
رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

نظر دو کارشناس در خصوص مدیریت روانی در پی حوادث اخیر در جامعه؛

امید اجتماعی نیاز امروز جامعه است
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تیترها

در بیانیه شورای عالی جبهه اصالح طلبان مطرح شد:
اعتراض به رد صالحیت گسترده اصالح طلبان 

  خبــر  3

احداث ۱۲۰سازه آبخیزداری با اعتبار ۲۰میلیاردریال 

  جـامعه  4

  آخـــر  6

در شهرهای تهران،کرمان و سیرجان صورت گرفت؛

برپایی موکب گل گهر
در مراسم بزرگداشت شهدا

  آخـــر  6  آخـــر  6

 میرشاهی، رئیس شرکت آب و فاضالب شهرستان:

رشد ۳۶ درصدی بازسازی شبکه 
فرسوده

  جـامعه  4

عرب قهستانی، رئیس هالل احمر شهرستان سیرجان:

سیل زدگان سیستان نیازمند
دست های سخاوتمند مردم هستند 

حسن علی بیگی بیان کرد:

اعضای شورای ائتالف نیروهای 
انقالب مشخص شدند

  خبــر  2

انتخابات  نامزدهای  احراز گسترده  به رد و عدم  اعتراض  آنالین: در  گروه خبر- خبر 
مجلس یازدهم، شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان بیانیه ای صادر کرد که در 
ذیل می آید: انتخابات، به عنوان مهم ترین نماد به رسمیت شناخته شده مشارکت مردم در 
تعیین سرنوشت خود، اصلی ترین و ممکن ترین ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسالمی 
است که نه تنها دو وجه جمهوریت و اسالمیت نظام را تضمین و تأمین می کند، بلکه مهم 
ترین امکان موجود برای حفظ و مشروعیت بخشی به نظام است. در تفکر امام، مجلس 
در راس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به نظر می رسد متاثر از نگاه های تنگ 
نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ ها 
فاصله دارد و به تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت پیگیری مطالبات...

با اعالم اولیه اسامی 
نامزدهای تایید 
صالحیت شده 

انتخابات مجلس 
یازدهم؛

بایکوت 
نیمی از 

نامزدهای 
انتخابات 
مجلس 

بنزین  قیمت  افزایش  با  ماه  آبان  از  که  اخیر  جامعه: حوادث  گروه 
شهادت  آن  پس  از  و  شد  شروع  مردم  از  تعدادی  باختن  جان  و 
سردار قاسم سلیمانی و جان باختن تعدادی دیگر در مراسم تشییع 
از  نفر   170 شدن  کشته  و  اوکراینی  هواپیمایی  آن سقوط  آخرین  و 

اقتصادی  بر کشور و فشارهای  از طرفی سایه جنگ  مسافران آن و 
به  اقشار مختلف  بین  را در  نامعلوم  از آینده ای  ناامیدی و ترس  جو 
قشرهای  و  جوانان  بین  در  زمانی  که  نوعی  به  است،  آورده  وجود 
سردرگمی  آن ها  صحبت های  بین  در  می گیری  قرار  جامعه  مختلف 

ناامیدی از وضعیت های مختلف در جامعه احساس می شود. بدون  و 
شك جامعه با یأس و ترس قدرت تصمیم گیری درست نخواهد داشت 
چالش های  با  را  بحران ها  از  عبور  و  توسعه  در  مسیر، حرکت  این  و 

دشواری روبه رو می کند. 



 نسیـم امیدخبـرخبــر

مانده  ماه  یك  حدود  خبر:  گروه 
هیات  یازدهم،  مجلس  انتخابات  به 
و  سیرجان  انتخابیه  حوزه  اجرایی 
بر  نظارت  مرکزی  هیات  و  بردسیر 
اسامی  نگهبان  شورای  انتخابات 
را  شده  صالحیت  تایید  نامزدهای 
اعالم کرد که باعث شوک به نامزدها 
و مردم  و فعاالن سیاسی شهرستان 

شده است. 
نتایج  اعالم  با  امید  نسیم  گزارش  به 
صالحیت  احراز  عدم  و  رد  یا  تایید 
شورای  مجلس  انتخابات  کاندیداهای 

که  است  آن  از  حاکی  خبرها  اسالمی، 
تعدادی  و  اصالح طلب   نامزدهای  تمام 
انتخابیه  حوزه  اصولگرای  چهره های  از 
شهرستان  سیرجان موفق به کسب احراز 
صالحیت خود نشده اند  و با توجه به اعالم 
سرپرست فرمانداری سیرجان 23 نفر از 
از  اسالمی  شورای  مجلس  داوطلب   43
احراز  یا  تایید  بردسیر  و  سیرجان  حوزه 

صالحیت نشدند.
چهره های  از  بسیاری  نام  که  نتایجی 
رد  زمره  در  را  سیاسی  سرشناس 
از  است.  نشانده  شدگان  صالحیت 

تعداد  آماری  بررسی های  دیگر  سوی 
به تفکیک  تایید و رد صالحیت شدگان 
آمار  که  می دهد  نشان  استان های کشور 
رد صالحیت ها در برخی استان ها به مرز 
۷۰ درصد هم رسیده است. رد صالحیت 
هایی که دامنگیر تعداد درخور توجهی از 
است  شده  هم  مجلس  فعلی  نمایندگان 
فعلی  نمایندگان  از  نفر  نوعی که 9۰  به 

مجلس نیز رد صالحیت شدند. 
طلب  اصالح  کاندیداهای  است  گفتنی 
رنجبر،  زهرا  دکتر  سیرجان  شهرستان 
دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی و دکتر جواد 

عباسلو رد صالحیت یا عدم احراز شدند، 
همچنین معین ضابطی، محسن مصباح، 
و  علی پور  مسعود  و  جهانشاهی  محسن 
محسن اسدی از افراد مستقل و اصولگرا 
نیز تا این مرحله جزو بازماندگان انتخابات 

آتی هستند. 
حال باید منتظر ماند تا پس از اعتراض 
طریق  از  یا  مستقیم  صورت  به  کتبی 
ارائه  و  نگهبان  شورای  به  نظارت  هیئت 
دفاعیات و مستندات، چه افرادی فرصت 
انتخابات مجلس دوره  شرکت در ماراتن 

یازدهم را کسب می کنند.

با اعالم اولیه اسامی نامزدهای تایید صالحیت شده حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر؛

بایکوت نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس 
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عرب قهستانی، رئیس هالل احمر شهرستان سیرجان:
سیل زدگان سیستان

نیازمند دست های سخاوتمند مردم هستند 
استان  شهر  بیست  خبر:  گروه 
سیستان و بلوچستان درگیر سیالب 
هستند. شهرهای ایرانشهر، چابهار، 
سرباز،  زاهدان،  دلگان،  خاش، 
فنوج،  سوارن،  و  سیب  سراوان، 
کنارک، میرجاوه، نیکشهر و هیرمند. 
به  استان  این  در  ارتباطی  راه   23
واسطه سیالب از بین رفته و ارتباط 

روستاها و شهرهای سیل گرفته قطع شده است. در این میان 
وضعیت شهرستان های خاش و دلگان وخیم تر است این شهرها به 
تمامی در محاصره سیل قرار گرفته اند. بارش مستمر و بدون توقیف 
هفته گذشته خسارت بسیار مادی و زیرساختی و تلفات احشام و 
دام مردم و آسیب به برخی واحدهای مسکونی و مزارع و موتورهای 
کشاورزی درپی داشته است. در شهرهای دیگر مردم تا کمر در 

سیالب فرو رفته اند.
 نکته مهم این است که امکانات هالل احمر برای کمک رسانی کافی 
های  راه  بازگشایی  برای  مناسبی  های  زیرساخت  و  امکانات  و  نیست 
مواصالتی روستایی و نیز خدمات رسانی به سیل زده های محروم استان 
وجود ندارد. در برخی مناطق وسایل و زندگی مردم را آب برده و اقالم 
خوراکی در منازل روستاها و عشایر از بین رفته، هوا سرد است و مردم 
نیازمند اقالم گرمایشی اعم از پتو، بخاری و همچنین توزیع نفت سفید 
به صورت ویژه هستند توزیع آب آشامیدنی و نان و آرد نیز بسیار حیاتی 
است. این ها را فقط در حد یک خبر نبینید و از کنار این حوادث به آسانی 
نگذرید، این مردم با مشکالت فراوانی روبه رو و الجرم نیازمند کمک های 
مردمی هستند. رئیس هالل احمر سیرجان درباره کمک رسانی به سیستان 
وبلوچستان گفت: هالل احمر سیرجان یک محموله مواد غذایی را با یک 

تیم 5 نفره عملیاتی را برای سیل زدگان ارسال کرده است.
عرب قهستانی ادامه داد: در حال حاضر دو ایستگاه جمع آوری کمک 
های مردمی یکی در محل هالل احمر خیابان وحید و دیگری ایستگاه 
میدان شهرداری راه اندازی کرده ایم. وی اضافه کرد: شهروندان می توانند 
البسه و مواد غذایی تاریخ باال و وسایل گرمایشی را به این مراکز تحویل 
بدهند.  وی اضافه کرد: در حادثه چند ماه گذشته در حمیدیه با کمک های 
مردمی و شرکت ها سیرجان در رتبه اول کمک ها قرار گرفت و امیدواریم 
برای کمک به مردم سیستان بلوچستان طبق روال گذشته امداد رسانی 
کنیم. همچنین کمک های نقدی مردمی برای سیل زدگان استان سیستان 
و بلوچستان از طریق کد دستوری #112* و شماره حساب های کمک 
های نقدی: تمامی بانک ها: 99999، بانک ملت: 61۰433۷999999996، 
شبا ملت: IR92۰12۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰99999 و بانک رفاه کارگران: 

589463185۰259۷3۰ انجام می شود.

سخنگوی شورای اصالح طلبان استان کرمان: 
در سیرجان، بم، جیرفت و زرند

کاندیدای شاخص اصالح  طلب نداریم 
نهایی  لیست  ارایه ی  دنبال  به  ما  نو:  گفتار  خبر-  گروه 
هستیم منتهی کمافی السابق مورد بی مهری ناظرین شورای 
اکثر شهرستان های  در  به طوری که  گرفته ایم  قرار  نگهبان 
استان کرمان تمامی کاندیداهای اصالح طلب عدم احراز یا رد 

صالحیت شده اند. 
دکتر محمد میرزایی، سخنگوی شورای نگهبان پس از اعالم اولیه 
صالحیت ها توسط هیات های نظارت مرکزی شورای نگهبان بیان 
کرد: انتظار داشتیم که ناظرین شورای نگهبان منصف تر و واقع بین تر 
تا حدودی  اکنون که مشکل اساسی کشور  عمل کند مخصوصا 
روشن شده و بحث کفایت و کنارآمدی و داشتن مجلس قوی در 
راستای ارتقای کفایت و کارآمدی امور اجرایی، امری حیاتی و مهم 

بود.
شهرستان های  در  اصالح طلب  شاخص  کاندیداهای  افزود:  او 
سیرجان، بم، جیرفت و زرند عدم احراز شده اند و در این شهرستان ها 
کاندیدای شاخصی نداریم اما در شهرستان های کهنوج و رفسنجان 
کاندیدای  چند  نیز  شهربابک  در  آن که  ضمن  نداریم  مشکلی 
اصالح طلب عدم احراز و تعدادی نیز تایید شده اند. در کرمان یک 
کاندیدای شاخص ما تایید صالحیت شده است منتهی کاندیدای 
دوم ما با وجود آن که از بچه های جبهه و جهاد و حافظ کل قرآن 
بوده و دارای سابقه ی مدیریتی عالی است، متاسفانه عدم احراز برای 

او زده اند.
برگزاری جلسه

هماهنگی ستاد دهه فجر در سیرجان
گروه خبر: جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر با محوریت برگزاری 
مراسم 22 بهمن با حضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری و با 
حضور مسئوالن ادارات و نهاد های شهرستان هفته گذشته در محل 

فرمانداری ویژه سیرجان برگزار شد.
سهراب بهاالدینی در این جلسه گفت: تشکیل 15 کمیته زیر 
مجموعه ستاد گرامیداشت دهه فجر و بزرگداشت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در سیرجان، نواختن زنگ انقالب در مدارس، 
اعالم برنامه های اجرایی و پروژه های قابل افتتاح در شهرستان ، تأکید 
بر اطالع رسانی مناسب و فضاسازی شهر ها و روستا ها و ادارات و بازار، 
لزوم همکاری و هماهنگی دستگاه ها بر اجرای برنامه های اثرگذار 
و مردمی در ایام ا... دهه فجر، لزوم اطالع رسانی و پوشش خبری 
برنامه ها، ارائه گزارش عملکرد توسط ادارات و نهاد ها و ... از جمله 

برنامه های اجرایی این ایام هستند.
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گروه خبر: اعضای شورای ائتالف نیروهای انقالب 
شهرستان هفته گذشته انتخابات برگزار کرد و  19 

نفر اعضای مرکزی این شورا مشخص شدند.
حجت االسالم حسن علی بیگی، رئیس شورای ائتالف 
نیروهای انقالبی شهرستان سیرجان در گفتگو با نسیم 
امید، بیان کرد: این شورا امسال در احزاب و وزارت کشور 
ثبت شده است و در هفته گذشته در جلسه ای 19 نفر 
به عنوان شورای مرکزی در شهرستان سیرجان انتخاب 
اتحاد  این شورا  اصلی  افزود: هدف  ادامه  در  شدند. وی 
کاندیداهای انقالب شهرستان سیرجان، روشنگری جهت 
انتخاب شخص اصلح توسط مردم است و شورای ائتالف 

نیروهای انقالب وابسته به هیچ جناح خاصی نیست.
 علی بیگی در خصوص برنامه های شورا بیان داشت: 
توسط  انقالب  شورای  نامه  میثاق  جلسه  اولین  در 

نخبگان  با  آینده جلسه  های  برنامه  در  امضا شد.  افراد 
می کنیم  برگزار  سیاسی  اجتماعی  فعاالن  و  شهرستان 
همچنین جلساتی با ائمه جمعه داریم و یک سری برنامه 

هایی داریم که در آینده اطالع رسانی می شود.
شهرستان  انقالبی  نیروهای  ائتالف  شورای  رئیس    
برگزاری  با  شهرستان  شوراهای  داد:  ادامه  سیرجان 
جلسات منظم با کاندیداهایی که سازوکار شورای ائتالف 
را پذیرفته اند در جهت معرفی هر چه  انقالب  نیروهای 
انتخاب  شاهد  تا  می کوشد  همشهریان  به  آنان  بیشتر 
باشیم.   اسالمی  شورای  مجلس  در  توانمند  نمایندگانی 
خانم  نژاد،  عرب  خانم  آبادی،  عزت  خانم  است  گفتنی 
معاذاللهی، منوچهر شمس الدین، علی رنجبر، اسماعیل 
موحدی، سعید اسدی، حمید میرحسین خانی، مهدی 
صفی  یونس  کرمی،  صادق  بیگی،  علی  حسن  حائری، 

کاظمی،  پناه، حجت  امامی  کرانی، حسین  پور، مهدی 
مهدی ارشادی، سجاد نصرت آبادی، وحید شاهمرادی و 

محمدرضا میرزاده اعضای این شورا هستند.

حسن علی بیگی بیان کرد:
اعضای شورای ائتالف نیروهای انقالب مشخص شدند



گروه تاتر باران نمایش میدهد:
نمایش کمدی

»دپوتات به دنبال دروغگو«
گروه خبر: نمایش »دپوتات« براساس نمایشنامه ای به نام 
»به دنبال دروغگو« اثر دیمیتری پساتهاس و بازنویسی 
محمد نادری و ترجمه کریم عظیمی و دراماتورژ: محمد 
صحنه  روی  احمدی  سلطان  صابر  کارگردانی  و  نادری 

خواهد رفت. 
به  »دپوتات  کمدی 
دنبال دروغگو« نمایشی 
است  اجتماعی  کمدی 
در  آن  موضوع  که 
در  یونان  آتن  فضای 
است.  شکل گیری  حال 
نماینده  یک  داستان 
هست  آتن  سنا  مجلس 
رسیدن  از  بعد  که 
نمایندگی  پست  به 
مشکالتی  دچار  مجلس 
ها  کننده  مراجعه  با 
است  گفتنی  می شود. 
فرشته  نمایش،  این  در 
موسوی،  محمدرضا  سید  زیدآبادی،  اسدی  ابراهیم  گلستانه، 
آبادی،  دولت  آیدا  پور،  مظفر  فرشید  الدینی،  شهاب  میثم 
محمود موذنی، فرهاد ستوده، امیر احمد کریمی نسب و صابر 

سلطان احمدی نقش آفرینی می کنند. 
در صحنه   19 ساعت  بهمن   1۷ تا  دیماه   29 از  نمایش  این 
می  شهروندان  آید.  می  در  اجرا  به  فردوسی(  )تاالر  تاترشهر 
  www.zardbanafsh.ir توانند بلیط  را از طریق سایت

و در محل اجرای نمایش تهیه کنند.
برگزاری مسابقات فوتسال 
گرامیداشت شهید سلیمانی

گروه خبر: مسابقات فوتسال گرامیداشت شهید سردار 
رضا)ع(  امام  سالن  در  گذشته  هفته  سلیمانی  قاسم 

شهرستان سیرجان برگزار شد.
برومند محمودی، مسئول برگزاری مسابقات در گفتگو با نسیم 
یاران  پروازان  بلند  تیم  میزبانی  به  این مسابقات  امید، گفت: 
سیرجان در سالن امام رضا)ع( برگزار شد. وی در ادامه بیان 
یاران مقام اول و تیم  بلندپروازان  این مسابقات تیم  کرد: در 

گهرزمین مقام دوم را کسب کردند.

خبــر 3 خبـــر  نسیـم امید

گروه خبر: رئیس شرکت گاز شهرستان 
کامل  آمادگی  به  اشاره  با  سیرجان 
در  طبیعی  گاز  توزیع  برای  شرکت  این 
مشارکت  خواستار  سال،  سرد  روزهای 
و  ایمن  مصرف  مدیریت  در  شهروندان 

بهینه شد.
محمد غالمرضایی، رئیس اداره گاز سیرجان 
در رابطه با قطعی های گاز در هفته گذشته 
نویس  زیر  گذشته  روز  چند  داشت:  بیان 

متر  میلیون   38 روزانه  مصرف  از  تلویزیون 
می  نشان  که  خبرداد  کشور  در  گاز  مکعب 
دهد  با ورود توده آب و هوای سرد و  افزایش 
مصرف  گاز در کشور روبه رو هستیم. وی در 
ادامه بیان کرد: در شهرستان ما در چند روز 
و سرد شدن هوا  دلیل کاهش دما  به  اخیر 
مصرف گاز زیاده شده است که سیستم گاز 
رسانی در برخی  جایگاه و خط ها دچار افت 
فشار شدند و در برخی نقاط با قطعی روبه رو 

رویه  بی  افزود: مصرف  ادامه  در  شدیم. وی 
در آب و هوای سرد به به سیستم گازرسانی 

شهرستان شوک وارد کرده است. 
غالمرضایی در ادامه بیان داشت: با باال بردن 
و کنترل  سیستم ها مشکل  فشار داخلی  
برطرف شده است و این موضوع به این مفهوم 
نیست که دچار بحران گاز هستیم  اما نیاز 
است که شهروندان رعایت مصرف کنند و به 

صورت بهینه از گاز استفاده کنند.

امضای تفاهم نامه 
راه اندازی خط بازیابی 

کنسانتره از باطله 

برگزاری  با  همزمان  خبر:  گروه 
نمایشگاه  و  جشنواره  دومین 
میالد  برج  محل  در  فوالد  ملی 
راه  نامه  تفاهم  امضای  تهران، 
تنی  میلیون  یك  خط  اندازی 
بازیابی کنسانتره از باطله خطوط 

صنعتی  و  معدنی  شرکت  تولید 
گل گهر بصورت کامال بومی بین 
گهرروش  گهر،  گل  شرکت های 
سیرجان و روناک به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت معدنی و صنعتی گل 

گهر؛ براساس این تفاهم نامه شرکت 
نمود  خواهد  ریزی  برنامه  گهر  گل 
که فرایند احداث این خط تولیدی 
نصب   ، تامین   ، مراحل طراحی  در 
توسط  کامل  بصورت  اندازی  راه  و 
انجام  بومی  و  ایرانی  های  شرکت 

این  مهندسی  و  طراحی  گیرد. 
تولید کنسانتره توسط شرکت  خط 
نصب  و  تامین  و  روناک  ایرانی 
گهرروش  شرکت  توسط  تجهیزات 
کلیه  و  گیرد  می  صورت  سیرجان 
این  نیاز  مورد  قطعات  و  تجهیزات 

کشور  داخل  سازندگان  از  خط 
پیش  و  گردید  خواهد  خریداری 
با اجرایی شدن این  بینی می شود 
تفاهمنامه صرفه جویی ارزی حداقل 
یوروی توسط گل گهر  میلیون   1۰

صورت پذیرد.

غالمرضایی، رئیس شرکت گاز سیرجان:

سردی هوا باعث افزایش مصرف و قطعی گاز شده است

گروه خبر: به گزارش واحدخبر مدیریت 
ارتباطات شهرداری سیرجان، شهردار 
این  از  نارضایتی  ابراز  سیرجان ضمن 
ناهماهنگی و گالیه مندی از وضعیت 
فاصله  و  قبل  به سال  نسبت  حفاری 
زمانی طوالنی از حفر تا ترمیم آسفالت 
معابر گفت: یکی از مشکالتی که هم 
اکنون با آن مواجه هستیم بحث حفاری 
معابر توسط شرکت پیمانکار فاضالب 
شهری است که متاسفانه باعث اختالل 
و کندی در روند اجرای آسفالت شده 
و هر زمان ایجاب کند در آستانه سال 
جدید دیگر اجازه حفر کانال به شرکت 
پیمانکار اجرای طرح فاضالب شهری 

نمی دهیم.
مجموعه  اینکه  بیان  با  نیا  سروش  رضا 
شهرداری شعار »کار، تالش و پیگیري« را 
سرلوحه اقدامات خود قرار داده تصریح کرد: 
ترمیم آسفالت معابر شهری از جمله مطالبات 
اصلی شهروندان و اولویت نخست شهرداری 
است که مجموعه شهرداری سیرجان طی 
ماه های اخیر تمام توان و تجهیزات خود را 
به کار گرفت و توانستیم نسبت به ترمیم و 
روکش آسفالت بسیاری از معابر سطح شهر 

اقدام کنیم و بسیاری از خیابانها و مسیرهای 
اجرای  پوشش  تحت  شهر  سطح  اصلی 

عملیات آسفالت قرار گرفت.
همچنین در ادامه معاون فنی و شهرسازی 
با بیان اینکه آسفالت  شهرداری سیرجان 
برخی خیابان ها طبق برنامه تا پایان سال 
در دستور کار قرار دارند، تصریح کرد: در 
راستای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان 
و نیز به حداقل رساندن نارسایی های شهری، 
عملیات آسفالت معابر سطح شهر هم اکنون 
و تا پایان سال جاری به طور جدی در دستور 

کار شهرداری قرار دارد.
امسال  ابتدای  از  شد:  یادآور  یگانه  رامین 
مترمربع سطح  از 125هزار  بیش  تاکنون 
آسفالت اجرا شده است و اگر اجازه کار داده 
شود، تا آخرین روز اسفندماه نیز آمادگی 
اجرای آسفالت مطابق با استانداردهای روز 
را داریم و در غیر این صورت و ممانعت از 

انجام عملیات، نهایتا تا 2۰ اسفند کار آسفالت 
خیابان ها انجام خواهد شد.

نسبت  شهروندان  گالیه  در خصوص  وی 
به آسفالت برخی معابر پرتردد و مسیرهای 
پر رفت و آمد مانند خیابان های شریعتی 
و ابومسلم گفت: آسفالت این مسیرها در 

در  که  دارد  قرار  جاری  سال  کار  دستور 
تا  جوی،  شرایط  شدن  مساعد  صورت 
پایان سال آسفالت می شوند؛ همچنین در 
خصوص آسفالت محدوده کوی خرم آباد 
باید گفت که برای این منطقه آگهی جذب 
پیمانکار منتشر شده و به محض شناسایی 

پیمانکار، کار جدول گذاری و آسفالت این 
محدوده نیز آغاز می شود.

همکاری  شهروندان،  از  پوزش  ضمن  وی 
اصلی  عوامل  از  یکی  را  مردم  همراهی  و 
پیشبرد  راستای  در  شهرداری  پیشرفت 
کرد:  بیان  و  دانست  مجموعه  این  اهداف 
خیابان شریعتی یکی از معابر مرکزی و مهم 
و پرتردد شهر سیرجان است که با توجه 
به فرسودگی آسفالت این مسیر و اجرای 
و  پروژه  اتمام  با  فاضالب،  طرح  عملیات 
مساعدشدن فضای جوی، تمام تالش خود 
کار خواهیم  به  روزی  فعالیت شبانه  با  را 
گرفت که در سریعترین زمان ممکن خیابان 

شریعتی را آسفالت کنیم.
معاون فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان 
با اشاره به محدودیت های مالی و تامین 
بودجه افزود: البته باید به این نکته هم توجه 
کرد که محدودیت بودجه وجود دارد و مجاز 
نیستیم تمام قسمت های شهر را همزمان و 
بطور کامل آسفالت کنیم؛ حتی اگر بودجه 
نیز تأمین شود محدودیت توانایی نیز مانع 
تمام خیابان ها  از آسفالت کردن همزمان 

می شود.
این مسئول همچنین در خصوص آب های 
سطحی که هنگام بارندگی در برخی نقاط 

شهر باعث مشکل می شود گفت: برای اجرای 
پروژه هدایت آب های سطحی اعتباری بالغ بر 
22 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که هم 
اکنون در بلوار والیت در حال انجام است و 
پیمانکار موظف شده تا نیمه خرداد ماه سال 
آینده این پروژه را به اتمام برساند که در این 
صورت انشاءا... دیگر مشکل آب های سطحی 
در بخش های شهرک مشتاق، بلوار والیت، 

نبوت و هجرت رفع خواهد شد.
رامین یگانه در خصوص روند آسفالت برخی 
با  برخی همشهریان  کوچه ها هم گفت: 
وجود واریز مبالغی با عنوان سهم خودیاری 
به شهرداری، هنوز منتظر آسفالت کوچه های 
خود هستند که در این رابطه چون پروژه ی 
کمیسیون  است،  اجرا  دست  در  فاضالب 
حفاری اجازه ی آسفالت برخی کوچه ها را به 
ما نمی دهد و انجام آسفالت را منوط بر اتمام 
حفاری و لوله گذاری فاضالب می داند؛ البته 
برای حل این مشکل شهروندانی که مایل 
به آسفالت کوچه ی خود هستند می توانند 
با مراجعه به دفتر معاونت فنی شهرداری 
به صورت  پیمانکارانی که  با  و هماهنگی 
خصوصی ولی با نظارت کامل شهرداری و 
با رعایت استاندارهای موجود کار می کنند، 

نسبت به آسفالت کوچه اقدام کنند.

مناسبت  به  رسانی:  اطالع 
بزرگداشت  مراسم  برگزاری 
در  سلیمانی  شهید  سردار 
از  گهر  گل  شرکت  سیرجان 

سوگواران پذیرایی کرد.
سپهبد  سردار  بزرگداشت  مراسم 
شهید حاج قاسم سلیمانی پنجشنبه 
امام  حسینیه  در   98 ماه  دی   19
پیامی  این  شد،  برگزار  خمینی(ره) 
از طریق  و  بود که در همه گروه ها 
موعد  و  دست  به  دست  ها  رسانه 
رسانی  اطالع  مراسم  این  برگزاری 
شده بود. اما چند روز قبل از برگزاری 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  مراسم، 
رسانی  اطالع  در خصوص  گهر  گل 
جهت  سیرجان  مردم  به  گسترده 
شرکت در این مراسم اهتمام ورزید. 
پیش بینی اینکه استقبال مردم بی 
نظیر باشد، چندان دور از ذهن نبود. 
گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
در  همکاری  برای  همیشه  مثل  نیز 
بهتر برگزار شدن اینگونه مراسم ها 
پیش قدم بوده و هست. به مناسبت 
بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم 

معدنی  با همت شرکت  و  سلیمانی 
خیابان  در  گهر  گل  صنعتی  و 
حسینیه  کوچه  روبروی  و  شریعتی 
امام خمینی(ره)  موکب این شرکت 
و  مردم  گسترده  استقبال  شد.  برپا 
باعث  جمعیت  ازدحام  و  شلوغی 
شده بود تا تعداد زیادی از نیروهای 
این شرکت در این موکب به خدمت 

رسانی مشغول شوند. 
برپایی موکب گل گهر در سیرجان

به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر تعداد 2۰ نفر به طور ثابت در 
رسانی  کمک  شرکت  این  موکب 
و  معدنی  شرکت  .موکب  کردند 
از  را  اش  فعالیت  گهر  گل  صنعتی 
و  ماه  چهارشنبه شب هجدهم دی 
مراسم  برگزاری  از  قبل  شب  یک 
قاسم  حاج  شهید  بزرگداشت 
روز  صبح  کرد.  شروع  سلیمانی 
از  قبل  نیز  ماه  19دی  پنجشنبه 
برگزاری مراسم آغاز به کار نمود و از 
ساعت ۷ صبح نیروهای این شرکت 
آماده خدمت رسانی به مردم شدند. 
مراسم  در  که  مردمی  از  پذیرایی 
سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید 
نظیر  بی  کاری  بودند  کرده  شرکت 
و  معدنی  شرکت  توسط  که  بود 

صنعتی  گل گهر به نمایش گذاشته 
شد اما این بار با شکلی متفاوت.

بندی  بسته  طراحی  در  حتی 
بسته  بود.  شده  دقت  ها  پذیرایی 
و  بود  مشکی  رنگ  به  ها  بندی 
مختص  بقاء  جمله  ها  بسته  روی 
بود.  شده  حک  اوست،  یگانه  ذات 
در پایین این بسته ها نیز با جمله 
از  تشکر  و  مقدم  خیر  عرض  با  ی 
تشریف فرمایی شما مقدم استقبال 

کنندگان را گرامی داشتند.
پخش  شرکت،  این  دیگر  اقدام 
در  سلیمانی  شهید  از  پوسترهایی 
بی  اقدام  این  بود.  مختلف  ابعاد 
همشهریان  استقبال  مورد  نهایت 
پخش  و  نوحه  .پخش  گرفت  قرار 
از  سلیمانی  شهید  سردار  کلیپ 
کلیپ  این  .در  بود  ها  برنامه  دیگر 
گوش های از زندگی سپهبد شهید 
از  نمای های  و  سلیمانی در جنگ 

تصویر  به  او  شهادت  تا  ها  رشادت 
طریق  از  مخاطبان  که  شد  کشیده 
تلویزیون شهری تصاویر را دنبال می 

کردند.
برپایی موکب گل گهر در تهران

شرکت معدنی و صنعتی  گل گهر 
با  همزمان  و  گذشته  روزهای  در 
برگزاری مراسم تشییع پیکر سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای 
اندازی  راه  با  تهران  در  مقاومت 
موکب پذیرایی از شرکت کنندگان 
این  کرد.   استقبال  مراسم  این  در 
انقالب  میدان  محل  در  که  موکب 
پیکر  تشییع  مسیر  در  و  تهران 
شهدای  و  سلیمانی  شهید  سردار 
مقاومت راه اندازی شده بود از صبح 
عظیم  خیل  میزبان  تشییع  روز 
تشییع  مراسم  در  که  بود  عاشقانی 

سردار دلها شرکت کرده بودند.
برپایی موکب گل گهر در کرمان

و صنعتی  معدنی  همچنین شرکت 
گل گهر همزمان با برگزاری مراسم 
حاج  شهید  سپهبد  پیکر  تشییع 
قاسم سلیمانی و شهید حسین پور 

راه  به  اقدام  نیز  جعفری در کرمان 
در  موکب  این  کرد.  موکب  اندازی 
محل گلزار شهدا و در مسیر تشییع 
و  سلیمانی  شهید  پیکر  تدفین  و 
همرزم  پورجعفری  حسین  شهید 
شده  اندازی  راه  سلیمانی  شهید 
روز سه شنبه  اولیه  از ساعات  بود، 
سوگوارانی  میزبان  گذشته  هفته 
تدفین  و  تشییع  مراسم  در  بود که 
بودند.  کرده  شرکت  شهیدان  این 
روابط  دعوت  به  است  گفتنی 
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی 
جمعی  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی 
از خبرنگاران، عکاسان و نمایندگان 
نیز  و  سیرجان  محلی  های  رسانه 
تشییع  مراسم  پوشش  برای  استان 
و تدفین شهید سپهبد سلیمانی در 
کرمان و در محل برگزاری این آیین 
گروه  از  دعوت  کردند.  پیدا  حضور 
نوای دارالحسین سیرجان و اجرای 
برنامه برای بزرگداشت این شهدای 
روابط  برنامه های  دیگر  از  واالمقام 
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی 

گل گهر بود.

گرامیداشت سردار شهید سلیمانی
 در بخش گلستان 

قاسم  گرامیداشت سردار شهید حاج  مراسم  گروه خبر: 
سلیمانی در روستای دارستان، بخش گلستان  سه شنبه 

هفته گذشته برگزار شد. 
پاسداران  از  شول  اسماعیل  امید،  نسیم  نامه  هفته  گزارش  به 
بازنشسته و برادر شهید علیار شول بعنوان سخنران، از ویژگی 
های رفتاری و اخالقی شهید سلیمانی گفت وایشان را فردی بی 

نظیر خواند.
مجید زنداقطایی، بخشدار گلستان نیز در این مراسم اعالم کرد: 
مراسم گرامیداشت شهید عالوه بر دارستان در روستاهای امیرآباد، 
نگه  زنده  برای  خواجوشهر  در  و  آباد  قاسم  ایزدآباد، خسروانی، 

داشتن یاد و نام شهید برگزار شده است.

سروش نیا، شهردار سیرجان بیان کرد:

 آسفالت معابر شهری در دستور کار قرار دارد
مشکل آسفالت برخی کوچه ها، اجرای طرح فاضالب شهری است

در شهرهای تهران،کرمان و سیرجان صورت گرفت؛

شهدا بزرگداشت  سم  مرا ر  د گهر  گل  موکب  یی  پا بر
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آگهی فقدان سند مالکیت: آقای ابراهیم نودین نژاد با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره  153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالک 797 
فرعی از 478 فرعی از 334  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای ابراهیم نودین نژاد 
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: 28/ 10 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان 

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم فرشته زاهدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره  153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ 
پالک 797 فرعی از 478 فرعی از 334  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم 
فرشته زاهدی 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: 28/ 10 /1398 - 

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه ششدانگ زمین محصور دارای پالک 5 فرعی از 3479 اصلی به 
مساحت 997/02 مترمربع واقع در اراضی خواجوشهر بخش 36 کرمان مورد تقاضای خانم مریم طیاری نسب 
نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست 
مورخه 98/10/25 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات 
تحدیدی آن از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 98/11/20 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 98/10/28   - محمد 

آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

جـامعه4 بیانیـه

در بیانیه محسن جهانشاهی، نامزد رد صالحیت شده بیان شد:
نام نویسی برای مبارزه با ویژه خواری 

با عرض سالم خدمت مردم شریف 
سیرجان  شهرستان های  نجیب  و 
مستحضر  که  همان گونه  بردسیر.  و 
هستید اینجانب محسن جهانشاهی به 
استناد ماده29 قانون انتخابات مبنی 
بر عدم استعفا اعضای علی البدل شورا 
شهر از سوی هیات مرکزی نظارت بر 
رد  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
صالحیت شده ام. از آنجایی که قانون 

برای همه فصل الخطاب می باشد و درصورت استفساریه از مقامات ذی صالح 
مبنی بر استعفا اعضای علی البدل، با احترام به قانون و موازین اسالمی و 
شرعی تابع نظر شورای محترم نگهبان هستم اما متاسفانه گاهی بداخالقی 
طرفداران یک شخص که بخاطر منافع مالی، اقتصادی و شغلی اقدام به 
تخریب های گوناگون این جانب کرده اند. درحالی که 4 دهه از عمر مقدس 
نظام اسالمی می گذرد و همه ما شاهد این هستیم که همان اشخاص بخاطر 
منافع حزبی،گروهی چون تارهای عنکبوتی درهم تنیده شده و از افرادی 
حمایت می کنند که41 سال حاضر نیستند مسئولیت و قدرت را در این 
شهر به افراد متخصص و متعهد واگذار کنند و این جمله به ذهن ما خطور 
می کند که جنگ را با جوانان بردیم و نه تنها اقتصاد بلکه سیاست و فرهنگ 
را به همین اشخاصی که41 سال دایه خدمت دارند، باخته ایم. انگیزه حضور 
فرزند کوچکتان در عرصه های انتخابات ، چیزی جز اصرار و اعتماد جمع 
کثیری از مردم ، اقشار جامعه و نخبگان با سالیق مختلف که باعث شده 
بنده به عنوان یک سرباز در میادین رقابت جهت مشارکت حداکثری حضور 
داشته باشم و از طرفی با توجه به تشخیص بنده حقیردرصورت سکوت و 
تعهد ، تخصص و تحصیالت مرتبط اینجانب در رشته های علوم سیاسی و 
حقوق و در کنار مسائلی چونُ شکل گیری بی عدالتی ها، رانت خواری ، ویژه 
خواری و خشکاندُن ریشه ی این مسائل ، عدم حضور بنده خیانت محسوب 
می گردید به حمداهلل در این دوره از انتخابات حضور افراد تحصیل کرده  
دانشگاهی ، متخصص و باانگیزه که تخصص های مرتبط با وظایف نمایندگی  
مجلس دارند جای خرسندی دارد اما آنچه باعث ناراحتی شهروندان عزیز و 
حامیان اینجانب گردیده است باوجود عدم شفافیت  و عدم پاسخگویی در 
خصوص انتخابات پرحاشیه اردیبهشت سال 1396شورای شهرسیرجان از 
سوی فرمانداری، هیات اجرایی و نظارت برانتخابات شورای شهر سیرجان 
چرا هیچگونه اطالع رسانی، چاپ در نشریات محلی یا روزنامه های  کثیر اال 
انتشار و یا ابالغ نامه به صورت رسمی از سوی فرمانداری صورت نگرفته و 
بعد از دوسال، پس از ثبت نام اینجانب در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و تماس تلفنی  با اینجانب از عضویت علی البدل خود مطلع شده ام. قطعا از 
طریق شورای نگهبان و مقامات مسئول پیگیر این موضوع خواهم شد که  
این موضوع جای سوال و تامل دارد.همانا خداوند ناظر و آگاه بر همه اعمال 
و رفتار بندگان خود می باشد. همیشه در ذهنمان باشد بدون وجود باران 
هیچ چیز رشد نمی کند،...گاهی الزم است طوفان های اجتماعی و زندگی را 
درآغوش بگیریم...خرسند باشیم از هر آنچه نامش مشکل بود و دردمندمان 
کرد و بزرگ شدیم و رشد کردیم...دردی که آموزگار است، پشتوانه عظیمی 
است و تا همیشه تامل برانگیز می ماند. نامالیمت ها همچون طوفانی هستند 
و بی شک بدون طوفان ها هیچ رشدی وجود ندارد.هیچ چیز بدون باران 

رشد نخواهد کرد. همانا آینده از آن حقیقت طلبان است.

با تشکر فرزند کوچك شما محسن جهانشاهی

 نسیـم امید

و  رد  به  اعتراض  در  آنالین:  خبر  خبر-  گروه 
عدم احراز گسترده نامزدهای انتخابات مجلس 
جبهه  سیاست گذاری  عالی  شورای  یازدهم، 
ذیل  در  که  کرد  صادر  بیانیه ای  اصالح طلبان 

می آید: 
انتخابات، به عنوان مهم ترین نماد به رسمیت شناخته 
شده مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اصلی 
ترین و ممکن ترین ظرفیت قانون اساسی جمهوری 
اسالمی است که نه تنها دو وجه جمهوریت و اسالمیت 
نظام را تضمین و تأمین می کند، بلکه مهم ترین امکان 

موجود برای حفظ و مشروعیت بخشی به نظام است. 
در تفکر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل 
ملت است. متاسفانه به نظر می رسد متاثر از نگاه های 
تنگ نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی، امروز 
مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ ها فاصله دارد و به 
تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت 
پیگیری مطالبات و حقوق شان را داشته باشند، محروم 
شده و در شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها 
نهاد قانون گذاری در کشور است، انواع و اقسام شوراهای 

موازی شکل گرفته اند، به گونه ای که حتی در موضوعی 
چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی غیر از مجلس، اتخاذ 
تصمیم شده که نتیجه آن خسارت های هنگفتی است 

که به جامعه ایران در آبان 98 تحمیل شد.
در شرایط امروز کشور که به طرفه العینی، سرمایه 
عظیمی چون حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر 
شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی، با سوء مدیریت در 
کرمان به بازی گرفته می شود و با پنهان کاری 3 روزه 
در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتماد مردم به 
آتش کشانده می شود، مشارکت حداکثری در انتخابات 
پیش رو می توانست و  می تواند ضامن امنیت و تمامیت 
ارضی کشور، و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای 

خارجی و مشکالت فزاینده داخلی باشد. 
شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان ایران 
اسالمی به رغم همه این مالحظات، همچنان صندوق 
رای را مهم ترین و کم هزینه ترین راه تغییر و اصالح 
همه  به  علم  با  باور،  همین  با  و  می داند  کشور  در 
دلسردی های جامعه و فارغ از نتیجه انتخابات، فعالیت 
خود را برای حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات 

یازدهمین دور مجلس شورای اسالمی آغاز کرد.
همه  از  فراخوان،  اعالم  با  شورا  این  رویکرد،  این  با 
نیروهای تشکیالتی و همراه خود که انگیزه و توان 
کافی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم  داشتند، 
جهت ثبت نام در انتخابات دعوت کرد. بر مبنای تجارب 
گذشته، راهبرد این شورا اهتمام به بازسازی سرمایه 
اجتماعی جریان اصالح طلب و حضور در انتخابات، با 

نیروهای اصلی و شاخص بود. 
متأسفانه در نخستین مرحله، امری بدیع و بی سابقه 
در خصوص ترکیب هیات های اجرایی اتفاق افتاد و 
به تبع آن با اعمال نفوذ بخش هایی از یکی از نهادهای 
غیرمسئول، این بار هیأت های اجرایی نیز در بدعتی 
دیگر، به گونه ای عمل کردند تا بار هیات های نظارت 
برای رد صالحیت های گسترده سبک شود. گام دیگر 
این فرآیند، نتایج اعالم شده توسط هیات های نظارت 
است، به گونه ای که تنها حدود 3۰ درصد داوطلبان 

احراز صالحیت شده اند.
بر اساس اخباری که تاکنون به اطالع شورای عالی 
سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان ایران اسالمی رسیده 

است، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصالح طلبان یا رد 
صالحیت شده اند یا احراز صالحیت نشده اند.

شگفت آنکه بیش از نیمی از نمایندگان مورد حمایت 
اصالح طلبان در مجلس دهم  نیز با اتهاماتی کلی و 
غیرقابل اثبات از گردونه رقابت ها حذف شده اند. البته 
فراکسیون امید با ارزیابی دقیق دالیل رد صالحیت 
قانونی  حق  احقاق  پیگیری  حال  در  نمایندگان، 

آن هاست.
شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان ایران 
اسالمی بر اساس راهبرد مصوب خود که پیش تر نیز 
اعالم شده است در صورت نبودن کاندیداهای شاخص 
اصالح طلب در حوزه های انتخابیه، لیستی به مردم 
معرفی نخواهد کرد. این شورا ضمن اعتراض جدی 
به رویه در پیش گرفته شده و تالش برای تشکیلی 

مجلسی یکدست به ملت شریف ایران اعالم می دارد:

بر اساس آنچه تاکنون دریافت کرده ایم، و  برخالف آنچه 
که با مغالطه به جامعه اعالم می شود از مجموع بیش از 
16 هزار نفر ثبت نام کننده، تاکنون تنها حدود 5۰۰۰ 
نفر تایید صالحیت شده اند. حدود 15۰۰ نفر یا انصراف 
از رد صالحیت توسط هیات های  یا پس  داده اند و 
اجرایی، اعتراض قانونی نکرده اند. حدود 95۰۰  نفر نیز 
یا احراز صالحیت نشده اند و یا رد صالحیت شده اند. 
متاسفانه بیش از 9۰ درصد کاندیداهای شناخته شده 

احزاب اصالح طلب رد صالحیت شده اند.
شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان هشدار 
می دهد رویه در پیش گرفته شده، جز افزایش یأس و 
بی اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم و 
افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی، نتیجه ای 
نخواهد داشت. این رویه، پس از تهدیدهای خارجی 

بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است.

در بیانیه شورای عالی جبهه اصالح طلبان مطرح شد:

اعتراض به رد صالحیت گسترده اصالح طلبان 

گروه جامعه: حوادث اخیر که از آبان ماه 
با افزایش قیمت بنزین و جان باختن 
تعدادی از مردم شروع شد و پس  از آن 
شهادت سردار قاسم سلیمانی و جان 
باختن تعدادی دیگر در مراسم تشییع و 
آخرین آن سقوط هواپیمایی اوکراینی و 
کشته شدن 170 نفر از مسافران آن و از 
طرفی سایه جنگ بر کشور و فشارهای 
اقتصادی جو ناامیدی و ترس از آینده ای 
نامعلوم را در بین اقشار مختلف به وجود 
آورده است، به نوعی که زمانی در بین 
جوانان و قشرهای مختلف جامعه قرار 
آن ها  صحبت های  بین  در  می گیری 
وضعیت های  از  ناامیدی  و  سردرگمی 
می شود.  احساس  جامعه  در  مختلف 
بدون شك جامعه با یأس و ترس قدرت 
تصمیم گیری درست نخواهد داشت و 
این مسیر، حرکت در توسعه و عبور از 
بحران ها را با چالش های دشواری روبه رو 

می کند. 
 اجازه تخلیه روانی به افراد 

آذر فرهادی، روان شناس دراین باره به نسیم 
امید گفت: بحران، شرایطی است که طی 

یک  با  رویارویی  اثر  در  افراد  آن 
بالقوه  و  غیرمنتظره  رویداد 

تعادل  تهدیدکننده 
هیجانی خود را از دست 
ادامه  در  وی  می دهد. 
اضافه کرد: وقوع بحران 
موقعیت  به  بستگی 

حادثه،  خاص  شرایط  یا 
و  حادثه  آن  از  افراد  برداشت 

برداشت افراد از توانایی های خودشان برای 
مقابله با آن شرایط را دارد. این روان شناس 
افزود: افراد متفاوت در یک موقعیت مشابه 
موفق  بحران  با  مقابله  در  اندازه  یک  به 
جامعه  کنونی  شرایط  در  حال  نیستند. 
که افراد واقعا خطر مرگ یا آسیب جدی 
به خود یا عزیزانشان را احساس می کنند 
استرس های  از  ناشی  زیاد  نگرانی های  و 
کرده  احاطه  را  آن ها  اخیر  دهنده  تکان 
استفاده کوتاه مدت و سریع از مهارت ها و 

راهبردهای اختصاصی برای کمک 
به افراد دچار این نگرانی ها و 
در  مداخله  را  ناامیدی ها 
و  بحران گفته می شود 
روانشناختی  ازلحاظ 
است  ضروری  و  الزم 
که راهکارهای پیشنهادی 
اولیه  کمک های  حوزه  در 
به افراد در شرایط بحرانی داده 
شود.  فرهادی ادامه داد: اجازه تخلیه روانی 
به افراد در شرایط امن و بی خطر و کمک به 
پذیرش واقعه و برون ریزی احساسات مثل 
گفتگو کردن با افراد دیگر و چالش کردن در 
مورد مسائل و شرایط و اینکه نقش من به 
عنوان یک فرد در این شرایط چی هست و 
من چگونه می توانم در محیط اطراف خودم 
تاثیرگذار باشم. سپس  افراد در این شرایط 
سعی کنند به فعالیت ها و امور روزانه خود 
بپردازند و در راستای برون ریزی احساسات 

خود، یک سری فعالیت ها  مثل 
کردن،  نقاشی  گفتن،  شعر 
داستان نوشتن، خلق یک اثر 
هنری یا فعالیت های ورزشی 
یا پرداختن به موسیقی و آواز 

انجام دهیم.
 نا امیدی

 ناشی از بدبینی و تبعیض است
فاطمه رضوانی پور، دکترای جامعه شناسی 
دراین باره بیان داشت: رخدادهاي دي، ماه 
کج  و  معیوب  ساختارهاي  شده  موجب 
کارکرد جامعه بیشتر از قبل نمایان شوند، 
مساله ناامیدي و نارضایتی اجتماعي قبل از 
این نیز وجود داشته اما حاال فرصت بروز 
بیشتري پیدا کرده و چون ساختارهاي ایجاد 
کننده اعتماد و اتحاد اجتماعي به وظایف 
خود به درستي عمل نکرده اند االن به صورت 
بحران درآمده است. وی در ادامه با بیان اینکه 
من قصد بررسي کردن موضوعي به صورت 

جداگانه را ندارم بحث من بررسي ناامیدي 
اجتماعي و مساله حل بحران هاي اجتماعي 
است، گفت: جامعه ما بر اساس 
رضایت  تحقیق  نتایج 
 149 بین  در  ملی، 
رتبه 11۷  کشور 
از  یعنی  دارد  را 
رضایت  میزان 
ملی در حد کم 
است.  برخوردار 
اجتماعی  ناامیدی 
پدیده های  تمام  مانند 
دالیل   و  علل  دارای  اجتماعی 
مختلف است، در سطح خرد، ناامیدی ناشی 
از بدبینی و آن هم ناشی از وجود تبعیض در 

جامعه است.
این جامعه شناس ادامه داد: بنابراین، ناامیدی 
یک پیامد است و یک رفتار نیست که بتوان 
با برنامه ریزی، کنترلش کرد، این حالت در 
میان شهروندان بنا به دالیلی است که در 
منظومه فکری هر فرد وجود دارد و جنبه 
ذهنی صرف ندارد، بلکه از واقعیات موجود 
تغذیه می شود. اتفاقي که در پس فقدان امید 

در جامعه و افزایش ناامیدي مي افتد، از دست 
رفتن عقالنیت جمعي و رجوع به عقل ابزاري 
با هدف حفظ بقاي خویشتن فردي در دل 

یک جامعه است. 
رضوانی پور با اشاره به نقش رسانه ها گفت: 
این  افزایش  یا  کاهش  در  رسانه ها  سهم 
یاس بسیار بسزا است و رسانه ها و دنیاي 
و  شایعه  براي  بسیاري  شرایط  مجازي 
یاس اجتماعي ایجاد می کنند. در شرایط 
کنوني جامعه ما بهترین راه حل کاهش این 
ناامیدی ها و تنش ها شفاف سازي وضعیت 
موجود و قبول مسئولیت از سوي مدیران 
و مسئوالن رده های کالن است. وی افزود: 
در سطح میانه انجمن های مردم نهاد، مراکز 
بهداشت اجتماعي و مراکز روانشناسي بسیار 
موثر  هستند که فعالیت هاي این نهادها و 
همکاري با مساجد تکیه ها مدارس جهت 
ایجاد گروه های درماني با وجود تسهیل گران 
و درمان گران جهت فهم واقعیت و کم کردن 
شایعات بسیار موثر است. همچنین کار بر 
روي گروه های دانش آموزی، دانشجویی، زنان 
خانه دار، سالمندان و... از جمله روش های 

موثر در بحران هاست.

نظر دو کارشناس در خصوص مدیریت روانی در پی حوادث اخیر در جامعه؛

امید اجتماعی نیاز امروز جامعه است

فاطمه رضوانی پور

آذر فرهادی

شنبه 28 دی 1398، شماره 216 ، سال پنجم



دستگیري ۲سارق حرفه ای 
 13 کشف  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
فقره سرقت و دستگیري 2 نفر سارق در هفته گذشته 

خبرداد.
در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
در شهرستان  و جرم خیز  آلوده  نقاط  پاکسازی  اجرای طرح 
سیرجان ، موضوع شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان به 
صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت. وي در ادامه 
افزود: ماموران با گشت زني محسوس و نامحسوس در سطح 
حوزه استحفاظی2 نفر سارق را شناسایي و آن ها را دستگیر 

کردند.
این مسئول انتظامي با اشاره به اینکه سارقان به3فقره سرقت 
قطعات خودرو،2فقره سرقت داخل خودرو،1 فقره سرقت منزل 
اتومبیل  سرقت  فقره   1 و  اماکن خصوصی  سرقت  فقره   4 و 
اعتراف  ها  سرقت  سایر  فقره  یک  و  دولتی  اماکن  و1فقره 
کردند. وي تصریح کرد: در بازرسي از مخفیگاه سارقان لوازم و 
وسایل جهت باز نمودن قفل،وسایل و قطعات  داخل خودرو، 
و تعدادي مدارک شناسایي مربوط به افراد مالباخته کشف و 
ضبط شد. فرمانده انتظامي شهرستان با بیان اینکه تحقیق از 
دارد،  ادامه  احتمالي  هاي  سرقت  سایر  کشف  جهت  سارقان 
اظهار داشت: مشارکت شهروندان نقش مهمي در پیشگیري از 
سرقت دارد و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مي 
توانند مراتب را در اسرع  وقت از طریق تلفن 11۰ به پلیس 

اطالع دهند.

پیام های ایمنی
سازمان آتش نشانی را جدی بگیرید

گروه حوادث: به گزارش روابط عمومی و گفتگو با مهدی 
فیروزآبادی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری سیرجان مبنی بر رعایت کردن نکات 
ایمنی در فصل سرما و تاکید بر پیشگیری و به کاهش 
این زمینه ذکر  رساندن حوادث احتمالی پیام هایی در 

کردند:
 -روشن گذاشتن اتومبیل در پارکینگ می تواند عامل مرگ 

خانواده باشد.
 -گاز مونواکسید کربن)CO(   هیچ رنگ و بویی ندارد.
 -حتما برای هر دودکش از کالهک H استفاده نمایید.

 -سر درد، سرگیجه و حالت تهوع از عالئم گاز گرفتگی می 
باشد.

 -پس از هر گونه تعمیرات ساختمان و ایزوگام پشت بام حتما 
مسیر دودکش را بررسی نمایید.

 -اگر در محیط کار و خانه عالئم سردرد و سرگیجه داشتید 
فورا خود را به هوای آزاد بیرون برسانید.

مسکونی  اماکن  در  دودکش  بدون  های  بخاری  از  -استفاده   
ممنوع می باشد.

- عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام ممنوع 
میباشد.

- قبل از راه اندازی وسایل گرمایشی از باز بودن مسیر دودکش 
مطمئن شوید.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

مشروبات  لیتر   540 حوادث:  گروه 
طرح  اجرای  در  ساز  دست  الکلی 
توسط  اجتماعی  امنیت  ارتقاء 

شهرستان  انتظامی  نیروی  ماموران 
در هفته گذشته کشف شد.

با  سیرجان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
پلیس  ماموران  گفت:   خبر  این  اعالم 
امنیت عمومی شهرستان در سطح شهر 
مشکوک   4۰5 خودرو  دستگاه  یک  به 
می شوند و پس از متوقف کردن آن و 
بازرسی از آن مقدار 3۷۰ لیتر مشروبات 
الکلی دست ساز را کشف می کنند. وی 
در ادامه افزود: ماموران دو نفر سرنشین 
را دستگیر و خودرو آن ها  این خودرو 
ادامه  نیک ورز در  توقیف می کنند.  را 
 1۷۰ مقدار  همچنین  اظهارداشت: 
یک  از  ساز  دست  الکلی  مشروب  لیتر 
خودروی پراید توسط ماموران مبارزه با 

مواد مخدر شهرستان مشروبات کشف و 
ضبط شد. وی درادامه افزود: یک نفر در 
این رابطه دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع ذیربط شدند.
گفت:  پایان  در  قضایی  مقام  این 

از  بسیاری  عامل  الکلی  مشروب 
جمله  از  جرائم  و  اجتماعی  معضالت 
نزاع، درگیری و حتی قتل است و قطعا 
متهمان  این  با  قضا  دستگاه  برخورد 

شدید و قاطع خواهد بود.

چطور با نوجوانان صحبت کنیم
سالمت: خیلی از والدین در رابطه با نوجوانشان دچار 
بحران و چالش می شوند. ارتباط با نوجوان نمی تواند 
شبیه رابطه شما با کودک یا خردسال باشد. نوجوان ها 

تشنه حرف زدن و شنیده شدن هستند.
اگر فکر کنند شما شنونده خوبی نیستید یا به جای شنیدن 
شما  از  سرعت  به  کنید  می  موعظه  و  زنید  می  حرف  تنها 
فاصله می گیرند و رابطه تان شکرآب می شود. پس در تعامل 
با نوجوان ها بیش از آنکه حرف بزنید، بشنوید و بعد در چند 
که  زمانی  دهید.  پاسخ  نیاز  صورت  در  فقط  و  کوتاه  جمله 
می  یا  زند  می  حرف  تصمیماتش  یا  احساسات  از  فرزندتان 
خواهد مطلب مهمی را برایتان بیان کند، بین حرف او نپرید، 
چیز  همه  به  که  بزرگسالی  موضع  از  یا  نکنید  داوری  پیش 
واقف است حرف نزنید. زمانی که فرزندتان می خواهد مطلبی 
را  تلویزیون   . بگذارد، سراپا گوش شوید  میان  در  با شما  را 
از  خاموش کنید، گوشی موبایلتان را کنار بگذارید یا دست 
کار و مطالعه بکشید و با تمام دقت به او گوش کنید. با این 
احترام  او  به  و  است  برایتان مهم  نشان می دهید  او  به  کار 

می گذارید.
در نامه مردمی مطرح شد:

اعتراض به انبوه سازی گهرروش 
مقابل منازل مسکونی پرسی گاز

مدیرعامل محترم شرکت گهر روش سیرجان
ضمن عرض سالم و خسته نباشید

جا دارد کسب تندیس مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت 
تبریک  همکارانتان  سایر  و  جنابعالی  خدمت  را  روش  گهر 
محله  اهالی  از  می رساند جمعی  استحضار  به  نماییم.  عرض 
پرسی گاز چند سالی با مشکل مواجه شده اند به گونه ای که 
شرکت تعاونی ساختمان کارکنان گهر روش اقدام به ساخت 
مسکونی  منازل  روی  روبه  عظیم  ساختمانی  ای  مجموعه 
کوچه  آن  در  سال   3۰ مدت  به  که  است  کرده  مردم  این 
سکونت داشته اند و به سختی امورات می گذرانند در همان 
ابتدای ساخت و ساز اهالی به دلیل سایه اندازی و دید کامل 
تعاونی  اما مسئوالن شرکت  کردند  اعتراض  منازل مسکونی 
درخواست کردند که از جانب مردم هیچ اختاللی در روند کار 
ایجاد نشود در پایان کار رضایت اهالی را بدست خواهند آورد 
اما امروز در پایان کار با توجه به همکاری کامل اهالی در تمام 
لذا چشم  نمی شود.  دریافت  مناسبی  مراحل ساخت جواب 
امید مردم به مدیریت محترم است که با وجود تمام دغدغه 
های کاری  مثل همیشه در راستای مسئولیت های اجتماعی 
گامی مناسب بردارید و به درستی بین این اهالی و شرکت 

زیرمجموعه خودتان قضاوت کنید.

با تشکر جمعی از اهالی محله پرسی گاز

دادستان عمومی و انقالب سیرجان خبر داد:جـامعه

کشف 540 لیتر مشروبات الکلی دست ساز 

شبکه  رئیس  حوادث:  گروه 
سیرجان  شهرستان  دامپزشکی 
گفت: فاز دوم عملیات واکسیناسیون 
طیور بومی روستایی و عشایری علیه 
بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن 
با  حرارت  به  مقاوم  نیوکاسل  زنده 
همکاری بسیج شهرستان سیرجان 

در حال انجام است .
طرح ملی واکسیناسیون بیماری نیوکاسل 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، حفظ 
سرمایه طیور بومی روستایی، حفظ ذخایر 

ژنتیکی، آمادگی و هماهنگی اکیپ ها در 
شرایط خاص و تهدیدهای بیوتروریسم می 
باشد. رئیس شبکه دامپزشکی سیرجان 
اظهار داشت: بیماری نیوکاسل خطرناک، 
مهلک، با تلفات باال و شیوع سریع است 
و بعنوان یکی از تهدیدهای بزرگ و مهم 
جامعه پرندگان به شمار می رود. وی در 
ادامه اظهار کرد: بیماری نیوکاسل بیماری 
در  تلفات  و  واگیری  قدرت  با  ویروسی 
تنفسی  عالئم،  با  پرندگان  و  طیور  انواع 
بوده که در صورت  و عصبی  و گوارشی 

فاقد  طیور  در  بیماری  و  آلودگی  بروز 
سابقه واکسیناسیون باعث تلفات در طیور 
رئیس شبکه  و صنعتی می شود.  بومی 
گفت:  سیرجان  شهرستان  دامپزشکی 
کوبی  مایه  های  اکیپ  توسط  این طرح 
با همکاری بسیج شهرستان  دامپزشکی 
تعداد  و  شود  می  اجرا  رایگان  بصورت 
بیش از  ۷5۰۰۰هزار قطعه طیور بومی 
روستایی و عشایری شامل انواع ماکیان و 
کبوتر تحت پوشش واکسیناسیون برعلیه 

این بیماری قرار می گیرند.

از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
دستگیری 3نفر سارق و کشف خودرو سرقتی 
در هفته  ماموران کالنتری 16هماشهر  توسط 

گذشته رخ داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر 
گفت: ماموران گشت کالنتری 16هماشهر در حین 
گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه 
خودروی پراید مشکوک و برای بررسی و استعالم 
با  افزود:  وی  کردند.  اقدام  موردنظر  خودرو  پالک 

بررسی های بعمل آمده مشخص شده که خودرو 
و  توقیف  این دلیل خودرو  به  و  باشد  سرقتی می 
سه سرنشین آن دستگیر و در بازرسی از خودرو دو 
دستگاه سنگ فرز، یک عدد هوابرش و تعدادی آچار 
کشف شد. این مقام انتظامی بابیان اینکه متهمان با 
تشکیل پرونده به پلیس آگاهی انتقال داده شدند، از 
شهروندان خواست در صورت اطالع از هرگونه جرائم 
موضوع را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی 

11۰گزارش کنند.

گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 30 کیلوگرم تریاک از 
یك منزل مسکونی و دستگیري متهم در عملیات ماموران پلیس مبارزه با 

مواد مخدر این شهرستان در هفته گذشته خبر داد.
 سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر این شهرستان به دنبال یک سري اقدامات اطالعاتي از مقادیري موادمخدر در 
یک منزل مسکوني باخبر شدند. وي در ادامه افزود: مأموران با هماهنگي مقام قضائي 
در یک اقدام ضربتي وارد این منزل شدند و در بازرسي از محل،3۰ کیلوگرم تریاک 
که به طرز بسیار ماهرانه ای در این منزل جاساز شده بود را کشف کردند. سرهنگ 
ایران نژاد اظهار داشت: در این رابطه یک قاچاقچي دستگیر و با تشکیل پرونده  به 

مراجع قضائي معرفي شد.

رئیس شبکه دامپزشکی سیرجان:

آغاز واکسیناسیون رایگان طیور علیه بیماری نیوکاسل
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فرمانده نیروی انتظامی سیرجان:
دستگیری ۳ نفر سارق خودرو و کشف خودرو سرقتی

کشف ۳۰  کیلوگرم تریاك 

عکس تزیینی است



 خیابان 1۷ شهریور و ابن سینا تا میدان شهرداری ترافیک زیاد 
است و خودروها بخصوص ظهرها چند صد متر در صف هستند 
ایستگاه تاکسی جلو بازار از طرف 1۷ شهریور به روبروی پارک منتقل 

شوند. چرا شهرداری و راهنمایی رانندگی کاری نمی کند؟ عباسی
 با سالم، با توجه به گستردگی شهر کمبود پمپ بنزین درمنطقه 

شرق سیرجان در حوالی شهرک مشتاق بلوار
این  فکر  به  داریم  تقاضا  از مسئولین  احساس می شود  و  هجرت 

قسمت شهر هم باشند. 49۷1
 سالم، چرا شهرداری برای مسیر خاکی آخر ولیعصر به سمت 

کمربندی فکری نمی کند. 3236
بدلیل  خواجو  خیابان  ابوالفضل)ع(  مسجد  بغل  کوچه  سالم،   
انداختن لوله فاضالب پراز چاله شده شهرداری خواهشا فکری برای 

آسفالتش کند. 3236
 با سالم به سر دبیر نسیم امید چهارراه پردیس مدتی است که 
چراغ راهنما قطع است رسیدگی نمی شود بلوار نبوت طرح فاضالب 
اجرا شده خروجی آب کوچه ها ترمیم نشده به ماشین های مردم 

خسارت می زند. 5291
 رئیس جدید راهنمایی و رانندگی سیرجان گفته در طرح های 
باید  اند.  این شهرستان فقط صورت مسئله را پاک کرده  ترافیک 
به شورای ترافیک و مخصوصا رئیس شورای ترافیک که فرماندار 
ترافیکی شون  مریزاد گفت که طرح های  است دست  شهرستان 
مشکالت مردم را چند برابر کرده است. کوچه های آیت ا... سعیدی 

شده خیابان!6583
 نماینده ای که خودش اعتراف موکد کرده که از وزیر  نفت پول گرفته 
هم جزو وظایف نمایندگی است شما که خیلی خوب میفمید !!!! 9452

 باسالم به شهردار محترم سر کوچه های بلوار نبوت مشتاق نیاز به 
آسفالت دارد نه خاک لطفا قبل از حادثه اقدام کنید. 49۷۰

 سگ های ولگرد را فراموش نکنید. آسایش مردم را قطع کرده اند. 
این یک خدمت بزرگ به مردم است. 813۰

 فکر می کردیم امسال برای آسفالت کانال های فاضالب شهر زودتر 
اقدام کنند ولی خیلی کند کار می کنند .خیابان ها را از بین برده 
اند. به نظر من شهرداری تا کانال های قبلی آسفالت نشده اجازه 
ندهد کانال جدید حفرکنند. این که دیگه دست خود شهرداری است. 

امسال موقع بارندگی شهر افتضاح بود. 582۰
 سالم، به مسئولین مربوطه بگویید یک فکری برای عبور و مرور 
ساکنان شهرک ثارا... بردارند. فکر نمی کنند کمبود یک پل زیرگذر 
اینجا خیلی احساس می شه؟ وقتی بچه ها می روند مدرسه خانواده 
ها تا برگشتن بچه های شان نصف عمر می شوند با این کمربندی 

شلوغ!12۰5
 اگر سیرجان به اینجا رسیده زیر ساخت های خوبی داشته از جمله 
ساخت فرودگاه سیرجان، راه آهن دو خطه تهران و بندرعباس با گذر 
از شهر سیرجان، توسعه  راه های سیرجان یزد، منطقه ویژه اقتصادی، 
توسعه گل گهر و ... که مسبب اصلی توسعه یافتگی وضعیت فعلی 
هستش، البته بماند استان شدن سیرجان بیش از 12 سال متوقف 
مانده و بماند طرح ذوب آهن و پاالیشگاه در سیرجان که بیش از 12 
سال متوقف مانده  و االن هم که هیچ، اگر سیرجان شد شهر حاضر 
توسعه یافتگی و زیر ساخت مسبب آن بوده است، زمان چیدن گل 

همه گلچین هستند.548۷

ویژه

احداث 120سازه آبخیزداری با اعتبار 20میلیاردریال 
ایرنا: رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان احداث 12۰سازه 
آبخیزداری با اعتبار 2۰میلیاردریال طی سالجاری نقش مهمی در 
کنترل مهار آب های سطحی و جلوگیری از بروز سیالب های 
مخرب در این منطقه داشت. مهران  میرشاهی افزود: این اعتبار از 
محل صندوق توسعه ملی برای حوزه های آبخیزداری شهرستان 
سیرجان اختصاص یافت که با این اعتبار 12۰ سد  و بند خاکی ، 

سیمانی و مالتی و سازه های آبگیری احداث و به اتمام رسید. میرشاهی تغذیه سفره های 
آب زیرزمینی ، جلوگیری از سیل و سیالب در منطقه و ممانعت از ورود رسوب به سد 

تنگوئیه را از مزایای احداث 12۰ سد و سازه یاد شده عنوان کرد. 

بزرگداشت شهید سلیمانی و شهدای حادثه 
هواپیما ی اوکراینی 

حاج  شهید  سپهبد  شهادت  روز  هفتمین  خبر:  سیرجان 
هواپیمای  حادثه  شهدای  بزرگداشت  و  سلیمانی  قاسم 
با حضور مسئوالن و  اوکراینی و جانباختگان حادثه کرمان 
مدیران، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و مردم والیتمدار 
سیرجان در مسجد امیرالمونین )ع(برگزار شد. در این مراسم قاریان قرآن آیاتی از 
کالم ا... مجید را تالوت کردند و مداحان اهل بیت )ع( به ذکر مصیبت پرداختند. 
مردم سیرجان امروز با حزن و اندوه عمیق خود در از دست دادن فرزند دلیر خود با 
حضور باشکوه در مسجد امیرالمومنین با مداحی و سینه زنی در سوگ فرزند دلیر 

خود اشک ماتم ریختند.

سازندگی: رشد 36 درصدی بازسازی شبکه فرسوده
فاضالب  و  آب  شرکت  رئیس  میرشاهی،  مجید  ایسنا: 
شهرستان سیرجان گفت: فرسودگی شبکه آبرسانی باعث 
آلودگی  و  بهداشتی  شرب،  آب  هدررفت  و  شکستگی 
با  را  مردم  به  امر خدمت رسانی مطلوب  این  می شود که 
مشکل مواجه می کند. وی افزود: طی نه ماه سال جاری 
42 کیلومتر  و 49۷ متر شبکه فرسوده آبرسانی در شهر سیرجان و شهرهای 
تابعه )نجف شهر، زید آباد، هماشهر، پاریز، بلورد و خواجو شهر( بازسازی شد 
که این میزان بازسازی شبکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از رشد 36 

درصدی برخوردار بوده است. 

تعیین تکلیف پرونده های معوقه قضایی
میزان: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید 
بر این مطلب که قوه قضاییه اهتمام جدی برای تعیین 
تکلیف پرونده های معوقه دارد، گفت: رئیس کنونی قوه 
دستگاه  موازین  به  آشنا  و  برجسته  قضات  از  قضاییه 
مناسبی  فرصت  در  که  دارند  تالش  و  قضایی هستند 

بتوانیم جواب قانونی و قاطعی را به طرفین پرونده ها ارائه کنیم. یدا... موحد 
در  مرتبط  کارشناسان رسمی  با  استان  دادگستری کل  تعاملی  نشست  در 
راستای اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوقه و تعیین تکلیف 
حجم  شده،  تعیین  زمانی  بازه  در  باید  رابطه  این  در  گفت:  آن ها  فوری 

مشخصی از پروند ه های جریانی را تعیین تکلیف کنیم.
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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 پیامــك بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

نسیم سالم

50002288880044 

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

انتقاد رئیس جمهور از ردصالحیت ها

وضعیت  از  انتقاد  با  گذشته  چهارشنبه  جمهور  رئیس  خبر:  گروه 
بیاییم سبك فکر سلیمانی  کاندیداهای مجلس گفت:  ردصالحیت 

را در این مملکت اجرا کنیم و در کنار هم قرار بگیریم.
به گزارش خبرآنالین روحانی در بخشی از سخنان خود در جلسه هیات 
این  انتخابات گفت: همه آن هایی که در  به دست اندرکاران  دولت خطاب 
است  روشن  آن جایی که  از شما خواهش می کنم،  دارید  نقش  انتخابات 
نامشخص  اما آن جاهایی که  تا صالحیت فردی رد شود، آن را رد کنید 
است یا احتماالت ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که 
در برابر یک صندلی مجلس 1۷ نفر، 1۷۰ و یا1۷۰۰ نفر کاندیدا هستند 
، ببینیم از چند جناح 1۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ 1۷ نفر از چند جناح، از 
یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی شود. مثل اینکه در مغازه ای از یک جنس، 

2 هزار عدد وجود داشته باشد.
رئیس جمهور اضافه کرد: مردم تنوع می خواهند. بگذارید در میدان انتخابات 
جناح  یک  با  نمی کنید.  ضرر  قطعا  کنند،  شرکت  گروه ها  و  احزاب  همه 

نمی شود کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. 

جوابیه شورای نگهبان
به سخنان رئیس جمهور

در شرایطی که کشور بیش از گذشته 
انتظار  دارد،  همدلی  و  اتحاد  به  نیاز 
بیان  در  کشور  مسئوالن  می رود 
اظهارات و نظرات خویش سنجیده تر 
عمل کرده و از ایجاد تشنج خودداری 
به  سوء استفاده  فرصت  تا  نمایند 
دشمن داده نشود و آرامش بر فضای 

کشور حاکم گردد. 
آنچه امروز رئیس جمهور در سخنانی 
که بطور زنده نیز از رسانه ملی پخش 

می شد مطرح کرد، نشان از بی اطالعی ایشان نسبت به روند بررسی ها در 
هیات های نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دارد و زیبنده 
یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و بی محابا درباره افراد فاقد 
نشان  نگهبان  شورای  بررسی های  نتایج  در  دقت  بگوید.  سخن  صالحیت 
می دهد این نهاد در بررسی صالحیت ها تمایزی میان این جناح و آن جناح 
قائل نشده است و در میان افراد تأیید یا رد شده از همه جناح ها حضور دارند. 
شورای نگهبان به عنوان داور ملی انتخابات و صیانت کننده حق الناس وظیفه 
خود می داند که در انطباق شرایط قانونی با داوطلبان انتخابات نهایت دقت را 
به عمل آورد و شکایت آنان را از مجرای قانونی مشخص شده بررسی نماید. 
بی تردید اینگونه برخورد ها با نهاد شورای نگهبان نمی تواند تاثیری در اعالم 
نظرات این نهاد داشته باشد و چنانچه اعتراضی نیز مطرح است باید از مجرای 

قانونی خویش و نه از تریبون های عمومی دنبال شود.

سردار شهید قاسم سلیمانی
در جمع رزمندگان سیرجانی 

در دفاع مقدس.

ستون آخــر


