کنیم  جدا  یکدیگر  از  را  حرفه آموزی  و 
آموزش  به  را  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  فرهنگی، 
ادامه گفت:  حرفه و کارجویی تشویق کنیم. وی در 
وضعیت بیکاری در استان از متوسط کشوری بهتر است اما به هر حال 
کرمان نیز مشکالت زیادی در ایجاد اشتغال دارد و متاسفانه جدیتی در 
سازمان فنی و حرفه ای استان کرمان برای آموزش مهارت ها به کارجویان 
نهاد  این  سوی  از  آینده  در  خوبی  تحوالت  شاهد  امیدوارم  و  نمی بینیم 

باشیم.

به دنبال رفع مشکالت جامعه عشایری شهرستان هستیم
سیرجان خبر: کارگروه امور عشایری شهرستان با حضور مدیرکل 
امورعشایری استان و جمعی از مسئوالن شهرستان سیرجان برگزار 
شد. سرپرست فرمانداری سیرجان گفت: با تمام توان در جهت رفع 
مسائل و مشکالت جامعه عشایری تالش خواهیم کرد تا این قشر 
موثر و مهم جامعه بتوانند نقش موثری در خودکفایی و توسعه میهن 
عزیزمان داشته باشند. بهاالدینی سرپرست فرمانداری جامعه عشایری 
را یک جامعه مولد و پرتالش خواند و گفت: قشر زحمتکش عشایر همواره در تمامی مقاطع 
حساس تاریخ پابه پای نظام جمهوری اسالمی قدم برداشته و شهدای بسیاری از این قشر خود 

گواه این مدعاست.

زیر پا گذاشتن ارزش دانش با مدرک گرایی
ایرنا: اوسط هاشمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور در دیدار با کارکنان و مربیان آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
استان کرمان با بیان اینکه ارزش دانش را با مدرک گرایی زیرپا 
گذاشتیم گفت:دستاوردهای ما باید مهارت خودباوری و خوداتکایی 
را آموزش دهیم. وی افزود: هر جا سخن از اشتغال به میان می آید؛ 

پرچمدار، آموزش فنی و حرفه ای کشور است و این نگاه ملت و حکومت به این دیدگاه نیازمند 
زمان است زیرا هیچ گاه شایستگی در حرفه آموزی را به فرزندان خود نیاموختیم و یکی از 
راه های مهم برای برون رفت از ابرچالش بیکاری روی آوردن به توانایی افراد است. رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای با اشاره به ورود فنی وحرفه ای به مدارس برای آموزش های 

مهارتی گفت: این مهم یک ضرورت ملی است که باید به آن توجه ویژه شود.
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جهانگیری، طی بیانیه کوتاه
پس از اتمام ثبت نام انتخابات مجلس مطرح کرد: 

توجه مردم به زوایای رفتاری نامزدها
نسیم امید: ثبت نام داوطلبان نمایندگی 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
هفته گذشته به پایان رسید. در سیرجان 
روز  در  قوس   و  با کش  سرشناس  افراد 
آخر برای ثبت نام در فرمانداری سیرجان 
اصالح طلبان  از  بسیاری  شدند.  حاضر 
بار  جهانگیری  ابراهیم  بودند  امیدوار 
دیگر از حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر 
کاندیدا شود و تا روز پایانی خبرهای ضد و نقیضی از آمدن وی به گوش می رسید 

تا اینکه قطار ثبت نام انتخابات به پایان رسید و ابراهیم جهانگیری نیامد.
پس از آن او طی یک بیانیه  کوتاه از مردم عذرخواهی و دلیل نیامدنش را به دالیل 

متعددی مربوط دانست. 
ثبت نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شامگاه روز شنبه مورخ ۱6 
آذرماه به اتمام رسید. جمعی که در خود توانایی نقش آفرینی در این نهاد مهم 
قانون گذاری و نظارتی را می دیدند سر از پا نشناخته و برای ثبت نام پا به عرصه 

خدمت گذاشتند.
تا اینکه مردم در انتخاب فردی اصلح بتوانند با بررسی بیشتر گزینه ی مناسب 
را انتخاب نمایند. گرچه بعضی ها در شیوه ثبت نام هم از روش های مردم فریبانه 
استفاده کردند و قطعا مردم آگاهند و در انتخاب اصلح به همه زوایای رفتاری  و 

عملکردی کاندیدا نظر دارند.
در روزهای گذشته بنده نیز همچون دوره قبل مورد لطف و عنایت جمعی از مردم 
و سیاسیون بعضی از شهرستان های استان کرمان از جمله سیرجان و بردسیر برای 
ثبت نام قرار گرفتم، از این رو به رسم ادب و قدرشناسی برخود الزم دیدم که از این 
همه ابراز محبت و حسن نظر سپاسگزاری کرده و این سرمایه ی بزرگ اجتماعی که 
به لطف خداوند و همت مردم آن خطه، نصیب بنده حقیر گردیده را شکرگزار باشم.
صادقانه عرض کنم که در این کسوت به دالئل متعددی که اکنون زمان بازگو 
کردن آن ها نیست توفیق خدمت یار نبود. قطعا در هرکجا باشم با تمام وجود 

در خدمتم.  
من ا... توفیق
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عبور از بحران 
سال هاست در انتخابات نه به امید بهبود امور بلکه چنان که 
رایج شده از سر ترس و برای پیشگیری از بدتر شدن اوضاع، 

سیاست ورزی می کنیم و دست به انتخاب می زنیم. 
دولت ها و مجالس برآمده از ترس ونومیدی مردم نیز کارآمد 
نیستند و  نیز متناظر با اوضاع زمانه که همواره بحرانی شده است 
تصمیم می گیرند و یا تصمیمات خویش را   توجیه می کنند و تصمیمات برآمده 
از بحران مانند گران کردن بنزین متاسفانه بحران ها را تشدید و شعله ور می کند.  
بنابراین جامعه ای که در شرایط بحران و براساس اضطرار زیست می کند و اداره 
می شود دچار شوربختی و رنج دائمی است و روز خوش نمی بیند مگر اینکه از 

بحران عبور کند و به شرایط  نرمال برسد.
به تصور من مهمترین آن ها اصالح  و  الزاماتی دارد  از بحران  بدیهی ست عبور 
سیاست خارجی و رفع تحریم هاست، واال تا تحریم  برقرار باشد ناپایداری و بیماری 
اقتصادی پایدار است، لذا اگر قرار است رای بدهیم باید به کسی رای دهیم که 

نسبت به رفع تحریم ها موضع شفاف داشته باشد.
شهسوار صادقی

ستون آخــر
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