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انتخابات به شمار می رود، مهم از آن لحاظ که صالحیت حدود 90 نفر از نمایندگان فعلی 
رد  اصولگرایان  از  تعدادی  و  طلب  اصالح  نامزدهای  اکثریت  و  است  شده  رد  مجلس 
صالحیت یا با عدم احراز صالحیت مواجه شده اند و جنجال برانگیز به این دلیل که در 

آستانه انتخابات، اتفاقات عجبیب و غریبی در حال رخ دادن است. 
احراز صالحیت  و  انتخابات  اجرای  بر  نظارت  نگهبان  اساسی، شورای  قانون  براساس 
نامزدهای انتخابات مجلس را برعهده دارد. اینکه افراد رد صالحیت یا عدم احراز شده باید 
شکایت خود را نزد خود رد کننده ببرند با عقل جور در نمی آید، باید یک نهادی مستقل از 
سه قوه تشکیل شود و مسئول رسیدگی به شکایات از نامزدهای رد صالحیت شده توسط 

شورای نگهبان باشد. ...

 افراد معرفی شده به این مرکز انگشت نگاری نمی شوند
 برچسپ زندانی روی افراد اقامتگاه نمی خورد

عمده نزاع های منجر به قتل با سالح سرد است
 حـوادث  5
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دادستان  ایسنا:  خبر-  گروه 
شهرستان  انقالب  و  عمومی 
اقامتگاه  اندازی  راه  از  سیرجان 
خبر  سیرجان  در  متهمان  موقت 
کیفری  جمعیت  کاهش  گفت:  و  داد 
های  برنامه  مهمترین  ها جزء  زندان 

کالن قوه قضایه است.
جزییات  تشریح  در  ورز  نیک  محسن 
راستای  در  کرد:  اظهار  خبر  این 
و  ها  زندان  کیفری  جمعیت  کاهش 
ارزش  و  کرامت  حفظ  العمل  دستور 
ریاست  سوی  از  ابالغی  انسانی،  های 
حقوق  حفظ  نامه  آئین  و  قضائیه  قوه 
اولین  ای  بر  ها  اقامتگاه  این  شهروندی 

بار در در استان کرمان و شهر سیرجان 
راه اندازی شده اند.

در  اینکه  بیان  با  قضایی  مقام  این 
و  کفالت  قرار  تحت  متهمان  طرح  این 
به  که  سبک  و  خرد  جرائم  در  وثیقه  یا 
به  بایستی  وثیقه  تودیع  از  عجز  دلیل 
زندان وارد شوند دیگر در ابتدای امر وارد 
ها  اقامتگاه  این  به  و  شوند  نمی  زندان 
در  متهمان  داد:  ادامه  شوند  می  معرفی 
یک مهلت ۱۴روزه فرصت خواهند داشت 
نسبت به تامین و تودیع وثیقه اقدام و از 

ورود خود به زندان جلوگیری کنند.
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مهمترین  از  یکی  کرد:  بیان  سیرجان 

این طرح در کنار کاهش  اجرای  مزایای 
افراد  که  است  این  ها  زندان  جمعیت 
انگشت  ها  اقامتگاه  این  به  شده  معرفی 
نگاری نمی شوند و  برچسپ زندانی روی 
این افراد نمی خورد و از لحاظ اجتماعی 
در آینده دچار مشکل نخواهند شد ضمن 
از  متفاوت  ها  اقامتگاه  این  محیط  آنکه 
زندان است و خانواده متهمان می توانند 
و  کرده  مالقات  راحتی  به  افراد  این  با 

مقدمات آزادی آنان را فراهم کنند.  
دستور  از  پس  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کرمان،  استان  دادگستری  کل  ریاست 
اقامتگاه  این  اندازی  راه  تالش در جهت 
با  ماه  یک  از  کمتر  ظرف  و  شد  آغاز 

تخصیص یک مکان مناسب و تجهیز آن، 
و  اندازی  راه  اقامتگاه  این  بهمن  اول  از 

متهمان در آن پذیرش می شوند.

قاضی نیک ورز، دادستان شهرستان سیرجان خبر داد:

اقامتگاه موقت متهمان راه اندازی شد
 برچسپ زندانی روی افراد اقامتگاه نمی خورد

2

مستندات رد صالحیت ها اعالم شود
شک  بدون  یازدهم  مجلس  انتخابات  زاده:  فتحی  فرهاد   
شمار  به  انتخابات  برانگیزترین  جنجال  و  مهمترین  از  یکی 
از  نفر   90 حدود  صالحیت  که  لحاظ  آن  از  مهم  می رود، 
نامزدهای  اکثریت  و  است  شده  رد  مجلس  فعلی  نمایندگان 
با عدم  یا  رد صالحیت  اصولگرایان  از  تعدادی  و  اصالح طلب 
احراز صالحیت مواجه شده اند و جنجال برانگیز به این دلیل 
که در آستانه انتخابات، اتفاقات عجبیب و غریبی در حال رخ 

دادن است. 
اجرای  بر  نظارت  نگهبان  شورای  اساسی،  قانون  براساس 
انتخابات و احراز صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس را برعهده 
دارد. اینکه افراد رد صالحیت یا عدم احراز شده باید شکایت 
خود را نزد خود رد کننده ببرند با عقل جور در نمی آید، باید 
یک نهادی مستقل از سه قوه تشکیل شود و مسئول رسیدگی 
شورای  توسط  شده  صالحیت  رد  نامزدهای  از  شکایات  به 

نگهبان باشد. 
نهادی  عنوان  به  عالی کشور  دیوان  از کشورها،  بسیاری  در 
قضایی مستقل به بسیاری از شکایت ها از جمله شکایت از عدم 
فعال  ما  کشور  در  که  می کند  رسیدگی  اساسی  قانون  اجرای 

چنین مرجعی وجود ندارد.
براساس  که  اند  کرده  تاکید  بارها  نگهبان  شورای  اعضای   
نظارت  می زنند.  صالحیت  احراز  به  دست  قانونی  معیارهای 
استصوابی که از مجلس چهارم در پی یک استفساریه نهادینه 
از  غیر  گزارشات  براساس  نگهبان  شورای  یعنی  و  است  شده 
اداره  اطالعات،  وزارت  قضایی،  قانونی)مراجع  چهارگانه  مراکز 
یا  و  کرده  صالحیت  احراز  به  مبادرت  ناجا(  و  احوال  ثبت 
صالحیت افراد را رد می کنند، در حالی که در دنیا معمول بر 
این است که وقتی بحث احراز یا رد صالحیت مطرح می شود 
معموال  اشخاص،  اختصاصی  و  ارزیابی های شرایط عمومی  در 
این  داشتن  مدعی  اشخاص  اگر  که  داریم  قانونی  معیار  یک 
شرایط شوند عضو ناظر نمی تواند به دلیل اینکه این افراد این 
با  اینکه  مگر  نکند،  احراز  را  آن ها  ندارند صالحیت  را  شرایط 

مستند قضایی باشد. 
اینکه کلی بدون حکم قضایی گفته شود 90 نماینده فساد 
مالی داشته اند قابل قبول افکار عمومی نمی شود. باید سیستم 
نظارتی و قضایی کشور آنقدر قوی و قاطع باشد که با هر فسادی 
مبارزه کند و کسی مصونیت از رسیدگی به پرونده فساد مالی 
و غیره را نداشته باشد. اگر نماینده ای در طول دوره نمایندگی 
به قوه قضاییه معرفی شود،  باید  اقدامی خالف کرده  یا غیره 
پرونده برای او  تشکیل شود و او رسوای عام و خاص شود و 
اگر مسئولی، نماینده یا فرد خطاکار را معرفی نکرده خود او نیز 
قابل به تعقیب کیفری است و قانون اسالمی نیز به صراحت در 
اموال دولتی و وظایف مسئوالن  باب تضییع  این خصوص در 
کشور بیانی واضح دارد. این نوع نظارت ها، باعث شده بسیاری 
از افراد توانمند و تحصیل کرده حاضر به ثبت نام در انتخابات 
لذا  قرار می دهند.  در معرض خطر  را  آبروی خود  زیرا  نشوند 
اجازه دهیم اشخاصی که شرایط عمومی و اختصاصی را دارند و 
حکم محکومیت قضایی در مورد آن ها وجود ندارد مردم انتخاب 

کنند و حق انتخاب مردم را محدود نکنیم.
*مدیر مسئول

سازی  محوطه  عملیات  اجرای  از  سیرجان  شهردار 
مقابل بازار روز خبر داد.

سیرجان،  شهرداری  ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
رضا سروش نیا با اعالم این خبر گفت: محوطه سازی و تعیین 
فضای سبز و جدول بندی، جزیی از پروژه محوطه سازی فعلی 
بازار روز است که با رعایت ایمنی و استاندارد با در نظر داشتن 

طراحی پیاده رو، خیابان سازی و... انجام می گیرد.
شهردار سیرجان تصریح کرد: پروژه محوطه سازی بازار روز 
با اعتباری بالغ بر ۱3 میلیارد ریال توسط پیمانکار و با نظارت 
نقشه  اساس  بر  شهرداری  شهرسازی  و  فنی  معاونت  حوزه 

اجرایی اقدام، و مراحل را گام به گام انجام می دهند.
بهره برداری از چند

طرح و پروژه صنعتی در سیرجان 
شهرک های  پروژه های  و  طرح ها  از  برخی  خبر:  گروه 
صنعتی شهرستان سیرجان در سفر وزیر صنعت، معدن 

و تجارت به این شهرستان به بهره برداری رسید.
در  سیرجان،  ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
 ۱ صنعتی  شهرک  در  صمت  وزیر  معاون  حضور  با  سفر  این 
هایی  پروژه  پاریز؛  و  زیدآباد  صنعتی  ناحیه  سیرجان،   ۲ و 
سیرجان،   ۲ و   ۱ صنعتی  های  شهرک  معابر  روشنایی  چون 
شهرک  مخابراتی  پروژه  پاریز،  شهرداری  باره  مس  واحد 
به  زیدآباد  صنعتی  ناحیه  مسباره  تولید  کارخانه  و   )FTTH(
هایی  پروژه  کار  به  آغاز  کلنگ  همچنین  رسید.  بهره برداری 
احداث  کانال  پاریز،  صنعتی  ناحیه  آسفالت  و  زیرسازی  چون 
آب های سطحی شهرک صنعتی ۲ سیرجان به دست معاون 
آلیاژ  توسعه  کارخانه  از  بازدید  شد.  زده  زمین  به  وزیر صمت 
سمنگان، برگزاری جلسه با واحدهای صنعتی مستقر در ناحیه 
از  سیرجان   ۲ صنعتی  شهرک  عمرانی  پروژه های  از  بازدید  و 

دیگر برنامه های این سفر بود.
در  سیرجان  ویژه  فرمانداری  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
سرمایه گذاران،  ترغیب  منظور  به   گفت:  سفر  این  حاشیه 
همچنین  و  مدت  طوالنی  تسهیالت  و  تخفیف  با  زمین ها 
سرمایه گذاران  تا  شود  می  واگذار  گاز   و  برق  آب،  امکانات 
واحدهای صنعتی که جواز تاسیس دریافت می کنند بتوانند هر 

چه سریعتر مستقر شوند.
آرش افزود: متقاضیان سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به 
صنعتی،  شهرک های  شرکت  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره 
زمین مورد نظر خود را دریافت کرده و بانک های عامل نیز در 

ارائه تسهیالت با این متقاضیان همکاری کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری سیرجان نسبت به احتمال 
وقوع حوادث سقوط و شکستن درختان بر 

اثر شرایط جوی نامساعد هشدار داد.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری 
سیرجان، آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی ضمن 
تاکید بر رعایت اصول و ایمنی حین رانندگی و در 
منزل خواستار عدم توقف و پارک طوالنی مدت 

خودرو در مجاورت درختان شد.
احتمال  و  سرما  فصل  شروع  به  اشاره  با  وی 
که  موسمی  بادهای  شدید  وزش  و  باران  بارش 
طی سال اخیر شاهد بودیم گفت: متاسفانه سال 

گذشته در پی وزش باد و باران شدید منجر به 
سقوط درختان در برخی معابر سطح شهر بر روی 
خودروها و ایجاد خسارات فراوان به شهروندان شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری سیرجان یادآور شد: با توجه به اینکه 
احتمال وزش بادهای موسمی را داریم، شهروندان 
نسبت  به ایمنی سیستم های خروجی دودکش در 
بخاری منازل اهتمام جدی داشته باشند و حتما 
دقت کنند که شعله بخاری آنها به رنگ آبی بسوزد 
و دودکش بخاری دارای کالهک به شکل H باشد 
با  و اگر سوالی در این خصوص دارند می توانند 

شماره ۱۲5 تماس بگیرند.

آتش پاد سوم فیروزآبادی همچنین با اشاره به 
حادثه ناگوار جان باختن سه عضو یک خانواده 
چهار نفره )پدر و دو فرزند پسر( در هفته اخیر 
بر اثر گازگرفتگی، تصریح کرد: شهروندان غالبا در 
منازل راه های خروجی هوا را با درزگیر می بندند 
و با توجه به اینکه بخاری های خود را تا انتها زیاد 
اکسیژن  که  دارد  وجود  احتمال  این  می کنند، 
پخش  به  منجر  و  نکند  پیدا  جریان  خانه  در 
مونواکسیدکربن و بروز خطرات اینچنینی شود که 
از شهروندان درخواست می کنیم، راه های خروجی 
هوا را باز نگه دارند تا اکسیژن در خانه جریان پیدا 

کند.

کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سیرجان 
با حضور دکتر هاشمی، مدیرکل توسعه تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از کار آفرینان و 

اعضای کارگروه اشتغال شهرستان برگزار شد.
شهرستان  ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  در  فرمانداری  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون  سیرجان، 
جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد ایجاد اشتغال در شهرستان 
گفت:  در سال جاری سهمیه ایجاد اشتغال شهرستان از سوی 
استانداری 358۱ نفر در نظر گرفته شد که تاکنون با ایجاد 

اشتغال 63۴۱ نفر توانسته ایم با ۱78درصد تحقق اشتغال در 
سامانه رصد اشتغال رتبه اول از نظر تعداد و رتبه دوم از نظر 

درصد را به سیرجان اختصاص دهیم.
وی افزود: در سیرجان ۲3 تعاونی تولید پوشاک داریم که 
تنها ۱3 تعاونی فعال هستند و به دنبال آن هستیم که شرکت 
تعاونی توسعه عمران شهرستان با 3۲00 نفر عضو از تعاونی 
های پوشاک این شهرستان حمایت کنند. وی به راه اندازی 
و  کرد  اشاره  در سیرجان  پوشاک  تولید  جامع  اولین طرح 
گفت: این طرح با هدف حمایت از تولیدات پوشاک خانگی و 

واحدهای خرد در سیرجان اجرایی خواهد شد.
مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز با اهمیت راه اندازی این طرح خاطر نشان کرد: طرح جامع 
تولید پوشاک کشور برای اولین بار در سیرجان رقم خواهد 
خورد. روحیه تعامل و همکاری مردم و مسئوالن شهرستان 
هدف  شهر  عنوان  به  شهرستان  این  شد  سبب  سیرجان 

برگزاری این طرح انتخاب شود.
وی افزود: طرح جامع تولید پوشاک طرحی است که تولید 
پوشاک را از طریق مشاغل خرد و خانگی با استفاده از فناوری 
روز و در قالب یک برند واحد ممکن می کند و اجرایی شدن 
این طرح برای رونق تولید شهرستان سیرجان بسیار مفید 

خواهد بود.

شهرداری  ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
اعالم  با  سیرجان  شهردار  نیا،  سروش  رضا  سیرجان، 
بلوار  روشنایی  اجرای  و  مصالح  تهیه  گفت:  خبر  این 
نظارت حوزه  با  و  پیمانکار  توسط  قراردادی  قائم طی 
با  سیرجان  شهرداری  شهرسازی  و  فنی  معاونت 
از  ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد  بر ۱0  بالغ  اعتباری 
بهره  به  بزودی  ا...  انشا  و  شده  آغاز  امسال  خردادماه 

برداری می رسد.
و  شهری  منظر  زیباسازی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

در  شهروندان  استفاده  برای  شبانه  ساعات  در  امنیت 
بوستان ها و معابر شهری افزود: این پروژه شامل پارک 
قائم ۱ )از میدان نیروی دریایی تا تقاطع شیخ مفید(، 
پارک قائم ۲ )از تقاطع شیخ مفید تا تقاطع قاآنی( و 
3 الین روشنایی با نصب ۱70 پایه چراغ و پارک قائم 
3 ) از تقاطع خیابان وحید تا تقاطع شهید عباسپور( 
از  )بعد  قائم  نصر  پارک شهرک  و  فنداسیون  نصب  با 
نصب  شامل  والیت(  سمت  به  عباسپور  شهید  تقاطع 

فنداسیون و 80 عدد پایه چراغ در حال اجرا است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان:
شهروندان از توقف خودرو مجاور درختان خودداری کنند
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اجرای عملیات روشنایی بلوار قائم

اجرای عملیات محوطه سازی بازار روز

اجرای اولین طرح جامع تولید پوشاک در سیرجان



راهکارهای کاهش مصرف گاز
در زمستان

در  پایدار  و  فراگیر  سرمای  موج  ورود  خبر:  گروه 
گاز، صرفه جویی سراسری  مصرف  افزایش  و  شهرستان 
پیش  از  بیش  را  زمستان  سرد  روزهای  از  عبور  برای 
تعداد  و در فصل سرما  ضروری ساخته است همه ساله 
باعث  به مسائل  به دلیل عدم توجه  از هموطنان  زیادی 

افزایش مصرف انرژی می شوند. 
البته  پرده های ضخیم  از  استفاده  مناسب،  پوشش  از  استفاده 
راهکارهای زیادی برای صرفه جویی در مصرف گاز وجود دارد. 
از دو جداره و عایق کردن در و پنجره ها گرفته تا نصب پرده های 
تغییرات  نیازمند  آن ها  از  برخی  که  غیره  و  قطور  و  ضخیم 
و  زندگی شماست  و فضای  اساسی در ساختمان  و  ساختاری 
و  مشکل  برایتان  تغییرات  این  می شنوید،  را  راه ها  این  وقتی 
گاه ناممکن به نظر می رسد. اما برای کمک به کاهش مصرف 
راه های فوری و ساده تری هم هست که در زیر به برخی از آن ها 
اشاره شده است: با کم کردن دمای خانه و پوشیدن لباس گرم 
می توانید در مصرف گاز صرفه جویی قابل توجهی کنید؛ یعنی با 
کم کردن فقط یک درجه از دمای خانه، می توانید هزینه هایی 
را که صرف گرمایش منزل می شود تا پنج درصد کاهش دهید. 
برای کاستن از مشکالت ناشی از پنجره ها، می توان از راه های 
مختلف یک الیه هوای ساکن بین محیط داخل و خارج ایجاد 
کاهش  نصف  به  پنجره  حرارتی  تلفات  کار  این  انجام  با  کرد، 
کاماًل  را  پنجره  که  چین دار  کاماًل  پرده های  نصب  می یابد. 
بپوشاند می تواند جلوی ائتالف حرارت را به مقدار زیادی بگیرد. 
بستن  زمستان،  فصل  در  راه های صرفه جویی سوخت  از  یکی 
اتاق سردی دارید  اتاق هاست. اگر  کامل درهای منزل و حتی 
نیست،  روشن  گرمازایی  وسیله  هیچ  یا  بخاری  آن  داخل  که 
به  سرما  ورود  از  تا  ببندید  را  آن  در  زمستان  طول  در  باید 
داخل خانه تان جلوگیری کنید. پنجره ها و کانال کولر را خوب 
دودکش  در  ترک  هرگونه  وجود  همچنین  کنید.  عایق بندی 
پس  دهد.  هدر  را  گرمایشی  انرژی  از  زیادی  مقدار  می تواند 
دودکش ها را سالی یک بار بررسی کنید و اگر مشاهده کردید 
که شکسته اند یا ترک خورده اند، از یک تعمیرکار بخواهید آن ها 

را برایتان تعویض کند.
گرمایشی،  انرژی  و  سوخت  رفتن  هدر  به  از  جلوگیری  برای 
لوله های آب گرم و رادیاتور مرکزی را عایق بندی کنید. اولین 
و  انرژی، خریدن وسایل گرمایشی  راه صرفه جویی در مصرف 
کنید  سعی  اتاق هاست.  و  منزل  اندازه  با  متناسب  سرمایشی، 
از شومینه استفاده نکنید. در صورت عدم استفاده از شومینه 

پوشاندن در شومینه بسیار کمک کننده است.

یادداشت 3 جــامعه  نسیـم امید

در  زن  نمایندگان  تعداد  افضلی*:  معصومه 
اسـالمی  جمهـوري  قانون گذاری  نهاد 
شمار  انگشت  و  محدود  همـواره  ایـران 
بوده اند. این در حالی است که بـراي حضـور 
زنـان در مجلس شوراي اسالمی هیچگونه 
محدودیت قانونی وجود ندارد. لـذا پرسـش 
این است که چرا تعداد نماینـدگان زن در 
محدود  اسـالمی  شـوراي  مجلـس  ادوار 

مانده و افزایش نیافته است؟ 
در  که  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه   ۲۱ ماده 
سـال۱9۴8 اعضـاي سـازمان ملـل آن را تصویب 
کردند حق هر کس برای مشارکت در حکومت 
را این گونه اعالم می کند: )هرکس حق دارد در 
اداره امور عمومی خود، خواه مستقیم و خواه به 
واسطۀ نماینـدگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، 
شرکت کند( در  کشور ما مشارکت سیاسی زنان 
و مقام هایی که کسب کرده اند همـواره تـابعی از 
موقعیت عصر خود بوده است. اما پیشینۀ واکنش 
به وضعیت سنتی زنـان بـه اواخـر قرن نوزدهم 
و به ویژه جنبش مشروطیت بازمی گردد. تاریخ 
همین  می توان  ایران  در  را  زنان  واقعی  بیداري 
تاریخ دانست. در دوران پهلوي نیـز تغییراتـی در 
وضـع زنان ایرانی ایجاد شد، اما به دلیل فرایند 
عصر  وارداتی  ناهمگون  و  نامتجانس  نوسازي 
پهلوي، مشارکت زنان را در امور سیاسی به شـکل 
گسـترده در پی نداشـت . در سال ۱3۴۱حق رأي 
به زنان داده شد. در پی آن، تعدادي به نمایندگی 

مجلس انتخاب شدند و گروهی نیز به مقام های 
بیشترین  ولـی  رسـیدند؛  وزارت  ازجملـه  باال 
بـود.  اجتمـاع  بـاالي  گروه های  خاص  مشاغل، 
معناي  به  هیچگاه  تـوده  سـطح  در  مشـارکت 

واقعی اتفاق نیفتاد.
اما از ابتداي شکل گیری انقـالب در ایران با ترکیبی 
از انواع مشارکت سیاسی زنـان بـه ترتیـب زیـر 
مانند  روبـه رو هسـتیم:۱ - مشارکت بسیجی، 
مدرن،  مشارکت   - انقالب؛۲  فرایند  در  شرکت 
مانند شـرکت در رأی گیری ها و مجلس مقننه؛3 - 
مشارکت سنتی زنان مانند پشتیبانی از همسـران 
و پسران، برادران و پدران براي شرکت در جنگ 

تحمیلـی عـراق علیـه ایـران. 
یکی از مهمترین انگیزه هاي مشارکت زنـان در 
فرایند انقالب اسالمی ایران و حضور در تحوالت 
انقالبـی، اعتقـاد زنـان ایرانـی بـه تعیین سرنوشت 
خویش بوده است. در این راستا یکی از مهمترین 
عرصـه هـایی کـه زنان در همۀ دوره ها به ویژه 
پس از انقالب اسالمی ایران سعی در مشارکت 
مجلس  در  مشارکت  اند،  داشته  آن  در  فعـال 

شوراي اسالمی و روندهاي قانونگذاري است. 
در قرآن کـریم می خوانیم: «و او خـدایی اسـت 
کـه شـما را جانشـین خـویش در زمـین قـرار داد 
.خلیفۀالهی مسئولیتی است بس بزرگ و کاري 
است بس دشوار که این مسئولیت مهم به انسان 
واگذار شده اسـت و انسـان هـم لفظی است که 
هم شامل زن می شود و هم شـامل مـرد.اما به 

رغم وجود نداشتن موانع قانونی و شـرعی بـراي 
به  قانون گذاری  عرصه های  در  زنـان  مشـارکت 
عنوان نماینده، ما شاهد حضور کم رنگ آنان در 

این عرصه هستیم.
بـر ضـرورت  مبنـی  امـام خمینـی)ره(  تأکیـد 
مشارکت و حضـور زنـان در عرصه های مختلـف 
فعالیت های  آغـاز  بـا  کـه  شـد  موجـب  نیـز 
مجلس  دوره  نخستین  تشکیل  براي  انتخاباتی 

شـوراي اسـالمی، زنـان در
گروه ها  از  بسیاري  انتخاباتی  نامزدهاي  فهرست 
از  جدیدي  شـکل  و  گیرنـد  قـرار  تشکل ها  و 
این  با  اما  کنند  آغاز  را  خود  سیاسی  مشارکت 
مجلس  نمایندگی  براي  زنان  مشارکت  وجود 
چندانی  رشد  و  صعودي  روند  اسالمی  شوراي 
مجلـس  در  زن  نماینـدگان  تعـداد  و  نداشـته 

و  اندک  دوره ها  تمـام  در  اسـالمی  شـوراي 
حداکثر5/۲ درصد بوده است. مهـمتـرین عوامـل 
عـدم مشـارکت فعـال زنـان در سـطح نخبگـان 
در بسـیاري از کشـورهاي در حال توسعه به شرح 

زیر مطرح شده است : 
-  رسم و رسوم و دیدگاه ها فرهنگی و اجتماعی 
که منجر به حضور زنان در فعالیت هایی می شود 
سیاست  عرصه  در  مشارکت  از  را  آن ها  که 

بازمی دارد؛ 
سـهم  که  زنان  سوادي  کم  یا  بیسوادي   -
بسـزایی در فقـر سیاسـی آن ها بـازي می کند، 
دموکراسـی  اصـول  بـه  نسبت  آن ها  ناآگاهی 
اعـم از حقـوق برابـر سیاسـی و همچنین قوانین 
کار  براي  اندک  موقعیت های  و  ضدتبعیض، 

مستقل بیرون از منزل؛ 

-  موقعیت های محدود زنان در مشاغل اجتماعی 
شده  جامعه  سطح  در  شـرایطی  بـروز  موجب 
است که منجر به وابستگی اقتصادي بیشتر زنان 
به مردان می شود. کمبود مشاغل مناسب زنان و 
حقوق و مزایاي کمتـر دریـافتی آنـان احتمـاالً 
باعـث می شود که نتوانند کاندیداهاي خود را براي 
انتخابات معرفی کنند؛ و در مـورد زنـان متأهل 

این مشکل عمیق تر است.  
 - ناتوانی احزاب سیاسی از دیدن زنان به عنوان 
کاندیداهاي مناسـب کـه منجـر بـه این می شود 
که نتوانند به راحتی زنان را پذیرفته و به حضور 

در انتخابات ترغیب کنند. 
-  سلطه مردان در سیاست موجب شده است 
که سیاست را پدیدهاي غیرزنانـه بدانند و بدتر از 
آن این تفکر که سلطه مردان بر سیاست را امري 

طبیعـی می دانند. 
 - فقدان یک ارگان مشخص که وظیفه شناسایی 
موانع حاصل از تبعیض های جنسیتی بر سـر راه 
زنـان را بـه منظـور حمایـت از آنـان در راسـتاي 
برطرف شدن مشکالت در کمپین های خودشان 

برعهده داشته باشد.
خاصی  اشخاص  و  رهبران  نفع  به  آرا  کثرت   -
که مرد هستند و از سوي دیگـر وجود زنانی که 
درک  کالمشان  ندیده،  انتخاباتی شان  تبلیغات 
نشده و سخنشان نشـنیده رد می شود و نادیده 

گرفته می شوند.
* فعال مدنی

عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری سیرجان در پیامی به همه شهروندان، نسبت 
مونوکسید  انتشار  از  ناشی  گازگرفتگی  مسمومیت  به 

کربن بر اثر دودکش بخاری هشدار داد.

سیرجان،  شهرداری  ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی با بیان این مطلب گازگرفتگی 
را قاتل خاموش این روزها دانست و گفت: با شروع فصل سرما 
و ضرورت استفاده از وسایل گرمایشی در منازل، متاسفانه طی 
روزهای اخیر سه عضو یک خانواده چهار نفره بر اثر مسمومیت 

با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده اند.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان باید نسبت به رعایت نکات ایمنی 
که از سوی روابط عمومی سازمان آتش نشانی در نشریات و 
فضای مجازی توجه داشته باشند، تصریح کرد: مونوکسیدکربن 
گازی بی رنگ، بی بو و بی مزه است که از سوختن بنزین، چوب، 

گاز خانگی، زغال چوب یا سایر سوخت ها تولید می شود و با 
انتشار در فضای سرپوشیده یا بسته بسیار خطرناک است.

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
سیرجان به عالیم مسمومیت با مونوکسید کربن اشاره و بیان 
کرد: عالیم و نشانه های مسمومیت با مونوکسید کربن که ممکن 
است با سرماخوردگی اشتباه شود، شامل سردرد مبهم، ضعف، 
سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ، تنگی نفس، ضعف در دید 
چشم، گیجی و خواب آلودگی، از دست دادن هوشیاری است 
که می تواند برای افرادی که در خواب هستند خطرناک باشد 
که در صورت بروز چنین حادثه ای فرد باید خیلی سریع وارد 

هوای تازه شود.
آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی با بیان اینکه افرادی همچون 
مادران باردار، جنین، کودکان، سالمندان، بیماران قلبی مستعد 
گازگرفتگی هستند، یادآور شد: با رعایت چند نکته ی ایمنی 
همچون نصب نشانگر مونوکسید کربن )دست کم دو بار در سال 
باتری های آن را چک کنید و اگر آژیر این نشانگر به صدا درآمد، 
روشن  بگیرید(،  تماس  نشانی  آتش  با  و  کرده  ترک  را  خانه 
نگذاشتن خودرو در فضای بسته، استفاده از اجاق گاز یا فرهای 
های  دستگاه  تجهیز  دستورالعمل،  طبق  و  احتیاط  با  گازی 
گازسوز مانند اجاق گاز، تنور گازی، گریل های زغالی آبگرمکن، 
مناسب، چک  کامال  تهویه   به  گازی  خوراک پزهای  و  پکیج، 
کردن شومینه و بخاری به طور مستمر، چک کردن و بازدید 
فنی دودکش ها به طور مرتب و احتیاط کامل هنگام استفاده 
از حاّلل ها در فضای بسته می توان از مسمومیت با مونوکسید 

کربن پیشگیری کرد.

شنبه 5 بهمن 1398، شماره 217 ، سال پنجم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان؛

گازگرفتگی؛ قاتل خاموش این روزها

اطالع رسانی: جلسه بزرگداشت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور آقایان 
علی اکبر پوریانی، مدیرعامل گهرزمین؛ 
دکتر سعید صادقی، عضو هیئت مدیره؛ 
مهندس آرش حبیبی، عضو هیئت مدیره؛ 
سهراب سلیمانی، اخوی شهید سلیمانی؛ 
دکتر خزایی، داماد شهید سلیمانی؛ سید 
رئیس  کارنما،  علی  مهدوی؛  ابوالحسن 
هیئت مدیره جهاد نصر استان کرمان و 
کارکنان شرکت گهرزمین در دفتر مرکزی 

این شرکت هفته گذشته برگزار شد.

 اهداف این شهید، 
کمک به مستمندان بود

گهرزمین  مدیرعامل  پوریانی،  اکبر  علی 
در این جلسه با اشاره به رشادت های شهید 
سلیمانی افزود: اهداف این شهید بزرگوار در 
به مستمندان و مستضعفان  راستای کمک 
و بعضی از خانواده شهدای فاطمیون بود. وی 
در ادامه با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس 

گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی مظهر اقتدار، 
همچنین  پوریانی  بودند.  اخالق  و  شجاعت 
نقش  و  تاثیر  اظهار داشت: شهید سلیمانی 
بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت گهرزمین 
داشتند و همیشه حامی اقدامات شرکت بودند.

 سلیمانی متعلق به جهان اسالم است
سهراب سلیمانی، برادر سردار شهید سلیمانی 
در ادامه ضمن تشکر از مدیرعامل و مجموعه 
بزرگداشت  این  برپایی  واسطه  به  گهرزمین 
عنوان کرد: شهید سلیمانی متعلق به تمام 
جهان اسالم بودند و بعضی از همرزمان شهید 
که االن در این جمع حضور دارند، بیشتر از من 
با ایشان بودند و خاطرات زیادی را با این شهید 
دارند. او همچنین در ادامه اضافه کرد: شهید 
حاج قاسم سلیمانی در بین شرکت ها، توجه 
خاص و ویژه ای به شرکت گهرزمین داشتند. 
سهراب سلیمانی در پایان تاکید کرد: پدرمان 
همیشه می گفت که اگر حاج قاسم شهید 

نشود در حق او ظلم شده است.

در جلسه بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی  به همت شرکت گهر زمین مطرح شد:

 سلیمانی مظهر شجاعت و اخالق بودند
 پوریانی، مدیرعامل گهرزمین: سلیمانی، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف گهرزمین داشتند
 سهراب سلیمانی، اخوی شهید سلیمانی: سلیمانی توجه خاص  به شرکت گهرزمین داشتند



آگهی فقدان سند مالکیت: احد از ورثه حسین درویشی زیدآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه 
از دفتر اسناد رسمی شماره  202 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 
3288 فرعی از 6518 اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام آقای حسین درویشی زیدآبادی 
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. ضمنا رهن بانک مسکن می باشد. تاریخ انتشار: 5/ 11 /1398 – محمد آرمانپور رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: آقای غالمعباس حسیبی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره  46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت چهل و هشت سهم مشاع 
از ششدانگ پالک 275 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای غالمعباس حسیبی 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: 5/ 11 /1398 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان

مجهز شدن  از  شهردار سیرجان 
بسیاری تقاطع ها و چهارراه های 
سطح شهر به سیستم چراغ های 

ثانیه معکوس شمار خبر داد.
به گزارش واحدخبرمدیریت ارتباطات 

نیا  سروش  رضا  سیرجان،  شهرداری 
های  چراغ  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
پایه  بر روی  ثانیه معکوس شمار که 
طی  رانندگی  راهنمایی  های  چراغ 
متوقف شده  و  تعبیه  اخیر  سال های 

بود، به منظور کمک به رانندگان برای 
و  اطالعات  از  یافتن  آگاهی  و  درک 
یادآوری زمان قرمز و سبز شدن چراغ 
راهنمایی، طی روزهای اخیر راه اندازی 

و به شمارش افتاده است.

زمان  مدت  تغییر  اینکه  بیان  با  وی 
زمانی  بازه  اساس  بر  معکوس،  ثانیه 
راهور  پلیس  توسط  ترافیک  حجم  و 
تنظیم می شود، افزود: معکوس شمار 
برای نصب در کنار چراغ راهنمایی در 
تقاطع ها و اعالم زمان حرکت دقیق، 
تعبیه شده که با دقت باال زمان شروع 
رانندگان  به  را  توقف  زمان  و  حرکت 

اعالم می کند.

شهردار سیرجان با اشاره به متغیر بودن 
زمان سبز یا قرمز بودن این سیستم، 
ادامه داد: بهره برداری و استفاده از این 
سیستم عالوه بر کاهش حجم ترافیک، 
صرفه  نیز  و  هوا  آلودگی  کنترل  به 
جویی در مصرف سوخت خودرو کمک 
می تواند  همچنین  و  می کند  شایانی 
استرس  و  جلوگیری  تصادفات  از 

رانندگان را کاهش دهد.

جـامعه4 گفت وگو

رئیس هیات بسکتبال سیرجان:
50 درصد تیم بومی است

و   70 دهه های  در  بسکتبال  رشته  ورزش:  گروه 
آن  در  و  داشت  خوبی  پیشرفت های  سیرجان  در   80
زمان تیم بسکتبال سیرجان در دوره ای در لیگ برتر 
بازیکنان  از  حضور داشت و این باعث شده بود برخی 
ملی  تیم  برای  و  دعوت شوند  ملی  تیم  اردوی  به  تیم 
و  شد  متوقف   86 سال  در  روند  این  اما  کنند.  بازی 
ورود  با  اما  افت شد،  دچار  بعد  روزبه  آن  از  بسکتبال 
شرکت نظم آوران در بحث تیم داری بسکتبال در لیگ 
کشوری، دوباره امیدهای طرفداران بسکتبال سیرجان 

زیاد شده است. 
این  در  بسکتبال سیرجان  هیات  رئیس  نژاد،  ایران  عباس 
باره گفت: بسکتبال سیرجان با ورود شرکت نظم آوران برای 
تیم داری  در رده بزرگساالن حلقه مفقوده خود را پیدا کرد 
و این تیم در لیگ دسته اول نتایج قابل قبولی کسب کرده 
است. وی در ادامه افزود: از سال ۱393 کانون استعدادیابی 
بسکتبال در حال فعالیت است و اکثر بچه ها بچه ها کانون ۱3 
برای تیم بزرگساالن  برای ورود  الی ۱۴ سال سن دارند که 
که  است  این  دیگر طول می کشد که هدف   الی ۴ سال   3
 50 کردیم  ورود  کشور  لیگ  سوپر  به صورت  زمانی  بتوانیم 

درصد تیم بومی می باشد.
ایران نژاد در ادامه با بیان اینکه باشگاه نظم آوران با اهداف 
هیات بسکتبال هم سو است، گفت: هدف بازیکن سازی است 
بازیکن های نظم آوران  از  که به نوعی در حال حاضر 7 نفر 
بومی هستند و برنامه این است که در سال آینده تیم های 

پایه نیز تحت پوشش قرار بدهد.
در  کرد:  بیان  ادامه  در  شهرستان  بسکتبال  هیات  رئیس 
بانوان  امید  تیم  که  نوعی  به  داریم  فعالیت  نیز  بانوان  بحث 
در مسابقات کشوری شرکت کرد و مربی تیم ما برترین مربی 
مربی  استعدادیابی  برای  کرد:  اضافه  وی  انتخاب شد.  کشور 
کانون ما هرساله در مدارس از کالس اول  دوم و سوم ۲0 نفر 

انتخاب می کند و این روند رزا ما متوقف نکردیم.
 ایران نژاد در پایان خاطر نشان کرد: من باید تشکر کنم 
از شرکت نظم آوران و مدیر عامل این شرکت که در راستای 
هیات های خود توجه ویژه ای به هیات بسکتبال و تیم های 

بزرگساالن و پایه دارد.

 نسیـم امید

رزمنده  فرد:  حیدری  سجاد 
از  که  مقدس  دفاع  جانباز  و 
سال های 6۴ تا 67 در لشکر 
۴1 ثارا...  به فرماندهی سردار 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد 
سلیمانی در جبهه ها خدمت کرده  و در همان 
سال ها به عضویت سپاه درآمده است. آخرین 
همکاری او با فرمانده شهید سپاه قدس،آموزش 
بوده  اخیر  سال های  در  حرم  مدافع  نیروهای 
مدافع  موکب شهدای  است. همچنین مسئول 
حرم شهرستان سیرجان، در واقع خادم الحسین 
و خادم زوارالحسین هست. محمد مهدی زاده 
معتقد است شهادت سردار سلیمانی برای ملت 
ایران غیر منتظره بود اما شهادت ایشان باعث شد 

که جبهه مقاومت تقویت شود.

 جناب مهدی زاده آشنایی 
شما با سردار شهید سلیمانی به 

چه زمانی برمی گردد؟
آشنایی من ابتدا مثل خیلی از مردم 
از طریق رسانه ها و پایگاه های بسیج 
بود تا اینکه بعدها به جبهه رفته و در 
لشکر ثارا... تحت فرماندهی سردار 
شهید سلیمانی مدتی خدمت کردم.

 در جبهه در چه قسمتی بودید و چه تخصصی 
داشتید؟

در آن زمان مدتی در گردان پیاده بودم و بعد از عملیات 
کربالی پنج  به تیپ ادوات رفته و آموزش های  تخصصی 
در زمینه پشتیبانی آتش را گذراندم و کار ما با سالح 
خمپاره انداز و هدایت آتش بود و پس از پایان جنگ 
تحمیلی در پاکسازی منطقه جنوب شرق این کار ادامه 

داشت.
 نحوه تعامل و ارتباط سردار شهید سلیمانی با 

نیروهایش به چه صورت بود؟
ایشان یک مدیر و فرمانده کامل بود و تمام زوایای کار 
را مد نظر داشت. یادم می آید سال 67 قبل از عملیات 
بیت المقدس 7 در خط شلمچه مستقر بودیم  یک روز 
صبح زود دو دستگاه موتور سیکلت جلوی سنگر هدایت 
آتش ادوات ایستادند که یکی از آن ها حاج قاسم سلیمانی 
همراه حاج اکبر خوشی بودند و دیگری از فرماندهان تیپ 
ادوات بود، در قسمت جلو سنگرها با حاج قاسم قدم 
می زدیم که چند نفر از رزمنده ها دور ما جمع شدند 
که حاج قاسم از آن ها پرسید: » مشکلی ندارید؟ «یکی 
از رزمنده ها گفت: حاجی دلمان برای کشک  بادمجون 
تنگ شده ؛ زمانی که شهید سلیمانی می خواستند از 

نزد ما بروند، پرسیدند چند نفر نیرو دارید. گفتم ۴6 نفر 
هستند و فردا ظهر رابط تدارکات برای ناهار نیروها غذای 
کشک بادمجان آوردند. این خاطره را بیان کردم که 
بگویم ایشان فرمانده ای بود که به کوچکترین خواسته 

نیروهای خود اهمیت می داد. 
 شما در بحث آموزش مدافعان حرم با شهید 

سلیمانی در سیرجان فعالیت داشته اید؟

  بعد از ورود داعش به عراق از سال 
۱393 و زمانی که به سرعت شهرهای 
عراق یکی پس از دیگری به دست 
داعش تصرف می شد یکی از دوستان 
و همرزمان دوران دفاع مقدس با بنده 
تماس گرفت و گفت از طرف حبیب 
دارم  پیامی  سلیمانی(  قاسم  )حاج 
که ایشان گفتند: حاجی گفته آماده 
باشید نیاز است که شما برای آموزش 
نیروهای مردمی عراق کمک کنید. 
بعدا قرار شد که ما در ایران بمانیم و نیروهای داوطلب 
ایرانی را جهت حفظ امنیت کشور و دفاع از حرم های 
اهل بیت علیهم السالم آموزش دهیم. پس از شهادت 
سردار شهید محمدعلی ا... دادی با چند نفر از دوستان 
خدمت سردار سلیمانی رسیدیم و از ایشان تقاضا کردیم 
که در دفاع از حرم حضرت زینب)س( شرکت کنیم. 
ایشان فرمودند: شما بمانید و نیرو آموزش دهید. تقریبا 

دو ماه بعد از شهادت سردار شهید ا... دادی ما داوطلبان 
را به صورت محدود ثبت نام کرده و آموزش های الزم 

را می دادیم.
 نحوه انتخاب افراد برای آموزش مدافعان حرم 

به چه صورت بود؟
با توجه به اینکه از شهرستان های سیرجان ، رفسنجان 
و شهربابک ثبت نام شد و استقبال زیاد بود باید از 
افراد آزمون آمادگی جسمانی گرفته می شد و با کمک 
دوستان کالس های تئوری در سیرجان  و کالس های 
الزمان)عج( سیرجان  پادگان تیپ صاحب  عملی در 
برگزار می شد و افراد جهت شرکت در رزمایش و میدان 
تیر به خارج از استان اعزام می شدند. پس از قبولی در 
آزمون شفاهی و عملی، پرونده افراد کامل و در لیست 
اعزام قرار می گرفتند و تعدادی از این نیروها به صورت 

تیم یا گروه در چند نوبت به سوریه اعزام می شدند.
 در حال حاضر نام نویسی انجام می شود؟

پس از شهادت سردار سلیمانی برخی متقاضیان مراجعه 

می نمایند ولی امکان نامنویسی وجود ندارد. چون تمام 
قاسم  حاج  شهید  سردارسپهبد  طریق  از  ما  ارتباط 
سلیمانی و سردارسرتیپ شهید حسین پورجعفری بود 
که هر دو این عزیزان در حمله ناجوانمردانه تروریست 
های آمریکایی به شهادت رسیدند. اما ما پیشنهادی را 
ارائه داده ایم که در صورت موافقت با آن ، اقدام خواهیم 

کرد. 
 پس از شهادت سردار سلیمانی یک نگرانی در 
بین مردم به وجود آمده است، ارزیابی شما از این 

حوادث چی هست؟
شهادت سردار برای ما غیره منتظره بود، اما شهادت 
ایشان باعث تقویت جبهه مقاومت شد. حضور میلیونی 
مردم در مراسم تشییع سرداران شهید گواه این موضوع 
است. همانگونه که مستحضرید جبهه توحید و کفر 
همیشه در مقابل هم بوده و هستند و در جبهه توحید 
شکست وجود ندارد با رفتن فردی مثل سردار سپهبد 
سلیمانی شوک به این جبهه وارد می شود اما کار متوقف 
نمی شود و باید بدانیم که سردار سلیمانی نماینده یک 
و  گرایی  جوان  ایشان  از خصوصیات  و  است  مکتب 
کادرسازی بود و قطعا نیروهایی در این مدت پرورش 

داده اند که میدان خالی نماند.  
 به اعتقاد شما ویژگی های بارز سردار سلیمانی 

در چی بود؟
بعد معنوی  باید در دو  را حداقل  ایشان  ویژگی های 
و نظامی برشمرد؛ شهید حاج قاسم سلیمانی در بعد 
معنوی دارای سه ویژگی مهم عبودیت، والیتمداری و 
اخالص در عمل بود ایشان عاشق اهل بیت علیهم السالم 

بود و در بعد نظامی فرمانده ای شجاع و مدبر بود. 
 جوانان امروز باید چه ویژگی های از سردار را 

الگوی خود قرار دهند؟
آرمان سردار نباید فراموش شود و مهمترین آرمان او 
عدالت و استکبار ستیزی بود. این شهید واالمقام نماد 
مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی شناخته می شود و 
زندگی خود را صرف مبارزه با ظالمان کرد و همواره 
نگاهش به افق نگاه مقام معظم رهبری جمهوری اسالمی 
دوخته بود. باید ببینیم در راستای اهداف شهدا چه کاری 
از ما ساخته است. ما امروز در سنگرهایی مثل عرصه 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به جوانانی با تفکر سردار 

سلیمانی نیازمندیم.

گفتگو با محمد مهدی زاده پاریزی، همرزم شهید سردار سلیمانی:

سلیمانی زندگی خود را صرف مبارزه با ظالمان کرد 
 به کوچکترین خواسته نیروهای خود اهمیت می داد
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شـهادت سـردار بـرای مـا غیـره منتظره بـود، اما شـهادت ایشـان 
باعـث تقویت جبهه مقاومت شـد. حضور میلیونی مردم در مراسـم 
تشـییع سـرداران شـهید گـواه ایـن موضـوع اسـت. همان گونه که 
مسـتحضرید جبهـه توحیـد و کفـر همیشـه درمقابـل هم بـوده و 

هسـتند و در جبهـه توحید شکسـت وجود نـدارد.

سروش نیا، شهردار سیرجان:

تجهیز تقاطع ها به سیستم ثانیه شمار معکوس



کشف یک قبضه
اسلحه شکاری غیرمجاز

 گروه حوادث: دادستان شهرستان از کشف یک قبضه اسلحه 
شکاری غیرمجاز توسط ماموران انتظامی پاسگاه خیرآباد  در هفته 

گذشته خبر داد.
قاضی محسن نیک ورز با اعالم این خبر بیان کرد: ماموران پاسگاه خیرآباد 
سیرجان، در حین بازدید از خودروهای عبوری به یک دستگاه زانتیا مشکوک 
می شوند و دستور ایست می دهند. وی در ادامه اضافه کرد: پس از بازدید از 

این خودرو یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجازکشف می کنند.
با دستگیري 9 سارق،

پرده از راز 17  فقره سرقت برداشته شد
گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 17 فقره سرقت و 

دستگیري 9 نفر سارق طي در هفته گذشته خبرداد.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: در اجرای طرح 
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 9 نفر سارق را شناسایي و آنها را دستگیر کردند.
این مسئول انتظامي با اشاره به اینکه سارقان به ۲ فقره سرقت داخل 
خودرو،۲ فقره سرقت قطعات، ۲ فقره سرقت کش رو زنی و 3 فقره سرقت 
اماکن خصوصی و ۲ فقره سرقت اتومبیل و ۲ فقره مغازه و ۲ فقره سایر 
سرقت ها و ۲ فقره سرقت منزل اعتراف 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. 
کشف 1500 لیتر سوخت قاچاق

لیتر  کشف 1500  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
سوخت قاچاق توسط ماموران نیروی انتظامی شهرستان در هفته 

گذشته خبرداد.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد با اعالم این خبر بیان کرد: ماموران پلیس 
آگاهی شهرستان در حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه کامیون 
اسکانیا  در شهرک ثارا... مشکوک می شوند. وی در ادامه افزود: طی بازدید  
از این کامیون ۱000 لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.  فرمانده انتظامی 
شهرستان در ادامه اضافه کرد: طی عملیاتی دیگر ماموران کالنتری ۱۴ نجف 
شهر در یک منزل مسکونی 500 لیتر سوخت قاچاق کشف کردند. سرهنگ 
ایران نژاد در پایان یکی از وظایف ذاتی پلیس را مبارزه با پدیده مخرب و 
زیان بار قاچاق عنوان  کرد و گفت: پلیس با این پدیده مخرب با تمام توان 
برخورد می کند و تاکنون نیز کشفیات خوبی در این زمینه رقم خورده است.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

گروه حوادث: در هفته گذشته درگیری 
شده  فیزیکی  درگیری  به  منجر  لفظی 
ضربات  با  ها  آن  از  نفر  چند  که  است 
ما  همه  شدند.  مجروح  شدت  به  چاقو 
کرده ایم  برخورد  موارد  اینگونه  با  بارها 
نزاع های  جنس  از  قتل ها  از  بسیاری  و 
با  و  قبلی  برنامه  ریزی  بدون  خیابانی 
استفاده از سالح سرد انجام شده است. 
چند  گذشته  سال  دو  در  که  نوعی  به 
مورد از قتل ها در سیرجان در استفاده 

از سالح سرد رخ داده است.

 نزاع های منجر به قتل در سیرجان
سال  چند  فیزیکی  نزاع  پی  در  قتل های 
اخیر شهرستان باعث نگرانی مردم و فعاالن 
فرهنگی اجتماعی شهرستان شده است. خبر 
چاقو،  ضربات  از  پس  قاتل  که  جوانی  قتل 
مقتول  را در جلوی خانه اش رها کرده بود، تا 
قتل دوم برادرزن توسط داماد که در شهرک 
و آخرین آن هفته قبل در  افتاد  اتفاق  نصر 
بلورد  به دنبال نزاع خانوادگی، را شنیده اید. 
به  کوتاه،  یک لحظه  در  که  درگیری هایی 

جنایتی تلخ تبدیل شده 
لفظی  درگیری  است. 
راکبان  و  راننده خودرو 
موتورسیکلت در خیابان 
ابن سینا در نهایت منجر 
و  فیزیکی  درگیری  به 
به  که  شد  چاقوکشی 
قتل یکی از طرفین نزاع 
همچنین  شد.  منتهی 
از  یکی  در  درگیری  در 
سطح  خانه های  قهوه 

شهر منجر به مرگ یکی از همشهریان شد. 
 خرید و فروش سالح سرد

ترویج خشونت است
فرمانده انتظامی سیرجان پیرامون استفاده از 
سالح سرد بیان داشت: به طور کلي جوانان 
و نوجواناني که در حین درگیري و نزاع فقط 
به فکر پیروز شدن و برنده بودن هستند و از 
خام  و  نبرده  بهره چنداني  زندگي  تجربیات 
نیز  خود  پیرامون  جو  تاثیر  تحت  هستند، 
نگاه ها  تمامي  مهمتر  همه  از  و  گرفته  قرار 
را معطوف به خود دیده و همه را در انتظار 
بسیار  می بینند.  نزاع  این  در  خود  برتري 
قصد  به  و  عمد  روي  از  و  عجوالنه  ناشیانه، 
مغلوب کردن رقیب و ضربه یا ضرباتي را به 
طرف دیگر درگیري وارد می آورد که عواقب 

ناگواري را به دنبال دارد.
  سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در ادامه افزود: 
ارتقاء سطح آگاهي جامعه مهمترین عامل در 

میزان  کاهش  جهت 
استفاده از سالح سرد 
مهمترین  و  است 
زمینه  این  در  راهکار 
خانواده،  گرم  کانون 
نزدیکي روابط والدین 
افزایش  فرزندان،  با 
آگاهي  و  بصیرت 
از  خانواده  افراد 
میزان  کاستن  دالیل 
استفاده از سالح سرد 
است. خرید و فروش سالح سرد در جامعه 
از  بسیاری  باعث  و  خشونت  ترویج  نوعی 
جرائم و ناهنجاری های اجتماعی است و از 
مشاهده  صورت  در  داریم  تقاضا  شهروندان 
هرگونه تخلفی مراتب را به مرکز فوریت های 

پلیس ۱۱0 اعالم کنند.
مورد  در  انتظامی شهرستان  نیروی  فرمانده 
درگیری ها در قهوه خانه ها رخ می دهد که در 
سطح شهر تعداد آن افزایش پیدا کرده است، 
در سطح  که  زا  های خشونت  کانون  افزود: 
محالت مشخص اند مثل قهوه خانه ها، کافی 
شاپ ها و... این موضوع به صورت جدی در 
و  دارد  قرار  ها  کالنتری  تمامی  کار  دستور 
به همه آن ها ابالغ شده  هر کجا که مردم 
نگرانی داشته باشند و گزارشی را به صورت 
فوریت  مرکز  با  تماس  از طریق  یا  حضوری 
بالفاصله  کردند،  اعالم   ۱۱0 پلیسی  های 
شرور  افراد  با  و  شوند  عمل  وارد  ماموران 

برخورد قانونی صورت دهند.
سرهنگ ایران نژاد با اشاره به اینکه متاسفانه 
افراد  ها  طرح  در  شدگان  دستگیر  بیشتر 
جوان بین ۱6 تا ۲7 سال هستند که در این 
رابطه به خانواده ها هشدار می دهیم بیشتر 
مراقب فرزندانشان باشند، گفت: پدیده حمل 
ناهنجاری  یک  نوجوانان  توسط  سرد  سالح 
اجتماعی است که هم خانواده ها و هم اولیای 
رسانه ها  و  فرهنگی  نهادهای  هم  و  مدارس 
به  و  پیدا کرده  ورود  زمینه  این  بایستی در 

امنیت جامعه کمک کنند.
ابتدای سال جاری 8  از  تاکنون  او  به گفته 
موضوعات  با  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح 
سرد  سالح  آوری  جمع  منجمله  مختلف 

صورت  شهرستان  سطح  در 
گرفته است و در بحث فرهنگ 
حضور  قبیل  از  اقداماتی  سازی 
کارشناسان آموزش همگانی در 
مدارس و مساجد و قشر اصناف 
و آموزش افراد متقاضی دریافت 
آموزش  جهت  در  گواهینامه 
کنترل خشم و همچنین برنامه 
انتظامی  کنترل  منظم  های  
تخصصی  های  گشت  اعزام  و 

محسوس  انتظامی  عوامل  حضور  همچنین 
بسیج  توان  از  بهره گیری  و  و غیر محسوس 
با  و  رضویون  گشت  اجرای  با  شهرستان 
جرم  وقوع  میزان  شاخص  گرفتن  نظر  در 
و  کارآزموده  مشاوران  حضور  شهرستان  در 

حرفه ای به منظور مداخله در نزاع و درگیری 
در واحدهای تخصصی پلیس از جمله پلیس 
آگاهی و پلیس اطالعات و امنیت عمومی که 
در صورت اعالم جرم نزاع و درگیری بتواند 
با موضوع برخورد مناسب و کارآمد داشته و 

مانع گسترش نزاع گردد. 
 حمل سالح سرد جرم است

قاضی محسن نیک ورز، دادستان شهرستان 
نزاع های  علت  کرد:  بیان  رابطه  این  در 
و  اقتصادی  اجتماعی،  مسائل  در  خیابانی 
موجود  استرس های  و  دارد  ریشه  فرهنگی 
موجب  اجتماعی  و  اقتصادی  زمینه های  در 
پایین آمدن آستانه تحمل افراد شده و یک 
درگیری  و  نزاع  ساز  زمینه  کوچک  تلنگر 

می شود. 
وی در خصوص حمل سالح سرد و جرم آن 
گفت: در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
)تعزیرات و مجازات های بازدارنده ماده 6۱7 
( هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه 
را  آن  یا  کند  قدرت نمایی  یا  تظاهر  دیگر 
وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید 
قرار دهد یا با کسی گالویز شود در صورتی 
از  حبس  به  نباشد  محارب  مصادیق  از  که 
شش ماه تا دو سال و تا )7۴( ضربه شالق 

محکوم خواهد شد.
تبصره۱  کرد:  اضافه  ادامه  در  ورز  نیک 
)الحاقی ۲۲/9/۱396(  حمل قمه، شمشیر، 
صرفاً  که  صورتی  در  بوکس  پنجه  و  قداره 
جرح  و  ضرب  و  فیزیکی  درگیری  به منظور 
به  مرتکب  و  محسوب  جرم  شود،  انجام 
محکوم  ماده  این  در  مقرر  مجازات  حداقل 
عرضه سالح های  و  تولید  واردات،  می گردد. 
جزای  به  مرتکب  و  است  ممنوع  مذکور 
نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این 
سالح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود 
تولید،   )۲۲/9/۱396 تبصره۲)الحاقی  در  و 
 )۱( تبصره  موضوع  ادوات  حمل  یا  عرضه 
نیاز  و  آموزشی  نمایشی،  ورزشی،  موارد  در 
ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع 

شخصی پس از دریافت مجوز بالمانع است.
و  ها  برنامه  سیری  یک  ناجا  وی  گفته  به 
مختلفی  فرهنگی  های  طرح 
می دهد،  انجام  راستا  این  در 
مثل  های  طرح  همچنین 
اراذل  جمع آوری  طرح 
با  برخورد  برای  اوباش  و 

متخلفان را دارد. 
در  سیرجان  دادستان 
بیشتر  اینکه  خصوص 
و  خانه  قهوه  از  درگیری ها 
کافی شاپ ها شروع می شود، 
حوزه  متولی  دستگاه های  داشت:  بیان 
بهداشت و درمان، اصناف و... باید ورود کنند 
مجوز  فاقد  قهوه خانه ها  صنفی  واحد  اکثر  و 
هستند که نیاز است با آن ها برخورد شود که 

این اتفاق عزم همگانی نیاز دارد.

عمده نزاع های منجر به قتل با سالح سرد است
گزارش پیرامون افزایش نزاع های خیابانی و استفاده از سالح سرد در سیرجان؛
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نیـک ورز، دادسـتان: هرکـس بـه وسـیله چاقـو و یـا هـر نـوع 
اسـلحه دیگر تظاهر یـا قدرت نمایی کند یا آن را وسـیله مزاحمت 
اشـخاص یا اخاذی یـا تهدید قـرار دهد یا با کسـی گالویز شـود 
در صورتـی کـه از مصادیـق محـارب نباشـد به حبس از شـش 

مـاه تـا دو سـال و تـا )۷۴( ضربه شـالق محکوم خواهد شـد.

ایـران نـژاد، فرمانده انتظامـی: از 
ابتدای سـال جاری 8 طـرح ارتقاء 
امنیـت اجتماعـی بـا موضوعات 
آوری  جمـع  منجملـه  مختلـف 
سالح سـرد در سـطح شهرستان 

اسـت. گرفته  صـورت 

قدرت نمایی با اسلحه سرد 6 ماه تا 2 سال حبس دارد

عکس تزیینی است

از  پاریز  شهردار  خبر:  گروه 
با  بلیستر  کارگاه  اندازی  راه 
پاریز  بخشداری  همکاری 
برای  پایدار  درآمدزایی  برای 
برای  ها  دهیاری  و  شهرداری 
اولین بار در استان کرمان خبر 

داد. 
مهندس صفورایی با اعالم خبر فوق 
در  گفت:  امید،  نسیم  خبرنگار  به 
راستای سیاست کلی نظام و منویات 
مقام معظم رهبری که این سال را 
رونق تولید مزین نموده و سیاست 
درآمد  بر  مبنی  دولت  کلی  های 
پایدار شهرداری ها و دهیاری ها از 
این جهت که بتوانند از وابستگی به 
دولت بیرون آیند، شهرداری پاریز 
با همکاری بخشداری پاریز اقدام به 
راه اندازی کارگاه تولید بلیستر در 

پاریز کرده است.
بخشداری  و  شهرداری  افزود:  وی 
اند  توانسته  و  نموده  همت  پاریز 
در فاز اول این کارگاه را با هزینه 
با  ریال  میلیارد   ۴0 بر  بالغ  ای 
اشتغالزایی ۴0 نفر مستقیم و ۴0 
نفر غیر مستقیم این کارخانه را راه 

اندازی کنند. 
صفورایی در ادامه افزود: 50 درصد 
 50 و  پاریز  شهرداری  به  درآمد 
درصد به دهیاری های شهر پاریز 
تعلق می گیرد و درآمد حاصل از 
پاریز  آبادانی  و  عمران  صرف  آن 
می شود که ان شاا... شاهد اشتغال 

چشمگیر در منطقه باشیم.

مهندس صفورایی، شهردار پاریز خبر داد:

راه اندازی کارگاه بلیستر برای درآمدزایی پایدار



مراسمات  در  شرکت  جای  به  مجلس  انتخابات  نامزدهای   
این  مشکالت  تا  کنند  اعالم  مردم  برای  را  خود  برنامه  مختلف 

مملکت کمتر شود و شعار نیز ندهند.678۴
 اعضای شورای شهر وظیفه نظارتی خود را انجام نمی دهند 
مثل میخ مصطفی هستند. روکش و آسفالت جدید خیابانها پر 
از پستی و بلندی است مثل خیابان نظام الملک که سه ماه قبل 

آسفالت کردند. شول
 انتخابات در صورتیکه احزاب و تفکرات مختلف در آن شرکت 
کنند ارزش دارد و گرنه این همه مردم را به جان هم نیندازیم. 

07۲8
 سالم، کاش شهرداری محترم به جای حذف فیزیکی حوض 
می  بیشتر  را  پارک  روشنایی  ۱7شهریور،  پارک  وسط  زیبای 
کرد چرا که شب ها برای تردد واقعا ترسناک و به شدت ناامن 

است.۴۱79
 با سالم، جاده سیرجان - زیدآباد پراز چاله شده که رانندگان 
تصادف  باعث  کار  این  که  کنند  حرکت  اون ور  این ور  مجبورند 

می شه. 58۲0
 خدایا ریشه و باعث و بانی این گرانی ها و بی عدالتی ها را از 
این مملکت درآورد. به خدا کارگران حقوق بگیر، بیچاره شدند، 
روز به روز گرانی ها بیشتر و حقوقها کمتر می شود کسی هم به 

فکر نیست! ۲9۱0
 چرا راهنمای رانندگی ماشین هایی را که توی پیاده روها پارک 
می کنند جریمه نمی کنند؟ تا کی باید شاهد این بی قانونی ها 

از یک سو و بی تفاوتی مأموران از سوی دیگر باشیم98۲7 
 سالم، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را / تا دگر مادر گیتی 
چو تو فرزند بزاید. بانهایت تأسف شهادت سردار پرافتخار سپاه 
اسالم، بزرگمرد عرصه جهاد و فداکاری شهید سپهبد حاج قاسم 
روحشان  باد.  تعزیت  و  تسلیت  دوستدارانش  برعموم  سلیمانی 

شاد، یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد. ۴۱79
 سخنی با مدیر مجمع خیرین سالمت: سیرجان با 350هزار 
به دانشگاه  از دانشکده  تا ساختار آن  بیمارستان  جمعیت و دو 
تبدیل نشود از منظر قانونی نمیتواند  فوق تخصص داشته باشد 
باعقد قراردادی  فوق تخصصی را  درثانی فرض بران بگیرم که 

آوردید با کدام زیرساخت؟
مثال فوق جراح قلب را بیاورید برای اعمال جراحی قلب حداقل 
باالی صدها میلیارد تومان باید دستگاه و امکانات اعمال جراحی 
قلب  بعنوان زیر ساخت و مرکزش آماده باشد که با این جمعیت 
شهرستان وزارت بهداشت به هیچ عنوان  مجوز نخواهد داد و این 
آمدن ها فقط یک معاینه سطحی می شود ودو باره باید بیمار 

برای  اعمال خاص تخصصی  به شهرهای بزرگ برود.
نمونه اینکار را علی رغم میل حوزه سالمت کردید: صدها میلیون 
تخصصی چشم  فوق  تجهیزات  برای  کردید   هزینه  پول  تومان 
افتتاح  قرنیه درسیرجان وحدود چند ماه قبل هم  پیوند  جهت 
کردید )واقعا دکتر پویان فوق چشم بجز یکی دو بار آن هم برای 
جراحی  اعمال  و  فوق  معاینات  مرکز  این  در  بار  چند  ساعتی 
چشم داشت آمارش را بفرمایبد مستند.( آیا اطالع دارید کال در 
سیرجان درهرسال فقط دو نفر نیاز با عمل پیوند قرنیه از نگاه 

آماری دارند و بس! اسدی

ویژه

نامزد  یک  تبلیغ  برای  کشاورزی  جهاد  از  استفاده 
انتخابات 

شیرگان: برگزاری جلسه انتخاباتی در یکی از ادارات وابسته به جهاد 
کشاورزی سیرجان به صورت شبانه  در روز یکشنبه ۲9 دی ماه که 
تمامی کارمندان اداره مربوطه به همراه تیم انتخاباتی شهباز حسن 
پور در آن حضور داشتند، حاشیه ساز شد. این جلسه که با حواشی 

زیاد از جمله بیرون کردن منتقدین به عملکرد نماینده سیرجان و بردسیر از جلسه همراه بود 
در حالی برگزار شد که نشانه سوءاستفاده از دستگاه های اداری، بیت المال و تخلفات انتخاباتی 
را داشت. افکار عمومی و برخی از کاندیداهای مجلس درخواست ورود سازمان های نظارتی به 

این تخلفات محرز و پیگیری حقوقی این قبیل تخلفات را خواستار شدند. 

برای  امکان  بهترین  کاریابی  موسسات 
نظم دهی اشتغال هستند 

 استانداری: دکتر محمدجواد فدائی، استاندار کرمان گفت: 
موسسات کاریابی بهترین امکان برای نظم دهی اشتغال استان 
و ساماندهی رابطه میان فرصت های شغلی و متقاضیان شغل 
اهمیت  به  استان  اشتغال  هستند. وی در نشست نظم دهی 
و  داشت  اشاره  کاریابی  موسسات  توسط  کار  متقاضیان  و  کارفرمایان  میان  ارتباط 
استفاده از ظرفیت های قانونی کاریابی ها جهت تکمیل فرصت های شغلی تاکید کرد. 
فدایی با اشاره به ثبت نام ۱۴ هزار نفر جویای کار در موسسات کاریابی استان گفت: 
طبق گفته انجمن صنفی کاریابی های استان، 6 هزار نفر از این افراد بیمه بیکاری 

هستند و از 8 هزار نفر دیگر، حدود 3 هزار نفر مشغول به کار شدند.

واگذاری امکانات دولتی و عمومی به کاندیدای معین، 
تخلف و جرم است

گفتارنو: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه استفاده 
مسئوالن از تریبون های رسمی به منظور تبلیغ له یا علیه داوطلبان 
نمایندگی انتخابات غیرقانونی است، اظهار کرد: فعالیت های تبلیغاتی 
رسمی و غیررسمی کلیه مدیران و مسئوالن نهادها و دستگاه های 
اجرایی و دولتی، عمومی و وابسته به دولت در ساعات اداری و یا واگذاری امکانات دولتی و عمومی 
به کاندیدای معین، تخلف و جرم است و شعب ویژه و ذیصالح قضایی با موارد تخلف احتمالی 
برخورد قانونی خواهند کرد. موحد تاکید کرد: عوامل اجرایی و نظارتی باید در برخورد و تعامل با 

گرایش های مختلف و داوطلبان تأیید صالحیت شده، اصل کامل بی طرفی را رعایت کنند.

اطالعیه بهزیستی در خصوص معرفی کارتن 
خواب ها

طی  سیرجان  بهزیستی  عمومی  روابط  امید:  نسیم 
کرد:  اعالم  سیرجانی  شهروندان  به  خطاب  اطالعیه ای 
کارتن  افراد  مشاهده  درصورت   لطفا  سیرجانی  شهروندان 
خیابان  در  واقع  امید  سرای  شبانه  مرکز  به  را  آنان  خواب 

میرزا رضا معرفی نمایند و یا با شماره ارتباطی 09۱3579595۱روابط عمومی اداره 
بهزیستی، در هر ساعتی از شبانه روز تماس بگیرند. گفتنی است در چند سال اخیر 
گزارشاتی از افراد کارتن خواب در سطح شهرستان در رسانه ها منعکس شده است 
با این اقدام در خور توجه بهزیستی انتظار می رود شاهد بی خانمانی و افراد  که 

کارتن خواب در سطح شهر نباشیم.
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این بار مصاحبه در خیابان!
احمد زیدآبادی*: دیروز در خیابان تصادفاً به یکی از 

هواداران اصولگرایان تندرو برخوردم و از او پرسیدم:
 به نظر تو علت این همه نابسامانی و مشکالت اقتصادی 

در کشور چیه؟
گفت: یعنی خودت نمی دونی؟

گفتم: چرا می دونم ولی می خوام نظر تو را بدونم!
گفت: به نظر من همۀ مشکالت زیر سر سیاست های 

غربگرای دولت حسن روحانیه!
گفتم: یعنی اگه روحانی کنار بره و دولت دست دوستان 

شما بیفته مشکالت حل می شه؟
گفت: معلومه که حل می شه!

گفتم: خب چطوره از این حسن روحانی درخواست کنیم بره پی کارش تا دوستان شما بیان 
و مشکالت را حل کنن!

گفت: خدا از زبونت بشنوهِ! یعنی می شه؟
گفتم: چرا نشه؟ ازش می خوایم استعفا بده!

گفت: یعنی می ده! 
گفتم: حاال ما درخواست می کنیم شاید داد!

گفت: خدا وکیلی ُگل گفتی! بذار برم تو این کوچۀ شهید شاهچراغی خبرش را به حاجی هم بدم!
چند لحظه بعد با اخم و تخم برگشت و گفت:

تو چه ریگی به کفش داری؟
گفتم: کدام ریگ؟ کدام کفش؟

گفت: همین که می گی روحانی استعفا بده!
گفتم: مگه خودت نگفتی سیاست های غربگرای روحانی علت همۀ مشکالت اقتصادی و غیر 

اقتصادی کشوره؟
گفت: خب، معلومه که هست!

گفتم: مگه نمی خوای این مشکالت بر طرف بشه؟
گفت: چرا نخوام؟

گفتم: خب، من هم گفتم که روحانی بره پی کارش تا شما بیاین و مشکالت را حل کنید!
گفت: ولی حاجی می گه که درخواست استعفای روحانی توطئۀ خارجی هاست!

گفتم: تو هم باور کردی؟
گفت: مگه می شه باور نکنم! حاجی هر چی می گه از روی "اسناد غیر قابل انکار" می گه؟

گفتم: یعنی به نظر تو خارجی ها دلسوز جمهوری اسالمی شدن که می خوان عامل اصلی 
مشکالت کشور بره پی کارش؟

گفت: راستش باید برم این را دوباره از حاجی بپرسم.
رفت و لحظاتی بعد با خشم و خروش برگشت و گفت:

ببین! منو رنگ نکن! این روحانی باید سرجاش بمونه تا آخرش حساب پس بده!
گفتم: یعنی همین حاال نمی شه حساب پس بده و باید حتماً تا آخرش بمونه؟

گفت: بله باید تا لحظۀ آخرش بمونه!
گفتم: خب، یعنی تو می خوای یک سال و نیم دیگه به همین سیاست های غربگراش ادامه بده 

و مشکالت را بیشتر کنه؟ اینجوری که از کشور چیزی باقی نمی مونه؟
گفت: حاال به قول حاجی وضع اقتصاد اینقدر هم بد نیست که تو می گی!

گفتم: پس به نظر تو سیاست های غربگرای روحانی خیلی هم کار را خراب نکرده!
گفت: نخیر! خیلی هم خراب کرده!

گفتم: خب، اگه خیلی هم خراب کرده! چطور وضع اقتصاد خیلی هم بد نیست!
گفت: تو چرا آدمو گیج می کنی اینقدر؟ اصالً من می گم وضع اقتصاد خیلی هم بده اما تو 

نباید بگی!
گفتم: چرا تو باید بگی ولی من نباید بگم؟

گفت: چون من از سِر دلسوزی برای نظام می گم ولی تو دنبال فتنه می گردی!
گفتم: آها! حاال متوجه شدم!

*روزنامه نگار

ستون آخــر


