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تیترها

در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مطرح شد: 

اشتغال جوانان
در رأس پیگیری مسئوالن قرارگیرد
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خالی بودن نقش تحصیلکرده ها در جامعه
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  آخـــر  6

در پی بارندگی هفته گذشته رخ داد؛ 

معضل آب گرفتگی معابر
نیاز به توجه دارد

  خبـــر  2  جـامعه  3

جواد عباسلو، نامزد رد صالحیت شده:

مستندات رد صالحیت
را ارائه نکردند

  جامعه  3

ورزش  4

نژادحیدری؛ عضو هیأت رئیسه شورای اصالح طلبان استان :

جمع بندی
بعد از اعالم نظر شورای نگهبان

فرمانده سپاه ثارا... در جمع هیات های نظارت استان:

اگر تمهیدات الزم اندیشیده نشود 
مجددا مجلسی همانند مجلس کنونی 

تشکیل می شود
  جـامعه  3

محسن نیک ورز، دادستان  عمومی و انقالب سیرجان:

 تبلیغات انتخاباتی زودهنگام در فضای مجازی تخلف است

با موضوع  امور جوانان شهرستان سیرجان  جلسه ستاد ساماندهی  گروه خبر: 
مشارکت های اجتماعی، اشتغال و آسیب های اجتماعی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه سیرجان؛ جلسه ستاد ساماندهی امور 
جوانان شهرستان سیرجان با محوریت مشارکت های اجتماعی و ایجاد اشتغال  به 
ریاست سرپرست فرمانداری ویژه و با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان، مدیران 
اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری  نهادها و کارشناسان دستگاههای  ادارات، 

برگزار شد...

افراد  و جسمی  نقش مهمی در سالمت روحی  گروه ورزش: ورزش   
و پویایی جامعه دارد. توجه به ورزش جوانان امری مهم و ضروری به 
حساب می آید چراکه توجه به ورزش جوانان و حضور آنها در فعالیت 

های ورزشی سبب سالمت جامعه و ایجاد نشاط و امیدواری در جوانان 
خواهد شد، بنابراین الزم است تا مسئوالن نگاه ویژه ای به این مقوله مهم 
داشته و با برنامه ریزی صحیح، مشکالت و معضالت ورزشی جوانان را 

برطرف کنند. این روزها گهر زمین در بحث ورزش فوتسال ورود کرده و 
سعی بر این دارد که سیرجان را به پایلوت فوتسال استان تبدیل کند و 

در این راستا یک تیم در لیگ یک دارد و با توجه به ...

امروز،  جهان  در  رسانی:  اطالع 
بخش حمل و نقل از جمله بخش هاي 
زیربنایي اقتصاد هر جامعه است که 
عالوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند 
توسعه اقتصادي، خود نیز در جریان 
توسعه دچار تغییر و تحول مي شود. 
ایران  2۶ آذر، روز ملی حمل و نقل 

است. تعیین این روز به این مناسبت 
در سال 13۷۶ به پیشنهاد وزارت راه 
با  جامعه  آگاه سازی  برای  و  ترابری  و 
نقل در  و  و جایگاه بخش حمل  نقش 
اقتصاد ایران، از سوی شورای فرهنگ 
به  گرفت.  صورت  کشور  عمومی 
مناسبت روز حمل نقل جاده ای انجمن 
صنفی کامیون داران حمل و نقل جاده 
مسئوالن  حضور  با  شهرستان  ای 
شرکت  و  کامیون داران  و  شهرستان 
های حمل و نقلی مراسمی برگزار کرد.

سیرجان  در  نقل  و  حمل  کمیته 
تشکیل شده است

علیرضا رضایی، رئیس اداره حمل و نقل 
جاده ای شهرستان سیرجان در این جلسه 
ابتدا روز 26 آذر را به همه  بیان کرد: در 
رانندگان تبریک می گویم و بیان کنم که 
زمان  از  کشور  در  نقل  و  حمل  سیستم 
جنگ که مهمات و ادوات جنگی حمل می 
کردند دارای اهمیت است. وی با بیان اینکه 
در این جلسات باید نیمه پر لیوان را دید 
گفت: سیرجان پتانسیل مهم و ارزشمندی 
دارد که ما خوب نتوانستیم از آن بهره ببریم 
و در همین راستا کمیته حمل و نقل در 
بحث  در  است که  سیرجان تشکیل شده 
در  ساماندهی  رفاهی  و  خدماتی  مجتمع 

کنار رانندگان باشند. 

مسئوالن، انجمن های صنفی را تنها 
نگذارند

صنف  رئیس  نژاد،  اسماعیل  ا...  روح 
هیات  عضو  و  شهرستان  داران  کامیون 
در  کشور  کل  کامیون داران  کانون  مدیره 
و  رانندگان  کرد:  بیان  برنامه  این  ابتدای 
کامیون داران باعرضه سرمایه مالی وسیله 
نقلیه و کار مفید خود به عنوان عوامل اصلی 
و تاثیرگذار حمل ونقل شناخته می شوند که 
باید حفظ، تقویت و رشد این پشتوانه های 
نظر  مد  ملی  اقتصاد  همیشگی  و  استوار 
برنامه  و  مسئوالن  همه جانبه  و  مستمر 
ریزان حمل  و نقل کشور و هدف اساسی 
و راهبردی تشکل های حمل ونقل باشد. وی 
ادامه داد: در همه جای کشور سیرجان را 
شهر کامیون پرور می دانند اما با توجه به 
خدماتی که از سمت مدیران گل گهر برای 
کامیون داران می شود، مشکل آن برطرف 
نمی شود. وی ادامه داد: مدیران محترم به 
انجمن های صنفی بهاء بدهند که بازوهای 

توانمند حمل و نقل هستند.

اسماعیل نژاد با بیان اینکه حمل و نقل 
جاده ای حامی تولید ملی است، ادامه داد: 
این انجمن ها نقطه اتصال مردم و مسئوالن 
هستند چون در شرایط سخت در کنار آنها 
هستند و تالش می کنیم از این افراد در 
تصمیم گیری ها حوزه حمل و نقل استفاده 

کنیم.
اینکه  بیان  با  کامیون داران  رئیس صنف 
انجمن های صنفی را تنها نگذارید، افزود: 
این شهر بیش از 7 هزار راننده دارد و ما 
تا زمانی که شرایط سخت جاده ای را طی 

نکنیم شرایط آن ها را درک نمی کنیم. 
وی در ادامه به مشکالت رانندگان اشاره 
کرد وگفت: رانندگان برای بارگیری به یک 
سیستم نوبت دهی، مکان رفاهی بهداشتی 
های  کامیون  به  باردهی  از   جلوگیری  و 
بدون بارنامه نیاز دارند و همچنین نظارت 
در  ونقل  حمل  های  بنگاه  بیشترصاحبان 
جهت آموزش نیروهای زیر مجموعه خود 
را  رانندگان  گذاشتن  احترام  جهت  در 
خواستار شد و شرکت های حمل و نقل و 

رانندگان باید در تعامل باشند و نه در تقابل 
با هم. 

حاضر  حال  در  داد:  ادامه  نژاد  اسماعیل 
 30 مساحت  به  زمین  یک  شدیم  موفق 
هکتار را برای رانندگان خریداری کنیم و 
صندوق کارگشایی حمل و نقل رانندگان را 
در نظر داریم که بتوانیم وام قرض الحسنه 

به آنها بدهیم. 

استفاده از نرم افزارهای روز دنیا 
پشتیبانی  مدیر  فریدونی،  جواد  دکتر 
نیز  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  مجتمع 

بیانات رهبر شروع می کنم  با  بیان کرد: 
باید جز درد بیماری  که فرمودند: »بیمار 
دیگر هیچ دغدغه ای نداشته باشد« و من 
توصیه ام به همکاران در خصوص رانندگان 

این است که راننده جز دغدغه حمل و نقل 
ادامه  باشد. وی  بار رنج دیگری نداشته  و 
برای حل مشکالت  داد: 48 هکتار زمین 
رانندگان در نظر گرفته شد و طراحی آن 
انجام شده است که تا 5 سال آینده به بهره 
ایجاد خدمات  برای  اما  رسد،  برداری می 
کرد.  استفاده  کننده  مصرف  از  باید  بهتر 
حداکثر  مهم  بسیار  نکته  داد:  ادامه  وی 

از نرم افزارهای روز دنیا استفاده شود و 
رانندگان ساعت ها برای گرفتن حواله و 

بارنامه در صف نباشند. 

صنعت  یک  دنیا  در  نقل  و  حمل   
شناخته می شوند

محمدصادق عباسی، مدیرعامل شرکت 
داشت:  بیان  مراسم  ادامه  در  گسترش 
حمل و نقل دو بازو دارد یکی رانندگان 
نقل  و  حمل  های  شرکت  ودیگری 
عنوان یک صنعت  به  دنیا  در  و  هستند 
شناخته می شوند اما در کشور ما بیشتر 
به عنوان یک کار خدماتی محسوب می 
که  موضوعی  افزود:  ادامه  در  شوند. وی 
هایمان در  افزایش شعبه  به  توجه  با  ما 
استفاده  فکر  به  را  ما  شهر   10 از  بیش 
استفاده کنیم  بار  ایران  یکپارچه  سامانه 

و با تغییراتی در سیستم مشکالت حمل 
و نقل رانندگان را برطرف کنیم به نوعی 
راننده  ایستادن  صف  به  نیاز  دیگر  که 

برای بارنامه یا حواله نیست.
از  مراسم  این  پایان  در  است  گفتنی   
به  که  پیشکسوتان  و  رانندگان  برخی 
نوعی در این راستا همکاری های زیادی 
بعمل  تجلیل  و  تقدیر  بودند  داده  انجام 

آمد.

در مراسم انجمن کامیون داران شهرستان به مناسبت روز حمل و نقل جاده ای مطرح شد؛

حمل ونقل جاده ای حامی تولید ملی است

ـــس  ـــژاد رئی ـــماعیل ن روح اهلل اس
ــداران  ــی کامیونـ ــن صنفـ انجمـ
شهرســـتان و عضـــو هیئـــت 
ــداران  ــون کامیونـ ــره کانـ مدیـ
ــرای  ــدگان بـ ــور: راننـ کل کشـ
بارگیـــری بـــه یـــک سیســـتم 
نوبـــت دهـــی، مـــکان رفاهـــی 
از  جلوگیـــری  و  بهداشـــتی 
ــای  ــون هـ ــه کامیـ ــی بـ باردهـ
ــد  ــاز دارنـ ــه نیـ ــدون بارنامـ بـ
و همچنیـــن نظـــارت بیشـــتر 
ــل  ــل ونقـ ــای حمـ ــگاه هـ بنـ
ــا  ــه هـ ــن بارنامـ ــرای گرفتـ بـ

ــت. اسـ

یـــک مقـــام ارشـــد حمـــل و 
ـــار  ـــت: ۴۸هکت ـــر گف ـــل گل گه نق
ــداران   ــهرک کامیونـ ــن شـ زمیـ
شهرســـتان حداکثرتـــا ۵ســـال 
اینـــده بـــه بهـــره بـــرداری 

خواهدرســـید



 نسیـم امیدخبـرگزارش

مورد  فضاهای  از  یکی  گروه خبر: فضای مجازی 
توجه داوطلبان انتخاباتی است که در چند هفته 
کاندیداهای  تبلیغات  مستقیم  صورت  به  اخیر 
برخی  حتی  و  است  شده  آغاز  آن  در  احتمالی 
افراد هم با عنوان فعال رسانه ای، فعال سیاسی، 
مختلف  گروه های  در  اجتماعی  اقتصادی، 
فضاها  سایر  و  اینستاگرام  تلگرام،  واتساپ، 
از  و غیرمستقیم  به حمایت های مستقیم  اقدام 

کاندیداهای مورد نظر خود دارند.
انقالب شهرستان  محسن نیک ورز، دادستان عمومی 

در  تبلیغات  برخی  پیرامون  امید،  نسیم  با  گفتگو  در 
از مهلت  نامزدها خارج  تبلیغات  فضای مجازی گفت: 
با  انتخابات تخلف محسوب می شود که  برای  قانونی 
ارائه مستندات به مراجع قضایی با آن برخورد می شود. 
بازرسی  هیات  قانون  طبق  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
شود  اعالم   ما  به  دیگر  مراجع  طریق  از  و  انتخابات 
پایان  انجام می شود. وی در  برخورد الزم  و  رسیدگی 
گفت: هرگونه فعالیت تبلیغات داوطلبان خارج از مهلت 
مقرر جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات درجه 

شش قانون مجازات اسالمی محکوم می شود.

فرمانداری  سرپرست  خبر:  گروه 
خصوص  در  شهرستان  ویژه 
صالحیت  بررسی  وضعیت   آخرین 
اعالم  مجلس  انتخابات  کاندیداهای 
ثبت  زمان  مدت  پایان  از  بعد  کرد: 
دوره  یازدهمین  داوطلبان  از  نام 
اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات 
همزمان با آن از چهار مرجع رسمی 
کشور استعالم های الزم را برای هر 

کدام از داوطلبان انجام داده اند.
سهراب بهاالدینی در ادامه افزود: از 45 
نفر داوطلبی که ثبت نام کردند دو نفر 
و  رد صالحیت  نفر  دو  و  دادند  انصراف 
41 نفر از داوطلبین  در هیئت اجرایی 
با خودداری  تایید صالحیت شدند. وی 
روند  داد:  ادامه  فوق  افراد  بردن  نام  از 
تایید صالحیت به این صورت است که از 
چهار مرجع ثبت احوال، وزارت اطالعات، 

استعالم های  انتظامی  و  مراجع قضایی 
الزم گرفته می شود و نتیجه به شورای 

نظارت شهرستان اعالم می شود. 
رد  داوطلبان  نتیجه  در  داد:  ادامه  وی 
فرصت  زمانی  بازه  یک  شده  صالحیت 
دارند که به هیأت نظارت استان مراجعه 
و شکایت و درخواست رسیدگی مجدد 
در  که  کسانی  همه  آن  بر  عالوه  کنند. 
صالحیت  تأیید  اجرایی  هیأت های 

می شود  جلسه  صورت  نیز  آنان  شدند 
قرار  استان  نظارت  هیأت  اختیار  در  و 
بر  عالوه  نظارت  هیأت های  می گیرند. 
اینکه به شکایت داوطلبان رد صالحیت 
صالحیت  می کنند،  رسیدگی  شده 
تأیید  اجرایی  هیأت های  در  که  افرادی 
نهایتاً  و  می کنند  بررسی  نیز  را  شده 
نتیجه آن را اعالم می کنند و ما نیز به 

متقاضیان و داوطلبان اعالم می کنیم.

ساماندهی  ستاد  جلسه  خبر:  گروه 
با  سیرجان  شهرستان  جوانان  امور 
اجتماعی،  های  مشارکت  موضوع 
اجتماعی  های  آسیب  و  اشتغال 

تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه 
امور  ساماندهی  ستاد  جلسه  سیرجان؛ 
محوریت  با  سیرجان  شهرستان  جوانان 
اشتغال   ایجاد  و  اجتماعی  مشارکت های 
و  ویژه  فرمانداری  سرپرست  ریاست  به 
جوانان،  و  ورزش  اداره  رئیس  حضور  با 
کارشناسان  و  نهادها  ادارات،  مدیران 
اجتماعات  سالن  در  اجرایی  دستگاههای 

فرمانداری برگزار شد.
بهاءالدینی در ابتدای این جلسه با اشاره 
به اهمیت مسائل مربوط به جوانان بر لزوم 
ساماندهی  ستاد  منظم جلسات  برگزاری 
اشتغال  گفت:  و  کرد  تأکید  جوانان  امور 
امور  رأس  در  باید  جامعه  در  جوانان 
مورد پیگیری مسئوالن قرارگیرد، چراکه 
بیکاری و بال تکلیفی قشر جوان می تواند 

آسیب های جدی را بر جامعه وارد کند.
شهرستان  این  که  حالی  در  افزود:  وی   
دلیل  به  اما  دارد  را  اشتغال  باالی  رتبه 
هنوز  مهاجرپذیری  و  ها  مهاجرت  سیل 
هم تقاضای اشتغال باال است و از همین 

جهت  از ادارات عضو ستاد ساماندهی امور 
جوانان می خواهم تا از ظرفیت های خود 
کسب وکار  مناسب  فضاهای  ایجاد  برای 

استفاده کنند.
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  رئیس 
جوان  نسل  داد:امروزه  ادامه  شهرستان 

جامعه با تهدیدهایی از قبیل خطر اعتیاد 
و گرایش به مصرف مواد مخدر، بیکاری ، 
افسردگی و استفاده بیش از حد از شبکه 
های اجتماعی رو به روست،که عدم توجه 
به آن می تواند خسارات جبران ناپذیری 

به وجود آورد.

محسن نیک ورز، دادستان  عمومی و انقالب سیرجان:

 تبلیغات انتخاباتی زودهنگام در فضای مجازی تخلف است

بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه: 

انصراف و رد صالحیت 4 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس

2

جوانان، اشتغال یا تحصیل
در  روشن  آینده ی  عشق  به  جوانان  امید:  نسیم 
شغل  تا  می کنند  تحصیل  عالقه شان  مورد  رشته های 
باشند.  داشته  پیش رو  در  خود  تحصیالت  با  متناسب 
انتخاب شان  مورد  رشته  و  شغل  گرو  در  که  آینده ای 
است اما پس از فارغ التحصیلی شغل مناسب ندارند و 
نمی توانند حاصل دسترنج چندین و چند ساله خود را 

بچشند. 
فرزانه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق است: من و دو 
دنبال  دانشگاه مدتی  از  فارغ التحصیلی  از  بعد  خواهر دیگرم 
در  کار  به  مشغول  نکردیم،  پیدا  اداری  کار  وقتی  بودیم  کار 
 18 به  نزدیک  که  نیست  ما  شدیم. حق  فروشی  لباس  یک 
این  از عمرمان را صرف درس خواندن کنیم و آخرش  سال 
جهت  برنامه ای  و  طرح  هیچ  متاسفانه  بدهیم.  ادامه  را  کار 

اشتغال ما نیست، بیشتر استخدام ها پارتی بازی است.
محمدعلی 35 ساله مکانیک است: در سن 15 سالگی بین 
تصمیم  نهایتا  می کردم،  انتخاب  را  یکی  باید  وکارم  درس 
گرفته ام به حرفه مکانیکی بپردازم، االن نیز توانستم از این 
کار به در آمدهای خوبی برسم اوضاع کار و کاسبی هم خوب 

است.
 مدرک داران بدون مهارت

به  مهارت  و  کار  یادگیری  جای  به  جوانان  چرا  که  این 
امروزه جامعه  که  تکمیلی می روند مشکلی  تحصیالت  سراغ 
سوند  علی  است.  کرده  روبرو  بیکار  تحصیل کردگان  با  را 
می گوید:»  امید«  نسیم   « به  شناسی  جامعه  دکترا  رومی 
این مشکل به صورت پایه ای ایجاد شده است. در حالی که 
اهمیت  دارای  تکمیلی  تحصیالت  و  ارزش  یک  مسئله  حل 
است، ولی موضوعی که در جامعه و نظام آموزشی رخ داد، 
جای  به  یعنی  است  ارزش  جای  به  اهمیت  شدن  جایگزین 
ارزش گذاری روی حل مسئله جامعه را به سمت تحصیالت 

تکمیلی سوق داده ایم .
به  رفته ایم،  تئوریک  علم  سمت  به  ما  می دهد:  ادامه  وی 
سمتی که چه نوع تحصیالت و علمی به درد ما می خورد و 
انبوه تحصیل کردگان و مدرک داران بیکار در نظام  با تولید 

آموزش وپرورش و جامعه روبرو هستیم.
این جامعه شناس معتقد است: تحصیل کردگان ما حاضر به 
انجام کارهای سطح پایین تر هم هستند و دلیل آن که این 
افراد کارهای سطح پایین تر را انجام نمی دهند، عدم توانایی 
این افراد در انجام کار است چون در دانشگاه ها کارگاه عملی 

را نگذرانده اند.
آموزش های  با  مدارسی  شبه  را  دانشگاه ها  رومی  سوند 
مسئله،  حل  سمت  به  باید  علم  گفت:  و  کرد  تعریف  نظری 
و  رفت  پوزیشن  سمت  به  حالی  در  برود  کوشش  و  تالش 
یکسری آدم های پشت میز نشین با مدرک از آن بیرون آمد.

و  دانست  کننده  تولید  و  مولد  را همگی  قبلی  وی جوامع 
را  فرزندانمان  و  ایجاد شود  تغییر  ما  نگرش  در  باید  گفت:  
با مهارت های شغلی سطح پایین جامعه نیز آموزش بدهیم 
بعدا  بدهیم  آموزش  جامعه  کف  کارهای  برای  را  جوانان  و 
به  خواستند  و  دیدند  آموزش  را  اولیه  شغلی  مهارتهای  اگر 

تحصیالت آکادمیک بپردازند.
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گروه خبر: جواد عباسلو در خصوص رد صالحیت شدن خود به 
نسیم امید، گفت: هیئت اجرایی انتخابات به استناد بند 2 ماده 2۸ 
یعنی عدم التزام به نظام جمهوری اسالمی بنده را رد صالحیت 
کرده است که اعتراض خود را طی دو نامه به هیات مرکزی استان 
و هیات اجرایی مرکزی حوزه انتخابیه در فرمانداری تحویل دادم.   
وی در ادامه افزود: همچنین به ستاد انتخابیه شهرستان مراجعه کردم و از 
آقای رضوی، رئیس ستاد انتخابات شهرستان مستندات رد صالحیت خود 
را مطالبه کردم وی در پاسخ به من گفت: هیچگونه مستنداتی وجود ندارد، 
اما در همین حال آقای اسماعیل خواجویی، عضو هیات اجرایی حضور پیدا 
کردند و دلیل را ایشان جویا شدم که گفتند ما رد صالحیت نکردیم که 

برخی از کارمندان آنجا شاهد اظهارات بودند.
عباسلو ادامه داد: معترض رئیس ستاد انتخابات شدم که جواب قانع 
کننده ای ندادند و گفت که تا آخر وقت پنج شنبه مستندات و دلیل را 

اعالم می کنیم که تاکنون هیچگونه پاسخی ندادند.
گفتنی است دکتر زهرا رنجبر، پزشک متخصص و فعال سیاسی اجتماعی 
همسر دکتر جواد عباسلو از نامزدهای ثبت نامی حوزه انتخابیه سیرجان 
و بردسیر است که در این دوره از رقابت های انتخابیه مجلس یازدهم 

حضور دارند.

 به گزارش کانال پیشرو نیوز، 
گویینی،  عرب  محمدرضا 
نامزد رد صالحیت شده دیگر 
در هیات اجرایی شهرستان 
گفته  به  که   بود  سیرجان 
به  نزدیک  یک منبع موثق 
گویینی،  عرب  محمدرضا 
به  او  صالحیت  رد  مراتب 
شده  ابالغ  ایشان  نماینده 
است و 4 روز فرصت دارد که 
اعتراض خود را به هیات نظارت بر انتخابات استان کرمان تحویل دهد. 
گفتنی است در این رابطه و جویا شدن نظر وی چندین مرتبه با او تماس 

گرفته شد اما تلفن همراه او از شبکه خارج بود.

جواد عباسلو، نامزد رد صالحیت شده:
مستندات رد صالحیت را ارائه نکردند

در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مطرح شد: 
اشتغال جوانان در رأس پیگیری مسئوالن قرارگیرد

محمدرضا عرب گویینی، نامزد رد صالحیت شده:
موبایل در دسترس نیست



سردار ابوحمزه فرمانده سپاه ثارا... کرمان
در جمع هیات های نظارت استان کرمان:

اگر تمهیدات الزم اندیشیده نشود مجددا 
مجلسی همانند مجلس کنونی تشکیل می شود

به گزارش گفتار نو به نقل از راه آرمان، سردار غالمعلی ابوحمزه فرمانده 
انتخابات مجلس  بر  ثارا... استان در همایش هیئت های نظارت  سپاه 
شورای اسالمی استان کرمان گفت: یکی از مواردی که باید هیئت های 
اجرایی و نظارت بر انتخابات به آن توجه کنند، انتخاب افراد اصلح است. 
وی افزود: متاسفانه بعضا افرادی وجود دارند که بعد از ورود به مجلس، 
از مسیر منحرف شده و رسالت خود را به خوبی انجام نمی دهند از این 
رو مشکالت فردی، اجتماعی و طایفه ای متعددی را برای خود و کشور 
ایجاد می کند. فرمانده سپاه ثارا.. استان  مطرح کرد: یک نماینده باید 
ویژگی های متناسب با قوانین جمهوری اسالمی داشته باشد، یک نماینده 
در کنار همه الزامات، باید مجموعه ای از نبایدهای قابل رویت و غیرقابل 

رویت را نیز داشته باشد.
سردار ابوحمزه با بیان اینکه در استان کرمان بیش از 350 داوطلب در 
انتخابات مجلس ثبت نام کردند، ابراز داشت: بیشتر این افراد به توصیه 
گروه ها و احزاب سیاسی وارد میدان شده اند و ثبت نام آن ها با میل 

شخصی همراه نبوده که این مسئله خود مغایر قانون است.
وی با بیان اینکه برخی از افراد و احزاب با واگذار کردن پول های نجومی 
نماینده ها را می خرند، ادامه داد: برخی افراد به واسطه حمایت اشخاص، 
صرف هزینه های سرسام آور و تبلیغات گسترده انتخاب می شوند از 
این رو بعد از ورود به مجلس، نماینده منتخب باید مطیع آن ها باشد و 

دریافت مجوزهای گوناگون برای آن ها را تسهیل کند.
فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان با اشاره به مطلب فوق و بیان اینکه 
برخی با دادن وعده و وعید آزادی عمل را از افراد می گیرند، تصریح 
کرد: ناظران بر انتخابات باید به این موارد توجه داشته باشند و از ورود 
افراد فاسد به مجلس ممانعت کنند، از این رو برای جلوگیری از تشکیل 

مجلسی ناکارآمد باید از ابتدا اقدامات الزم صورت گیرد.
سردار ابوحمزه با اشاره به اینکه برخی با دادن امکانات رأی آنان را 
جهت می دهند و بیان اینکه اشخاص از فردی برای حضور در مجلس 
حمایت می کنند تا در زمان نمایندگی مجلس در انتصابات دولتی آنها را 
به کارگیری کنند، یادآور شد: افرادی که از طریق وابستگی به یک حزب 
به مجلس می روند در دوران نمایندگی باید تمام قد از برنامه های حزبی 
خود، اقدامات خوب یا بد حمایت کنند و در مجلس به این طرح ها رای 

دهند.
وی افزود: فساد اخالقی و فکری در تائید صالحیت نامزدها بسیار 
اهمیت دارد چرا که این افراد شرایط الزم برای حضور در مجلس را 

ندارند، نماینده نباید به دنبال رفع مشکالت مادی خود باشد.
الزم  تمهیدات  اگر  داشت:  اذعان  کرمان  استان  ثارا...  سپاه  فرمانده 
اندیشیده نشود مجددا مجلسی همانند مجلس کنونی تشکیل می شود 
که قادر به حل مشکالت کشور نیست از این رو باید دقت فراوانی در 
تائید صالحیت افراد صورت گیرد. وی ادامه داد: کار هیئت نظارت بر 
انتخابات بسیار سخت است، از این رو باید در تائید صالحیت نمایندگان 
دقت الزم را داشته باشد تا امانت مجلس به دست افراد الیق سپرده شود. 
فرمانده سپاه ثارهلل استان کرمان با بیان اینکه در روند برگزاری انتخابات 
و نظارت بر آن باید خدا را در نظر بگیرید و به مصلحت حزب و گروهی 
خاص توجه نکنید، تاکید کرد: امام خمینی)ره( فرمود ما در کشور به 

نمایندگانی نیاز داریم که ادامه دهنده راه شهید مدرس باشند.
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انتخابات  برگزاری  زمان  تا  امید:  نسیم 
روز   ۶0 حدود  اسالمی  شورای  مجلس 
مدت  این  در  اگرچه  است.  باقی مانده 
برخی  فعاالن سیاسی فعالیت خود را آغاز 
کرده اند اما هنوز فضای سیاسی به روزهای 
گرم خود نزدیک نشده است. گفتار نو در 
خصوص انتخابات و شرایط پیش روی آن 
با محمدرضا نژادحیدری، قائم مقام دبیرکل 
و  کرمان  استان  آزادی  و  توسعه  جمعیت 
اصالح طلبان  شورای  رئیسه  هیأت  عضو 
که  است  داده  انجام  گفت وگویی  استان 

بخش هایی از آن در پی می آید:

انتخابات مجلس  از فضای   تحلیل شما 
یازدهم چیست؟

فضای سیاسی کشور تا قبل از ماجرای افزایش 
حرکت  نسبی  بهبود  سمت  به  بنزین  قیمت 
پیداکرده  نسبی  ثبات  یک  ارز  قیمت  می کرد. 
بود و تنش های اقتصادی کمتر شده بود اگرچه 
همچنان چالش هایی وجود داشت. تصمیم سران 
سیاسی  ساختار  بنزین  قیمت  افزایش  در  قوا 
کشور را تحت تأثیر قرارداد. وقوع اعتراض ها در 
شهرهای کشور که البته صورت عینی اعتراض ها 
بیش  ذهنی  به صورت  اعتراض ها  دامنه  و  بود 
از آنچه بود که در صحنه وجود داشت؛ فضای 

انتخابات را تحت تأثیر قرار داد. 
مشتاق  فعلی  نمایندگان  که  درحالی   
ورود به انتخابات هستند اما ما دل زدگی را 

به وضوح در مردم مشاهده می کنیم؟
همه نامزدها مشتاق نیستند. ما امیدواریم بتوانیم 
با مردم گفت وگو کنیم و بتوانیم بخشی از جامعه 
را برای حضور در انتخابات تشویق کنیم. واقعیت 
این است که هیچ راهی جز شرکت در  مسلم 
انتخابات وجود ندارد؛ که نفع و صالح مردم و 
باشد. درصورتی که مردم تصمیم  کشور در آن 
و  بنشینند  خانه هایشان  در  روز جمعه  بگیرند 
پای صندوق رأی نروند، جدا از افزایش فشارهای 
خارجی که مستقیما مردم را هدف گرفته، ظرف 
اولین نطقی که برخی نیروهای  با  شش ماه و 
آتشین در مجلس می کنند، متوجه عمق فاجعه 
این  که  و همان کسانی  روی داده خواهند شد 

در این دوره از انتخابات منفعالنه عمل کردند 
برای انتخابات آینده روزشماری می کنند. یادمان 
باشد رویکردهای افراطی مجلس نهم باعث شد 
تا نیروهای اصالح طلب و اصولگرای معتدل برای 
جلوگیری از ورود مجدد آن ها به مجلس بسیج 

شوند. 
در  اصالح طلبان  که  معتقدند  بسیاری   
مجلس دهم عملکرد خوبی نداشتند. نظر 

شما چیست؟
وزنشان  به اندازه  باید  را  اصالح طلبان  عملکرد 
دهم  مجلس  در  اصالح طلبان  مگر  بسنجید. 
اصالح طلب  نیروهای  مجموع  بودند؟  اکثریت 
 50  -  40 بودند.  نفر   110 حدود  مجلس 
نیروی مستقل در مجلس بودند که فراکسیون 
اصولگرا  نیروی   140 حدود  دارند.  جداگانه ای 
در مجلس هستند. روز بعد از انتخابات کیهان و 
جوان تیتر زدند »مجلس انقالبی ماند و اکثریت 
مجلس اصولگرا هستند.« بله اصالح طلبان باید 
به اندازه وزنشان پاسخگو باشند. ما هم انتقاداتی 
داریم و این انتقادات را کتمان  هم نکردیم؛ اما 
افراد را  این  باشد در چه شرایطی  باید یادمان 
به مجلس فرستادیم. یادمان نرود اصالح طلبان 
در تهران برای اینکه یک لیست 30 نفره تهیه 
کنند بعد از رد صالحیت ها اطالعیه دادند و از 
نامزدهای اصالح طلب خواستند تا خود را معرفی 

همین  در  شما  طرفی  از  کنند. 
مجلس می بینید که »اف ای تی 
اقتصاد  امروز  ضرورت  که  اف« 
ایران است تصویب می شود؛ ولی 

در جاهای دیگر گیر می کند. 
 اآلن اصولگرایان می گویند 
انتخابات آینده شانس  ما در 
داریم و شعارها و وعده هایی 
زمینه  این  در  شما  می دهند 

چه فکر می کنید؟
شعارهای  علی رغم  اصولگرایان 

انقالبی می دهند از سردی فضای انتخابات راضی 
هستند. آن ها در جلسات داخلی خود می گویند 
که اگر مشارکت پایین باشد به سود ماست. این 
انقالبی بودن است که عده ای مشتاق  چه نوع 
مهم ترین  به عنوان  سیاسی  مشارکت  هستند 
ارضی  تمامیت  و  ملی  امنیت  حفظ  در  مؤلفه 
پایین باشد. انقالبی واقعی امروز باید در پیروی 
از مقام معظم رهبری دنبال مشارکت حداکثری 
باشد. ایشان در همین چند دوره گذشته گفتند 
کسانی که نظام را قبول ندارند، رهبری را قبول 
ندارند، به خاطر ایران در انتخابات شرکت کنند. 
این فرمایشات و این نگاه عمیق، امروز در میان 
و  از جریان های مدعی اصولگرایی  کدام بخش 

انقالبی گری وجود دارد؟ 

در مورد بخش دیگر سؤالتان هم باید از نیروهای 
بپرسیم که مگر در مجلس  انقالبی  و  اصولگرا 
بخش  نهم،  مجلس  هشتم،  مجلس  هفتم، 
قابل توجهی از مجلس دهم در اختیار شما نبود؟ 
در آن دوره چه اتفاقی در کشور رقم خورد که 
بعدازآن نابود شد؟ چه کارنامه ای از خود در این 
مجالس به جا گذاشته اید؟ دوستان ما به گونه ای 
سخن می گویند که گویا در این سه چهار مجلس 
و دو دولت یک گلستان ساخته اند حاال یک عده 
از خدا بی خبر آمده اند این گلستان را به خارستان 

تبدیل کرده اند.
و  اصولگرایان 
جریان های  سایر 
آن ها  به  نزدیک 
مخالفانش  وقتی 
مصدر  در 
اجرایی  امور 
می گیرد،  قرار 
معیشت  نگران 
می شود؛  مردم 
که  زمانی  اما 
آن ها  همفکران 
امور  رأس  در 
هستند  اجرایی 
به  را  مردم 
اشکنه  خوردن 
توصیه می کنند. 

 برخی چهره های شاخص و شناسنامه دار 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  اصالح طلب 
انتخابات را تحریم کنند و معتقدند تحریم 
شما  نظر  نیست.  انفعال  نشانه  انتخابات 

چیست؟
هیچ چهره شاخص و شناسنامه داری در جریان 
نیست.  انتخابات  تحریم  خواستار  اصالح طلب 
و  خاص  حقوقی  معنای  یک  انتخابات  تحریم 
فرمان به عدم مشارکت در انتخابات است؛ که 
هیچ گروه و جریان اصالح طلبی تاکنون چنین 
صحبت  آن هم  درباره  و  نداده  انجام  را  اقدامی 
صورت  کژتابی  یک  اینجا  نمی کند.  و  نکرده 
گرفته است. آنچه مطرح شده عدم مشارکت در 
انتخابات به معنی عدم معرفی نامزد در انتخابات 

است. تحریم انتخابات هیچ وقت در دستور کار 
نمی شود  اساساً  نیست.  و  نبوده  اصالح طلبان 
در  نمی خواهیم  ولی  اصالح طلبیم  ما  گفت 
معتقد  چهره ها  برخی  کنیم.  شرکت  انتخابات 
بودند که چون ما امکان معرفی نامزدهای قوی 
و مؤثر را نداریم بهتر است در انتخابات به صورت 
مشروط شرکت کنیم؛ که این پیشنهاد در جریان 

اصالحات جایگاهی نداشت.
در  شرایطی  هر  در  باید  که  معتقدند  عده ای 
معتقدند  هم  عده ای  کرد.  شرکت  انتخابات 
نامزدهای اصالح طلب و شناخته  با  باید  ما  که 
کنیم.  شرکت  انتخابات  در  خودمان  شده 
با  درصورتی که  دارد  وجود  احتمال  این  البته 
ردصالحیت های گسترده در این دوره از انتخابات 
حوزه ها  برخی  در  است  ممکن  شویم  مواجه 

لیستی نداشته باشیم. 
 جریان اصالح طلب در کرمان چه برنامه ها 
و  رو  پیش  انتخابات  برای  و سیاست هایی 

حمایت از کاندیداهای احتمالی خود دارد؟
آغازشده  فعالیت ها  قبل  مدت ها  از  کرمان  در 
است. عده ای برای شرکت در انتخابات تشویق 
عذرخواهی  برخی  و  پذیرفتند  برخی  شدند. 
کردند. برنامه ما در حال حاضر شرکت فعاالنه در 
انتخابات است. البته مانند ماجرای خواستگاری 
درصد   50 است؛  حل  درصدش   50 است. 

دیگرش بر عهده ما نیست.
اگر امکان معرفی لیست باشد که در انتخابات 
شرایط  اگر  می کنیم.  شرکت  فعاالنه  به صورت 
غیرفعال  مشارکت  است  ممکن  نباشد  فراهم 
به هر  از مردم می خواهیم  باشیم یعنی  داشته 
روز  و  دهند  رأی  می دهند  تشخیص  که  کس 
می دهیم.  را  خودمان  رأی  می رویم  رأی گیری 
باید  البته من شخصا معتقدم در هر شرایطی 
انتخابات  از  کناره گیری  چون  کنیم؛  شرکت 
از  دیگر  بخشی  است.  رقیب  قلبی  خواست 
دوستان  هم این نظر را دارند. ولی درباره آن به 
جمع بندی روشن نرسیده ایم. بعد از اعالم نظر 
جمع بندی  یک  به  دراین باره  نگهبان  شورای 
باسیاست گذاری هایی که  امیدواریم  می رسیم. 
مجموعه نظام دارد شرایطی فراهم شود تا همه 

جریانات بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

قائم  مقام تاک و عضو هیأت رئیسه شورای اصالح طلبان استان از انتخابات مجلس یازدهم می گوید:

جمع بندی  بعد از اعالم نظر شورای نگهبان
 اصالح طلبان به اندازه وزنشان پاسخگو هستند        مشارکت سیاسی، مهم ترین مؤلفه در حفظ امنیت ملی است

اصولگرایان و سـایر جریان های 
وقتـی  آن هـا  بـه  نزدیـک 
امـور  مصـدر  در  مخالفانـش 
قـرار می گیـرد، نگـران  اجرایـی 
امـا  می شـود؛  مـردم  معیشـت 
زمانـی کـه همفکـران آن هـا در 
رأس امور اجرایی هسـتند مردم 
را بـه خـوردن اشـکنه توصیـه 

 . می کننـد
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در سالمت  مهمی  نقش  ورزش  ورزش:  گروه   
دارد.  جامعه  پویایی  و  افراد  جسمی  و  روحی 
توجه به ورزش جوانان امری مهم و ضروری به 
حساب می آید چراکه توجه به ورزش جوانان 
سبب  ورزشی  های  فعالیت  در  آنها  حضور  و 
در  امیدواری  و  نشاط  ایجاد  و  جامعه  سالمت 
تا  است  الزم  بنابراین  شد،  خواهد  جوانان 
مسئوالن نگاه ویژه ای به این مقوله مهم داشته 
و با برنامه ریزی صحیح، مشکالت و معضالت 
ورزشی جوانان را برطرف کنند. این روزها گهر 
زمین در بحث ورزش فوتسال ورود کرده و سعی 
بر این دارد که سیرجان را به پایلوت فوتسال 
استان تبدیل کند و در این راستا یک تیم در 
لیگ یک دارد و با توجه حضور تیم فوتبال گل 
گهر در لیگ برتر، شاید تیم فوتسال سیرجان 

کم تر دیده شود. 

 لیگ شهر برگزار شود
یاسر شهبا یکی از مربیان و بازیکنان فوتسال سیرجان 
در خصوص وضعیت فعلی فوتسال بیان کرد:  تیم ها 
در سیرجان به صورت خودجوش فعالیت می کنند 
و هیچگونه حمایتی نمی شوند. وی در ادامه افزود: 
مشکلی که هست باید در سیرجان لیگ شهر مثل 
در  اما  شود  برگزار  رفسنجان  و  کرمان  شهرهای 

سیرجان فقط یک جام رمضان برگزار می شود.
شهبا در ادامه در خصوص تیم گهر زمین گفت: ابتدا 
باید ببینیم شرکت گهر زمین با چه دیدگاهی ورود 
کرده  است اگر بحث تیم داشتن صرف برای یک 
مقطع و رفتن به لیگ است که مشکلی از فوتسال 
تقویت  دنبال  به  اگر  اما  کند  نمی  حل  سیرجان 
فوتسال است باید تیم های محله ای را طی برنامه 
حساب شده حمایت کند و برای تیم بستن از هر 
بهتر است. در  بازیکن جذب کند مسلما  تیم سه 
و  رده جوانان  در  تیم  زمین یک  حال حاضر گهر 
یکی بزرگساالن دارد که باید در رده های دیگر نیز 

تیم داشته باشد. 
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تیم ها خودجوش از طرف 
بچه ها تامین هزینه  می شوند دچار مشکل هستیم و 
تاکنون چند تیم کنسل شدند. شهبا در پایان تاکید 
کرد: در سیرجان فضای ورزشی و نیروی انسانی وجود 
دارد و باید برنامه ریزی دقیقی از هیات فوتبال شود در 
سیرجان لیگ برگزار شود و در آن اجازه ندهند بازیکن 
غیربومی و چمنی بازی کنند، مطمئنا تاثیر خوبی در 

توسعه این ورزش می گذارد.
 برخی تیم ها به علل مالی
از مسابقات انصراف دادند 

حامد جهانشاهی، مربی تیم فوتسال گهر ترابر در لیگ 
استان پیرامون وضعیت فعلی فوتسال در سیرجان 
انتظاری،  چشم  سالها  از  پس  باالخره  کرد:  بیان 
نگاهی  افتادند که  فکر  این  به  ما  مسئوالن ورزش 

هم به فوتسال بیندازند فوتسالی که از لحاظ زیبایی 
و جهانی خود جزو ورزش هایی پرطرفدار است که 
با توجه به این نکته که فوتسال تنها ورزش تیمی 
است که کشور ما موفق شده در جهان روی سکوی 
قرار گیرد و مقام سوم مسابقات جام جهانی را به 
دست آورد. وی در ادامه افزود: با توجه به این شرایط 

خواهیم فهمید که سیرجان خیلی دیر برای رسیدن 
لیگ های طالیی فوتسال دست بکار شد، زمانی که 
نسل طالیی فوتسال سیرجان از رده خارج شدند اگر 
حضور یک تیم از سیرجان در سال 90 در لیگ یک 
شکل می گرفت امروز ما ناچار نبودیم دست به دامان 
بازیکنان سایر شهرها شویم که بعضا می بینیم که از 

لحاظ فنی شرایط مساعدی ندارند. 
این مربی فوتسال در خصوص حضور تیم گهر زمین 
در لیگ یک کشور گفت: نوید بخش روزهای خوبی 

برای فوتسال ما خواهد بود، چنان که االن تیم های 
جوانان و امید این باشگاه در لیگ دسته اول کشور 
بخشی  تیم  این  مسئوالن  کاش  اما  دارند،  حضور 
تیم های  را هم صرف سایر  باشگاه  از هزینه های 
شهرستان می کردند تا تیم های خوب شهرستان به 
دلیل مشکالت مالی مجبور به کناره گیری از مسابقات 
نشوند به نوعی امسال تیم های حجت آباد و بدرآباد 
که می بایست در لیگ برتر استان حضور یابند به علت 
مشکالت مالی از این مسابقات انصراف دادند و قطعا 
اگر این اتفاق نمی افتاد سال آینده شاهد حضور چند 

بازیکن از همین تیم ها در گهرزمین بودیم.
جهانشاهی ادامه داد: ما تیم های نوجوانان و جوانان 
مسائل  بخاطر  که  داریم  در سیرجان  بسیار خوبی 
مالی نمی توانند خود را نشان بدهند که امیدواریم 
تیم گهرزمین با درایت مسئوالن خود و شخص آقای 
فنی خوب خود  کادر  و  بازیکنان  و همت  مهدوی 
آتی شاهد  بماند و سال های  امسال در لیگ یک 

حضور این تیم در لیگ برتر باشیم.
 امسال لیگ شهر برگزار می شود

رئیس هیات فوتبال شهرستان درباره وضعیت فوتسال 
بیان کرد: سال گذشته جام رمضان و لیگ شهر را با 
حضور 8 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار کردیم 
و ورودی لیگ را باتوجه به اینکه سال اول بود رایگان 
برای تیم ها قرار دادیم و امسال نیز این برنامه را داریم 
که لیگ شهر را برگزار کنیم. وی ادامه داد: ما در زمینه 
فوتسال بانوان نیز تیم شهرداری نجف شهر را داشتیم 
که با توجه به شرایطی برای این تیم به وجود آمد 
در حال حاضر در حال بررسی برای این تیم هستیم 
که ساماندهی شود و این رشته ورزشی در سیرجان 

فعالیت خود را داشته باشد.
اصغر حدیدی ادامه داد: بخشی از گالیه ورزشکاران 
درست است و ما تیم گل گهر در لیگ برتر و بانوان 
و آرمان گهر را در لیگ یک داریم که این باعث می 
شود، بیش تر انرژی ما صرف  فوتبال می شود اما با 
به توجه به شهرستان بودن سیرجان به اندازه استان 
های فارس و کهگیلویه و بویراحمد مسابقه برگزار 
می کند. وی در ادامه افزود: ما برای فوتسال هم برنامه 
های توسعه پایدار داشتیم و با رایزنی که انجام شد، 
شرکت گهر زمین در این عرصه پاگذاشت و همچنین 
آقای احمدی را رئیس کمیته فوتسال قراردادیم که 
از افراد جوان و کسانی است که در عرصه فوتسال 
سال های زیادی فعالیت داشته است و همچنین در 
بحث آموزش سه دوره مربیگری و دانش افزایی برگزار 

کردیم. 
ادامه داد: در بحث  رئیس هیات فوتبال شهرستان 
ورود به ورزش فوتسال محالت کار ساده ای نیست 
و محالت ما از زیرساخت های الزم برخوردار نیستند 
باید در آموزش مربیان،  از طرفی ما طبق قانون  و 
برای  الزم  های  آموزش  ورزشی،  پزشکی  هواداران، 
بانوان، رده های سنی، آموزش مدارس و... ورود کنیم.

گزارشی از وضعیت ورزش در سیرجان:

گالیه از بی مهری مسئوالن به فوتسال

شنبه 30 آذر 1398، شماره 212 ، سال پنجم

رئیس هیات ووشو شهرستان مطرح کرد:
راه اندازی خانه ووشو در سیرجان

گروه خبر: گردهمایی روسا و نائب روسای هیئت ووشو استان 
کرمان با حضور نمایندگان تمامی شهرستانهای استان به میزبانی 
هیئت ووشو شهرستان سیرجان در مرکز آموزش شهدای وظیفه 

نداجا هفته گذشته برگزار شد. 
امیر دریادار دوم مهدی شعبانزاده، رئیس هیات ووشو شهرستان در این 
مراسم ضمن خوش آمد گویی به مهمانان قول های مساعدت و همکاری 
با هیئت ووشو استان در جهت آمادگی  شهرستان سیرجان در خصوص  
میزبانی مسابقات در تمامی سطوح مختلف استانی و کشوری همراه با 
برگزاری اردوهای تیم منتخب استان در تمامی رده های سنی در دو بخش 

آقایان و بانوان را اعالم کرد.
 وی در ادامه افزود: با همت و همکاری سایر دستگاهای دولتی بتوانیم 
خانه ووشو شهرستان سیرجان را که مشکل و دغدغه اصلی ورزشکاران و 
قهرمانان این رشته ورزشی است را در سیرجان راه اندازی کنیم تا توانسته 
باشیم در جهت رشد و اعتالی ورزش این شهرستان گامهای مفید و موثری 

برداشته باشیم.
مدال آوری ووشو کاران سیرجانی

گروه خبر: مسابقات ووشو قهرمانی استان در بخش ساندا مبارزه 
آزاد در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان و جوانان باحضور 120 
نفر شرکت کننده از تمامی شهرستانهای استان در محل خانه ووشو 

شهرستان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیأت ووشو شهرستان سیرجان، که در پایان در 
نتایج انفرادی تیم ووشو شهرستان سیرجان توانست سه مدال طال توسط 
آقایان ابوالفضل مرادی حسن ایرانژاد و محمدرضا پورخسروانی و سه مدال 
نقره توسط آقایان متین گلزاری، هادی اصغرپور، علی شاهمرادی و پنج  
مدال برنز توسط آقایان علی رضایی، ابوالفضل سیوندی، محمد شهسواری، 
پوریا نیک بین و ابوالفضل اباذر نژاد کسب کنند و مربیگری تیم سیرجان 
را آقای محمدحسین پیوستی و سرپرستی تیم را آقای علی بیگلری بر 
عهده داشتند که آقای میثم نژادخراسانی به عنوان کوچینگ و استاد جواد 
غضنفرپور به عنوان داور در این دوره از مسابقات تیم سیرجان را همراهی 

کردند.
همچنین رقابت های قهرمان کشوری سبک هوپ گار سیولوم پای ووشو 
بانوان سرانجام پس از دو روز تالش ووشوکارانی از 15 استان به میزبانی 
بندرعباس پایان یافت که در نهایت چهارمحال و بختیاری با کسب 13 مدال 
طال قهرمان شد و هرمزگان با 11 طال و کرمان با 7 طال به ترتیب دوم و 
سوم شدند که از تیم ووشو شهرستان سیرجان سرکار خانم یاسمن پیوستی، 
محدثه رستمی، زهرا دهویی وآرزو خواجویی مدال طال و مینا بلوردی مدال 
نقره و شیوا شجاع پور و عسل عزت آبادی و مهریا خضری پور مدال برنز این 
دوره از مسابقات را کسب کردند گفتنی است مربیگری تیم سیرجان برعهده 

خانم صدیقه ملک شاهی و سرپرستی تیم برعهده خانم محیاپور بود.

یاسـر شـهبا، مربی و بازیکن فوتسال: 
مشـکلی که هسـت بایـد در سـیرجان 
کرمـان  شـهرهای  مثـل  شـهر  لیـگ 
در  امـا  شـود  برگـزار  رفسـنجان  و 
سـیرجان فقط یک جام رمضان برگزار 

می شـود.

اصغر حدیـدی، رئیـس هیـات فوتبال: 
فوتسـال  ورزش  بـه  ورود  بحـث  در 
محـالت کار سـاده ای نیسـت و محالت 
مـا از زیرسـاخت هـای الزم برخـوردار 

. نیستند

فوتسـال:  مربـی  جهانشـاهی،  حامـد 
کاش مسـئوالن تیم گهرزمین بخشـی 
از هزینـه هـای باشـگاه را هـم صرف 
سـایر تیم هـای شهرسـتان می کردند 
تـا تیم هـای خوب بـه دلیل مشـکالت 
از  گیـری  کنـاره  بـه  مجبـور  مالـی 

نشـوند. مسابقات 



حریق در کارگاه نجاری
گروه حوادث: به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان: وقوع آتش سوزی در 
ستاد  که  شد  داده  اطالع   12۵ سامانه  به  نجاری  کارگاه 
ایستگاه  نشانان  آتش  بالفاصله  نشانی  آتش  فرماندهی 

شماره 2 به شهرک تعمیرکاران خیابان تابان اعزام کرد.
ایمان نادری فرمانده عملیات اعزامی در این خصوص گفت: درب 
کارگاه قفل، با استفاده از ابزار قفل چین باز و برق کارگاه قطع 
شد. وی تشریح کرد: بعد از اقدامات اولیه ایمنی توسط لوله های 
آبرسان حریق مهار و به ستاد فرماندهی اعالم شد حضور عوامل 
پایان  در  نادری  است.  الزامی  انتظامی  نیروهای  و  برق  اتفاقات 
افزود: ماموران آتش نشان با اقدامات ایمنی الزم به ماموریت خود 

پایان و کارگاه را تحویل نیروهای انتظامی دادند.
همچنین در خبری جداگانه وقوع حادثه به سامانه 125 اطالع 
داده شد که بالفاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی زنگ ایستگاه 
بلوار سید جمال  شماره 2 را به صدا درآورد و آتش نشانان به 
محسن  گفته  به  کرد.  اعزام  جهان(  پاساژ  )روبروی  اسدآبادی 
نصرت آبادی فرمانده عملیات اعزامی به این عملیات: بعد از قطع 
برق خودرو و با استفاده از یک لوله آبرسان حریق اطفاء شد. وی 
تصریح کرد : از همشهریان خواهشمند هستیم در هنگام وقوع 
بتوانند کار خود را  از محل دور شوند که آتش نشانان  حوادث 
انجام دهند. نصرت آبادی در پایان اظهار داشت: ماموران آتش 
پایان  ماموریت خود  به  ایمنی الزم  نکات  رعایت  از  بعد  نشانی 

دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

کشف دو هزار لیتر گازوئیل قاچاق 

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از کشف دو هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق از دو دستگاه نیسان در هفته گذشته 

خبر داد.  
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر افزود : ماموران 
پاسگاه ملک آباد در حین گشت زنی در سطح حوزه خود به دو 
دستگاه نیسان مشکوک و آن ها را متوقف کردند . وی در ادامه 
نفر متهم  توقیف و دو  نیسان  این راستا دو دستگاه  افزود:  در 

دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.
موارد  گونه  هر  از  اطالع  صورت  در  خواست:  شهروندان  از  وی 
مشکوک در خصوص قاچاق کاال توسط افراد سودجو موضوع را با 
شماره 110 به پلیس گزارش و همچنین سامانه 197 پلیس نیز 
آماده دریافت هرگونه انتقاد، پیشنهاد و تقدیر از عملکرد نیروی 

انتظامی از سوی شهروندان است.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

باعث خسارت  اصولی  غیر  گودبرداری  گروه خبر: 
به ۶ واحد در انتهای خ ولیعصر )بلوار خبرنگار( و 
تخریب دیوار حیاط و قطع آب و گاز ساختمان های 

اطراف شد.
و  بارندگی  اثر  در  گذشته  هفته  مردمی  گزارش  به   
آب  روان شدن  و  داد   رخ  آبگرفتگی که در شهرستان 
های سطحی خیابان در انتهای خیابان ولیعصر به داخل 
دیوارهای  تخریب  باعث   و  ریزند  گودبرداری  می  یک 
واحدهای اطراف می شوند. گودبرداری های غیر اصولی 

تلخ  حوادث  از  یکی  به  که  است  سالی  چند  متاسفانه 
تبدیل شده است، به گونه ای که به جای توقف آن، شاهد 
رشد روزافزون این پدیده هستیم، از سوی دیگر بر اساس 
آمار موجود تخریب ساختمان های قدیمی و گودبرداری 
بر  نیز  را  زیادی  مالی  ساالنه خسارات  غیراصولی،  های 
جای می گذارد. گفتنی است  نبود نظارت کافی و عدم 
های  دستورالعمل  رعایت  به  مالکان  و  ساختمان  توجه 
گودبرداری، مهم ترین دلیل تداوم بخشی حوادث ناشی 

از این گودبرداری های غیر اصولی محسوب می شود.

گروه خبر: رئیس شبکه دامپزشکی 
مرحله  گفت:  باره  این  در  سیرجان 
اول طرح ملی واکسیناسیون بیماری 
این  در  روستایی  طیور  نیوکاسل 

شهرستان به پایان رسید. 
افزود:  ادامه  در  پور  زینلی  علیرضا  دکتر 
واکسیناسیون  ملی  طرح  اجرای  با 
دوز  هزار   60 از  بیش  روستایی  طیور 
برای  نیوکاسل  به حرارت  مقاوم  واکسن 
شهرستان  در  بومی  طیور  ایمن سازی 

سیرجان به صورت رایگان توزیع شد.

وی یادآور شد: در این طرح برای هر قطعه 
آشامیدنی  محلول  سی سی   10 پرنده 
با  متفاوت  که  نیوکاسل  بیماری  واکسن 
سایر واکسن ها از جهت مقاومت در برابر 
به جهت  آن  استفاده  سهولت  و  حرارت 
در  آنهاست  آبخوری  ظرف  در  ریختن 
در  وی  گرفت.  قرار  روستائیان  اختیار 
واکسیناسیون  ملی  طرح  گفت:  ادامه 
تحقق  راستای  در  نیوکاسل  بیماری 
طیور  سرمایه  حفظ  مقاومتی،  اقتصاد 
ژنتیکی،  ذخایر  حفظ  روستایی،  بومی 

در شرایط  اکیپ ها  و هماهنگی  آمادگی 
خاص و تهدیدهای بیوتروریسم است.

سیرجان   دامپزشکی  شبکه  رئیس 
اظهارداشت: بیماری نیوکاسل خطرناک، 
مهلک، با تلفات باال و شیوع سریع است 
و  بزرگ  تهدیدهای  از  یکی  عنوان  به  و 
می رود.  به شمار  پرندگان  جامعه  مهم 
زینلی پورگفت: اسهال سبزرنگ، پیچش 
گردن، بی حالی و در برخی موارد عالئم 
از جمله  را  گلو  و خرخر  عصبی،تنفسی 
طیور  در  نیوکاسل  بیماری  نشانه های 

در  بیماری  این  کرد:  اضافه  وی  است. 
صورت شیوع نه تنها ممکن است باعث 
از بین رفتن پرندگان منطقه شود بلکه 
به  نیز  مرغداری ها  برای  تهدیدی جدی 

شمار می رود.

گروه خبر: هر ساله با فرارسیدن فصل بارندگی، مشکل 
آب گرفتگی معابر دامن گیر شهروندان می شود و مردم 
برای عبور و مرور با مشکل روبه رو می شوند؛ به گفته رئیس 
اداره هواشناسی شهرستان سامانه بارشی  هفته گذشته 
که تقریبا تمام کشور از آن بهره برد بیش از ۴۹ میلیمتر 
باران در سیرجان به ثبت رسیده است. بارندگی های و 

سیالبی شدن خیابان ها بار دیگر سبب شد مردم نتوانند 
به خوبی کارهای روزمره خود را انجام دهند و در برخی از 
محالت و خیابان ها این بارش باعث مشکالت و خساراتی 

برای شهروندان شد.
به گزارش خبرنگار نسیم امید در بارندگی هفته گذشته در برخی 
خیابان ها مانند مالک اشتر، نصیری، انتهای ابوریحان و میدان امام 
و برخی از محالت حاشیه شهر با وجود حرکت آبهای سطحی در 
این مناطق دچار جمع شدن آب شده بود که برای عبور و مرور 

عابران پیاده و حتی وسایل نقلیه مشکل به وجود آورده بود.

گفتنی است بارش باران حال و هوای پاییزی شهر را زمستانی و 
سرد کرده و معضل آب گرفتگی خیابان های امری بدیهی است 
به طوری که با هر بارش کوتاهی خیابان های شهر تبدیل به دریاچه 
می شود؛ متأسفانه خیابان های شهر فاقد جداول مناسب هدایت 
آب های سطحی بوده و اقدامی اساسی در راستای برطرف کردن 
این مشکل صورت نگرفته است. عدم هدایت آب های سطحی، 
برطرف کردن مشکل آب گرفتگی معابر عمومی و همچنین نبود 
زیرساخت های مناسب شهر سبب می شود هر ساله با هر بارشی 

مشکالتی برای شهروندان به وجود بیاورد.

ماجرای قرص های مخفی 
در کیک ها ادامه دارد

شهروند: حدود 10 روز پیش گزارش هایی به مسؤوالن 
سالمت آموزش و پرورش منعکس شد مبنی بر اینکه 
در بسته های کوچک کیک که دانش آموزان برای تغذیه 
میان وعده به مدرسه آورده بودند و شاید هم از بوفه 
شده  مشاهده  قرص  بودند،  کرده  خریداری  مدارس 

است.
وزارت  تندرستی  و  سالمت  مدیرکل  ضیاءالدینی  حسن 
آموزش و پرورش در این خصوص گفت: وقتی این گزارش ها 
به ما رسید به وزارت بهداشت نامه زدیم ضمن اینکه حراست 
آموزش و پرورش برای پیگیری و هماهنگی بخش های مربوط 

در جریان قرار گرفت.
وی ادامه داد: از استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان 
و آذربایجان غربی این گزارش ها به ما رسید و پیگیر هستیم.

آنتی  استامینوفن،  بیشتر  قرص ها  این  افزود:  ضیاءالدینی 
مسمومیت  از  گزارشی  و  بود  رانیتیدین  و  هیستامین 
بسته  کیک ها  این  اینکه  بیان  با  وی  نداشتیم.  دانش آموزان 
پاسخ  منتظر  کرد:  تصریح  است،  داشته  را  کارخانه ها  بندی 

وزارت بهداشت هستیم.
گفتنی است به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
تصاویری  و  مطالب  نشر  پی  در  صابری  محمد  کرمان، سید 
بر وجود قرص و کپسول در برخی  در فضای مجازی مبنی 
کلوچه،  و  کیک  قبیل  از  شده  بندی  بسته  خوراکی  مواد  از 
استفاده  از  قبل  کرد،  درخواست  هموطنان  و  همشهریان  از 
کامل  از سالمت  بندی شده،  بسته  مواد خوراکی  اینگونه  از 
اطمینان حاصل  آن،  بندی شده  بسته  و محتویات  محصول 
کنند. وی به صاحبان فروشگاه ها و مراکز عرضه کننده مواد 
خوراکی و آشامیدنی، توصیه کرد مواد خوراکی و آشامیدنی را 
مستقیماً از کارخانجات و نمایندگی های مجاز و شرکت های 
توزیع کننده معتبر، تأمین و عرضه کنند. رئیس اورژانس و 
افزود:  ادامه  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث  مدیر 
بهداشت  کارشناسان  همچنین  و  دارو  و  غذا  حوزه  بازرسان 
از  بازدید  ضمن  استان،  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  محیط 
کارخانجات و مراکز عرضه کننده مواد خوراکی، بر روند تولید 
و توزیع محصوالت خوراکی نظارت کامل داشته و گروههای 

مربوطه، تدابیر الزم را در این زمینه به عمل می آورند.

خبــر
گودبرداری غیر اصولی

 باعث ریزش دیوارهای خانه ای شد

دکتر زینلی پور، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان:

واکسیناسیون بیماری نیوکاسل طیور روستایی 

در پی بارندگی و عدم شیب مناسب معابر شهری هفته گذشته رخ داد؛ 

معضل آب گرفتگی معابر نیاز به توجه دارد

شنبه 30 آذر 1398، شماره 212 ، سال پنجم



 از راهنمایی و رانندگی خواهش می کنیم فکری به ترافیک 
کوچه پشت سازمان تامین اجتماعی بکند، عبور از آن مشکل 

است. 8420
 آبهای سطح حاصل از بارندگی را که به سمت آباده و بدرآباد 
در حرکتند مسئوالن بخصوص شورا، شهرداری و آب و فاضالب 
به سمت دریاچه نمک هدایت کنند که باعث زیبایی بیشتر آن 

می شود. 7640
 طی سالیان اخیر شهرستان سیرجان قبل از آمدن حسن پور 
دارای فرودگاه، راه آهن، سد تنگوئیه، معادن، جاده های دو بانده 
و گازکشی به مردم بوده و گل گهر نیز قبال این همه اشتغالزایی 
داشته است بدون این همه شات و شوت کردن! حسن پور 12 
تا به  سال نماینده بودی بس است خودت از صندلی بلند شو 
سرنوشت سرلشکر ایران نژاد و ایراندخت رضایی در شورای شهر 
دچار نشوی که مردم با رای ندادن بیرونشان کردند بعد از چهار 

دوره عضو شورا بودن.4319
نمی کند،  بیمه  کارگزاری  برای  فکری  تامین  اجتماعی  چرا   
واقعا زشت است یک شهر 300 هزار نفری یک کارگزاری بیمه 
این همه  از  بیفتد  به کارگزاری  اگه کسی کارش  باشد،  داشته 
ازدحام و نبود جای پارک کفری می شود. خواهشا فکری کنید. 

4831
علی)ع(  امام  شهرک  ساکن  بنده  نباشید،  خسته  و  سالم   
هستم از مسئولین تقاضا دارم به وضع خیابان ها و فضای سبز 

شهرک کوثر و امام علی رسیدگی بشه. 9561
سالن  کوچه  بر  نظارتی  راهنمایی  و  رانندگی  لطفا  باسالم   
شهید کشوری داشته باشد، از روزی که خیابان شریعتی بسته 
اما  است،  داشته  افزایش  بسیار  کوچه  این  در  تردد  است  شده 
نامناسب، عدم رعایت حق  متاسفانه به دلیل پارک در جاهای 

تقدم، و...  این کوچه هر روز ترافیک باالیی دارد. 0638
آب  درشهرک  واقع  االحزان  بیت  حسینیه  و  مسجد  کوچه   
کردیم،  پیگیری  آن  آسفالت  برای  سال  دو  مدت  است،  خاکی 
اما بخاطر وعده های شهردار و اعضای شورا به بهانه نبود جدول 
هنوز آسفالت نشده است .سؤال اینجاست که جدول و پیمانکار 
منطقه  این  مردم  برای  مسجد؟  از  غیر  هست  جا  همه  برای 
برای  الاقل  فاطمیه  ایام  به  شدن  نزدیک  با  نکردید  کاری  که 

خشنودی حضرت زهرا و عزادارانش کاری کنید. 4810
 سالم به نظر می رسد روشنایی معابری که مکان های عمومی 
بیشتری دارند مثل دانشگاه پیام نور واجب تر از خیابان مولوی 

است. 9084
شده  فقط  جاده ها  در  راه  پلیس  حضور  متاسفانه  سالم،  با   
گذاشتن دوربین و جریمه کردن، صبح ها از شش و ربع تا هفت 
اوج تردد سرویس های سواری و اتوبوس تو جاده معدن هست 
اگه امکان جلوگیری از تردد ماشین های باری تو این 45 دقیقه 
نیست حداقل از تردد بارهای ترافیکی جلوگیری بشه. حتما که 

نباید اتفاق بدی بیفته تا چاره اندیشیده بشه. 9570
 با سالم توروخدا فکری هم به حال کارگران مصالح ساختمانی 
ها بکنیدکه نه بیمه دارند، نه حقوق درستی. االن دو ساله قیمت 
بار زدن و خالی کردن انواع مصالح ثابت مانده! حاال یه کارگر با 

روزی هفتاد هشتاد تومن میشه چیکارکرد؟ 3419

ویژه

اعالم مستندات قانونی رد صالحیت شدگان انتخابات
انتخابات  بازرسی  و  نظارت  دفتر  رئیس  رضایی،  رضا  ایرنا: 
صالحیت  بررسی  مهلت  پایان  به  اشاره  با  کرمان  استان 
داوطلبان مجلس یازدهم در هیات های اجرایی گفت: شکایت 
این افراد در هیات های نظارت استان و هیات نظارت مرکزی 
بر انتخابات بررسی می شود. وی افزود: داوطلبان رد صالحیت 
شده از 28 آذر به مدت  چهار روز شکایت خود را با دالیل 

کافی به هیات نظارت استان اعالم کنند و فرمانداران موظفند نظریه بررسی صالحیت 
داوطلبان در هیات های اجرایی را با ذکر مستندات قانونی و بر اساس ماده 51 قانون 

انتخابات مجلس به داوطلبان اعالم کنند.

اطالعیه مهم اتحادیه مشاورین امالک و 
نمایشگاه داران خودرو

و خودرو سیرجان  امالک  اتحادیه  رئیس  امید:  نسیم 
قابل توجه اعضای محترم  طی اطالعیه ای اعالم کرد: 
اتحادیه صنف مشاورین امالک و نمایشگاه داران خودرو 
نهادها  و  سیرجان  مردم  عموم  همچنین  و  سیرجان 
قولنامه ها،  تمامی  یکپارچگی  و  تعویض  طرح  نزدیک  درآینده  ادارات،  و 
مبایعه نامه ها و برچسب هولوگرام در این اتحادیه انجام خواهد شد که جزئیات 
کلی آن در هفته آینده از طرف آقای اسدی، رئیس اتاق اصناف و آقای قلیچ 

 خانی، رئیس اتحادیه امالک و خودرو به اطالع عموم خواهد رسید.

اکثریت اعضای هیئت اجرایی از دوستان نماینده هستند
زرنگار: در بین ثبت نام کنندگان مجلس، اسامی افراد شاخص 
سیاسی، اساتید دانشگاه، کارمند و... از گروه های مختلف سیاسی 
و مستقل به چشم می خورد اما آنچه برای مردم بسیار مهم 
است، موضوع بررسی صالحیت نامزدها است و اینکه چه افرادی 
توسط هیات اجرایی تایید و یا رد صالحیت می شوند. همه مردم 
سیرجان با نگاهی ساده به اسامی اعضاء هیات اجرایی متوجه 
این نکته می شوند که اکثریت اعضا از دوستان نماینده فعلی و کاندید انتخابات پیش 
رو می باشند و در همان ابتدا هم حرف و حدیث های زیادی در مورد نحوه انتخاب این 

اعضاء وجود داشت.

عنوان چهارمی گهر زمین در کشتی فرنگی 
جام باشگاه های جهان

میزان: تیم گهر زمین سیرجان با قبول شکست مقابل 
نماینده جمهوری آذربایجان، در جایگاه چهارم ششمین 
قرار  جهان  باشگاه های  جام  کشتی  رقابت های  دوره 
گرفت. در آخرین روز از ششمین دوره مسابقات کشتی  

فرنگی جام باشگاه های جهان که در شهر بجنورد برگزار شد، تیم گهرزمین 
سیرجان با قبول شکست مقابل نماینده جمهوری آذربایجان در جایگاه چهارم 
بر 6     4 است گهرزمین سیرجان  قرار گرفت. گفتنی  رقابت ها  از  دوره  این 

مغلوب نماینده جمهوری آذربایجان شد. 
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استاندار کرمان: 
روز دانشجو، مظهر استقالل خواهی، 

عزت طلبی، تفکر و پویایی است

حقوق آب در ایران:

بازتخصیص درست آب منوط به 
شفافیت در حقوق بهره برداران 

است

ثبت نام
درآخرین دقایق

در آخرین دقایق مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی مجلس سیداحمد 
فرمانداری  در  حضور  با  ضابطی  معین  و  پور  حسن  شهباز  حسینی، 
سیرجان به جمع ثبت نام کنندگان حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر 

پیوستند.

سرپرست جدید شهرداری 
نجف شهر معرفی شد

به عنوان  از کارمندان شهرداری نجف شهر  آبادی  ابراهیم نجف 
زمان  مدت  شد.  انتخاب  شهر  نجف  شهرداری  جدید  سرپرست 
سرپرستی شهرداری ۳ ماه است و شورای شهر مجدداً در خصوص 

انتخاب شهردار تصمیم گیری خواهد کرد.

سید محمود حسینی امام جمعه سیرجان در خطبه های نماز جمعه سیرجان 
گفت: همه باید بدانیم فردای نظام اسالمی از آن جوانان و دانشجویان برومند 
کشور است که امروز دشمنان و معاندین ملت و کشور خود را شناختند و 

بصیرت دارند.

فردای نظام اسالمی از آن جوانان و 
دانشجویان است 
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 1000 تومان
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عرب گوئینی با وثیقه آزاد شد
در جدیدترین پرونده سازی علیه عرب گوئینی در دادسرای سیرجان اتفاق افتاد

گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : ۷۸1۸۵1۴۶
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 0۹13۶21۷۶۴3
مدیر مسئول: 0۹133۴۷0۷2۸
روابط عمومی: 0۹1۶2۷۵۶2۶۵

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: ۴220۷2۵0 - ۴2201۶0۹
فکس:۴2233۶۷2

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

۵00022۸۸۸۸00۴۴ 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

خالی بودن نقش تحصیلکرد ه ها در جامعه
بطن  در  بودن  زهرا رنجبر: 
جامعه و رصد روح حاکم بر آن، 
دیدن مسیر و فراز و فرودهای 
جامعه در چند دهه گذشته و 
همچنین اتفاقات اخیر آدمی را 
به تفکر و پیدا کردن راه چاره 
وا می دارد. به نظر میرسد که 
حلقه گمشده ای وجود دارد که 
بدون آن ماجرا همین است که 

هست و رابطه مردم و مسوالن بهتر از این نخواهد شد. در این میان  جای دانایان 
و نقش تحصیل کردگان خالی است. سکوت تحصیلکردگان و انسان های آگاه که هر 
کدام در حرفه خود سرگرم و مشغول هستند بیش از این جایز نیست. برای برون 
رفت از این شرایط چاره ای جز به میدان آمدن همه نخبگان و تحصیلکردگان نیست. 
همه دانایان، جوانمردان، خیرین و خیر خواهان باید به صحنه بیایند و نقش انسانی 

اجتماعی  و تاریخی خود  را ایفا کنند.
*پزشک متخصص و فعال اجتماعی سیاسی

پیشرفت در گام دوم انقالب
علی خلیفه: آنان که زمستان را از پشت پنجره دیده 
اند،  خوانده  کتاب ها  در  فقط  هم  را  گرسنگی  و  اند 
نخواهند توانست که نمایندگان شایسته ای برای دفاع 

از حقوق مردم باشند. شهید بهشتی)ره(

 باید درست انتخاب کنیم
ما  بگویند،  از مشکالت  نمی خواهیم  مسئولین  از  ما 
می خواهیم آن ها گرفتاری های مردم را حل کنند، اگر 
قرار به حرف زدن بود مردم بهتر از آن ها می توانند 

حرف و غر بزنند.
آنهایی که به فکر رسیدن به صندلی های سبز پارلمان هستند،چنان صدای وااسالما و 
وامشکالت ها سر می دهند که بیا و ببین! وقتی به بهارستان رسیدند به جای راهکارها 
و فریادها! رژه مشکالت را جلوی چشمشان می بینند!! نمی شود هم مسئوالن گالیه 

کنند! هم مردم! مسئولین باید پاسخگو باشند، نه معترض.
 چرا نمایندگان انتخاب می شوند؟

برای اینکه برای حل مشکالت راهکار ارائه بدهند، قانون وضع کنند و نظارت بر اجرای 
صحیح قانون داشته باشند و کشور را در مسیر توسعه قرار دهند.برای مثال وقتی هوای 
شهری آلوده است مسئولین باید فکری به حال آن کنند، وقتی گرانی از در و دیوار شهر 
باال میرود باید فکری به حال آن کنند، وقتی سیل جاری می شود و منازل را تبدیل 
به استخر می کند، فکری به حال آن کنند، وقتی بیکاری مهم ترین دغدغه خانواده ها 

شده است، فکری به حال آن کنند.
 مسئله ما این است

یافتن راهی برای توزیع عادالنه و عاقالنه قدرت، نه تصاحب صندلی های خالی از 
قدرت)صداقت و قاطعیت(، چه کنیم صندلیها جان بگیرند، زیرا جسم بی جان صندلیها 

هیچ دردی از جامعه و سیاست را درمان نخواهد کرد.
لذا هرگاه افراد یا گروه های متفاوت در قدرت قرار میگیرند،علیرغم شعارهای متنوع 
عملکرد یکسانی دارند و آن ناتوانی در حل مشکالت کشور است، بنابراین درست 
انتخاب کنیم وبا تربیت و آموزش مسئوالن آینده کشور و تالش برای ارتقأ فرهنگ 
عمومی جامعه تنها راه اساسی و اصولی برای غلبه تدریجی بر مشکالت و ایجاد 
کشوری شاد و امیدوار در آینده ای نه چندان دور در »گام دوم« پیشرفت کشور 

خواهیم داشت انشاءا...
*مسئول جمعیت گام دوم انقالب استان کرمان

ستون آخــر

کلنگ زنی پروژه
ساخت مدرسه خیرساز
 در روستای خسروانی
در تاریخ 13۹۸/۹/2۷


