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تیترها

گفت وگو با مهدیه امامی پناه،
فعال اصالح طلب پیرامون انتخابات مجلس یازدهم:

مسئولیت پذیری زنان از مردان بیشتر است

  حـــوادث  5

دستگیري 11 سارق با 23 فقره سرقت
  جـامعه  4

  حـــوادث  5

هفته گذشته در مدرسه فلسطین آباده سیرجان رخ داد:

ضرب و شتم دانش آموز 
توسط معلم

  آخـــر  6  آخـــر  6

محمودآبادی، رئیس جهاد کشاورزی:

افزایش سطح
زیرکشت 50 هکتاری گیاهان دارویی 

  خبــر  2

جـامعه  3

فدایی، استاندار کرمان:

گل گهر در توسعه، اشتغال و رفع 
محرومیت استان تاثیر زیادی دارد

ایران نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان:

اجراي
طرح ارتقاء امنیت اجتماعي

  خبـــر  2

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛

تسریع در اتمام حفاری های فاضالب شهری

شروع  یازدهم  مجلس  انتخابات  برگزاری  برای  معکوس  شمارش  جامعه:  گروه 
شده و اخبار مربوط به آن حجم بیشتری از فضای مجازی و رسانه ها را در برگرفته 
جامعه  مطالبات  و  مشکالت  با  بیشتر  آشنایی  دلیل  به  زن   »نمایندگان   است. 
راهکار  ارائه  مسائل،  انعکاس  در  بیشتری  توانمندی  قانونمندی،  به  تعهد  و  زنان 
رو  پیش  آنچه  دارند.«  اسالمی  مصوبات مجلس شورای  از طریق  آنها  پیگیری  و 
دارید بخشی از گفتگوی »نسیم امید« با خانم مهدیه امامی پناه، کارشناس ارشد 
حقوق و فعال سیاسی اجتماعی اصالح طلب شهرمان و عضو مجمع اصالح طلبان 

شهرستان سیرجان است...

عکس: فرسیما فتحی زاده

گروه جامعه: امروزه در جامعه شاهد ثروت اندوزی برخی به واسطه 
نفوذ و برخورداری از رانت، حقوق های کالن و استخدام های رابطه ای 
و خانوادگی در ادارات و شرکت های مختلف و در سوی دیگر شاهد له 

شدن خانواده هایی در زیر پای آن ها هستیم که به انحای مختلف و با 
شگردهای خاص به ثروت های کالن رسیده اند و بر دیگران فخرفروشی 
می کنند. گرفتن امتیازهای خاص، واگذاری های خصوصی و دریافت 

زمین های بزرگ به بهانه اجرای فالن طرح نمونه هایی از آنهاست که  
باعث انباشت ثروت در دست تعدادی خاص شده و از سوی دیگر شاهد 

افزایش محرومینی هستیم که  ...



تشویق  برای  خبر:  گروه 
عوارض،  پرداخت  برای  شهروندان 
به  توجه  با  و  ساله  هر  روال  طبق 
شورای  تصویب  و  شهردار  دیدگاه 
کمک  خصوص  در  سیرجان  شهر 
از  تشویقی  بسته  شهروندان،  به 
صورت  به  سال  پایان  تا  آذرماه 
در  که  است  شده  دیده  درصدی 
آذرماه 25 درصد، دی ماه 20 درصد 
درصد   15 اسفندماه  و  بهمن  و 
گرفته  تعلق  حسابی  خوش  جایزه 
روند  در  تسریع  منظور  به  اینکه  و 
پاسخگویی به شهروندان شهرداری 
بر  عالوه  دو  و  یک  مناطق  های 
هم  ها  عصر  ها،  صبح  کار  ساعت 

پاسخگوی   18 الی   16 ساعت  از 
شهروندان هستند.

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
مهدی  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات 
چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  طیبی 
عوارض  تاکنون  شهروندان  از  تعداد 
و  دقیق  تعداد  کرده اند، گفت:  پرداخت 
هر  اما  کرد  ذکر  نمی توان  را  مشخصی 
خوش  طرح  آغاز  با  همزمان  و  ساله 
حسابی یا همان تخفیف عوارض، مردم 
های  بسته  روند  این  از  استقبال خوبی 

تشویقی پایان سال دارند.
مدیر  مصالیی،  سجاد  سید  ادامه  در 
در  سیرجان  شهرداری  دو  منطقه 
بودجه  از  درصد  چند  اینکه  خصوص 

شهرداری از راه عوارض تامین می شود، 
شهرداری های  اینکه  به  توجه  با  افزود: 
مناطق 1 و 2 هنوز به صورت کامل به 
خودکفایی نرسیده اند، بودجه جداگانه 
ای تا کنون برای شهرداری های مناطق 
ریزی  برنامه  اما  نشده  داده  تخصیص 
توجه  با  انشاا...  که  شده  بینی  پیش  و 
پرتالش  شهردار  مثبت  دیدگاه  به 
مهم  این  آینده  سال  برای  سیرجان، 

اتفاق رخ دهد.
اگر  کرد:  بیان  همچنین  وی 
شهروندان در خصوص پرداخت عوارض 
جریمه ای  نکنند،  اقدام  مقرر  زمان  در 
خواهد  که  اتفاقی  تنها  و  ندارد  وجود 
افتاد این است که اگر عوارض هر ساله 

می شود  باعث  شود  پرداخت  موعد  سر 
غیر  در  و  باشد  کم  پرداختی  مبلغ  که 
جمع  هم  روی  عوارض  صورت  این 
و  می شود  زیاد  پرداختی  مبلغ  و  شده 
شهروندان  برخی  برای  شاید  مبلغ  این 
با توجه به نوسانات اقتصادی، بار مالی 

زیادی را داشته باشد.

 نسیـم امیدخبـرگزارش

با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  خبر:  گروه 
دو فوریت بررسی طرح شفاف سازی منابع تامین 
اصالح  با  انتخاباتی  های  فعالیت  و  تبلیغات  مالی 
برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 

در هفته گذشته موافقت کردند.
علنی  جلسه  در  مجلس  نمایندگان  ایسنا،  گزارش  به 
مجلس تقاضای گروهی از نمایندگان برای بررسی طرح 
شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های 
انتخاباتی با اصالح برخی مواد قانون انتخابات مجلس را 
به صورت دو فوریت بررسی کرده و در نهایت با 1۳۴ رای 
موافق، 2۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از 1۹۷ نماینده 

حاضر با آن موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از متقاضیان 
بررسی این طرح با قید دو فوریت بیان کرد: 2۳1 نفر از 
نمایندگان پای این طرح را امضاء کرده و همه نمایندگان 
به دنبال شفاف سازی هزینه های تبلیغات و فعالیت های 
انتخاباتی هستند مفاد این طرح مشابه طرح یک  فوریتی 

اصالح موادی از انتخابات مجلس شورای اسالمی است.
وی در ادامه اظهار کرد: در این طرح برای تامین هزینه 
دارایی های شخصی،  که شامل  دیده شده  بخش  ها ۴ 
اشخاص  کمک  سیاسی،  های  گروه  یا  احزاب  کمک 
باید  امکانات عمومی است که  و  منابع  و  ایرانی  حقیقی 

خصوص  در  شود  تقسیم  همه  بین  مساوی  صورت  به 
دایر کردن  نیز ۴ بخش دیده شده که شامل  هزینه ها 
محل ستاد، هزینه برپایی تجمعات عمومی، تبلیغات مجاز 
انتخاباتی و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی می 

باشد.
این که یک  تاکید کرد:  ادامه  نماینده مجلس در  این 
مسئول و کاندیدا عملکرد خود را در عرصه ظهور بگذارد 
به جلب  منجر  نهایت  در  که  دارد  دنبال  به  را  شفافیت 
اعتماد مردم می شود همه به دنبال شفاف سازی هزینه 
های تبلیغاتی و فعالیت های انتخاباتی برای جلوگیری از 

بروز هرگونه فساد هستند.

تصویب دو فوریت
طرح شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی نامزدها
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ایران نژاد، فرمانده انتظامی:
اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعی 

اجراي  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
طرح ارتقاء امنیت اجتماعي با اولویت برخورد با خرده 

فروشان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در این خصوص گفت: این 
طرح با هدف پاکسازي مناطق آلوده و جرم خیز و افزایش 
شهر  عمومي  معابر  و  تفریحي  مناطق  ها،  تفرجگاه  امنیت 

سیرجان به مدت پنج روز انجام شد.
طرح   این  در  داشت:  بیان  ادامه  در  نژاد  ایران  سرهنگ 
مواد مخدر  فروش  تریاك کشف، 1۷ خرده  کیلوگرم   1۶5
محله های  برخي  سطح  از  متجاهر   معتاد   ۳ و  دستگیر 

شهري و روستایی جمع آوري شدند.
وي همچنین دستگیري ۳ قاچاقچي مواد مخدر و 1220 
طرح  این  دستاوردهاي  دیگر  از  را  متادون  قرص  عدد 

برشمرد.
هرگونه  خواست  شهروندان  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده 
اطالعات در خصوص فروش و توزیع مواد مخدر، مشروبات 
الکلي و ... را با شماره 110 به پلیس اطالع دهند تا سریعا 

نسبت به برخورد با مجرمان اقدام شود.

گروه خبر:  روابط عمومی ادارات و نهادها یکی از واحدهای مهم هر 
سیستم مدیریتی محسوب می شود که دریچه ای معتبر برای انتشار اخبار 
و اطالعات بدنه آن مجموعه از یک سو و از سوی دیگر مجرایی برای 
انتقال انتقادها و پیشنهادهای رسانه ها و شهروندان محسوب می شود. اما 
مدیریت روابط عمومی شهرداری سیرجان در دو سال اخیر دچار تغییرات 
مکرر شده است به نوعی با توجه به انتصاب مدیر روابط عمومی شهرداری 
در هفته گذشته چهارمین فردی بود که طی دو سال گذشته این سمت 

تغییر کرده است.
به دلیل بیماری از روابط عمومی استعفا دادم

اکبر حدیدی که در حال حاضر روابط عمومی شورای شهر است و بیش از این 
در مدت کوتاهی به عنوان روابط عمومی شهرداری بود، در مورد جابجایی خود 
گفت: در آن زمانی که در روابط عمومی بودم دلیلی که مشکالت بسیاری بود حتی 
تصمیم داشتم بخاطر بیماری قلبی یک سال مرخصی بگیرم که دوستان شورا به 
من محبت داشته و گفتند در این قسمت کارها کمتر است لذا استعفا داده و به 

روابط عمومی شورا آمدم. 
مشکالت شخصی دلیل رفتنم بود

رضا اصولی حدود ۶ الی ۷ ماه به عنوان مدیر روابط عمومی شهرداری بود، در 
این باره بیان داشت: پس از اینکه آقای حدیدی از روابط عمومی شهرداری رفتند 
من مدتی در آنجا مشغول بودم که با توجه به اینکه مشکالت شخصی داشتم از 
شهردار خواستم که در مدیریت روابط عمومی نباشم. وی اضافه کرد: برای انجام 
دادن کارهای روابط عمومی نیاز به وقت زیاد داشت که مشکالت شخصی اجازه 

این کار را به من نمی داد.
با پیشنهاد شهردار تغییر وظایف دادم

 پس از کناره گیری اصولی از مدیریت روابط عمومی شهرداری، مهدی طیبی به 
عنوان مدیر روابط عمومی شهرداری انتخاب شد که در این مدت 10 ماه تعامل 
خوبی با رسانه ها داشت اما در دو هفته گذشته در اقدامی از سوی شهردار جابه جا 
و به قسمت اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری منتقل شد. وی در خصوص 
دلیل این موضوع گفت: با توجه به حجم باالی اطالع رسانی و انتشار اخبار مجموعه 
شهرداری سیرجان، یکی از وظایف مهم و حیاتی مدیریت ارتباطات بحث انتشار 
اخبار و اطالع رسانی بود که بنده با توجه به تخصص و تجربه در این بخش، به 
پیشنهاد جناب آقای رضا سروش نیا شهردار، از سمت خود در مدیریت ارتباطات 
کناره گیری کرده و فقط در حوزه اطالع رسانی و تهیه و انتشار اخبار مجموعه 

شهرداری خواهم پرداخت.
انتصاب قلیچ خانی به روابط عمومی

در دو هفته گذشته، محمدرضا قلیچ خانی،که بیش از این در زیر مجموعه روابط 
عمومی شهرداری کار می کرد طی حکمی از سوی شهردار سیرجان به عنوان مدیر 

روابط عمومی شهرداری منصوب شد.
شورا در اینگونه موارد نباید دخالت کند

امین صادقی، رئیس شورای شهر در این باره  این که چرا مدیران زیر مجموعه 
شهرداری زیاد جابه جا می شوند و در برخی سمت ها مثل روابط عمومی در دو 
سال اخیر چهار نفر عوض شدند؟ گفت: شهردار برای عزل و نصب مدیران از ما 
مشورت نمی گیرد و طبق قانون هم حق دارد و نباید در این موارد دخالت کنیم. 
وی اضافه کرد: ولی من موافقم که مدیران سازمان باید ثبات مدیریتی داشته باشند.

گفتنی است برای اطالعات بیش تر و جویا شدن دلیل این تغییرات در شهرداری 
با رضا سروش نیا، شهردار سیرجان تماس گرفتیم اما موفق به گفت وگو با وی 

نشدیم. 

 تغييرات مکرر
در مدیریت روابط عمومی شهرداری

علنی شورای شهر  جلسه  خبر:  گروه 
سیرجان با موضوع بررسی روند حفاری 
های سطح شهر و  وضعیت ترافیک شهر 
شهردار  شهر،  شورای  اعضاء  حضور  با 
مدیر  آبفا،  شرکت  عامل  میر  سیرجان، 
عامل شرکت کاریز مجری پروژه فاضالب 
شهری، فرمانده پلیس راهور هفته گذشته 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر امین 
این  ابتدای  در  شهر  شورای  رئیس  صادقی، 

جلسه ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در 
جلسه  موضوع نارضایتی مردم و شورای شهر 
را در خصوص نحوه و زمان اجرایی حفاری ها،  
کیفیت کار و ترافیک های به وجود آمده و سایر 
مشکالت مربوطه را به مهمانان جلسه اعالم کرد 
و از مسئوالن مربوطه خواست با توجه به فصل 
سرد و بارندگی و از طرفی نزدیک شدن به پایان 

سال گام های محکم و اساسی بردارند.
مهندس میرشاهی، مدیر عامل شرکت آبفا 
با توضیحاتی ضمن عذر خواهی از مردم بخاطر 
مشکالت بوجود آمده در اجرای طرح  اصالح 
شبکه آبرسانی خیابان شریعتی شبکه فاضالب 
سطح شهر  توضیحاتی را بیان کردند و قول 
دادند که تمام تالش خود را بکار خواهند گرفت 

تا مشکالت به حداقل برسد.
 سرهنگ پاك ایزدی، رئیس جدید پلیس 
راهور سیرجان هم ضمن تشکر از شورای شهر 
به خاطر توجه به مسایل ترافیکی  مطالبی در 
خصوص کاهش معضالت ترافیک درون شهری، 
بهبود وضعیت ترافیک شهری، اصالح هندسی 
معابر شهری، رفع نقاط حادثه خیز و ارتقاء سطح 
فرهنگ رانندگی و بهبود رفتارهای ترافیکی بیان 
داشت و از مجموعه شهرداری و شورا خواست 

در راستا همگام و  همسو با پلیس راهور باشند.

با  کرمان  استاندار  فدایی،  محمدجواد  دکتر  ایسنا: 
اشاره به انتقاد برخی رسانه ها مبنی بر توبیخ و تشویق 
مدیران بیان کرد: کسی که خوب کار نکرده توبیخ شده 
این کار را  و فردی که خوب کار کرده تجلیل شده که 

خداوند نیز انجام می دهد.
کرد:  بیان  ها  رسانه  برخی  انتقاد  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
خوب  که  فردی  و  شده  توبیخ  نکرده  کار  خوب  که  کسی 
می  انجام  نیز  خداوند  را  کار  این  که  شده  تجلیل  کرده  کار 
آنچه که وظیفه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  استاندار کرمان  دهد. 
قانونی ما و به صالح نظام، مردم و جامعه است انجام بدهیم 
و ضمن توجه به انتقادات، اظهارنظرهای مالنصرالدینی نباید 
نظرات  برخی  اینکه جواب  بشود گفت:  ما  های  فعالیت  مانع 
را نمی دهیم، به این دلیل است که هر کار بکنیم باز گروهی 

هستند که مخالف خواهند بود.

بسته تشویقی پرداخت عوارض و جرایم ساختمانی 

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛

تسریع در اتمام حفاری های فاضالب شهری

آنچه را که به صالح نظام، مردم
و جامعه باشد، انجام می دهیم
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آگهی فقدان سند مالکیت: آقای جانعلی جهانشاهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره  120 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک ونیم دانگ مشا 
از ششدانگ پالک 1290 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای جانعلی جهانشاهی 
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: 10/07 /1398 - محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت: خانم معصومه زرکش با ارائه دو برگ استشهادیه از 
دفتر اسناد رسمی شماره  155 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک 7634 فرعی از 2312 اصلی واقع در بخش 35 کرمان 
بنام خانم معصومه زرکش 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: 7/ 10 /1398 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه ششدانگ زمین محل شارع متروکه 
دارای پالک 2595 اصلی به مساحت 11/68 مترمربع واقع در اراضی سیرجان 
بخش 35 کرمان مورد تقاضای خانم فاطمه ایرانمنش پاریزی نیاز به تحدید حدود 
دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست 
مورخه 98/8/18 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون 
مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز شنبه 98/10/28 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور 
اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی برحدود 
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 کتبا به این 
اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد 
شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 98/10/7 - محمد 

آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

مصوبه شورای شهر مشهد برای شفافيت 
در معامالت و ممنوعيت فاميل بازی

و  معامالت  در  شفافیت  طرح  تصویب  رضوی:  خراسان 
روابط استخدامی شهرداری از جمله مهم ترین مصوبات 
جلسه شورای شهر مشهد در هفته گذشته بود و بر اساس 
مدیران شهرداری  و  اعضای شورا  بستگان  استخدام  آن 

ممنوع شد.
راستای  در  است،  مکلف  مشهد  شهرداری  مصوبه  این  طبق 
احتمالی  تضییع  از  پیشگیری  و  معامالت  در  شفافیت  ایجاد 
حقوق عمومی، همچنین به منظور تسریع و تسهیل در تشخیص 
مصادیق مشمول قانون منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلس 
و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب 22 دی 
این مصوبه آمده به عمل آورد.«  اقداماتی را که در  ماه 1۳۳۷ 
اقداماتی که در این مصوبه به شهرداری تکلیف شده  از  برخی 
کارکنان  یا  اعضا  که  هایی  شرکت  »فهرست  از:  است  عبارت 
شورای شهر و مدیران یا کارکنان شهرداری به میزان 5 درصد یا 
بیشتر سرمایه یا سهام آن را دارا هستند یا به عنوان مدیرعامل، 
عضو هیئت مدیره، عضو هیئت امنا، عضو هیئت نظارت، بازرس، 
ها  شرکت  آن  در  )عاملیت(  نمایندگی  یا  مشاوره  حسابرس، 
مسئولیت دارند، بالفاصله پس از الزم االجرا شدن این مصوبه از 
طرق مقتضی )از جمله از طریق خود اظهاری اشخاص یادشده( 

تهیه شود.
کلیه اشخاص فوق الذکر در صورت تغییر در اطالعات ارائه شده 
قبلی، موظف اند موارد را ظرف یک ماه به شهرداری اعالم کنند 
و شهرداری نیز مکلف است فهرست مذکور را به طور کامل و به 
صورت برخط در سامانه فاش منتشر کند و در دسترس عموم 
این  االجرا شدن  الزم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  دهد. ظرف  قرار 
مصوبه، فهرست مشخصات مدیران شهرداری )در تمامی سطوح( 
)تاریخ  مسئولیت  تحصیلی،  مدارج  خانوادگی،  نام  و  نام  شامل: 
انتصاب، حکم و محل خدمت( و سوابق کاری، به طور کامل و 
به صورت برخط در سامانه فاش منتشر و مستمر به روز رسانی 
و در دسترس عموم قرار داده شود. در ازای عضویت مدیران و 
کارکنان شهرداری در هیئت مدیره یا هیئت امنای سازمان ها، 
موسسات یا شرکت های وابسته به شهرداری، هیچ گونه وجهی 
قابل  قانون(،  در  مصرح  موارد  استثنای  )به  عنوان  هیچ  تحت 
پرداخت نیست. از تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه، برقراری 
هرگونه رابطه استخدامی بستگان اعضای شورای اسالمی شهر و 
مدیران شهرداری در شهرداری، طی دوره مسئولیت یا مدیریت 
آن ها ممنوع است که البته قراردادهای استخدامی که بر مبنای 
آزمون های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می شود از شمول 
این بند مستثناست. بستگان شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، 

شوهر، اوالد بالفصل، عروس و داماد است.
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ثروت  جامعه شاهد  در  امروزه  جامعه:  گروه 
برخورداری  و  نفوذ  واسطه  به  برخی  اندوزی 
های  استخدام  و  کالن  های  حقوق  رانت،  از 
شرکت  و  ادارات  در  خانوادگی  و  رابطه ای 
های مختلف و در سوی دیگر شاهد له شدن 
خانواده هایی در زیر پای آن ها هستیم که به 
انحای مختلف و با شگردهای خاص به ثروت 
های کالن رسیده اند و بر دیگران فخرفروشی 
واگذاری  امتیازهای خاص،  گرفتن  می کنند. 
های خصوصی و دریافت زمین های بزرگ به 
بهانه اجرای فالن طرح نمونه هایی از آنهاست 
تعدادی  دست  در  ثروت  انباشت  باعث  که  
افزایش  شاهد  دیگر  سوی  از  و  شده  خاص 
محرومینی هستیم که در آرزوی داشتن یک 
سرپناه با حقوق های حداقلی به سر می برند. 
از راه درست  با تالش و زحمت  البته برخی 
ثروت کسب کرده اند و با کار تولیدی و اشتغال 
جوانان را مورد حمایت قرار می دهند که قابل 
تقدیر است. در سیرجان درآمدهای نابرابر و 
دست یافتن عده ای خاص به ثروت با اعمال 
نفوذ باعث شکاف طبقاتی و نگرانی دلسوزان 
اجتماعی شده است که تبعات جبران ناپذیری 

را در پی دارد.

 مشکل ما در جامعه،
احساس بی عدالتی است 

علی سوند رومی، دکتری جامعه شناسی دراین باره 
می گوید: وقتی صحبت از اختالف طبقاتی به وجود 
می آید ما جامعه را به سه طبقه باال، متوسط و پایین 
تقسیم بندی می کنیم، اما همیشه بیشتر عضو در 
قشر متوسط است و افراد با سخت کوشی و تالش 

در طبقات مختلف جای می گیرند.
وی در ادامه اضافه کرد: اما بیماری شکاف طبقاتی از 
زمانی رخ می دهد که طبقه باال در نظام توزیع بدون 
دلیل به منافع بیشتر برسند و این اتفاق باعث شود 
که طبقه پایین ۳0 تا ۴0 درصد افزایش پیدا کند. 

این جامعه شناس اضافه کرد: ما با دو مبحث روبه رو 
طریق  از  که  است  عدالتی  بی  یکی  که  هستیم 
توزیع  ضریب های خاصی سنجیده می شود مثل 
عادالنه در کشور و دیگری احساس بی عدالتی است 
که مشکل ما در جامعه، احساس بی عدالتی است و 

به این دلیل افراد کمتر می توانند رشد کنند.
 وی در خصوص راهکار برای حل این معضل گفت: 

برای حل این معضل نیاز به فرهنگ سازی دارد که 
زمان زیادی می طلبد و از طرفی به سمتی برویم 
که زندگی نمایشی نباشد و نظام اقتصادی کنترل 
شود که زندگی افراد به زندگی قشر متوسط نزدیک 
تر شود و احساس بی عدالتی در جامعه از بین برود.
سوند رومی اضافه کرد: باید تالش شود که خدمات 
اجتماعی از طرق مختلف تصریح شود و از طریق 
انجمن ها، هیات ها و ... تالش شود افراد با درآمد 
پایین را توانمند کنیم و از طرفی با توزیع عادالنه در 

سیستم کشور فاصله را در بین طبقه ها کم کنیم.
 ریشه بسیاری از نارضایتی های اجتماعی، 

به شکاف طبقاتی برمی گردد 
درباره  حقوق  دکتری  جعفرقلی خانی،  ابوالفضل 
»شکاف طبقاتی« می گوید:  فاصله اقتصادی بین 
گروه های اجتماعی در حد معقول و متعارف امر 
مذمومی نیست بلکه الزمه انگیزه مردم برای فعالیت 
و  اقتصادی  رونق  بهبود کسب وکار،   و  اقتصادی 

اقتصادی  مناسبات  در  و  است  اجتماعی  توسعه 
مثل نمک است در آشپزی .همانطور که فزونی 
نمک اگر از حد متناسبی افزایش یابد نه تنها دیگر 
مفید نیست بلکه می تواند کشنده هم باشد فاصله 
وضعیت اقتصادی در جوامع چنین است و در جای 
جای جامعه تاثیر گذار بوده و  نه تنها می تواند مانع 
توسعه شود بلکه برای جامعه خطر آفرین خواهد 

بود .
سیستمیک  نگاه  یک  با  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
نارضایتی  از  بسیاری  ریشه  که  می شود  مالحظه 
های اجتماعی، بیکاری ها، اختالفات خانوادگی و 
جرائم به این نابسامانی اجتماعی برمی گردد .حال 
مساله این است که  علت این پدیده که اصطالحا 
شکاف اقتصادی طبقاتی نام گرفته چیست و چگونه 
می توان بر آن غلبه کرد؟  از منظر حقوق عمومی 

اقتصادی و تحلیل سیستمیک آن که توفیق مطالعه 
و تدریس در آن داشته ام، باید عرض کنم که ما هم 
درگیر تعارضات هنجاری شده ایم و هم مشکالت 
ساختاری که نتیجه آن، نابسامانی های ایجاد شده 
است و بایستی به صورت علمی، تعارضات هنجاری 
تا  ایجاد شده در سیستم حل شود  و ساختاری 

امکان حل مساله فراهم آید . 
این حقوقدان در ادامه اضافه کرد: رفتارهای مدیران 

جامعه که موجب بی رغبتی مردم در مشارکت مالی 
اداره امور اجتماعی و پرداخت مالیات ها می شود، 
از  ناشی  پارلمان که  قوانین مصوب  نازل  کیفیت 
عدم تسلط و احاطه علمی کافی نمایندگان بر بنیان 
های علمی مربوطه است، توجیهات فردی برای فرار 

مالیاتی از جمله عوامل مهم این عارضه هستند.
جعفرقلی خانی در پایان افزود: در کنار اینها امتیاز 
طلبی یا استیثار که در روایات اسالمی  به شدت از 
آن منع شده و متاسفانه در جامعه ما به شدت رایج 
شده است، رانت خواری و عدم رعایت اصول اساسی 
نظیر شفافیت و حاکمیت قانون و پاسخگویی از 
جمله علل جدی این پدیده هستند و در کنار همه 
این ها مباحث فرهنگی و سبک زندگی نیز باید مورد 

توجه قرار گیرد .
 سالمت روانی جامعه آسیب می بیند

فاطمه محمودآبادی، روانشناس در این باره گفت: 
نوسانات وضعیت اقتصادی و عدم تعادل و ثبات 
قیمت ها فاصله طبقاتی را در جامعه کنونی بسیار 
ایجاد  باعث  فاصله طبقاتی  و  تشدید کرده است 
می  جامعه  پایین  طبقه  بین  در  ناکامی  و  تنش 
شود و در نهایت شایع ترین اختالل روانی یعنی 
افسردگی را رقم می زند. به طور معمول هرگاه فرد 
در زندگی احساس باخت کند )نتواند در وضعیت 
برسد(  خود  های  خواسته  به  نابسامان  اقتصادی 
دچار افسردگی می شود و اگر افسردگی عمیق شود 
ممکن است فرد دست به اقدامات خطرناکی بزند 
عدم تحقق خواسته هایی که در ذهن فرد ضروری 
تلقی می شوند و دائما سرکوب می شوند در قالب 

بیماری روانی ظاهر می شود.
در  مناسب  راهکارهای  در خصوص  ادامه  در  وی 
همان  از  روانشناختی  دیدگاه  از  افزود:  باره  این 
ابتدا خانواده باید فرزندان خود را توانمند و دارای 
شخصیت قوی و با اعتماد به نفس تربیت کنند که 
فرد با حضور در جامعه پرنوسان امروزی به سرعت 
تحت تاثیر منفی وضعیت اقتصادی قرار نگیرد و 
در واقع آستانه تحمل باالیی داشته باشد و بعد از 
خانواده نهادهای آموزشی رسمی مثل مدارس برنامه 
مهارت زندگی را برای تقویت افراد به طور جدی 
اجرا کنند. این روانشناس ادامه داد: البته این را باید 
در نظر گرفت که نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی 
از نقش وراثت در ایجاد اختالالت روانی ناشی از 
نوسانات وضعیت اقتصادی و قیمت ها بیشتر است و 
راهکارهای روانشناختی برای مسائل و مشکالتی که 
ریشه اجتماعی دارند تاثیر اندکی دارد. چون روان 
درمانی فرد افسرده و بازگشت او به جامعه آلوده 
مثل پاك کردن قطره آب و برگرداندن به رودخانه 
آلوده است. بنابراین بهترین راهکار تغییر سیاست 
های کالن اقتصادی و اجتماعی جامعه است که ابتدا 
فاصله طبقاتی را کم و در نهایت به سالمت روان 

جامعه منجر شود.

نظر سه کارشناس در خصوص شکاف طبقاتی در شهرستان سیرجان؛ 

چالش» درآمدهای نابرابر« در سیرجان

سـوند رومی، جامعه شـناس: بیماری 
»شـکاف طبقاتـی« از زمانـی رخ مـی 
دهـد کـه طبقـه بـاال در نظـام توزیع 
بدون دلیل به منافع بیشـتر برسند و 
این اتفاق باعث شـود کـه طبقه پایین 

30 تـا 40 درصـد افزایش پیـدا کند.

محمودآبـادی، روانشـناس: از دیـدگاه 
روانشـناختی از همـان ابتـدا خانواده 
باید فرزنـدان خود را توانمنـد و دارای 
شـخصیت قوی و بـا اعتمـاد به نفس 
تربیـت کننـد که فـرد بـا حضـور در 
جامعه پرنوسـان امروزی به سـرعت 
تحت تاثیـر منفی وضعیـت اقتصادی 
قـرار نگیـرد و در واقع آسـتانه تحمل 
باالیی داشـته باشـد و بعد از خانواده 
نهادهای آموزشـی رسمی مثل مدارس 
برنامه مهـارت زندگی را بـرای تقویت 

افراد بـه طور جـدی اجـرا کنند.  

رانـت  حقوقـدان:  جعفرقلی خانـی،   
خـواری و عدم رعایت اصول اساسـی 
نظیـر شـفافیت و حاکمیـت قانـون و 
پاسـخگویی از جملـه علـل جـدی این 
پدیـده هسـتند و در کنار همـه این ها 
مباحـث فرهنگـی و سـبک زندگی نیز 

بایـد مـورد توجه قـرار گیـرد .
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برای  معکوس  شمارش  جامعه:  گروه 
شروع  یازدهم  مجلس  انتخابات  برگزاری 
شده و اخبار مربوط به آن حجم بیشتری 
از فضای مجازی و رسانه ها را در برگرفته 
آشنایی  دلیل  به  زن   »نمایندگان   است. 
بیشتر با مشکالت و مطالبات جامعه زنان و 
تعهد به قانونمندی، توانمندی بیشتری در 
انعکاس مسائل، ارائه راهکار و پیگیری آنها 
از طریق مصوبات مجلس شورای اسالمی 
از  بخشی  دارید  رو  پیش  آنچه  دارند.« 
مهدیه  خانم  با  امید«  »نسیم  گفتگوی 
امامی پناه، کارشناس ارشد حقوق و فعال 
شهرمان  طلب  اصالح  اجتماعی  سیاسی 
شهرستان  طلبان  اصالح  مجمع  عضو  و 

سیرجان است. 

 خانم امامی پناه چند سال است که شما 
آغاز  را  خود  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت 

کردید؟
حوزه  در  دانشجویی  دوران  در   ۷۶ سال  از   
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت داشتم و از 
سال 8۶ که به سیرجان آمدم فعالیت های فوق 

را در سیرجان ادامه پیدا کرده است.
 با توجه به اینکه از سال 86 در سیرجان 
حضور و فعالیت دارید وضعیت انتخابات در 

سیرجان را چگونه ارزیابی می کنید؟
با توجه به شرایطی که اخیرا رخ داد که یکباره 
را  بنزین  قیمت  دولت  قوا،  مصوبه سران  طبق 
تاثیر  توده مردم  اتفاق روی  این  و  افزایش داد 
منفی گذاشت و شما می بینید در شهر آرامی 
مثل سیرجان این اتفاقات افتاد که جای تامل 
دارد. از طرف دیگر با توجه به وضعیت معادن 
و موضوع صنعت در سیرجان موقعیت خاصی 
به  سیرجان  به  حاکمیت  نگاه  حتی  که  دارد 
عنوان یک شهر ثروتمند تاثیرگذار است لذا این 
شرایط را برای رقابت انتخاباتی سخت تر می کند. 
رقابت جوانمردانه در انتخابات و رعایت تمامی 
افراد  فرستادن  برای  را  راه  قانونی  بایسته های 
شایسته، توانمند و منصف به مجلس باز می کند 
و این اتفاق نمی افتد مگر با انتخابی آگاهانه در 

موجب  به  کاندیداها  سایر  که  سالم  محیطی 
قانون و با نظارت مسئوالن از آن بهره مند باشند.

را  سالم  انتخابات  یک  می توان  چگونه   
تضمین کرد؟ 

بیطرفی  و  اجرایی  ارگانهای  دخالت  عدم 
مسئوالن بخصوص انتخاباتی یکی از عوامل مهم 
در سالمت  انتخابات است. انتخابات مکانیزمی 
است در به ثمر رسیدن و دست یابی به قدرت 
مورد  اخص  صورت  به  باید  بنابراین  سیاسی، 
وقتی  حال  بگیرد  قرار  ذیربط   مراجع  توجه 
می بینیم که چند ماه مانده به انتخابات عزل و 
نصب هایی در همین راستا در برخی ادارات مهم 
صورت می گیرد آیا افکار عمومی را دچار شک و 

تردید در سالمت انتخابات نمی کند؟ 
را  شهرمان  فعلی  نماینده  عملکرد   

چگونه ارزیابی می کنید؟
وظیفه ی  دو  قانون  نظر  از  مجلس  نمایندگان 
اصلی و اساسی را بر عهده دارند:  قانون گذار 
و مسئولیت های نظارتی و رسیدگی و پیگیری 
همین موارد می تواند بسیاری از مشکالت را در 
سطح محلی و حتی ملی مرتفع سازد بنابراین  
نباید سطح حقوقی خود را در حد حضور مداوم 
در حوزه ی انتخابیه و دخالت در امورات جاری 
حیطه ی  در  که  نصب ها  و  عزل  قبیل  از  شهر 
بنابراین  بیاورد.  پایین  نیست،  اختیاراتش 
به  رسیدگی  توان  که  داشت  توقع  نمی توان 
وظایف اصلی و کلیدی نمایندگی را داشته باشد.

 خانم امامی پناه شما که دو دهه فعالیت 
سیاسی اجتماعی دارید هدف از اصالحات 

را می شود بیان کنید؟
قانون  حیطه ی  در  اصالحات  ساختن  بارور 
فرهنگی،  اوضاع  بهبود  بالطبع  که  اساسی 
داشت.  خواهد  بر  در  را  سیاسی  و  اجتماعی 
تبعیض و فساد تحت هر عنوان،  بردن  بین  از 
قانونمداری، جامعه مدنی و انتخابات رقابتی با 
حضور گفتمان های حاضر در صحنه سیاسی 
البته  است.  اصالحات  اهداف  جمله  از  کشور 
نباید توقع داشت که این ها آنی صورت پذیرند 
مداوم   با مشق  و  زمان  باگذشت  است  نیاز  که 
اصالحات، قدم به قدم به بارور شدن تفکری که 

در   ، بودیم  نمودش  و  بروز  شاهد  سال ۷۶  از 
آینده ای نه چندان دور باشیم.

صحبت  و  موجود  شرایط  به  توجه  با   
های شما، در کشور و شهر ما فضای یاس 
باید  کار  چه  دارد  وجود  ناامیدکننده ای  و 

کرد؟
 با توجه به اوضاع پیش آمده در ماه های اخیر 
که با انتقال قدرت به ترامپ باعث شد برجام از 
مسیر اصلی خود خارج شود و شاهد تبعات آن 
معیشتی  و  اقتصادی  اوضاع  و  ملی  در  سطح 
تصمیم  و  اقدام  همچنین  و  هستیم  مردم 
ناگهانی سران سه قوه در مقوله ی بنزین و عدم 
رضایت آحاد مردم از وضعیت به وجود آمده که 
متاسفانه تبعات غیر قابل جبرانی هم به دنبال 
باشند  داشته  توجه  ما  عزیز  مردم  ولی  داشت 
کشور ما درگیر جنگ اقتصادی است و با کمک 
هم و حضور در صحنه های اجتماعی می توانیم 

این مشکالت را پشت سر بگذاریم. 
سیرجان  طلبان  اصالح  قبل  دوره  در   
معرفی  مجلس  انتخابات  برای  گزینه  یک 
کردند چرا تمام برنامه روی جهانگیری بود 

و گزینه جایگزین نداشتید؟
عمل  وارد  خوب  قبل  دوره  در  طلبان  اصالح 
شدند و چون اکثر اصالح طلبان ردصالحیت می 

شدند آقای جهانگیری 
در  که  بود  گزینه ای 
پرورش  و  آموزش  
کارنامه خوب و سالمی 
غفلت  شاید  و  داشت 
نمی کردیم  فکر  بود 
مدت  که  فرد  این  که 
آموزش وپرورش  در  ها 
داشته  سالمی  فعالیت 
است مورد تایید مراجع 
باالتر قرار نگیرد و تمام 
زحمت های یک تفکر 
شورای  مهری  بی  با 
نگهبان به هدر رفت که 

علت رد صالحیت هنوز برای ما قابل فهم نیست.
 برای انتخابات پیش رو نامزدهای مدنظر 

اصالح طلبان چه کسانی هستند؟
جمع اصالح طلبان سیرجان اعالم کردند که هر 
فردی که تفکر اصالحات را قبول دارد و کارنامه 
و  حزب  حمایت  بدون  فعال  دارد  قبولی  قابل 
گروه خاصی وارد عمل شود و تبلیغات مقدماتی 
خود را شروع کند و پس از تایید صالحیت ها 
با امضای میثاق نامه اصالحات و بررسی همه 

جوانب از او حمایت می شود. 

شهروندان  حضور  برای  شما  نظر   
آتی  انتخابات  در  بردسیری  و  سیرجانی 

چی هست؟
به نظر من باید مردم در انتخابات حضور پیدا 
سرنوشت  برای  که  هستند  افراد  این  و  کنند 
خود تصمیم می گیرند و به دنبال فردی باشند 
که دغدغه آن ها را داشته باشد. به اعتقاد من 
با توجه به اینکه در مجلس نماینده خانم کم 
است و به ازای هر ۳2 نماینده مرد یک نماینده 
زن وجود دارد و برای انتخابات سیرجان چند 
پیدا  حضور  خانم 
درصد  و 50  کردند 
ها  خانم  را  ما  شهر 
می دهند  تشکیل 
و  شهروندان  و 
جوانان  بخصوص 
بیایند  سیرجانی 
خانم  نامزد  یک  از 
حمایت  توانمند 
کنند. نمایندگان زن 
در مجلس می توانند 
بهتر  آنها  حقوق  از 
شما  و  کنند  دفاع 
نظر  در  اخیر  موارد 
چند  بحث  بگیرید 
آمد  پیش  همسری 
اگر  موضوع  این  و 
خانم  نمایندگان 
هیچ  به  بود  زیاد 
مطرح  اجازه  عنوان 
از  خیلی  مرد  نمایندگان  و  نمی دادند  شدن 
نمی کنند.  درك  را  بانوان  مشکالت  و  مسائل 
است.  تأثیرگذار  مجلس  در  زن  نماینده  وجود 
مسئولیتی  امورات  در  ها  خانم  دوم  نکته 
دلسوزتر و دقیق تر هستند تخلف، رانت خواری 
مردان  با  مقایسه  در  آنها  در  فسادسازی  و 
بار  اولین  برای  طلبد  می  و  است  بسیارکمتر 
یک خانم از حوزه سیرجان و بردسیر به مجلس 
برود و این حق بانوان فرهیخته این شهرستان 

و بردسیر است.

گفت وگو با مهدیه امامی پناه، فعال اصالح طلب پیرامون انتخابات مجلس یازدهم:

مسئولیت پذیری زنان از مردان بیشتر است
 حق ماست که اولین بار نماینده خانم در مجلس داشته باشیم
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نياز ضروری بدن به ویتامين دی
سالمت: ویتامین دی یکی از ویتامین های محلول در چربی است 
که به رشد و استحکام استخوان ها از طریق کنترل تعادل کلسیم 
و فسفر کمک می کند. منبع اصلی دریافت این ویتامین بجز منابع 
گیاهی مثل غالت و حیوانی مثل ماهی ساردین، شیر و تخم مرغ، 
نور آفتاب است، بطوری که 10 تا 20 دقیقه ماندن در زیر نور آفتاب، 

نیاز روزانه بدن انسان به این ویتامین را تأمین می کند.
دریافت ویتامین دی و کلسیم باعث افزایش قدرت و هماهنگی عضالت 
در افراد کهنسال می شود. نیاز روزانه برای این ویتامین برای هر فرد بالغ 10 
میکروگرم یا حداکثر 2000 واحد در روز می باشد. در دوران کودکی و پیری 

این میزان باالتر است.
از عوارض مصرف کم این ویتامین در دوران کودکی بیماری راشیتیسم 
استخوان ها،  رشد  زمان  در  فسفر  و  کلسیم  کمبود  علت  به  که  است 
استخوان های فرد دارای امالح کمی خواهد بود و نخواهد توانست وزن 
فرد را تحمل کند و در نتیجه انحنا خواهد یافت. عوارض دیگر آن بزرگی 
جمجمه، زائده های دکمه مانند بر روی ستون فقرات و برجستگی سینه 
می باشد. همچنین مچ دست وپا پهن می شود که توسط رادیوگرافی قابل 

تشخیص است.
در دوران بزرگسالی کمبود این ویتامین در بدن باعث بوجود آمدن بیماری 
استئوماالسی می شود. این بیماری به این شکل است که با کاهش تراکم 
استخوانی دردهای شدیدی در قسمت پا و کمر احساس می شود و همچنین 
استخوان های بلند به راحتی شکسته می شوند. اگر فرد در این دوران شروع 

به دریافت ویتامین دی کند، این عارضه رفع می شود.
در دوران کهنسالی کمبود این ویتامین باعث بروز بیماری پوکی استخوان 
به ویژه در زنان می شود. عامل اصلی تأثیرگذار تغییرات هورمونی در بدن 
است. اما در این دوران این بیماری میزان ویتامین دی در بدن کاهش 
می یابد ولی دریافت این ویتامین در دوران بیماری کمک چندانی به بهبود 

آن نمی کند.
همچنین کمبود این ویتامین در بدن باعث عوارضی چون دیر دندان 
درآوردن و دیر نشستن و دیر راه افتادن در کودکان می شود، همچنین 
بدفرم شدن لگن که در دخترها باعث تنگی لگن شده و به ناچار باید از 
طریق سزارین زایمان کنند. همچنین کمبود این ویتامین باعث افزایش 
احتمال ابتالء به سرطان سینه یا پروستات می شود. کمبود این ویتامین 
باعث می شود که دستگاه ایمنی بدن ضعیف شده و باعث می شود فرد مبتال 

به سرطان و دیابت و حتی عفونت گردد.
استفاده بیش ازحد از این ویتامین مخصوصاً اگر همراه با مصرف زیاد 
 D ویتامین با  به مسمومیت می گردد. مسمومیت  باشد منجر  کلسیم 
به ندرت رخ داده و اغلب در کسانی مشاهده می شود که مقادیر بیش از 
حد این ویتامین را از طریق مکمل دریافت می کنند. استفاده از قرص و 
آمپول ویتامین دی به طور مستمر باعث مشکالتی مانند رسوب کلسیم در 
بافت های نرم مثل کلیه ها، ریه ها، قلب و گوش می شود که در کلیه ها باعث 
سنگ کلیه، در ریه ها و قلب منجر به عوارض ریوی و قلبی، و در گوش به 

اختالالت شنوایی و حتی کری می انجامد. 

اصالح طلبـان در دوره قبل خوب وارد 
عمل شـدند.آقای جهانگیـری گزینه ای 
بود که در آمـوزش  و پرورش کارنامه 
خوب و سـالمی داشـت و شاید غفلت 
ایـن فـرد  بـود فکـر نمی کردیـم کـه 
آموزش وپـرورش  در  هـا  مـدت  کـه 
فعالیـت سـالمی داشـته اسـت مورد 
تایید مراجع باالتر قـرار نگیرد و تمام 
زحمـت هـای یـک تفکر بـا بـی مهری 
شـورای نگهبان به هـدر رفت که علت 
رد صالحیت هنـوز برای مـا قابل فهم 

. نیست



جمع آوری
سیگارهای غیرمجاز عنبرنسارا

علوم  دانشکده  محیط  بهداشت  گروه  مدیر  گروه خبر: 
غیرمجاز  سیگارهای  جمع آوری  از  سیرجان  پزشکی 
سطح  در  محیط  بهداشت  بازرسان  توسط  عنبرنسارا 

شهرستان در هفته گذشته خبر داد.
مهندس  پزشکی،  علوم  دانشکده  عمومی  روابط  گزارش  به 
نادری با اعالم این خبر گفت: این سیگارها که اخیرا توزیع آن 
در سیرجان افزایش پیدا کرده است غیرمجاز بوده و خواص 

درمانی آنها غیر واقعی است.
عنبرنسارا  سیگارهای  خرید  خودداری  از  تاکید  ضمن  وی 
در  سیگارها  این  مشاهده  صورت  در  خواست  شهروندان  از 
فروشگاه ها با شماره تماس ۴2281۶10 یا 1۹0 تماس گرفته 

و گزارش بدهند. 

برخورد پژو با تیر برق یک 
مصدوم به همراه داشت

آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به  حوادث:  گروه 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان: وقوع حادثه 
به سامانه 125 اطالع داده شد که ستاد فرماندهی آتش 
به  را   2 شماره  ایستگاه  نشانان  آتش  بالفاصله  نشانی 

انتهای بلوار قائم اعزام کرد.
گفت:  حادثه  محل  به  اعزامی  عملیات  فرمانده  نادری  ایمان 
خنک  آبرسان  های  لوله  توسط  قطع،  خودرو  برق  ابتدا  در 
سازی موتور ماشین انجام و از حریق احتمالی جلوگیری شد. 
وی تشریح کرد : بعد از اقدامات اولیه بدلیل افتادن تیر برق 
را  حادثه  محدوده  خطر  نوار  وسیله  به  نشانی  آتش  ماموران 
مشخص کرده که مسیر برای سایر همشهریان مشخص شود. 
نادری در پایان افزود: ماموران آتش نشانی با اطمینان و انجام 

اقدامات ایمنی الزم به ماموریت خود پایان دادند.
آبادی پرسنل شرکت کننده  حامد یزدیانی و محسن نصرت 

در این عملیات بودند. 

دستگیری سارق موتورسیکلت 
گروه حوادث: جانشین انتظامی شهرستان از دستگیری 
سارق موتورسیکلت و کشف یک دستگاه موتورسیکلت 

سرقتی از وی خبر داد.
داشت:  بیان  خبر  این  اعالم  با  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
درسطح  زنی  گشت  حین  آباد  1۷مکی  کالنتری  ماموران 
تردد  حال  در  که  موتورسیکلت  دستگاه  یک  راکب  به  حوزه 
بود، مشکوك و پس از گرفتن استعالم از مرکز پیام مشخص 
سرقت  ثبت  سابقه  دارای  و  بوده  مسروقه  موتورسیکلت  شد 

می باشد.
عوامل  افزود:  مسروقه،  موتورسیکلت  توقیف  به  اشاره  با  وی 
گذشت انتظامی، متهم را در یک عملیات ضربتی دستگیر و به 
همراه موتورسیکلت مسروقه به کالنتری 11تختی انتقال دادند.

و  فرمان  قفل  از  استفاده  پایان  در  نژاد  رمضان  سرهنگ 
سواران  موتورسیکلت  همه  به  را  ضدسرقت  ایمنی  تجهیزات 

توصیه کرد.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

گروه حوادث:  فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 
23 فقره سرقت و دستگیري 11 نفر سارق طي 72 

ساعت در هفته گذشته خبرداد.
طرح  اجرای  در  گفت:  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان سیرجان ، 
موضوع شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان به صورت 

ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وي افزود: ماموران با گشت زني محسوس و نا محسوس 
در سطح حوزه استحفاظي 11 نفر سارق را شناسایي و 

آنها را دستگیر کردند.
این مسئول انتظامي با اشاره به اینکه سارقان به ۴ فقره 
سرقت داخل خودرو،2 فقره سرقت موتورسیکلت، 2 فقره 

سرقت منزل و ۴ فقره سرقت اماکن خصوصی و 2 فقره 
سرقت اتومبیل و 2 فقره مغازه و ۷ فقره سایر سرقت ها 
مخفیگاه  از  بازرسي  کرد:در  تصریح  کردند، وي  اعتراف 
و  قفل،وسایل  نمودن  باز  جهت  وسایل  و  لوازم  سارقان 
قطعات  داخل خودرو، و تعدادي مدارك شناسایي مربوط 

به افراد مالباخته کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامي شهرستان با بیان اینکه تحقیق از سارقان 
جهت کشف سایر سرقت هاي احتمالي ادامه دارد،اظهار 
داشت:مشارکت شهروندان نقش مهمي در پیشگیري از 
سرقت دارد و درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوك 
مي توانند مراتب را در اسرع  وقت از طریق تلفن 110 به 

پلیس اطالع دهند.

زلزله و خسارات
وارد بر ساختمان ها

گروه حوادث: زلزله بم که به کشته و مجروح شدن بیش 
ناگوار  از هموطنانمان منجر شد و تبعات  نفر  از 70 هزار 
آن همچنان هزاران هزار نفر از بازماندگان فاجعه را آزار 
می دهد، قطعا یکی از تلخ ترین سوانح تاریخ معاصر ما و 
روزی فراموش ناشدنی در خاطره مشترک ایرانیان است. 
روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی 
کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده است.  

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری سیرجان :خسارات وارد بر ساختمان ها در اثر زلزله به 
عوامل زیر بستگی دارد: ریزش دیوارها، ریزش سقف های مهار 
نشده به دیواره ها و عدم استفاده از مصالح نامناسب و عدم استفاده 
از بادبندها و مهاربندی در دو جهت قاب های مورد استفاده در 
سازه ها که متاسفانه همچنان در بعضی از مناطق در حال تکرار 
است. عدم رعایت نکاتی ساده و ابتدایی در اجرای ساختمان های 
فلزی و نیمه فلزی باعث شود، عده زیادی بی گناه جان خود را از 

دست بدهند.
علل و عوامل اصلی تخریب این گونه ساختمان ها عبارتند از :

- عدم استفاده از کالف های قائم و افقی پشت بند: البته گاهی این 
کالف ها بدون اصول اجرا می شوند که اصال کارآیی جهت مقابله 

با زلزله نخواهند داشت.
- آجر چینی نامناسب دیوارها ، هم بند بودن آجرها روی هم و 
خالی بودن بندهای قائم از مالت )زیرا مالت را روی آجر می ریزند 

نه روی درزها (، عدم دوغاب ریزی دیوارها.
- استفاده از مقاطع ضعیف برای نعل درگاه ها و عدم استفاده از 

مقاطع دوبل و عدم اتصال مناسب آنها به اجزای ساختمان.
- عدم اجرای مناسب بتن ریزی در سقف تیرچه بلوك و ارای 
نامناسب بتن ریخته شده روی سقف که باعث جدایی بتن گردیده 
و عمل پیوستگی در موقع زلزله کارآیی خود را از دست می دهد.

- استفاده از مصالح نامناسب
- عدم اجرای پشت بند

اجرای مناسب کالف های افقی و قائم در ساختمان هایی با مصالح 
بنایی که هزینه چندان زیادی را به پروژه تحمیل نمی کند، آسیب 
های وارده به ساختمان را بسیار ناچیز و در حد ترك جزئی در 

اطراف باز شده و ریزش سنگ های نما شده است.

با دستگیري 11 سارق،خبــر
پرده از راز 23  فقره سرقت برداشته شد

عمومی  دادستان  حوادث:  گروه 
 10 کشف  از  شهرستان  انقالب  و 
میلیارد ریال مشروبات الکلی در 

هفته گذشته خبر داد.
ورز در خصوص  نیک  قاضی محسن 
تالش  با  گفت:  خبر  این  جزئیات 
)عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان 
سیرجان محل تهیه و انبار مشروبات 
شهرستان  این  در  خارجی  الکلی 
10میلیارد  ارزش  به  و  شناسایی 
الکلی خارجی کشف  ریال مشروبات 
شد. وی  در ادامه افزود : در جریان 
شیشه   1۳00 از  بیش  عملیات  این 
خارجی  مشروبات  انواع  قوطی  و 
انبار  از  ریال  10میلیارد  ارزش  به 

متهمان کشف و به دست آمد .نیک 
ورز  در ادامه گفت : بر اساس اعتراف 
متهمان این مشروبات  از بندرعباس 
تهیه و به سیرجان منتقل و به افراد 
می  عرضه  خود  خاص  مشتریان  و 
شدند. به گفته دادستان سیرجان در 
نفر متهم دستگیر و  ارتباط سه  این 
دو دستگاه خودرو سواری هم توقیف 

شدند.
جداگانه   خبری  در  وی   همچنین 
لیتر مشروبات  از کشف هزار و ۶۶0 
طرح  اجرای  در  ساز  دست  الکلی 
ارتقاء امنیت اجتماعی توسط ماموران 
شهرستان  عمومی  امنیت  پلیس 

سیرجان شناسایی و منهدم شد.

استان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
با  و  پلیس سیرجان   گفت: در عملیات 
همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر تهران 

بزرگ 206  کیلوگرم تریاک کشف شد. 
سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر 
با موادمخدر  گفت: ماموران پلیس مبارزه 
از  اطالعاتی  کار  انجام  با  بزرگ  تهران 
نگهداری مقادیری مواد مخدر در یک منزل 
شهرستان  پلیس  و  شده  باخبر  مسکونی 
ناظری  سردار  کردند.  مطلع  را  سیرجان 
بیان داشت: در بازرسی از منزل مسکونی 
ناظری  شد.  کشف  تریاك  کیلوگرم   20۶
نفر  یک  رابطه  این  در  کرد:  خاطرنشان 
شدند.  قضایی  مرجع  تحویل  و  دستگیر 
اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

سوداگران  با  مبارزه  های  طرح  تداوم  به 
مرگ گفت: پلیس با تالش بی وقفه خود 
و با تکیه بر اقدامات اطالعاتی اجازه نمی 
دهد از حوزه امن شهرستان به منظور عبور 
استفاده ای  سوء  موادمخدر  های  محموله 

صورت بگیرد.

دانش آموز  خانواده  حوادث:  گروه 
کالس ششم ابتدایی هفته گذشته 
با مراجعه به دفتر نشریه از ضرب 
او  معلم  توسط  فرزندشان  شتم  و 

گالیه کردند.
این  مادر  امید،  نسیم  گزارش  به 
ها  آن  از  نخواست  که  دانش آموز 
باره  این  در  شود،  برده  نامی  معلم  و 

است  ششم  کالس  من  پسر  گفتند: 
درس  آباده  فلسطین  مدرسه  در  و 
مدرسه  در  معلم  روز  چند  می خواند، 
و  لگد  زیر  را  فرزندم  واهی  علت  به 

که  را  فرزندم  و  می دهد  قرار  مشت 
مورد ضرب و شتم قرار داده که بدنش 
دچار کبودی شده است. مادر این پسر 
بچه ادامه داد: این معلم چندی پیشتر 

نیز یک دانش آموز دیگر را مورد کتک 
کاری قرار داده بوده است.

وی ادامه داد این اتفاق موضوعی است 
که باید از طرف مدیر آموزش وپرورش 
و  بگیرد  قرار  توجه  مورد  شهرستان 
برخورد  موضوع  این  با  و  کند  بررسی 
عمومی  افکار  به  را  آن  نتیجه  و  کند 

اعالم کند.

نیک ورز، دادستان سیرجان:
کشف 10 میلیارد ریال مشروبات الکلی 

کشف 206 کیلو تریاک
در عملیات مشترک پلیس سیرجان و تهران

هفته گذشته در مدرسه فلسطین آباده سیرجان رخ داد:

ضرب و شتم دانش آموز توسط معلم

شنبه 7 دی 1398، شماره 213 ، سال پنجم



 32 سوالی که یک نامزد انتخابات مجلس
باید پاسخ آن ها را بداند؛

جوانان این سوال ها را از نامزدها بپرسند
مجازی: در این نوشتار سعی بر آن داشته ایم که از بین ده ها 
سوالی که یک نامزد انتخابات مجلس اصلح باید جواب آنها را 
بداند 32 سوال را انتخاب کرده و در اختیار مردم قرار داده تا در 

شناخت نامزد اصلح ابتکار عمل بیشتری داشته باشند.
تبلیغاتی  میتینگ های  و  جلسات  در  جوانان  خصوصا  و  مردم 
نامزدهای  از  را  سواالت  این  از  تعدادی  حتما  و  شده  پیشقدم 
انتخاباتی بپرسند.اگر وی توانست به حداقل 5 سوال شما پاسخ 
انتخابات  کاندیدای  دیگر سخنان  به  توان  آنگاه می  درست دهد 

گوش کرد.
از طرفی مطالعه در مورد این اصطالحات و سواالت می تواند سطح 
دانش نامزدهای انتخابات را باال برده و قبل از ورود به مجلس آنها 

را با آنچه با آن روبرو خواهند شد بیشتر آشنا کند.
1.مبانی اقتصاد را تعریف کنید؟

2.جناح های سیاسی دخیل در قدرت کشور کدامند؟
۳.تولید خالص ملی را تعریف کنید؟

۴.تولید ناخالص ملی را تعریف کنید؟
5.سیاست های پولی چیست؟

۶.سیاست های مالی را تعریف کنید؟
۷.رابطه بیکاری با تورم چیست؟

8.ضریب جینی یا توزیع درآمد را تعریف کنید؟
۹.امنیت اقتصادی یعنی چه؟

10.امنیت اجتماعی یعنی چه؟
11.فرق بین رشد و توسعه اقتصادی چیست؟ 

12.شاخص فالکت را تعریف کنید؟
1۳.رشد پایه پولی و پول پرقدرت را شرح دهید.

1۴.توزیع عادالنه درآمد بر چه روال است؟
15.رشد اقتصادی و برابری قدرت خرید به چه معنی است؟

1۶.تراز تجاری مثبت و منفی چیست؟
1۷.کسری بودجه را تعریف کنید؟

18.نقدینگی و رابطه آن با تورم را تعریف کنید؟
1۹. نرخ بیکاری و درصد آن را شرح دهید؟

20.علم سیاست را تعریف کنید؟
21.لیبرالیسم یا آزادی خواهی یعنی چه؟
22.کمونیسم یا اشتراك طلبی یعنی چه؟

2۳.امپریالیسم یا حکومت باوری یعنی چه؟
2۴.کاپیتالیسم یا نظام سرمایه داری یعنی چه؟

25.دموکراسی یا مردم ساالری یعنی چه؟
2۶.اقتصاد سیاسی و تاثیر اقتصاد درسیاست و بلعکس را شرح دهید.

2۷.امنیت، امنیت اقتصادی و شاخص های آن را شرح دهید.
28.فراکسیون، کمیسیون چیست و مجلس چند کمیسیون دارد؟

2۹.طرح و الیحه را جداگانه شرح دهید؟
۳0.روند ارائه طرح و لوایح یک، دو و سه فوریتی چگونه است؟

۳1. مهمترین وظیفه مجلس چیست؟
۳2.چگونه می توان مجلس را به راس امور بازگرداند؟

ویژه

شهیندخت موالوردی سر لیست اصالحات تهران
آنا: در خصوصی سرلیستی اصالح طلبان در حوزه انتخابیه تهران 
از علی مطهری، مجید انصاری و شهیندخت موالوردی نام برده می 
شود. موالوردی در این باره اظهار کرد: لیست اصالح طلبان هنوز 
مشخص نیست و سرلیستی من بیشتر گمانه زنی است. وی در پاسخ 
به سوالی درباره شفافیت هزینه انتخاباتی، گفت: این موضوع ضرورت 
کشور می دانیم و در الیحه جامع انتخابات این مورد ذکر شده است. 

عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان تأکید کرد: داوطلبان انتخابات، مردم را محرم خودشان 
در هزینه کرد انتخابات بدانند. موالوردی درباره برنامه خودش برای مجلس یازدهم، تصریح کرد: 

ارتقای جایگاه و کارآمدی اصل مهمی برای مجلس آینده است.

حمالت گاز انبری جریان اصولگرایی
علیه  اصولگرایان  رگباری  حمالت  ملی:  آرمان 

اصالح طلبان و دولت تمامی ندارد و هر روز هم تندتر و 
شدیدتر می شود. هرچه به انتخابات نزدیک تر می شویم 
این حمالت شدت بیشتری به خود می گیرد و توپخانه 
حمالت این جریان سیاسی فقط به سوی اصالح طلبان و 
دولت نشانه رفته است. نامزدهای انتخاباتی این جریان به دولت حمله می کنند 
اصالحات  جریان  متوجه  را  خود  نوك حمالت  سیاسی  فعاالن  و  چهره ها  و 
کرده اند. درواقع اصولگرایان می خواهند تنور انتخابات را با حمله به رقیب و 

تخریب گرم کنند.

گل گهر در توسعه و اشتغال استان تاثیر زیادی دارد
گل گهر: دکتر فدائی، استاندارکرمان در نشست ارزیابی سفر سفرا 
و رایزن های اقتصادی از 15کشور )آبان۹8( و سفر ریاست محترم 
جمهور با اهدای لوح از مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
تقدیر کرد. وی در این نشست از موثر بودن این سفر ها در معرفی 
استان و انعقاد قراردادهای جدید خبر داد و با تاکید بر تداوم رایزنی ها 
گفت: توسعه استان و رفع محرومیت نیاز به همکاری بین دستگاه ها 
دارد و شرکت گل گهر در استان جزو پیشگامان توسعه و آبادانی است. دکتر فدایی در ادامه افزود: 
در سفر ریاست محترم جمهور به استان کرمان طرح های معدنی و صنعتی زیادی افتتاح شد که 

در توسعه، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت استان تاثیر زیادی دارد.

افزایش سطح زیر کشت 50 هکتاری گیاهان دارویی 
ایانا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: 
سطح زیر کشت گیاهان دارویی شهرستان در حال حاضر 
50  هکتار است که ۳5 هکتار آن مربوط به توسعه کشت 
جدید در سال جاری است. محمودآبادی افزود: گونه های 
گیاهان دارویی که در سطح شهرستان کشت می شود، 

شامل اسطوخودوس، گاوزبان، آویشن، مرزنجوش، پنیرك، به لیمو، نعناع فلفلی، 
آلوئه ورا ، بادرنجبوئیه، مریم گلی، زوفا، سنبل الطیب، پنج انگشت،گل راعی، 
کاکوتی، سرخارگل، قدومه و ماریتیغال است. میزان تولید محصول حدودا ۶0  
تن بوده است. وی خاطر نشان کرد: تفاوت آبیاری گیاهان دارویی با سایر گیاهان 

در  نیاز آبی پایین این گیاهان است.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09136217643
مدیر مسئول: 09133470728
روابط عمومی: 09162756265

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

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

 تلفن: 42207250 - 42201609
فکس:42233672

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

50002288880044 

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

تغيير در بينش و رفتار خود

زهرا رنجبر: 
»خداوند متعال از دانایان پیمان گرفته است که در مقابل سیری ظالم و 
تنها  و  بهترین  علیه السالم.  علی  امام  ننشینند.«  ساکت  مظلوم  گرسنگی 
و  باقوام   ، سالم  جامعه ای  نهادن  بنیاد  و  فعلی  وضع  از  گذر  و  تحول  راه 
به مسئولیت  به خصوص نخبگان  و پی بردن  بیداری همگانی  عادالنه تر، 

اجتماعی خود است.
رابطه  می توانند  تحصیل کردگان  بهره مند،  مسئولیِن  و  محروم  مردِم  بین 
از آالم  انصاف و عدالت فراخوانده و  به  را  برقرار کنند و حاکمان  صحیح 
مردم  به هر طریق کاسته و سپر بالی مردم شوند و نه آنکه خدای نکرده  
اهداف شخصی خود را پشت سپر مردم دنبال کنند. همچنین هزینه این 
کار برای تحصیل کردگان کمتر خواهد بود و حرف آن ها در حاکمیت نفوذ 

بیشتری خواهد داشت.
از دیگر سو هیچ قهرمان و هیچ سخن و نصیحتی کسی را بیدار نخواهد کرد 
مادامی که خود انسان نخواهد بیدار شود. دم از این و آن زدن، دردی از ما 
دوا نمی کند مادامی که همچنان در بینش و رفتار و منش خود و در هدف 
خود از زندگی تغییری مثبت ایجاد نکنیم. دردی از ما  درمان نخواهد شد 
مادامی که همگی  ما در جهت انسانی بهتر شدن و شناخت بهتر مسئولیت 

اجتماعی خود قدمی برنداریم.
این افراد هستند که سنگ بنای جامعه را تشکیل می دهند و حکومت ها، 

سازمان ها و جوامع را مدیریت می کنند.
را بشناسند، آگاهی های  انسانی خود  باید مسئولیت  افراد جامعه  تک تک 
با خویشتن مشخص کنند چراکه هر  را  تکلیف خود  و  برده  باال  را  خود 
انسانی به نفس خود آگاهست و علی رغم همه بهانه ها و توجیهات می داند 

در زندگی درپی چه می گردد.)االنسن علی نفسه بصیره(.
اگر آدمی ساعتی تفکر کند که از ۷0 سال عبادت  بهتر است، خواهد فهمید 
که جسمی که حداکثر صدسال زنده می ماند، نمی تواند دلیل کمال طلبی و 
زیاده خواهی آدمی باشد. این روح انسان است که جاودانه  است و اگر تمایلی 
جاودانه در کار هست و اگر تالشی صورت می گیرد باید روح را فربه کند نه 
جسم و خواسته های جسمانی فناپذیر را . اگر کمال طلبی و زیاده خواهی 
در مسیر نادرست مادی گرایانه وخودخواهانه قرار گیرد نه تنها آدمی را به 
آرامش نمی رساند که باعث ایجاد جامعه ای نامتوازن و همیشه رنجور خواهد 
شد، در عوض بهره گیری از این پتانسیل در راه درست و انسانی و در راه 
خدمت به هم نوع موجب سرور و شادی همگانی و شادی جاودان و حقیقی 

روح خود آدمی  و البته پیدایش آرمان شهر خواهد شد.
پس برای رسیدن به شهر و کشوری آرمانی باید از بی تفاوتی بیدار شویم، 
از عافیت طلبی ها، از بی تفاوتی ها، از توجیهات، از زیاده خواهی ها، از تالش 
در مسیرهای اشتباه، تا بتوانیم دست در دست هم جامعه ای بهتر ساخته 

و طرحی نو دراندازیم.
*پزشک متخصص و فعال اجتماعی سیاسی

ستون آخــر

خجسته میالد با سعادت 
حضرت زینب کبری)س( 
و روز پرستار مبارک باد.


