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معاون وزیر جهاد کشاورزی در سیرجان مطرح کرد:
معادن در بحث جلوگیری از ریزگردها  ورود کنند

گروه خبر: چهار عدد بندسنگ مالتی و ۶۳ بند خشکه چین 
حضور   با  سیرجان  شهرستان  سفلی  پلنگی  آبخیز  حوزه  در 
معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان جنگل ها و 
مراتع آبخیزداری کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمان، مدیرکل منابع طبیعی و مسئوالن محلی سه شنبه هفته 

گذشته به بهره برداری رسید.
افتتاح ۶۷  آیین  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  شهبازی،  خسرو 
طرح آبخیزداری در سیرجان گفت: یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه 
مدیریت منابع طبیعی است که ۸۵ درصد از وسعت کشور را شامل 
می شود .وی بیان داشت: از صندوق ملی در جایی هزینه شود که کاری 
ماندگار برای نسل های آینده باشد برای همین ۱۵۰ میلیون یورو به 
بحث های آبخیزداری و آبخوان داری اختصاص پیدا کرده و در هزار و ۳۳ 

حوزه آبخیز و ۱۰ هزار نقطه کاری در کشور این پروژه ها انجام می شود.
خسرو شاهرخی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به این سوال 
بحث کمربند سبز و پیشگیری از ریزگرد که در آینده به وجود می آید، 
گفت: یکی از پروژه های اساسی در سازمان جنگل ها و مراتع کشور و 
سازمان حفاظت از محیط زیست به آن توجه می شود. همچنین مقام 
معظم رهبری عنایت ویژه  بر پدیده گردوغبار و جلوگیری از تخریب 
سرزمین دارند و کنوانسیون مقابله بحث از ریزگردها و بیابان زدایی در 
دنیا تشکیل شده و ایران جزو این کنوانسیون است. وی در ادامه داد: ما 
هم اقداماتی در این راستا انجام می دهیم و در سال جاری حدود ۱۰۰ 
میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای بحث مقابله با 
میزگردها اختصاص پیدا کرده که البته از این مبلغ حدود ۳۵ درصد 
به سازمان جنگل ها و مراتع کشور داده اند که در نقاط مختلف که 
حدود 22 استان که با پدیده گردوغبار مواجهه بودند اعتبارات تخصیص 
داده شد. همچنین در سال آینده همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از 
سوی سازمان برنامه بودجه و دولت به مجلس شورای اسالمی ارسال 
شده است که امیدوارم در بودجه تصویب شود و ما بتوانیم بحث پدیده 
گردوغبار را در منطقه داشته باشیم. ناگفته نماند حدود ۳۰۰ هزار هکتار 
ما و شهرداری ها متعهد شدیم که بحث کمربند سبز حفاظتی شهرها را 
داشته باشیم که امیدوارم با این هماهنگی این کمربند سبز ایجاد شود. 
وی اضافه کرد: دوستان در استان هم خواهشی دارم که این منطقه را 
اگر تاکنون مطالعه نکردند مطالعه کنند و با گونه های بومی که با منطقه 
سازگاری دارند، انشاءا... بتوانند کمربند سبز که اطراف شهر سیرجان را 
انجام بگیرد. اما توصیه ای که من به دلیل معادن و منطقه بسیار غنی 
که در سیرجان وجود دارد این است که آن هایی که دارند از این منابع 
طبیعی و خدادادی برداشت  می کنند و سودهای خوبی هم دارند. باید 
حتما مشارکت کنند بخشی از اعتبارات خود را به منطقه کمک کنند تا 

بتوانیم گردوغبار در منطقه جلوگیری کنیم.

افتتاح پایگاه اورژانس 11۵ نجف شهر
گروه خبر: پایگاه اورژانس11۵ نجف شهر سیرجان به مناسبت دهه 

فجر با حضور مسئولین شهرستان پنج شنبه گذشته افتتاح شد.
دکتر موسی نصرا...پور، قائم مقام دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: 
پایگاه اورژانس۱۱۵ نجف شهر سیرجان به مناسبت دهه فجر با حضور امام 
جمعه، نماینده مردم سیرجان و بردسیر، سرپرست فرمانداری و مسئولین 
شهرستان افتتاح شد. وی افزود: این پایگاه اورژانس۱۱۵ با مجموع هزینه 2۰ 
میلیارد ریال شامل آمبوالنس پیشرفته، تجهیزات و ساختمانی به مساحت 
۱۵۰ مترمربع از محل اعتبارات دانشکده و مشارکت خیر گرانقدر حاج یداله 
پورحسینعلی) به یاد دخترش، شادروان مژگان پور حسینعلی( احداث شده 
است. او در ادامه افزود: مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت های پزشکی 
سیرجان در حال حاضر ۴ پایگاه اورژانس۱۱۵ شهری و ۱۱ پایگاه اورژانس 

جاده ای دارد.

سپهری، رئیس دادگستری شهرستان سیرجان:
فعالیت های ورزشی

تضمین کننده نیروی انسانی کارآمد هستند
گروه خبر: رئیس دادگستری شهرستان سیرجان گفت:توجه 
به توانایی های جسمی و فعالیت های ورزشی کارکنان، نقش مهم 

و برجسته ای در پیشرفت و موفقیت های یک سازمان دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یدا... سپهری، رئیس دادگستری 
فوتسال  مسابقات  افتتاحیه  آئین  در  شنبه  پنج  سیرجان  شهرستان 
حوزه های قضائی استان کرمان که به میزبانی سیرجان در محل مجتمع 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  گفت:سپهبد  گهر  گل  ورزشی  فرهنگی 
یک الگوی کامل برای جوامع اسالمی بود در کنار تمام خصیصه های 
منحصربه فردی که ایشان داشت می توان به تندرستی و آمادگی باالی 
جسمانی این شهید گرانقدر در طراحی و اجرای عملیات های سنگین 

نظامی اشاره کرد.
او افزود: ورزشکاران بایستی روحیه پهلوانی، ایثار، گذشت، اخالص، 
این شهید  و سالمت  تندرستی  موضوع  به  توجه  و  دیگران  به  احترام 

واالمقام را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
نیروی  از همه اهمیت دارد  امروزه آنچه بیش  سپهری تصریح کرد: 
انسانی است و تمامی سازمان ها و ادارات تالش می کنند تا نیروی انسانی 
مورد نظرشان سالم و با انگیزه و خشنود در محیط کاری خود حاضر 
هر  در  پایدار  توسعه  و  موفقیت  به  برای رسیدن  کرد:  اظهار  او  شوند. 
جامعه ای عالوه بر برنامه ریزی، مدیریت صحیح و استفاده از فن آوری 
مناسب، استفاده از منابع کارآمد اهمیت بسیاری دارد که از مهم ترین 
راه ها برای به دست آوردن چنین نیروی کاری، پرداختن به فعالیت های 

بدنی و ورزش است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت سنگ آهن گهر زمین، دکتر محمد 
دیروز  ظهر  کرمان  استاندار  فدایی  جواد 
مورخ 1۵ بهمن ماه 9۸ از سایت گهرزمین 

بازدید کرد.
وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از قسمت 
های دیسپچینگ، معدن، خطوط ۱ و 2 تولید 
کنسانتره، پروژه خط ۳ و گندله سازی شرکت 
این  پروژه های  از  کرد:برخی  عنوان  گهرزمین 
شرکت از جمله گندله سازی در مراحل پایانی 
هستند و با وجود مشکالتی همچون تحریم ها و 
محدودیت هایی که در بعضی دستگاه های دولتی 
بوده، اقدامات بسیار ارزشمندی در زمان کم در 
مجموعه گهرزمین انجام شده و نکات و ضوابط 
ایمنی در کلیه بخش ها بصورت اصولی رعایت 
شده است که این، نشان از تالش و زحمات این 

مجموعه می باشد.
مدیرعامل  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  فدایی 
گهرزمین و همکاران این شرکت گفت: از نزدیک 
برنامه ریزی آتی معدن  شاهد بهره برداری و 
بودیم و باتوجه به این مهم، برداشت از معدن 
برنامه  با  که  بوده  تن  میلیون  گهرزمین، 2۰ 
ریزی های انجام شده، این میزان با توانی که در 
مجموعه گهرزمین وجود دارد به ۳۰ میلیون تن 

خواهد رسید .
وی همچنین در حاشیه این بازدید عنوان 
کرد: برداشت ۳۰ میلیون تن سنگ آهن در 
سال از معدن گهرزمین، تحول بزرگی است که 
موجب ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی زیادی 

در سطح منطقه می گردد.
مجموعه  در  خوشبختانه  افزود:  فدایی 
گهرزمین ضوابط ایمنی به خوبی رعایت شده 

است، البته کمبودهایی هم وجود دارد که با 
پیگیری و تالش این مجموعه رفع خواهد شد.

توسعه  و  ترویج  کرمان  استاندار  گفته  به 
بسیار  موضوع  کشور  در  بومی سازی  فرهنگ 
مهمی است که رویکرد گهرزمین با محوریت 
بومی سازی قابل تقدیر است و امیدوارم در آینده 
نه چندان دور با استفاده از دانش داخلی و ارتباط 
صنعت و دانشگاه شاهد بومی سازی کل قطعات 

و در نهایت کل خطوط تولیدی در کشور باشیم.
وی ادامه داد: برنامه های بومی سازی شرکت 
سنگ آهن گهرزمین، با به کارگیری روش های 
به  منجر  طراحی  و  معکوس  مهندسی 
صرفه جویی ارزی گردیده است که از جمله این 
پروژه های بومی سازی می توان به پروژه ساخت 
غلتک های آسیاب HPGR ، ساخت قطعات پر 
 ،STUD مصرف و تکنولوژیک کاربید سمانته
ساخت داخل لوله های ضد سایش کامپوزیتی 
چند الیه، انجام طراحی و تولید داخل ورق های 

فوالدی میکروآلیاژ و... اشاره کرد. 
و  ارتباط صنعت  اهمیت  به  اشاره  با  فدایی 
دانشگاه عنوان کرد: تبادل اطالعات بین شرکت ها 
از موازی کاری جلوگیری می کند. به کارگیری 
توان و دانش داخلی، استفاده از شرکت های دانش 
بنیان و ساخت تجهیزات استراتژیک از موضوعات 
بسیار مهمی است که باید مدنظر شرکت ها قرار 
گیرد که خوشبختانه مجموعه گهرزمین در این 

زمینه عملکرد موفقی داشته است. 
وی ضمن تقدیر و ابراز امیدواری از اقدامات 
این مجموعه به دلیل توفیقاتی که حاصل شده، 
شاهد  نزدیک  آینده  در  امیدوارم  کرد:  عنوان 
بهره برداری از واحدهای این مجموعه و شروع 

پروژه های جدید در مجموعه گهرزمین باشیم.

گروه خبر: در فاصله کمتر از دو 
انتخابات  برگزاری  زمان  تا  هفته 
مجلس یازدهم شاهد تشدید فعالیت 
های انتخاباتی در سیرجان و بردسیر 

هستیم. 
با  امید اصولگرایان  به گزارش نسیم 
تعداد بیشماری نامزد در این عرصه حاضر 
شده اند، اما اصالح طلبان تا پیش از ثبت 
نام  برای معرفی نامزد دچار تردید بودند 
ولی با دادن فراخوان با چند ثبت نام در 
انتخابات مجلس ورود کردند که با نحوه 
اعمال نظارت شورای نگهبان به مشکل 
برخوردند.خبرهایی که اخیرا از آنان به 
گوش می رسد نشان دهنده این است که 
قصدشان برای ورود به رقابت انتخاباتی با 

یک نامزد واحد است.
بنا بر گزارش منابع موثق برخی احزاب 
و فعاالن سیاسی اصالح طلب با بررسی 
بردسیر  و  سیرجان  موجود  گزینه های 
و نزدیک به طیف اصالح طلب در حال 

نزدیک شدن به جمع بندی و انتخاب 
سادات  ملیحه  و  هستند  واحد  گزینه 
منصوری را بعنوان گزینه مدنظر اصالح 
و  انتخاب  بردسیر  و  سیرجان  طلبان 

معرفی کنند.
گفتنی است ملیحه سادات منصوری، 
فرهنگی از دبیران دبیرستان های استان 
از  و  طلب  اصالح  مدنی  فعال  کرمان، 
نوادگان بنان الشریعه سیرجان )هماشهر( 

است.

خیز اصالح طلبان برای معرفی نامزد واحد؛

منصوری، نامزد مد نظر اصالح طلبان
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مجلس  انتخابات  آستانه  در  خبر:  گروه 
مختلف  شخصیت های  اسالمی  شورای 
پای  در  گسترده  شرکت  برای  مردم  از 

صندوق های رای دعوت بعمل آوردند.
طلب ضمن  اصالح  فعال  جهانگیری،  ابراهیم 
پای  در  برای حضور  مردم  آحاد  همه  از  دعوت 
حضور  امیدگفت:  نسیم  به  رای،  های  صندوق 
و  شور  افزایش  باعث  انتخابات،  در  حداکثری 
نشاط در بین مردم و نشانه دلبستگی مردم به 
وی  است.  ملی  وحدت  و  کشور  ارضی  تمامیت 
در ادامه اضافه کرد: با توجه به نیاز و لزوم شرایط 
ویژه کشور، همه واجدین شرایط رای دادن از هر 
جناح و گفتمانی که باشند الزم است در انتخابات 
شرکت کرده و با نوع انتخاب خود به پیشرفت 
و اعتالی ایران اسالمی کمک کنند. وی تاکید 
کرد: بنابراین انتظار می رود شهروندان سیرجانی 
و بردسیری با دقت نامزد واجد شرایط را انتخاب 
فعال  این  باشیم.  جامعه  اصالح  شاهد  تا  کنند 

اصالح طلب عنوان کرد: مردم برای آنکه نشان 
دهند پای منافع کشور خود می ایستند باید حضور 
حداکثری پای صندوق های رای داشته باشند و 
این اتفاق سبب خواهد شد تا پیام استقامت و 
مردانگی ملت ایران را در انتخابات به رخ جهانیان 
کشانده که برای تحقق این مهم مردم، احزاب و 
مسئوالن نقش آفرینان اصلی این رویداد تاریخی 

در کشور هستند.

ابراهیم جهانگیری، فعال اصالح طلب:

حضور حداکثری در انتخابات،
باعث اعتالی کشور می شود

در حاشیه بازدید استاندار کرمان از سایت گهرزمین مطرح شد:

اقدامات گهرزمین قابل تحسین است



محمدعلی ایران نژاد پاریزی:
مطالبه ی  سردِی  خوف  از 
حق تا امید به گرمِی سمفونی 

تغییر در فضای دلسردی.
معیشتی  مشکالت  اوال  
محرومان جامعه که اتفاقا دست 
حامیان  ترین  صادق  قضا  بر 
حکومت هستند در کنار دهها 
بحران متوالی آسمانی و زمینی 
و سنگ اندازی هدفمند دولت 

موازی، هم منتخبان فعلی مردم در مجلس و دولت را آچمز کرده و 
هم امید به حل تمام یا بخشی از این مشکالت  توسط ایشان را از 
بین برده است. دوما سوءاستفاده ی رسانه های بیگانه این ناامیدی را به 

ناامیدی از صندوق رای بدل کرده.
همین دو پارامتر کافیست تا نخبگان اجتماعی سیاسی فرهنگی 
و... را برای انتخاب مسیر خطرناِک -رفراندوِم سلبی- غلغلک دهد. 
نسخه ایی  با لعاب روشنفکری که اگر از سوی جامعه مقبول اوفتد 
سرمایه یکصدوچند ساله ی حکومت کج دار مریِز قانون را به محاق 

خواهد برد.
اسفند۹۸  انتخابات  نتیجه ی  احتمالی  پیش بینی  مقام  در  حال 
کافیست دو احتمال قریب به یقین به سمع و نظر همگان رسانده 

شود.
۱- »اگر ما اصالح طلبان به دالیل یاد شده ی فوق از معرفی نامزد 
به فضای شهادت سردار  عنایت  با  انتخابات شانه خالی کنیم«  در 
سلیمانی و اینکه ما در استان محل تولد و دفن ایشان هستیم احتمال 
عدم مشارکت در انتخابات کم است و چه بسا با هجمه ی بی امان 
تبلیغی صدا وسیما طی روزهای اخیر شاهد افزایش درصد شرکت 
برای  نداشتن گزینه  باشیم.  نیز  قبل  به دوره های  نسبت  کنندگان 
و  بدترین  انتخاباتی  در چنین  اصالحات  داری چون  ریشه  جریانی 
غیرقابل دفاع ترین شکل ماجرا خواهد بود که تا سالیان سال ما را 
از سپهر سیاسی شهرستان دور خواهد کرد و برای گفتمان اصالحات 

شکست است..
2- »معرفی نامزد توسط اصالح طلبان و مشارکت احتمالی پایین 
و عدم اقبال مردم« در این صورت عالوه بر دورنگه داشتن بدنه و 
شاکله ی اصالح طلبی از گزند تفرق، وادادگی، ناامیدی و جذب به 
سمت رقیب ضمن نگارش یک بیانیه برای ثبت در تاریخ به عوامل 
اصلی این حادثه خواهیم پرداخت. عواملی چون سنگ اندازی های 
برگشت  برجام،  زدن  زمین  جهت  مخالفان  تالش  پنهان،  دولت 
تحریم ها، گران شدن  قیمت بنزین و تزریق شوک به جامعه، تجمعات 
احساسی دی ماه۹۶ و آبان ۹۸، عوارض ناشی از سقوط هواپیمای 

اوکراینی و...
حال بر هر دلسوز روشنفکر آزاده ایی الزم است ضمن درک دقیق 
و موشکافانه ی این برهه از تاریخ اصالح طلبی این مرز و بوم،  با ایثاِر 
عاقالنه و مشارکت فعال و معرفی نزدیک ترین گزینه به اصالحات 
را  گهربار  امانت  این  سیاسی  آینده ی  موجود  های  گزینه  بین  از 
ضمانت نماید. یقینا براساس اصل »ان ا... الیغیر مابقوم حتی یغیروا 
ما بانفسکم« با اقبال مجدد مردم پیروزی شیرین دیگری تَکرار خواهد 

شد!
*دبیر اجرایی حزب اسالمی کار استان کرمان

یادداشت 3 جــامعه  نسیـم امید

نسیم امید: کمتر از دو هفته به زمان برگزاری 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
اسالمی در دوم اسفند ماه باقی مانده است. با 
اعالم صالحیت نامزدهای مطرح از گفتمان و 
جناح های کشور از اصالح طلبان، اصولگرایان 
و غیره در این انتخابات به نظر می رسد رقابت 
سه قطبی در انتخابات سیرجان و بردسیر رقم 
بخورد. انتخابات در سیرجان چند سالی است 
که با برخی حواشی همراه بوده است به عنوان 
نمونه انتخابات مجلس نهم و شورای اسالمی 
شهر دوره پنجم با اعتراضاتی همراه بوده است. 

 همراهی برخی مسئوالن  با یکی دو نامزد
دخالت برخی مدیران و مسئوالن شهرستان در روند 
انتخابات همیشه مورد بحث و مناقشه بوده است. در 
روزهای ثبت نام انتخابات اخیر در زمان ثبت نام برخی 
نامزدها، تعدادی از مدیران دولتی و شرکت ها همراه 
برخی نامزدها در فرمانداری سیرجان حاضر شده که 
به نوعی همراهی و حمایت خود را از برخی نامزدها 
اعالم کرده اند که در روند عدم دخالت مسئوالن و 
استفاده از اموال دولتی و عمومی در امر انتخابات 
کیفیت  معرفی  خصوص  در  است.  برانگیز  شائبه 
بازرسی  گروه  و  اجرایی  هیات  ترکیب  معتمدان، 
انتخابات نیز انتقاداتی نیز وجود دارد که به نوعی 
اکثر آن ها از حامیان یکی دو نامزد خاص هستند که 

می تواند در آینده به مناقشه ای تبدیل شود. 
 فساد و شکاف طبقاتی ماحصل رانت خواری

در زمان و بعد از ثبت نام نامزدهای انتخابات سیرجان 
و بردسیر برنامه اکثر آن ها مبارزه با فساد اعالم شده 
است. وجود فساد، شکاف طبقاتی و رانت خواری چند 
سالی است که در سیرجان و بردسیر مطرح و سر زبان 
ها است و مواردی از سوء استفاده و کسب ثروت های 
رانتی گزارش شده است. گرفتن مجوزهای خاص و 
زمین های دولتی به قیمت پایین با اعمال نفوذ و 
... از جمله مواردی است که در بین مردم و رسانه 
ها مطرح می شود. فساد در شورا و شهرداری های 
سیرجان و شهرهای اقماری نیز چند سالی است که 
باعث ورود سازمان بازرسی به این نهادها و بازداشت 
و اخراج برخی افراد صاحب مقام در این مراکز شده 
است. لذا مشارکت فعال و نوع انتخاب مردم می تواند 

در این موضوع محل مناقشه تاثیر گذار باشد.
 اصولگرایان بدون برنامه 

کامل  طور  به  تقریبا  سال   ۱۶ که  اصولگرایانی   
اکثریت مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم را با رد 
صالحیت اصالح طلبان و عدم فضای مناسب رقابتی 
و ۸ سال دولت احمدی نژاد در اختیار داشته اند به 
دلیل اختالف بین خودشان و عملکرد نامناسب نزد 
افکار عمومی از پایگاه ضعیفی برخوردار هستند و در 
انتخابات های مختلف با تابلوهای متفاوت از قبیل 
۷+۸ یا ۱+2  سعی در کسب آرای افکار عمومی را 

دارند.
در چند انتخابات اخیر کشور، اگر چه به طور قطع 
انتخابات  پیروز  را  یقین نمی توان اصالح طلبان  و 
دانست ولی اصولگرایان شکست خوردگان قطعی 
این انتخابات ها بوده اند. لذا تمام تالش خود را برای 
پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم معطوف کرده اند 
چرا که موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 

منوط به پیروزی در انتخابات ۹۸ است.
سید احمد حسینی از جمله چهره های شاخص 
اصولگرایی در انتخابات اخیر است. حضور فقط در 
ایام انتخابات و عدم نقد و موضع گیری روشنگرانه 

در خصوص مسایل شهرستان سیرجان و بردسیر  
بخصوص ۱2 سال نمایندگی مجلس حسن پور با 
توجه به سابقه نمایندگی او، از او چهره ای منفعل نزد 

افکار عمومی ترسیم کرده است. 
 غیرشفاف و دوپهلو

نمایندگی مجلس یعنی قانون گذاری برای مدیریت 
بخش های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی 

یک جامعه، کسی که می خواهد مشارکت سیاسی 
مهمی در حد کاندیدا شدن در انتخابات داشته باشد 
و در عین حال خودش را غیرسیاسی می خواند چنین 
کسی دارد بی برنامه بودن خودش را به طور علنی 

اعالم می کند.
در سیرجان چند سالی است که واژه مستقل باب شده 
است که خود را منتصب به هیچ جناح و گفتمانی 
نمی دانند. گروه به اصطالح مستقل در برنامه کاری 
خود اهداف و برنامه ای ندارند و طبق مقتضیات روز 
تصمیم گیری و نطق می کنند. روابط خارجه، مقوالت 
فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی در این گروه از 
جایگاه مشخصی برخوردار نیست. اینکه مثال در حال 
حاضر نظر آن ها به »سی اف تی«، »تنش زدایی با 
جهان خارج« چه است در هاله ای از ابهام قرار دارد و 
به صورت شفاف پاسخ نمی دهند و از پاسخگویی به 
سواالت مهم فراری هستند. شهباز حسن پور، نماینده 

فعلی مجلس در این گروه قرار می گیرد.
 اصالح طلبان در رقابت نابرابر

سید محمد هاشمی از اصالحات دو دوره پیاپی در 
مجلس پنجم و ششم حضور یافت. در مجلس هفتم 
در پی افزایش تعداد نامزدهای مدعی اصالحات و 
خردشدن آرا، مجددا سید احمد حسینی به مجلس 
ورود کرد. مجالس هشتم، نهم و دهم در سیرجان 
با پدیده ای نوظهور همراه بود و آن هم شهباز حسن 
پور با برنامه سازمانی و زمینه سازی قبلی و ورود به 
شهرداری سیرجان و مدیرکل امور شهر و روستای 
استانداری کرمان و استفاده از امکانات خاص دولتی 
ابراهیم  شد.  مجلس  به  ورود  به  موفق  عمومی  و 
جهانگیری، نامزد اصالح طلبان در انتخابات مجلس 
دهم بود که با رد صالحیت شورای نگهبان مواجه 
و زمینه برای رای آوری نماینده فعلی مهیا شد و 
گرنه با حدود ۱۰۰ هزار رای در مجلس دهم حضور 
پیدا می کرد. رویکرد اصالح طلبان برای پیروزی در 
انتخابات مجلس یازدهم، برخالف مجلس دهم آرام 
و معرفی چند نامزد بوده است و اعالم کرده اند در 
صورت تایید نامزدهای خود در انتخابات حضور فعال 
برنامه اصالح طلبان؛ پیاده کردن  خواهند داشت. 
جامعه مدنی، قانون مندی و مبارزه با تبعیض و فساد 

در جامعه بیان شده است. 
 برخی نامزدهای اصولگرا از چندین سال قبل در حال 
برنامه ریزی و فعالیت انتخاباتی علنی و زیرپوستی 
برای انتخابات مجلس اخیر هستند اصالح طلبان با 
بی مهری های صورت گرفته از طرف شورای نگهبان 
اکنون وارد فاز رقابت انتخاباتی می شوند. شنیده شده 
پس از تعیین تکلیف وضعیت نامزدهای اصالح طلب، 
ملیحه منصوری، فرهنگی و فعال مدنی اصالح طلب 
)مادر، رضوی سیرجانی؛ پدر، بردسیری(  به عنوان 
گزینه اصالح طلبان سیرجان و بردسیر در انتخابات 
پیش رو مورد حمایت افراد و احزاب اصالح طلب قرار 

گیرد.

نگاهی به وضعیت رقابت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم در سیرجان و بردسیر؛

سه قطبی شدن انتخابات مجلس

شنبه 19 بهمن 1398، شماره 219 ، سال پنجم

فرهنگـی،  مقـوالت  خارجـه،  روابـط 
اقتصـادی و سیاسـی در این گـروه از 
جایگاه مشـخصی برخوردار نیسـت. 
اینکه مثـال در حال حاضر نظـر آن ها 
بـه »سـی اف تـی«، »تنـش زدایـی با 
جهان خـارج« چه اسـت در هالـه ای از 
ابهـام قـرار دارد و بـه صورت شـفاف 
پاسـخ نمی دهند و از پاسـخگویی به 
سـواالت مهم فراری هسـتند. شـهباز 
حسـن پور، نماینده فعلـی مجلس در 

ایـن گـروه قـرار می گیرد.

جملـه  از  حسـینی  احمـد  سـید 
چهـره هـای شـاخص اصولگرایـی 
در انتخابـات اخیـر اسـت. حضـور 
عـدم  و  انتخابـات  ایـام  در  فقـط 
نقـد و موضـع گیـری روشـنگرانه 
شهرسـتان  مسـایل  خصـوص  در 
سـیرجان و بردسـیر  بخصوص 12 
سـال نمایندگـی مجلس حسـن پور 
بـا توجه به سـابقه نمایندگـی او، از 
او چهره ای منفعل نـزد افکار عمومی 

ترسـیم کـرده اسـت. 

هـای  بی مهـری  بـا  طلبـان  اصـالح 
شـورای  طـرف  از  گرفتـه  صـورت 
رقابـت  فـاز  وارد  اکنـون  نگهبـان 
انتخاباتـی می شـوند. شـنیده شـده 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  از  پـس 
ملیحـه  طلـب؛  اصـالح  نامزدهـای 
منصـوری، فرهنگـی و فعـال مدنـی 
رضـوی  )مـادر،  طلـب  اصـالح 
سـیرجانی؛ پدر، بردسیری(  به عنوان 
و  سـیرجان  طلبـان  اصـالح  گزینـه 
بردسـیر در انتخابات پیـش رو مورد 
حمایـت افـراد و احـزاب اصـالح طلب 

می گیـرد. قـرار 

معرفی نامزد اصالحات، پیروزی است 



جــامعه4 بیانیه

در بیانیه شماره ۲ محسن جهانشاهی مطرح شد؛
شفاف کردن عضویت علی البدل

در شورای شهر
بسمه تعالی

مردم  سالم.خدمت  عرض  با 
نجیب شهرستان های  و  شریف 

سیرجان و بردسیر
پیرو  رساند  می  اطالع  به 
درخصوص  شماره۱  بیانیه 
ماده2۹)مبنی  قانونی  موارد 
عضویت  از  استعفا  عدم  بر 
علی البدل شورا شهر سیرجان(

صالحیت  رد  به  منجر  که 
شده  کارشناسی  نظرات  و  بررسی ها  از  بعد  گردید  اینجانب 
علی البدل  عضو  وجه  هیچ  به  اینجانب  موارد   همه  بررسی  و 
طراحی  و  مهندسی   با  بلکه  نبوده  سیرجان  شهر  شورای 
شورای  انتخابات  بر  نظارت  هیات  و  اجرایی  هیات  سوی  از 
اعضای  را در کنار  اینجانب  نام  شهر سیرجان در سال۱۳۹۶  
موضوع  این  اثبات  برای  است.  داده شده  قرار  علی البدل شورا 
و  کنون  ۱۳۹۶تا  سال  انتخابات  شفافیت  عدم  به  توجه  با 
بر  و  علی البدل  و  شهر  شورای  اعضای  بودن  مشخص  عدم 
اساس نامه ی رسمی نماینده شهر سیرجان در خصوص مواردی 
در  گسترده  و  علنی  نحو  به  رای  فروش  و  ۱-خرید  همچون 
لیست  در  کاندیداها  برخی  اشتباه  کد  سطح شهر2-اختصاص 
های منصوب در حوزه های رای گیری۳-مشکالت فنی و عدیده 
در سیستم های اخذ رای گیری۴-مفقود بودن صندوق رای در 
یکی از حوزه های رای گیری۵-بازگشایی صندوق های رای در 
اولین ساعات پس از اتمام رای گیری و تناقض نتایج اولیه یا 
نماینده  دفتر  از سوی  نامه رسمی  این  ارسال  و  اعالمی  نتایج 
هیات  و  کشور  محترم  وزیر  به  اسالمی  شورای  مجلس  در 
نظارت مرکزی)نمایندگان مجلس( که با مطرح کردن تخلفات 
نیز رسیده بود. لذا طبق  ایشان  تایید  به  وسیع و گسترده که 
موارد مطرح شده از سوی نماینده سیرجان و شواهد و قرائن 
نمی باشم  اینجانب عضو علی البدل شورا  و تحقیقات  بررسی  و 
دادستان  محترم،  امام جمعه  الخصوص  محترم  مسئولین  از  و 
نیروی  فرماندهی  بسیج،  فرماندهی   دادگستری،  ریاست  و 
انتظامی، ریاست اداره اطالعات، مسئول اطالعات سپاه، اعضای 
نظارت از سوی شورای نگهبان در سیرجان به همراه نماینده 
حقوقی اینجانب با بررسی صورت جلسات ۹۹حوزه انتخابیه که 
امضاء  و  تایید  به  باید  انتخابات  قانون  هر صورت جلسه طبق 
انتخابیه  حوزه  این  انتظامی،..(  اجرایی،  )نظارت،  عوامل  کلیه 
رسیده باشد و طبق قانون در صورت مفقود  و حتی مخدوش 
می  سئوال  زیر  انتخابات  اصل  جلسات  صورت  از  یکی  بودن 
شدن  شفاف  و  موارد  این  بررسی  ضمن  خواهشمند  باشد.لذا 
و  حق  شدن  ضایع  به  منجر  تاکنون  که  علی البدل  عضویت 
حقوق اینجانب گردیده نتیجه را قبل از مهلت قانونی به اطالع 

اینجانب و شهروندان محترم رسانید. 

با تشکر محسن جهانشاهی فرزند کوچک ایران بزرگ

 نسیـم امید

معصومه افضلی: 
در وقوع انقالب اسالمي، احزاب، گروه ها و طبقات اجتماعي مختلف 
حضور و هرکدام به سهم خود در پیروزي انقالب اسالمي نقش داشتند. 
به همین دلیل، می توان انقالب ایران را به لحاظ اجتماعي و طبقاتي، 
یک  انقالب  مرکب نامید که حاصل ائتالف بین قشرها، گروه ها، طبقات 

اجتماعي و  احزاب  سیاسي  مختلف است یکي از مهم ترین طبقات 
حاضر در انقالب، طبقة کارگر بود. رژیم پهلوي با آگاهي از گسترش 
طبقة کارگر سعي داشت به هر طریقي که شده، عالوه بر مهار حرکت 
بخش  مشروعیت  گروه  یک  به عنوان  آنان  از  کارگران،  سیاسي  هاي 
استفاده و نیروي نهفته در این طبقه را کنترل کند .به  همین  دلیل،  
رژیم   با استفاده از  سیاست  به اصطالح هویج  و چماق، سعي  در 
هدایت مسیر کارگران به سمت دلخواه خود داشت. شاه به قدري خود 
را  دلگرم به حمایت کارگران می دانست که در  مصاحبه ای در خرداد  
۱۳۵۷ عنوان کرد : هیچ کس نمی تواند  مرا سرنگون کند، زیرا ۷۰۰ 
هزار نظامي، کارگران و اکثریت مردم پشتیبان من هستند. براي رژیم 
پهلوي خاصه شاه، کارگران  به عنوان  یک  نیروي  حامي،  همتاي  
انقالب  اینکه کارگران به  باور  نظامیان قلمداد می شدند و براي آنان 
بپیوندند، خیلي سخت بود. اما به هر حال کارگران به انقالب پیوستند،  
هرچند کارگران  صنعتي  به  نسبت  دیگر اقشار جامعه دیرتر به جنبش 
انقالبي  پیوستند. ورود کارگران  به  انقالب  حرکت آن را سریع تر کرد و 
توان نیروهاي مبارز را باال برد،  به طوري که مشهور است آخرین  ضربه  

را به رژیم شاه، کارگران، خاصه کارگران شرکت نفت وارد کردند.
دوره ۱۳۴2-۱۳۵۵ شاهد پویش سریع،   انباشت سرمایه و صنعتي  

شدن ایران بود. این فرآیند به معني بهکارگیري استراتژي جایگزیني 
واردات بود که به توسعة صنایع سبک و سرمایه در مراکز عمده شهري 
از جمله تهران، کرج، قزوین، اصفهان، شیراز و منطقه خوزستان منتهي 
شد . این رشد شتابان در عین حال به معناي نیاز به نیروي کاري بود 
که به شدت در حال گسترش بود. با رونق بازار، بهاي نیروي کار نیز رو 
به افزایش گذاشت و سطح دستمزدها سیر صعودي پیمود. بیشترین 
کمترین  و  غیرالکلي  مشروبات  و  نفت  صنایع  در  دستمزدها  افزایش 
افزایش دستمزد در صنایع دخانیات و نساجي روي داد کارگران نساجي 
از محروم ترین عوامل در صنایع کشور به شمار می رفتند و با رونق 
بازار کار در دیگر بخشهاي اقتصادي، بسیاري از آن ها کار خود را رها 
کرده و به  سوي دیگر صنایع هجوم آوردند.  رژیم پهلوي به پشتوانة 
درآمد نفت و انباشت ثروت حاصل از آن در جهت تطمیع کارگران، 
امکانات و برنامه هاي بسیاري را  درنظرگرفته بود؛ از جمله  میتوان 
به برنامه هایي همچون اصل سهیم  شدن کارگران در سود کارخانه  
ها، گسترش مالکیتهاي تولیدي، پرداخت وام،  تهیة مسکن و افزایش 
بیمه های بهداشتي  اشاره کرد؛ حتي، رژیم براي اجراي این برنامه ها، به 
کارفرمایان فشار می آورد تا با حکومت همراه شوند  در اجراي این برنامه 
ها، دولت در سال۱۳۴۰ بانکي براي کارگران به نام »بانک رفاه کارگران« 

تأسیس کرد،  به طوري  که در اساسنامة این بانک قید شده  بود هدف 
از تأسیس آن، بهبود وضع زندگي کارگران و رفاه آنان و دادن کمک 
مالي به کارگران است. حیات فرهنگي کارگران در این دوران  متأثر از 

سه عامل مهم بود: مذهب-مهاجرت-رژیم پهلوی.
دلیِل  پهلوي  دوران  ایران  در  داري  سرمایه  گسترش  و  پویش 
شکلگیري و رشد طبقة کارگر صنعتي در ایران بود . این کارگران به 
عنوان یکي از نمادهاي صنعتيسازي در کشور به دنیا معرفي ميشدند 
و شاه با برنامه هاي نمایشي سعي در همراه کردن کارگران و همچنین 
امریکا براي پیشبرد برنامه هاي خود داشت . ورود کارگران به انقالب 
بیش از هر چیز نشان دهنده شکست شاه در تطمیع این طبقه بود. 
با نگاهي به عوامل ورود کارگران به انقالب اسالمي ایران، متوجه مي 
شویم اقدامات شاه در قبال کارگران  نه تنها موجب گسترش حمایت 
او نشد، بلکه موجب گسترش نارضایتي هایي در بین کارگران شد که 
مقدمه آنان در انقالب ایران بود. هرچند شاه فکر ميکرد کارگران از 
اقدامات اقتصادي او بهرهمند شده اند، اعتراضات و  اعتصابات کارگران 
و بیان کمبودهاي اقتصادي آنان نشانة شکست سیاست های اقتصادي 

شاه در قبال کارگران بود . 
*فعال مدنی

و  اقتصادی  به شرایط  با توجه  گروه جامعه: 
سیاسی حاکم بر کشور، انتخاب افراد شایسته 
در  خمینی،  امام  تعبیر  به  که  جایگاهی  برای 
راس امور قرار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. برای بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی 
حاکم بر انتخابات امسال و لزوم ارائه ایده از سوی 
کنشگران سیاسی و کاندیداها، گفت وگویی با 
دکتر رضا خالقی، فرزند شهید،  دانش آموخته 
روانشناسی و فعال اجتماعی انجام داده ایم که در 
پی می آید. گفتنی است وی از 1۳94 در سمت 
مدیرکل آینده پژوهی و طرح های ملی و مشاور 
ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 

کشور مشغول به خدمت است.

نهادینه کردن مسئولیت  برای  دکتر  آقای   
جامعه  فرهنگ  گسترش  و  جامعه  در  پذیری 

مدنی چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟
 مسئولیت پذیری یک ویژگی شخصیتی است ویلیام 
گلسر، بنیانگذار تئوری انتخاب در روانشناسی کتابی با 
عنوان فضیلت مسوولیت پذیری دارد. واقعیت این است 
که پرورش این فضیلت باید از کودکی مورد توجه قرار 
گیرد. به نظر می رسد اعضای جامعه ما فاصله زیادی با 
ویژگی های اعضای یک جامعه مدنی دارد. دکتر سریع 
القم هر از چندی با عناوین مختلف درباره صفات یک 
شهروند جامعه توسعه یافته مطالبی را مطرح می کند، 

از جمله؛ »انسان توسعه یافته« انسانی است که به 
حقوق و تکالیف مدنی خودآگاه است به وظایف خود 
عمل می کند و حقوق خود را مطالبه می کند. اعتماد به 
نفس منطقی دارد، به توانایی های انسانی اش باور دارد. 
»انسان توسعه یافته« از نیاز به نمایش عبور کرده است، 
در سخن گفتن اظهار فضل نمی کند و از چاپلوسی 

دیگران مشمئز می شود.
فساد  شاهد  جامعه  در  سیاسی  مقوله  در   
اداری، پارتی بازی و رانت خواری هستیم علل 

آن چه است و چه راهکاری ارائه می دهید؟
علت آن بسیار روشن است. در جامعه ما شفافیت 
اطالعات و معیارهای حقوقی و اقتصادی رقابت سالم 
و  نظارت عمومی  دلیل هم  به همین  ندارد.  وجود 
اطالعات عمومی با نقصان های جدی مواجه می شود. 
البته بسیاری هم با تظاهر به سرمایه دینی و فرهنگی، 
نوایی  و  نان  به  اقتصادی  نامشروع  روابط  بر  عالوه 
می رسند، اصل دین رو هم خدشه دار می کنند در 

چنین شرایطی امکان فساد به اوج می رسد.
 وجود گفتمان و جناح های مختلف در جامعه 

چه کمکی به پویایی و رشد آن جامعه می کند؟
 آنچه در جوامع توسعه یافته شاهد آن هستیم، به 

نظر می آید حاصل گفتمان و چند صدایی بودن است 
و همین طور جریانات سیاسی هم از درون جامعه 
متولد می شوند و تضارب افکار و اندیشه هاست که 
موجب شکل گیری یک جامعه قدرتمند و تصمیم 

ساز می شود.
است  نامناسب  جامعه  اقتصادی  وضعیت   
چه  در  را  اقتصادی  فشارهای  کاهش  راهکار 

می بینید؟
قبل از هر چیز باید فساد در جامعه ریشه کن شود و 
اصول حقوقی رقابت سالم اقتصادی شکل گیرد. قبل از 
تحریم ها، قبل از برنامه ریزی و قبل از هر اقدام توسعه 
گرایانه دیگری باید به این دو نقصان بزرگ پرداخت. 
لطمه هایی که فساد، عدم شفافیت اطالعات و نقصان 
رقابت آزاد در جامعه پدید آورده است؛ قبل از هر عامل 
مخرب اقتصادی دیگری مانع از شکل گیری کمترین 

تحولی در جامعه می شود.
 در شرایط فعلی در بین نخبگان و برخی از 
مردم یک ناامیدی وجود دارد راهکار شما چه 

است؟
من فکر می کنم مهمترین عامل ناامیدی فساد و 
ناکارآمدی است. چیزهایی که درباره درمان آن صحبت 
کردم مادامی که فساد ریشه کن نشده است؛ نمی توان 

انتظار امیدواری داشت.
 مردم شهرستان سیرجان و بردسیر با چه 
مشکالتی روبه رو هستند علت و پیشنهاد شما 

چه است؟
ما با مشکالت عمومی مواجه هستیم که مشکالت 
تمام کشور محسوب می شوند. عمده مشکالت شناخته 

شده هستند و حتی راه حل های آن ها نیز شناخته 
شده است. اما من از دید خودم به عنوان یک روانشناس 
دردهای  و  مشکالت  معتقدم  می کنم.  صحبت 
روانشناختی جامعه ما و از جمله جامعه شهرما چندان 
شناخته شده نیستند. آسیب های روانی جامعه ما روز 
به روز جدی تر می شود. در حالی که نظام سالمت ما 
یک هزارم اهمیتی که برای سالمت جسم مردم قائل 
است برای سالمت روان مردم قائل نیست. این نیز 
مشکلی عمومی است، در کل کشور وجود دارد؛ اما 
مسأله این است که دسترسی مردم در شهرستان ها به 
روانشناسان کمتر است. چیزی که من برای شهرم آرزو 
می کنم و دوست دارم انجامش دهم این است که پل 
ارتباطی برجسته ترین روانشناسان کشور و سیرجان 
واقع شوم. دوست دارم بهترین روانشناسان کشور را به 
شهرمان دعوت کنم. کارگاه های روانشناختی مختلف 
برگزار کنیم. گاه کارگاه ها و کتاب های روانشناسی 
می تواند صدها قدم ما را جلو ببرد و از رنج های روانی 
بزرگی ما را رهایی بخشد. هر چند تردیدی نیست که 
درمان موضوعی متفاوتی است و نیاز به مشاور هیچ گاه 
منتفی نمی شود. اما اگر ما بتوانیم جامعه را با کتاب ها 
و کارگاه های روانشناختی درگیر کنیم، مسیر درمان را 
هم تا حد زیادی هموار کرده ایم. این آرزویی است که 
شخصا برای شهرم دارم و در حال حاضر در سازمان 
نظام سالمت روان در تالش هستم تا از فرصت های 

سازمان برای سیرجان نهایت استفاده را ببرم.

نقش کارگران در پیروزی انقالب اسالمی

شنبه 19 بهمن 1398، شماره 219 ، سال پنجم

گفت وگو با رضا خالقی، فعال اجتماعی پیرامون مسایل شهرستان سیرجان و بردسیر:
آرزو دارم پای برجسته ترین روانشناسان کشور را به سیرجان باز کنم



دستگیری سارق کلکتورهای آب و یک نفر مالخر 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری سارق 

کلکتورهای آب و یک نفر مالخر در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ ایران نژاد بیان داشت:در پی سرقت چندین کلکتور آب از 
ویژه در دستور  به صورت  ساختمان های  در حال ساخت موضوع 

ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
ایران نژاد بیان داشت سارق توسط ماموان انتظامی این شهرستان در 
حین سرقت دستگیر که جهت سایر سرقت های احتمالی به پلیس 
آگاهی منتقل شد. فرمانده انتظامی شهرستان بیان داشت :سارق در 
تحقیقات تکمیلی به ۱۵ فقره سرقت معترف شد و بیان داشت که 

کلکتورهای آب را به یک مالخر فروخته است.

برگزاری دوره آموزش مبانی
فرماندهی عملیات آتش نشانی 

سازمان  مدیرعامل  با  عمومی   روابط  گفتگو  خبر:  گروه 
سوم  آتشپاد  شهرداری،  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش 
دوره  این   : گفت  مطلب  این  بیان  با  فیروزآبادی  مهدی 
آموزشی با هدف ارتقای کیفیت عملکرد و توانمندی آتش 
نشانان و افزایش توان عملی، عملیاتی و دانش تخصصی 
مدیران، فرماندهان عملیاتی و کارشناسان آتش نشانی و 
با مشارکت شرکت گهر نشاط و همکاری جهاد دانشگاهی 
برگزار  سیرجان  شهرداری  مهر  سالن  محل  در  سیرجان 

می شود.
با تاکید بر فراگیری آموزش های نوین برای اطفای حریق  وی 
افزود: با توجه به گسترش شهرنشینی، توسعه سریع تکنولوژی، 
بروز  و  شهری  متراکم  و  ناهمگون  بافت  ها،  سازی  مرتبه  بلند 
آتش  فرماندهی  و  هدایت  بزرگ،  های  سوزی  آتش  و  حوادث 
نشانان با روش های سنتی و غیراصولی را امری غیرممکن است.
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
سیرجان تشریح کرد: دو دوره ۴ روزه با حضور استاد فرخ صبری 
از اساتید برجسته حوزه آتش نشانی و ایمنی کشور در راستای 
آشنایی با نقش فرماندهان در عملیات، نظارت و کنترل و تبیین 
با حوادث مواد  استراتژی و تاکتیک های عملیاتی، نحوه مقابله 

شیمیایی برگزار می شود.
نوین  آموزش های  ارائه  بر  تاکید  با  فیروزآبادی  سوم  آتشپاد 
عملیات  نفتی،  بزرگ  انبارهای  با  مقابله  نحوه  نشان،  آتش  به 
آبرسانی، فرماندهی در حوادث جاده ای و انواع روش ها و طرح 
بیان  آموزشی  دوره  این  مهم  سرفصل های  از  را  عملیاتی  های 
کرد و گفت: نبود مسئول و یا فرمانده با تجربه و مجهز به دانش 
روز، باعث وارد آوردن خسارات جانی و مالی غیرقابل جبرانی در 

حوادث آتش نشانی خواهد شد.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

چند توصیه به والدین برای پیشگیری
از درافتادن نوجوانان به ورطه اعتیاد

همسایگی  در  که  ما  کشور  جغرافیایی  موقعیت  خبر:  گروه 
بزرگترین تولیدکننده تریاک جهان و در مسیر ترانزیت مواد مخدر 
از آسیا به اروپا واقع شده باعث شده است تا اعتیاد به عنوان یکی از 

بزرگترین چالش های جامعه ما مطرح باشد.
لذا چند توصیه به والدین عزیز برای پیشگیری از درافتادن نوجوانان 
به ورطه اعتیاد که عالوه بر تمهیدات اجتماعی نیازمند افزایش آگاهی و 
توانایی های فردی است ارائه می گردد تا به کارگیری آن ها عزیزان خود را از 

این خطر و نابودی حفظ نمایند:
- والدین عزیز درباره مواد اعتیادآور، علل و عوامل موثر در مصرف مواد، 

خطرات و عوارض آن اطالعات کافی کسب کنند. 
- الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشید و هرگز برخالف گفته خود 

عمل نکنید.
- مهارت های تربیتی خود را افزایش دهید و فضایی ایجاد کنید که 

فرزندان در آن احساس آرامش کنند.
- به صحبت های فرزندان خوب گوش کنید و با لبخند و تکان دادن سر 

آن ها را به گفتن بیشتر تشویق کنید.
- با تقویت قدرت اعتماد بنفس، تصمیم گیری و از بین بردن افسردگی و 
کم رویی فرزندان آن ها را در برابر شرایط آسیب زا مقاوم سازید و به فرزندان 
بیاموزید در برابر فشار همساالن در خصوص مصرف مواد از نه گفتن به 

آن ها نهراسند.
- وقت بیشتری را با فرزندانتان صرف کنید، از آن ها حمایت نمایید با آن ها 
به رستوران، پارک و سینما بروید. به اتفاق آنها موسیقی گوش کنید و از همه 

مهم تر به آن ها ابراز عشق کنید و بگویید که دوستشان دارید.
- عقاید خود را به زور به آن ها تحمیل نکنید و قوانین مناسب و سازنده 
مشخصی را در خانواده وضع کنید و برای سرپیچی از آن ها تنبیهات مناسبی 

در نظر بگیرید و قاطعانه آن را اجرا نمایید.
- فرزندانتان را بیش از اندازه و به طور اغراق آمیز نترسانید اما از چگونگی 
والدین  با  باشید،  آگاه  با دیگران  فرزندان خود  و معاشرت  یابی  دوست 

دوستانشان ارتباط برقرار کنید.
- راهنمایی های خود را از طریق مربیان و دبیرانشان به آن ها منتقل 
کنید زیرا شنیدن نصایح شما از زبان مربیان و دبیرانشان تاثیر بیشتری بر 

آن ها می گذارد.
- مسئولیت و تکلیفی به فرزندان خود بدهید که با توان آنان متناسب 
باشد و بین فرزندانتان تبعیض قائل نشوید و در انجام فعالیت های منطقی به 

فرزندان خود استقالل و آزاد بدهید.
اگر  و  کنید  تشویق  آن ها  مثبت  رفتارهای  به خاطر  را  فرزندانتان   -
می خواهید مانع پویایی و رشد و جسم و روان فرزندانتان نشوید از انتقاد 
غیر سازنده، تمسخر و شرمنده کردن آن ها مخصوصا در مقابل دیگران جدا 

بپرهیزید. 
- هرگز فضای خانه را متشنج نکنید و از مشاجره و بحث بیهوده بپرهیزید 
و از مواقع بحران فشارها و تنش های روحی راهنما و همراه فرزندان خود 

باشید. 
- فرهنگ سازی کنید که مواد مخدر در درمان بیماری های قند، چربی، 

فشارخون و اعصاب و روان تاثیری ندارد.

یادداشت

امیر مختاری : سیرجان 
قدیمی  و  کهن  نام  با 
»شیرگان« در اواخر عصر 
مرکز  عنوان  به  ساسانی 
شناخته  کرمان  ایالت 
می شد که پس از اسالم نیز این مرکزیت 
تا حدود سال های ۳۱۵ هجری قمری  را 
حفظ کرد . در این مدت شهر رو به آبادانی 
دانان  جغرافی  برخی  که  آنجا  تا  گذاشت 
از شیراز  اسالمی آن را وسیع تر و بزرگتر 
توصیف کردند . مکان اولیه سیرجان حوالی 
شاه آباد و شاه فیروز بود که هنوز باقی مانده 
یکی از دروازه های شهر در بین باغات پسته 
آن منطقه خود نمایی می کند . به تدریج 
این شهر تا حوالی کوه تنبور گسترش یافت 
و محل بعدی شکل گیری سیرجان ، »قلعه 
سنگ« و دشت های اطراف آن بود.            

در اواخر قرن هشتم لشکر غارتگر و خونریز 
تیمور گورکانی به حوالی قلعه سنگ رسید 
و پس از چند سال محاصره این قلعه که 
یکی از مهمترین قلعه ها و دژهای نظامی 
آن دوران بود سرانجام در سال ۷۹۶ هجری 
قمری ) مطابق با ۷۷۳ هجری شمسی ( 
با تسلیم شدن مردم ، قلعه سنگ توسط 
سپاهیان تیمور فتح شد و به انتقام چندین 
مقابل  در  مردم  جانانه  مقاومت  سال 
متجاوزین، مردم بسیاری کشته و پراکنده 
شده و قسمت عمده ای از برج و باروی شهر 
تخریب شد که عمده مردم به بیمید ) باغ 
بمید فعلی ( مهاجرت کرده و هسته بعدی 
شهر را تشکیل دادند .                                                               
پس از این تاریخ ، قلعه سنگ که روزگاری 
به عنوان دژی فتح نشدنی برای حاکمان و 
محلی امن برای مردم و ساکنان آن بود به 
تدریج رو به ویرانی رفت تا جایی که کلیه 

ساختمان ها و عمارتهای آن تخریب گردید 
و امروزه به جز باقی مانده حصارهای بیرونی 
، و تلی از خاک اثری از آن  همه آبادانی به 
چشم نمی خورد .                                                                                                                
این قلعه که در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی 
با شماره ۵۳ ثبت آثار ملی و باستانی ایران 
شده است این روزها با بی مهری مردم و 
 . است  شده  مواجه  مسولین  توجهی  کم 
آثار با ارزشی که می تواند به سایتی جهت 
و  شده  تبدیل  شناسی  باستان  مطالعات 
محلی که می تواند برای ساعاتی مردم و 
میهمانان این شهر را با گذشته پر افتخار 
و با عزت خود آشنا کند متاسفانه امروزه به 
جوالنگاهی برای موتور سواری و جویندگان 
و حماقت  نادانی  با  که  تبدیل شده  گنج 
تیشه بر ریشه تاریخی خود می زنند .                      
از آثار به جا مانده در این قلعه می توان به 
پلکانی سنگی که از آن به »منبر سنگی« 
هم یاد می شود اشاره کرد . این پله کان که 
بر یکی از بدنه های آن جمالتی با خط نسخ 
عربی نوشته شده به ستایش از خوبی ها و 
خیرات سلطان احمد مظفری اشاره دارد که 

بر اساس تاریخ حجاری شده بر روی آن ) 
۷۸۹ هجری قمری ( تقریبا مربوط به هفت 
سال قبل از تخریب شهر می باشد .                                     
مجموعه قلعه سنگ در سال ۱۳۹۴ توسط 
تیم باستان شناسی دکتر سعید امیر حاجلو 
) دارای دکتری تخصصی باستان شناسی ( 
مورد کاوش قرار گرفت و آثار به دست آمده 
از محدوده اطراف پلکان سنگی این واقعیت 
را آشکار کرد که محل قرار گیری فعلی این 
پله کان ، بر خالف تصور عموم مردم که 
، کارگاه سنگ  آن را مسجد می پندارند 
تراشی بوده که قطعات پس از حجاری در 
آنجا به نقاط مختلف منتقل می شده اند 
ارزش طی سال  با  پله کان سنگی  این  ؛ 
های اخیر به شدت تخریب شده و بیم آن 
می رود که طی سال های آینده کامال بر اثر 

عوامل انسانی و طبیعی نابود شود .
فرهنگی  یادگارهای  دوستداران  انجمن   
به  توجه  با   ) سیرجان  ادیف   ( سیرجان 
در  که  بالقوه ای  خطر  و  ویژه  حساسیت 
کمین این اثر منحصر به فرد قرار گرفته 
، طی روزهای اخیر با دعوت از مدیر کل 

صنایع  و  فرهنگی  میراث  اداره  محترم 
و  کل  اداره  این  کارشناسان  و  دستی 
در  موضوع  این  صاحب نظران  همچنین 
سیرجان و همراهی آقای گالب زاده مدیر 
مرکز کرمان شناسی جلسه ای را تشکیل 
داده و ضمن درخواست جهت حفاظت و 
مرمت اضطراری از این اثر منحصر به فرد 
، خواستار اخذ تصمیمات فوری جهت آن 
و  بحث  از  پس  جلسه  این  در  که  شدند 
تبادل نظر بین اعضا در مرحله اول تصمیم 
بر نصب حفاظی فلزی بر روی آن گرفته 
شد ؛ همچنین مدیر کل میراث فرهنگی 
دوست  فرهنگ  مردم  از  تشکر  ضمن 
سیرجان که دغدغه آثار با ارزش تاریخی 
حفظ  ارزش  به  توجه  با  دارند  را  خود 
مجموعه قلعه سنگ قول شروع مطالعات 
علمی و کارشناسی جهت حفاظت و مرمت 
برج و باروی باقی مانده و جلوگیری از تجاوز 
بیشتر به حریم این قلعه را دادند که پس 
از انجام مطالعات اولیه و تکمیل طرح جامع 
حفاظتی و مرمتی ، با کمک منابع مالی 
اداره کل و همچنین مجموعه گل گهر که 
طی سال های اخیر در همه مراحل جهت 
پشتیبانی  و  یاور  شهر  این  تاریخ  حفظ 
ستودنی بوده است قدم های اولیه جهت 
شروع مرمت کامل این مجموعه ارزشمند را 
بردارند . امید که این شهر تاریخی و افسانه 
ساز همچون گذشته خود ، ققنوس وار از 
بستر ویرانی برخیزد و دوباره مردمان این 
سرزمین به گذشته با افتخار خود ببالند و 
این نگین ارزشمند در دشت های سیرجان 
برای  افتخار  قابل  یادگاری  عنوان  به 

نسل های بعدی حفظ شود .
* فعال میراث فرهنگی
و عضو انجمن ادیف سیرجان

گذر زمان از پله های منبر سنگی
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سیده ملیحه منصوری
از نوادگان بنان الشریعه است

مدنی  بنان  حاج  خبر:  گروه 
بنان  به  ملقب   ) جواد  سید   (
قریه  در  مهدی  فرزند  الشریعه 
متولد  سیرجان  آباد  سعادت 
را  مقدماتی  تحصیالت  شد. 
سن  در  و  گذراند  جا  همان 
و  رفت  نجف  به  سالگی  سی 
شش سال به تکمیل تحصیالت 
پایان  از  بعد  پرداخت  خود 
سفر نجف به مدت چهار سال 
نماینده مردم کرمان در مجلس 
پایان دوره  در  و  موسسان شد 
وزارت  خدمت  به  نمایندگی 

معارف درآمد.
وی از چهره های برجسته هنری زمان خویش بود که در خط شکسته 
از سرآمدان عصر خود به شمار می رفت و در نوشتن خط شکسته توانا 
و مبتکر بود طبع شعری نیز داشته و مضامین تازه ای به شکل و نظم 

درآورده است که اشعارش به طور پراکنده باقی مانده است.
نوادگان و اقوام ایشان در منطقه قهستان سیرجان ساکن هستند و از 
جمله مشهورترین این افراد به تیمسار مدنی کاندید اولین دوره ریاست 
جمهوری بعد از انقالب و بی بی زهرا رضوی از سادات و مالکین عمده 
آن منطقه می توان نام برد. اقوام وی از مالکین عمده باغ های بادام 
آن منطقه هستند و عمدتا سیرجان ها در ایام تعطیل سال و خصوصا 

سیزده گردی از آن ها استفاده کرده اند.
در ضمن به پاس خدمات و تالش های ایشان برای آبادی سعادت 
آباد امروزه کتابخانه ای در هماشهر به نام ایشان نام گذاری شده است.
گفتنی است حاج بنان پسر عموی  بی بی ملکه و بی بی ملکه  مادر 
بی بی زهراست و مادربزرگ خانم سیده ملیحه سادات منصوری. حاج 

سیف )سیف السادات( عموی 
حاج  پدر  و  است  بنان  حاج 
بی بی ملکه. حسینیه ی حاج 
سیف هم سعادت آباد است که 
به همت آقای سید محمدرضا 
و  است  شده  ساخته  هاشمی 
بی  بی  )برادر  درویش  سید 
ملکه( است که واقف چندین 

ملک در سیرجان است.

ویژه

7۶ طرح در دهه فجر به بهره برداری می رسد
فرمانداری: سهراب بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری گفت: ۷۶ 
برداری  بهره  بر 2۴۳ میلیارد تومان آماده  بالغ  اعتباری  با  طرح 
و  آموزش وپرورش  معدن،  و  صنعت  بخش های  در  که  شده اند 
بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی،گازرسانی ، توسعه شبکه آبرسانی 
شهری به اتمام رسیده اند. وی افزود: طرح های قابل بهره برداری 
در این ایام شامل افتتاح پروژه های عمران و توسعه شهری، برق 

رسانی،مخابراتی، اجرای طرح های هادی،آسفالت راه روستایی، احداث مسکن مددجویان 
کمیته امداد، کشاورزی، منابع طبیعی، امداد و احداث واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی 

است و از مجموع طرح های یادشده ۳۳  طرح  روستایی به بهره برداری می رسند.

رسانه ها اقدام به تخریب رقبا نکنند
نسیم امید: سپهری، رئیس دادگستری سیرجان 

در جلسه توجیهی مطبوعات درباره انتخابات مجلس 
یازدهم بیان کرد:  با توجه به اینکه نغمه هایی شکل 
پیدا  حضور  رای  های  صندوق  پای  افراد  که  گرفته 
نمی کنند، نقش رسانه ها در انتخابات پررنگ است و 
سعی کنند با روشنگری و بصیرت افزایی، مردم را تشویق به حضور در پای 
صندوق های رای کنند. وی در ادامه افزود: همه ما تالش کنیم تا انتخاباتی 
بدون حاشیه و دغدغه را برگزار کنیم. همچنین رسانه ها در نظر داشته 
باشند که هنگام حمایت از کاندیدای مورد نظر خود اقدام به تخریب رقبا 

نکنند.

  خطری که کیان جمهوری اسالمی را تهدید می کند
ایسنا: بیانیه علی مطهری بعد از اعالم عدم احراز صالحیت 
مجدد: این که عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه ای که به 
دعوت شورا به آنجا رفتم تلویحاً گفت شما باید همان را بگویید 
که ما می گوییم، لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم 
که دارم خواب می بینم. در همان حال سخن امام خمینی )ره( 
در فرانسه به یادم آمد که فرمود: »در جمهوری اسالمی حتی کمونیست ها در اظهار نظر 
آزادند.« اینجانب ادامه این رویه را که در این دوره از انتخابات مجلس شدت گرفته است 
خطری می دانم که کیان جمهوری اسالمی را تهدید می کند. اعتراض در این مرحله به 

معنی التماس خواهد بود و من قبال گفته ام التماس نمی کنم.

پنج طرح تعاون روستایی در سیرجان افتتاح شد
رئیس  حضور  با  روستایی  تعاون  طرح  پنج  ایرنا: 
روستای  تعاونی  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
حسین  شد.  افتتاح  سیرجان  شهرستان  در  کشور 
صناعی، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تعاونی 
روستای کشور افزود: استان کرمان با افتتاح ۱۰ طرح 

تعاونی در هفته دولت رتبه نخست افتتاح طرح های این بخش را کسب کرد. 
وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز این طرح ها از سهام تعاونی ها و اعضا تعاون 
روستایی تامین شده است. وی اظهار کرد: کارخانه های خوراک دام عرضه 
نهاده های کشاورزی، بسته بندی و سیلوی خوراک دام و کارخانه تولید بذر از 

جمله طرح هایی است که در شهرستان سیرجان افتتاح شد.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 7۸1۸۵14۶
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 091۳94۵009۶
مدیر مسئول: 091۳۳47072۸
روابط عمومی: 091۶27۵۶2۶۵

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: 422072۵0 - 42201۶09
فکس:422۳۳۶72

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.
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 راه مجلس از برنامه می گذرد 

آیا ممکن است روح مردگانمان را بیشتر از این نرنجانیم و فاتحه نصفه و نیمه ای را که با حضور 
در مجالس ترحیم برای آنان قرائت می کنیم با اغراض سیاسی خود نیاالییم؟

راه مجلس از میان برنامه ها و اندیشه های پویا و راهکارها می گذرد، نه از راه مجالس ترحیم 
و نوازش احساسات خانواده های داغ دیده. نماینده ای که پالکارد تسلیت به دست در همه 
مجالس، کفش های خود را پاره می کند و کاندیدایی که در همه محافل عزا از کثرت قیام و 

قعود به پای همه به درد زانو گرفتار آمده است چه عنوانی غیر از عوام فریب دارد؟
صحنه های دست به سینه آنان در تمنای وصال آرا به آرزوهایشان تلخ ترین طنز زندگی 
سیاسی آن ها را به نمایش می گذارد که شعور عمومی جامعه را نشات گرفته است. در حالی 
که مصیبت از دست دادن عزیزی برای هرکس به قدری سنگین است که ندای آسمانی برای 
تسالی خاطر او آیه استرجاع می خواند تا قلبش آرام یابد و راه زندگی در پیش گیرد. از استحکام 
قلب عزیزان در شگفتم که این همه شریک واقعی غم همه خانواده های داغدار حوزه انتخابیه 

می شوند اما کماکان قلب شان سالم و محکم پا برجاست!
بهتر است از این تردستی ها و نمایش ها دست برداشت و معادالت چند مجهولی مشکالت 
جامعه زنده را پیش رو گذاشت. جامعه آگاه حقیقتا قدردان کسانی است که تدبیری بر حل 
این مشکالت دارند. هر سال دو میلیون نفر جویای زندگی جدید و مسکن و ازدواج و اشتغال 
هستند. از گلوی جاده ها و اتوبان های ما خون می بارد. تصادفات جاده ای بیانگر مرگ خاموش 
هزارها نفر در سال است. نظام اداری ما سنگین ترین بدنه و بیش ترین تعداد حقوق بگیر دولتی 
را دارد، در حالی که بدنه دولت ژاپن با یک هفتم حجم ما اداره می شود و جمعیتی معادل دو 
برابر جمعیت کشور ما دارد و صدها مشکل دیگر که حل آن از دولت و مجلس و بدنه تصمیم 
گیری مورد انتظار است و نسخه هیچ کدام هم درمجالس ترحیم و عزا نیست. ارائه راهکارهای 
مناسب برای یک مورد از این صدها مشکل می تواند خلعت نمایندگی را بر قامت هر مرد 
و زنی مبارک جلوه دهد وگرنه اعالم تسلیت از طرف کاندیدای نمایندگی در همه مجالس 
ترحیم ارزشمند و مزید امتنان است و همه کس مشتاق حضور بی مثال اوست. ولی جامعه 
آگاه اندکی بیش از این را هم طالب است . بهتر است قدری تعقل فرماید و برنامه های خود را 
نیز ضمیمه کند. در آن صورت شاید الزم نباشد در همه مجالس ترحیم این همه خود را واله 
و شیدا کند و خاک در چشم مروت افکند. اجازت فرماید که برنامه هایش از سوی آگاهان 
مطالعه شود. آن موقع است که تیر دعا از هر کرانه روانه خواهد بود و گرنه بدون راهکار و 

برنامه، حضورش بسی سنگین است.

 به مناسبت فرا رسیدن
چهلمین روز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

رمضان تروال)راز دار(*:
ای عاشق دلخسته ای قاسم دل رسته سردار سلیمانی / ای نام تو آزین 

شد بر سر در هر خانه سردار سلیمانی
آن روز خبر آمد سردار، خدایی شد/ دلها همه در غم، ایران همه شد 

ماتم سردار سلیمانی
ایران نه ای سردار بلکه همه ی عالم / در ماتم سوگ تو خاموش شد 

و ساکت سردار سلیمانی
نزدیک ترین ساعت بر لحظه ی اوج تو / نزدیک ترین لحظه بر غصه ی دلها شد 

سردار سلیمانی
تو رفتی و یک دسته از نازترین افراد / همراه تو شد پرپر در حادثه ای پر رنگ سردار سلیمانی
تو شهد شهادت را نوشیدی از دستی / تو الیق آن بودی آن دست قلم گشته سردار سلیمانی
آن روز که تابوتت رقصان به چرخ آمد / بر روی دستاِن یک عالم ماتم دار سردار سلیمانی

بعد از گذشتی چند آرام به پیش دوست / دیدیم که آقا هم در هجر تو گریان شد 
سردار سلیمانی

بگذشت و زمان باری آرام بکرد دل را / زیرا که ایران شد یکپارچه یک قاسم سردار 
سلیمانی

*کارمند معاونت دانشکده علوم پزشکی سیرجان

ستون آخــر

تیم فوتبال نوجوانان گل گهر سیرجان با 
سرپرستی محمد رضا خلیلی و 

مربیگری حامد اندام

کتابخانه بنان الشریعه واقع در هماشهر


