
رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

گفت وگو با دکتر نادری پور، متخصص زنان پیرامون سرطان پستان به مناسبت »هفته مبارزه با سرطان«:
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تیترها

  جــامعه  3

مسمومیت با متادون کشنده است

  خبـــر  2

 حـوادث  5

در دومین نمایشگاه فوالد سیمکس ۲۰۲۰ ارائه شد: 

نمایش آخرین دستاوردهای گل گهر 
در زمینه تکمیل زنجیره فوالد 

  سالمت  4  جــامعه  3

دکتر سید علی رضوی نسب، رزیدنت جراحی عمومی:

شناسایی زودرس
 سرطان سینه با غربالگری  

  سالمت  4

ملیحه سادات منصوری، فعال مدنی:

تک صدایی
به منزله فساد است

مسعود یاراحمدی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه: 

توسعه فرهنگی
پیش نیاز توسعه اقتصادی است

  خبـــر  2

 گروه خبر: عضو فراکسیون امید مجلس خطاب به شورای نگهبان گفت: افرادی که فساد 
اخالقی و اقتصادی نداشته و قانون اساسی را هم قبول دارند رد صالحیت نکنید و انتخاب 

آن ها را به عهده مردم بگذارید، به خدا قسم مردم اشتباه نمی کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به سرگذشت آزادی بیان در جمهوری اسالمی 

ایران، افزود: امام خمینی )ره( در پاریس فرمودند در جمهوری اسالمی ...

8 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رفع تصرف شد
عکس: ایرنا آخـــر  6

علی مطهری،  عضو فراکسیون امید مجلس: 

نحوه اجرای نظارت استصوابی 
نادرست است 

قرار نیست ۲۹۰ آیت ا...  وارد مجلس کنیم 

در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی معدن، صنایع معدنی و زنجیره تامین فوالد سیمکس ۲۰۲۰ ارائه شد: 

نمایش آخرین دستاوردهای گل گهر در زمینه تکمیل زنجیره فوالد 



 نسیـم امیدخبـرخبــر

گروه خبر: سرپرست فرمانداری ویژه 
مختلف  های  طرح  افتتاح  از  سیرجان 
عمرانی، فرهنگی و ورزشی و خدماتی 
در سیرجان  فجر  دهه  آغاز  با  همزمان 

خبرداد.
سهراب بهاءالدینی در خصوص برنامه های 
دهه فجر در گفت وگو با نسیم امید، گفت: ما 
انقالب چه هشت سال  در همه آزمون های 
دفاع مقدس یا تحریم ها، توطئه ها و تهدیدها 

سربلند بیرون آمدیم و امروز نعمت موفقیت 
در آزمون های انقالب عمران و آبادانی کشور 
آغاز  با  همزمان  افزود:  ادامه  در  وی  است. 
دهه فجر زنگ انقالب را در مدرسه سما و 
همچنین یادواره شهدای انقالب همزمان با 
برنامه  در  را  سلیمانی  سردار  شهید  مراسم 
برنامه  به  اشاره  با  وی  دارد.  قرار  هایمان 
برنامه های فرهنگی  هفتگی ورزشی گفت: 
مختلف و برگزاری مسابقات ورزش همگانی 

می شود.  برگزار  سیرجان  در  سراسری 
عمرانی  های  طرح  به  فرمانداری  سرپرست 
و  خیرساز  مدرسه   8 افتتاح  افزود:  و  اشاره 
برنامه  در  پرورش  و  آموزش  از  استخر  یک 
افتتاح  برنامه  همچنین  دارد.  قرار  ما  های 
و  بهداشت  خانه  چند  و  مسافربری  پایانه 
حضور  با  شهر   نجف   115 اورژانس  مرکز 
در  را  وی  معاونان  از  یکی  و  کشور  وزیر 

دستور کار داریم.

بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان:

پایانه مسافربری در دهه فجر افتتاح می شود

2

علی مطهری، نماینده مجلس عضو فراکسیون امید: 
نحوه اجرای نظارت استصوابی نادرست است 

قرار نیست ۲۹۰ آیت ا...  وارد مجلس کنیم 

 گروه خبر: عضو فراکسیون امید مجلس خطاب به شورای نگهبان 
گفت: افرادی که فساد اخالقی و اقتصادی نداشته و قانون اساسی را 
هم قبول دارند رد صالحیت نکنید و انتخاب آن ها را به عهده مردم 

بگذارید، به خدا قسم مردم اشتباه نمی کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به سرگذشت آزادی بیان در 
جمهوری اسالمی ایران، افزود: امام خمینی )ره( در پاریس فرمودند در 
جمهوری اسالمی کمونیست ها هم می توانند اظهار نظر کرده و فعالیت 
داشته باشند. شهید مطهری نیز فرمودند در جمهوری اسالمی حتی احزاب 
غیراسالمی هم مجاز به فعالیت بوده و حتی می توانند نماینده ای در مجلس 
داشته باشند، اما متاسفانه ایشان خیلی زود شهید شدند و در زمان تدوین 
قانون اساسی حضور نداشتند، از این رو در قانون اساسی چنین چیزی وجود 

ندارد.
وی، با بیان اینکه دیدگاه های اول انقالب نباید فراموش شود، تاکید کرد: 
نگاهی که امروز به مجلس وجود دارد با نگاه اولیه بسیار متفاوت است. 
مجلس باید نمونه ای از جامعه باشد و همه اقشار در آن نماینده داشته 
باشند. فلسفه وجود شورای نگهبان نیز همین است. با توجه به این که 
مجلس نمونه کوچکی از مردم بوده ممکن است مصوباتی وجود داشته 
باشد که با شرع انطباق نداشته باشد از این رو شورای نگهبان باید مصوبات 
را بررسی کند. در انقالب مشروطه هم همینطور بوده به نحوی که 5 نفر 
از علمای بلند رتبه برای بررسی و انطباق مصوبات مجلس با شرع حضور 
داشتند.  لذا همواره تاکید بر این بوده که مجلس باید از همه اقشار نماینده 
داشته باشد نه اینکه افرادی را که همه ّمر اسالم بوده و ۲۹۰ آیت اهلل وارد 
مجلس کنیم. ممکن است نمایندگان مردم در مجلس نماینده اقشار سهل 

انگار به دین هم باشند.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات با اشاره به اینکه از مجلس اول که 
نماینده مجاهدین خلق، منافقین و نهضت آزادی هم حضور داشتند به 
این میزان محدویت رسیدیم، اظهار کرد: نقطه شروع آن اجرای نادرست 
نظارت استصوابی است. بنده با اصل نظارت استصوابی مخالف نیستم اما 

نحوه اجرای آن برای کشورمان مشکل ایجاد کرده است.
مطهری عنوان کرد: معنی درست نظارت استصوابی این است که جدا 
از استعالمات چهارگانه، تحقیقات محلی هم انجام دهند، اما این تحقیقات 
باید مستند به احکام قضایی باشد و اگر کسی حکم قضایی مبنی بر فساد 
اخالقی و مالی آن وجود داشت رد صالحیت شود و صرف گزارشات محلی 
قابل استناد نیست. بنابراین صحبت های سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر 
اینکه نیازی به احکام قضای نبوده و به همان گزارش ها قابل است، درست 
نیست و به طور کلی برای رد کردن یک کاندیدا باید عدم صالحیت او احراز 

شود نه اینکه بگویند ما صالحیت این فرد را احراز نکردیم.

گروه خبر: معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مورد این 
ابتال به ویروس کرونای  از  تا امروز هیچ موردی  ویروس، گفت: 
جدید در کشور و به تبع آن در استان و شهرستان مشاهده نشده 

است.
 دکتر محمد موقری، با بیان اینکه  رعایت بهداشت فردی تنها راه 
مقابله با ویروس کرونا است، تاکید کرد: شست وشوی مکرر دست ها با 
آب و صابون مهم ترین و بهترین راه پیشگیری از ابتال به این بیماری است. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی افزود: پیشگیری ویروس کرونا 
همانند بسیاری از بیماری های ویروسی مجاری تنفسی بسیار ساده است. 
وی خودداری از تماس نزدیک با افراد دارای عالئم شبه آنفلوآنزا، پرهیز 
از روبوسی و در آغوش کشیدن را برای مقابله با بیماری های ویروسی 
ضروری دانست و تصریح کرد: افرادی که سرفه و عطسه می کنند باید از 
دستمال کاغذی یکبار مصرف استفاده  و از دست دادن پرهیز کنند. وی 
با بیان اینکه احتمال ورود این بیماری به داخل کشور کم است و از طریق 

وزارت بهداشت در فرودگاه ها افراد مرتب آزمایش می شوند.
معاون امور عمرانی فرمانداری
در بازدید از پروژه های عمرانی:

آسفالت خیابان شریعتی
تا پایان سال تکمیل شود

گروه خبر: معاون امور عمرانی از پروژه محوطه سازی بازار روز و 
روند پیشرفت این پروژه در هفته گذشته بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه سیرجان، بیگلری در خصوص 
این طرح گفت: پروژه محوطه سازی بازار روز با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد 
ریال در دست احداث است که پس از تکمیل محوطه بازار؛ فضای سبز؛ 

جدول بندی خیابان  محدود به این بازار و... بهسازی می شود.
معاون امور عمرانی فرمانداری در دیگر بازدید خود، وضعیت بهسازی 
آسفالت و جدول گذاری خیابان شریعتی را از نزدیک بررسی و تاکید 
کرد: طی هماهنگی به عمل آمده با ادارات خدمات رسان پس از انجام 
عملیات تعویض و اصالح شبکه فرسوده آبرسانی و همچنین اجرای شبکه 
فاضالب شهری کار جدول گذاری و بهسازی آسفالت خیابان شریعتی 
توسط شهرداری سیرجان در دستور کار قرار گرفت. وی در بازدید از 

عملیات اجرایی این پروژه 
نکات  رعایت  بر  تاکید  با 
در  تسریع  کیفی،  و  فنی 
توجه  با  را  پروژه  تکمیل 
ایام  به  شدن  نزدیک  به 
پایانی سال خواستار شد. 
مراحل  از  همچنین  وی 
پایانه  سازی  آماده  نهایی 
مسافربری سیرجان بازدید 
کرد. این پایانه آماده بهره 
زودی  به  و  است  برداری 

افتتاح خواهد شد.

بهره  از  سیرجان  شهردار  خبر:  گروه 
برداری و احداث بازارچه محلی این شهر 

طی ماه های منتهی به سالجاری خبر داد.
رضا سروش نیا در گفتگو با واحدخبر مدیریت 
ارتباطات شهرداری سیرجان، با بیان این مطلب 
شهرداری  اقدامات  مهمترین  از  یکی  گفت: 
سیرجان که توسط سازمان مشاغل شهری و 
فراورده های کشاورزی در حال پیگیری و انجام 
است، بحث یکپارچه سازی و تجمیع کسب و 
کارهای سیار از جمله بازار موتور فروشان، جمعه 
بازارچه  افزود:  وی  است.  دستفروشان  و  بازار 
محلی سیرجان در زمینی به مساحت 4 هکتار 
واقع در ابتدای بلوار قائم به منظور متمرکزسازی 
کسب و کارهای اقتصادی پراکنده در نظر گرفته 
شده و این بازارچه هم اکنون با پیشرفت 8۰ 
درصدی و با امکاناتی همچون پارکینگ خودرو، 
روشنایی شبانه، سرویس بهداشتی و غرفه با 
هدف تجمیع جمعه بازار، برگزاری نمایشگاه 
های فصلی، برپایی بازار فروش خودرو و از این 
از 5۰  بیش  اعتباری  با  کارها  و  قبیل کسب 

میلیارد ریال در دست احداث است.
قاسمی،  محمدحسین  ادامه  در  همچنین 
فرآورده  و  شهری  مشاغل  سازمان  مدیرعامل 
تاکید  با  سیرجان  شهرداری  کشاورزی  های 
ارایه  بر روند احداث این مجموعه در راستای 
کرد:  تصریح  شهروندان  به  مطلوب  خدمات 
برای ساماندهی دستفروشان و وانت های میوه 
فروشی، جمعه بازار و نیز یک روز در هفته به 
عنوان روز بازار خودروهای سبک و سنگین برای 
دسترسی سریع شهروندان به خدمات خودرویی، 
راه اندازی بازارچه محلی شهرداری سیرجان در 

دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت فرایند مثبت احداث 
بازارچه گفت: امیدواریم با راه اندازی این مجموعه 
شهروندان و بهره برداران بتوانند از این مکان 

متنعم شوند و رونق اقتصادی شکل گیرد.
مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری سیرجان همچنین 
بر پتانسیل های موجود در شهرستان سیرجان 
به منظور استفاده به صورت بازارچه و نمایشگاه 
اشاره کرد و گفت: این سازمان آماده هرگونه 
همکاری برای رفاه هر چه بیشتر شهروندان و 
ارایه خدمات هر چه مطلوب تر با هدف کاستن 
از وقت و هزینه شهروندان در مراجعه به نقاط 
مرکزی شهر و حذف سفرهای درون شهری و 
کاهش ترافیک شهری، جهت تامین مایحتاج 
در خصوص  خانوار،  اساسی  کاالی  و  عمومی 

ساماندهی مشاغل شهری است.

گروه خبر: چند سالی است که بحث 
کمربند سبز در حاشیه غربی شهر مطرح 
است که تاکنون اقدامی برای آن نشده 
است. و به عقیده کارشناسان با توجه به 
صنعتی بودن شهرستان و از طرفی وجود 
کفه نمک که در آینده می توان مرکز 
ریزگردها باشد نیاز است که برای حفظ 
آن اقدام شود. و یکی از راه ها جلوگیری 
معادن،کاشت  آلودگی  و  ریزگردها  از 

کمربند سبز در اطراف شهر است. 
مهران میرشاهی، رئیس اداره منابع طبیعی 
شهرستان در این مورد بیان کرد: برای بحث 
کمربندی در غرب شهر سیرجان فعال اعتبار 
دیده نشده است و در حال حاضر ما جنگل 
در  را  کشاورزی  مختلف  باغات  و  گز  های 
حاشیه ها شهر داریم. وی در ادامه افزود: با 
توجه به شرایط خاک منطقه غربی از سمت 
کند  نمی  رشد  گیاهی  نوع  هر  نمک  کفه 
و با توجه به آب و هوای خشک کم آبی در 

سیرجان شرایط خاص خود را دارد.
ابتدای کفه  از  داد: چون  ادامه  میرشاهی 
نمک وارد می شوی در قسمت های میانی 
آن به قسمت  بالیا می رسید که  قسمتی 
آن  حاشیه  و  دارد  وجود  آب  آن  در  است 
پوشش گیاهی وجود دارد. وی اضافه کرد: اما 
برای جنگل کاری طرح های مختلفی داریم 

از جمله کاشت 15 هکتار گیاهان بومی در 
بلورد و با همکاری انجمن پاریز کوه درخت 
داریم.  را  پاریز  بخش  در  کوهستانی  کاری 
رئیس منابع طبیعی در ادامه افزود: اما برای 
کمربند سبز در حریم شهر متولی آن اداره راه 
است و سال گذشته گل گهر مسیر سیرجان 
ما  البته  کرد  کاری  درخت  را  مجموعه  تا 

کارشناسی آن را انجام داده ایم. 
حاشیه  برای  داد:  ادامه  میرشاهی  مهران 
غربی کفه نمک کارشناسان بیابان زدایی از 
بررسی  از  استانداری مراجعه کردند و پس 
بیان کردند که پوشش گیاهی مناسبی دارد. 
رئیس منابع طبیعی افزود: به دلیل شور بودن 
آب هر گیاهی در این منطقه رشد نمی کند، 
فقط باید مواظب باشیم که آن پوشش گیاهی 
از بین نرود. وی در پایان افزود: موضوعی که 
باید در نظر گرفته شود شهروندان در حفظ 
و نگهداری آن کوشش کنند و عوامل برداشت 
گچ و ماسه غیرقانونی در آنجا باعث از بین 

رفتن این پوشش گیاهی می شود. 

سروش نیا، شهردار:
احداث بازارچه محلی سیرجان

مهران میرشاهی، رئیس اداره منابع طبیعی سیرجان:
کمربند سبز حاشیه غربی شهر

در برنامه نیست

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی:
رعایت بهداشت فردی
برای پیشگیری از کرونا

شنبه 12 بهمن 1398، شماره 218 ، سال پنجم

قیمت  و  اقتصادی  نوسانات  رسانی:  اطالع 
معیشت  و  زندگی  اخیر،  سال  دو  در  اجناس 
کرده  روبه رو  چالش هایی  با  را  افراد  از  بسیاری 
افراد  از  بسیاری  که  شده  سبب  امر  این  است. 
خود  درآمد  میزان  به  توجه  با  خانواده ها  و 
برای خود  نتوانند سطح رفاه مطلوب و مناسبی 
شاهد  طوریکه  به  و  کنند  فراهم  فرزندانشان  و 
سمت  به  به سرعت  جامعه  که  هستیم  امر  این 
با  موضوع  این  پیرامون  می رود.  شدن  طبقاتی 
مسعود یاراحمدی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه 

گفت وگویی انجام داده ایم.
باالی تورم چه راهکارهایی را  به نرخ  با توجه 

پیش بینی می کنید؟ 
مدیریت  دولت  می بایست  تورم  نرخ  کنترل  برای 
دوم  نشود،  مواجهه  بودجه  کسری  با  تا  کند  هزینه 
مدیریت شناور نرخ ارز می باشد از طرف بانک مرکزی 
با سیاست کنترل عرضه پول و عملیات بازار باز دنبال 
می شود البته گفتنی است افراط بیش ازحد در کنترل 

تورم باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. 
طرح اقدام ملی مسکن را چگونه می بینید؟ 

و  اقشار ضعیف  اقدام ملی مسکن در حمایت  طرح 
جهت  در  دولت  لذا  است  شده  ریزی  برنامه  متوسط 
واگذار  رایگان  زمین  بایست  می  قیمت ها  کاهش 
هر  متقاضیان  تا  دهد  کاهش  را  ساخت  زمان  و  کند 
و  بپردازند  را  اقساط  بها  اجاره  جای  به  سریعتر  چه 

اینکه  به پرداخت همزمان گرفتار نشوند؛ مسئله دوم 
ولیکن  گردد  فراهم  زیرساخت ها  جهت  برنامه ریزی 
برای  زمین  واگذاری  که  دارم  امر  این  به  اعتقاد  بنده 
بودن  و مسطح  کویری  به  توجه  با  فاقد مسکن  افراد 
در  محدودیت  نبود  و  ایران  جغرافیای  اعظم  بخش 
واگذاری؛ عالوه بر بهبود بازار مسکن و کاهش قیمت 
زمین شاهد نوعی بیابان زدایی خواهیم بود و در ازای 
آن فرزندان نسل آینده از دریافت زمین منع خواهند 
شد و زمین مسکونی والدینشان برخوردار خواهند شد 
و  رفت  خواهد  بین  از  خانواده ها  بین  مکانی  فاصله  و 

آثار پربرکت اجتماعی و انسانی را خواهد داشت. 
چرا نرخ بیکاری ما مثل تورم رقم باالیی دارد و 

چه راهی می توان در پیش گرفت؟
بیکاری ناشی از عدم توجه به اقتصاد مبتنی بر تولید 
اراده  و  تولید  به  باوری  آن  فرهنگی  بخش  که  است 
قوی در این راه نداریم و متاسفانه در سیستم آموزشی 
توانایی های  و  براساس خالقیت  بکارگیری  و  توجه  ما 
و  نشینی  میز  تفکر پشت  و  است  نگرفته  ذاتی شکل 
اما  شده  مرسوم  خانواده  در  شدن  دکتر  تب  جدیدا 
غافل از اینکه کار عار نیست و کار نبض حیات آدمی 
است و اگر بجای حقوق نجومی به مدیران، بیشترین 
کار  فرهنگ  می دادند  کارگران  به  را  مزایا  و  حقوق 
از  کارگر  از  آزمون  بجای  همچنین  و  می شد  زنده 
مهندس  اینکه  بجای  و  می شد  گرفته  آزمون  مدیران 
در  بهبود  و  ارتقا  طراحی،   به  باشد  مدیریت  کارش 
تولید می پرداخت و به پیوست آن مدیران ما مسلط به 

دانش اقتصاد و اهل ریسک پذیری و مسئولیت پذیری 
بعد کالن  در  لذا  داشتیم  تفاوت  خیلی  االن  با  بودند 
از نقش عمده دولت و شبه دولتی ها می باشد  ناشی 
و موضوع دیگر عدم حمایت همه جانبه از تولیدگران  
است و همچنین عدم مدیریت واردات و شکل گرفتن 
نبود  و  داخلی  مصرف  فرهنگ  عدم  اجناس،  سلطان 
ثبات اقتصادی تولید را به چالش و بیکاری روز افزون 

کشیده است. 
نظر شما در خصوص حقوق  و مزایای کارکنان 

در کشور پایین است؟
یکی از دالیل و تفکرات غلط در بین بعضی مسئوالن 
را  حقوق  افزایش  همیشه  دارد  وجود  حال  و  گذشته 
باعث  نگرش  نوع  این  و  می دانند  تورم  افزایش  باعث 
مواجه  چالش  با  کارمندان  و  کارگران  معیشت  شده 
شود در کشوری مثل ایران وقتی صادرات 1۰درصد از 
تولید ناخالص داخلی است یعنی ۹۰ درصد تولیدات 
قشر  درآمد  افزایش  با  و  ندارند  خارجی  تقاضای  ما 
اما در  از تولیدات داخلی حمایت کرد  کارگر می توان 
سیب  گوشت،  قبیل  از  اساسی  کاالهای  مقابل  نقطه 
تا   7۰ رشد  و  می شود  صادر  فرنگی  گوجه  و  زمینی 

از  خبری  می کنند  تجربه  قیمت ها  درصدی   1۰۰
تولید  افزایش مصرف می توان  با  بنابراین  تورم نیست 
ناخالص داخلی را باال برد و این فقط از طریق تعیین 

دستمزدهای منصفانه شکل می گیرد.
چرا شوک ارزی اتفاق می افتد و می بینیم نرخ 

ارز در مدت کوتاه تا سه برابر رشد می کند؟ 
متاسفانه با توجه اتفاقات گذشته و تکرار اشتباهات 
ارجحیت  ناشی  می بینند  آسیب  عادی  مردم  باز 
این است که  امر  واقعیت  اقتصاد می باشد  بر  سیاست 
نرخ رشد نقدینگی در کشور ما بین  ۲5تا۲8 درصد 
ورود  عدم  از  ناشی  و  است  بوده  اخیر  های  سال  در 
نزول خواری  و  داری  بنگاه  و  تولید  به بخش  سرمایه 
بانک ها است لذا بدین منظور می بایست آثار مخرب 
نقدینگی را هر ساله تخلیه شود یعنی اینکه حداقل به 
ارز  قیمت  افزایش  درصد  بین 15- ۲۰  متوسط  طور 
وارداتی  کاالی  قیمت  ماندن  ثابت  با  تا  گیرد  صورت 
ماندن  ثابت  با  و  نشود  وارد  داخلی  تولید  به  ضربه 
)افزایش  ساالنه  تورم  برابر  در  صادراتی  کاالی  قیمت 

هزینه تولید ( باز ضربه به صادر کننده وارد نشود.
مدیریت بازار ارز در شرایط فعلی و سال آتی 

چگونه خواهد بود؟
بانک  در  همتی  دکتر  جناب  عملکرد  به  توجه  با 
مرکزی و تنش های شکل گرفته بین ایران و امریکا 
و مدیریت برگشت ارز صادراتی ثبات حداقلی در بازار 
چرخش  کنترل  بر  مبتنی  که  است  گردیده  حاکم 
بستگی  آینده  در  ارز  بازار  مورد  در  اما  می باشد  ریال 
به متغیرهایی چون کاهش تنش بین ایران و امریکا، 
از  بهره مندی صحیح  و  از صادرات  توسعه  و  حمایت 

توان داخلی دارد.
به مسئله  راجع  ایران  اتمام مهلت  به  توجه  با 

FATF چه باید کرد؟
این  سوی  از  دوره  چهار  تمدید  به  توجه  با  ببینید 
نمایم  عرض  شخصی  نظر  عنوان  به  بین المللی  نهاد 
انجام  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  که 
بخش هایی از این کنواسیون پذیرش کلی را مشروط 
اعالم  نماید  امریکا  به رفع کامل تحریم های ظالمانه 
پول  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  زمان  آن  تا  نماید 

شویی داخلی رفتار می کند. 
پشت  را  اقتصادی  مشکالت  می توان  چگونه 

سر گذاشت؟

اگر پیش نیاز توسعه اقتصادی توسعه فرهنگی شود، 
آن  و  می گیرد  شکل  حوزه  این  در  پیشرفت  و  ثبات 
نیازمند یک برنامه ساده تحت عنوان پذیرش ترجیح 
منافع ملی بر منابع شخصی است که باید در تاروپود 

فکری و رفتاریمان نهادینه گردد.
در پایان صحبت خاصی دارید مطرح بفرمایید؟

همیشه جوابی برای این دو سوال داشته باشیم؛ اول 
اینکه در فضای کسب و کار تالش و پشتکاری آرامش 
را فدای آسایش می کند با چه هدفی و برای چه بوده 
است؟ و سوال دوم اینکه به عنوان ایرانی چه کار مفید 
در  کاری  چه  و  داده ام  انجام  کشور  برای  اثرگذار  و 

آینده انجام خواهم داد؟ 

گفت وگو با مسعود یاراحمدی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه: 

توسعه فرهنگی پیش نیاز توسعه اقتصادی است



بردسیر شهر استعدادهای بالقوه
بردسیر،  افضلی*:  معصومه 
شهرستانی است که ظرفیت های 
الزم برای توسعه را نیز دارد. این 
شهرستان در محلی واقع شده که 
از چهار طرف، محصور کوهستان 
است و از منابع آبی بسیار غنی 
مستعد  اراضی  است.  برخوردار 
بردسیر  در  کشاورزی  جهت 
موجود است. نیروی کار تحصیل 
های  فرصت  دیگر  از  هم  کرده 

ماست. به لحاظ صنعتی هم در وضعیت مناسبی قرار داریم. همه این عوامل 
توسعه دست به دست هم داده اند تا شهرستان بردسیر موقعیت خود را برای 
رسیدن به توسعه پایدار ، مناسب ببینید. اما مشکلی که وجود دارد این است 
که ۹۲ درصد منابع آبی در حوزه کشاورزی هزینه می شود و این در حالی 
است که عدم توسعه سیستم های نوین آبیاری باعث راندمان پایین مصرف در 
این حوزه شده است. در حالی که باید ثروت آب در مسیر به حداکثر رساندن 
راندمان تولید محصوالت کشاورزی و اشتغالزایی به کار گرفته شود. شهرستان 
بردسیر در گذشته قطب کشاورزی و دامداری بوده است. خشکسالی به 

کشاورزی آسیب وارد کرده است. 
شهرستان بردسیر ظرفیت های گردشگری باالیی دارد و این نه تنها مردم 
استان کرمان بلکه اهالی استان هرمزگان هم متوجه خوش آب و هوایی 
بردسیر شده اند. بخش الله زار در شهرستان بردسیر قرار دارد که با داشتن 
حدودا ۳۰۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا دارای طبیعتی بکر و زیباست. همین 
ارتفاع باعث شده که درجه اسانس گل محمدی این منطقه حتی از قمصر 
کاشان هم باالتر باشد. قبل از تحریم های اقتصادی که علیه کشور ما اعمال 
شد شهرستان بردسیر بیشترین صدور اسانس به اروپا را داشت قریب به 
1۹۰۰ هکتار از اراضی بخش الله زار زیر کشت گل محمدی است. 5۰ درصد 
گل های برداشت شده در خود الله زار فرآوری می شود و مازاد آن به دو 
استان اصفهان و فارس ارسال می شود. در مجاورت بخش الله زار روستای 
))بیدخوان(( واقع شده است که بیشترین تولید گردو پس از شهرستان بافت را 
از آن خود کرده است. بیدوئیه که منطقه ای حفاظت شده است و در آن تعداد 
زیادی آهو تحت کنترل و مراقبت می باشد. تماشای گله های آهو نیز چشم هر 
بیننده ای را خیره می کند. در روستای مومن آباد هم که در کیلومتر 7 بردسیر 
قرار دارد، سطح وسیعی از اراضی این منطقه تحت پوشش گیاه ریواس است. 

این گیاه هم استفاده دارویی و هم خوراکی دارد. 
اما متاسفانه علی رغم تمام ظرفیت های موجود در شهرستان استقرار مهمان 
شهر بر بستر آب های زیر زمینی و نفوذ فاضالب به سفره آب های زیر زمینی 
آسیب جدی است. در حال حاضر عالوه براین، یک مشکل دیگر نیز وجود 
دارد آن هم ورود مهمانان افغان به اقتصاد بردسیر است. افغان ها فرصت 
های شغلی اعم از بازار، کشاورزی، دامداری و ... را اشغال کرده اند که امید 
است دست اندرکاران ضمن کاهش حضور اتباع بیگانه به رفع مشکل بیکاری 
شهرستان کمک نمایند. ما زمانی تولید کننده شیر ۳ استان همجوار بودیم اما 
اکنون دامداری ما نیز تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و همین موضوع باعث 
تعطیلی کارخانه پنیر پارس دشتکار بردسیر نیز شده است و نهایتا مقدار شیر 
تولیدی فعلی نیز به شهرهای اطراف ارسال می گردد. یکی دیگر از مشکالتی 
هم که در آینده گریبان مردم و کشاورزی شهرستان را خواهد گرفت مصرف 
آب و آالیندگی های ناشی از کارخانه های فوالد شهرستان می باشد که 
امیدواریم مسئوالن از همین امروز تدابیر الزم را در خصوص کاهش مصرف 

آب و عوارض ناشی از این آالیندگی ها و جذب نیروهای بومی بیندیشند.
*فعال مدنی

یادداشت 3 جــامعه  نسیـم امید

گروه جامعه: مسئولیت پذیری، ایستادگی در 
مقابل ظالمان، عدم سکوت در مقابل فسادهای 
اقتصادی و غیره از آموزه های دین مبین اسالم 
است که نیاز به ترویج و گفتمان سازی دارد. 
» اصالحات مسیری نیست که یک شبه طی 
اتفاقات  دادن  رخ  نیازمند  اصالحات  شود. 
بسیاری است که ممکن است سالیان دراز طول 
بکشد و باید امیدوار باشیم.« این ها بخشی از 
صحبت های ملیحه سادات منصوری، فعال 

مدنی در گفتگو با »نسیم امید« است. 
وی کارشناس ارشد الهیات و معارف دینی و 
است  کرمان  استان  نام  فرهنگیان خوش  از 
که در مدارس استان یزد و کرمان به تدریس 
مشغول به تدریس بوده است. وی فرزند بی بی 
زهرا رضوی از سیرجان و مرحوم سید احمد 

منصوری از اهالی بردسیر است.

 سرکار خانم منصوری، برای نهادینه کردن 
مسئولیت پذیری در جامعه و گسترش فرهنگ 

جامعه مدنی چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
یکی از جلوه های توسعه یافتگی که در جامعه ما 
متاسفانه مورد کم توجهی قرار گرفته است اصل مهم 
مسئولیت پذیری است. این اصلی است که اگر مردم 
آن را به شکل حقیقی پیاده نکنند، خساراتش جبران 
ناپذیر خواهد بود. این خسارات جبران ناپذیر می تواند 
یک جامعه را تا ورشکستگی فرهنگی، اجتماعی، 
همین  در  مردم  ببرد.  پیش  سیاسی  و  اقتصادی 
انتخابات پیش رو فرصت اظهارنظر و مشارکت دارند 
اما پس از این مشارکت نباید به خانه هایشان بروند 
و بنشینند تا چهار سال دیگر  بلکه باید در میدان 
بمانند و مطالبه گری کنند. این اصل مطالبه گری 
یکی از اصول اساسی جامعه مدنی است. ما در اسالم 
فضیلت های بسیاری برای اظهارنظرهای اجتماعی و 
سیاسی، ایستادگی در مقابل ظالمان، عدم سکوت 
... داریم که نمی  در مقابل فسادهای اقتصادی و 
بایست مورد بی توجهی قرار گیرند. بازگشت به اصول 
حقیقی اسالم ناب محمدی و تالش برای اصالح امت 
اسالمی، که شعار حرکت عظیم امام حسین )ع( بود 
یکی از ملزومات امروز جامعه ماست که از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
 در مقوله سیاسی در جامعه شاهد فساد 
اداری، پارتی بازی و رانت خواری هستیم علل 

آن چه است و چه راهکاری ارائه می دهید؟
ساالری  مردم  رکن  اولین  است.  فراوان  ها  علت 
دینی حضور مردم است ما در حاکمیتی تحت نام 
»جمهوری اسالمی« حرکت می کنیم. هر کسی که 
به نوعی تالش بکند به یکی از این دو اصل مهم ضربه 
بزند در حقیقت در خالف ارزش های امام و انقالب 
حرکت کرده است. جمهوریت نظام مرهون تالش ها 
و مجاهدت های مردم است. این مردم نه فقط در 

انتخابات ها بلکه در هر عرصه ای که نظام نیازمند به 
حضور آنان بود به بهترین نحو ممکن حضور داشتند. 
در مجاهدت های بسیار قبل از انقالب، در روزهای 
در  مقدس،  دفاع  سال  هشت  در  انقالب،  سخت 
صحنه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مختلف 
همواره پیروز میدان ها بودند. در مبارزات با تروریست 
های منطقه و دستاوردهای علمی همیشه توانمند 
ظاهر شدند. معتقدم در دولت ها و مجالس مختلف 
متاسفانه برهه هایی از تاریخ وجود دارد که از جیب 
مردم برای آنچه که آنها لیاقتش را داشتند هزینه 

نشد. موارد متعدد اختالس و 
فساد اقتصادی بیانگر همین 
مردم  این  البته  است.  مساله 
را  میدان  بازهم  که  هستند 
خالی نمی کنند و با مشارکت 
بیشتر در مناسبات قدرت در 
ایران، همانند سال های انقالب 

طومار  تحمیلی  جنگ  و 
این مفسدان را در هم 

خواهند پیچید.
 وجود گفتمان و 
جناح های مختلف 

در جامعه چه کمکی به پویایی 
و رشد آن جامعه می کند؟

تک صدایی به منزله فساد است 
در همه جای دنیا از تک صدایی 
پرهیز دارند. قرائت های مختلف 
و روش های مختلف در حوزه 
اجتماعی،  فرهنگی،  های 
سیاسی، اقتصادی و ... می تواند 

نویدبخش روزهایی بهتر باشد. در 
این زمینه استفاده از همه ظرفیت های نیروی انسانی 
قطعا رهایی بخش خواهد بود. باید فضا و فرصتی 
ایجاد شود که فرصت خدمت برای همه آنهایی که 
دل گرو این نظام و انقالب دارند ایجاد شود. این 
عملکردهای  و  نو  رویکردهای  می تواند  مشارکت 
مثبت بسیاری را رقم بزند. نباید با تنگ نظری دایره 
خودی و ناخودی ایجاد کرد و آن را این قدر تنگ 
کرد که خواسته یا ناخواسته دلسوزانی در خارج از 

این دایره قرار گیرند. با مشارکت 
می شود  را  ایران  ایرانیان،  همه 

زیباتر ساخت.
وضعیت اقتصادی جامعه نامناسب است   
راهکار کاهش فشارهای اقتصادی را در چه 

می بینید؟ 
وضعیت اقتصادی فعلی نیازمند حرکت های جدی 

یک  ساکن  به  ابتدا  است. 
اصل بسیار مهم وجود دارد 
و آن هم این است که مبارزه 
با فساد در همه رده ها و با 
ظرفیت  تمامی  از  استفاده 
بایست  می  موجود  های 
صورت پذیرد. این رکن اول و 
شاید بهتر بگویم پیش شرط 
اختاپوس  است.  کشور  رشد 
اگر  قدرت  و  ثروت  مافیای 
ریشه کن نشود، فرصت های 
رشد سوخت خواهند شد.  نکته 
اقتصاد  انزوای  از  جلوگیری  بعد 
کشور است. شاید برخی بخواهند 
روی  بر  دیگری  شمالی  کره  یک 
نقشه جهان بیافزایند اما هوشیاری 
مردم قطعا مانع خواهد شد. مسئوالن 
نیز باید وظیفه خود بدانند که در 
شرایط جنگ اقتصادی فعلی نوک 
پیکان فعلی دستگاه دیپلماسی ماست 
که می بایست حمایت شود. استفاده 
از تمام ظرفیت های داخلی نیز عامل 
دیگریست که می تواند اقتصاد ما را متحول کند. 
نکته مهم این است که شعار مبارزه با خام فروشی 
در معادن و صنایع ما می بایست تبدیل به عمل شود 
که به نظر می رسد در حد شعار باقی مانده است و به 
علت سود سرشاری که برای عده ای دارد ممکن است 
برای همیشه در حد شعار باقی بماند و فروش این 

ارثیه وطن همچنان ادامه یابد.

 در شرایط فعلی در بین نخبگان و برخی از 
مردم یک ناامیدی وجود دارد راهکار شما چه 

است؟
این روزها برخی از دوستانمان ابراز یاس و ناامیدی 
می کنند. اصالحات مسیری نیست که یک شبه طی 
شود. اصالحات نیازمند رخ دادن اتفاقات بسیاری 
است که ممکن است سالیان دراز طول بکشد و 
باید امیدوار باشیم که اگر صد پله باشد ما پله چهل 
هستیم، گاهی هلمان دادند به پایین تر، گاهی دو پله 
را در یک آن طی کردیم. این مسیر مشکالت فراوان 
دارد و باال و پایینی هایی بسیاری دارد. نباید از همین 
پله به عقب برگردیم. 
پیروز  هایی  ملت 
میدان سخت توسعه 
یافتگی شدند که در 
هر شرایطی پایمردی 
پایمردی  این  کردند، 
باید یاس را از بین ببرد 
یک  ناکرده  خدای  و 
یک  یا  و  تفاوتی  بی 
ناامیدی ممکن است 

بحران های بزرگتری در پی داشته باشد.
 خانم منصوری مردم شهرستان سیرجان و 
بردسیر با چه مشکالتی روبرو هستند علت و 

پیشنهاد شما چه است؟
در سیرجان متاسفانه این روزها گالیه های مردم 
از برخی سوءاستفاده ها و پرنفوذها به حد اعالی 
خود رسیده است. واقعا نمی دانیم که چگونه برخی 
می توانند این گونه رفتار کنند. استفاده از نیروهای 
متخصص و متعهد نباید جای خود را به سیاسی 
بدهد. همه  غیر ستادی  و  دایره ستادی  و  کاری 
مردم در این انقالب و تمام دستاوردهای آن شریک 
هستند. این نظام و این انقالب و این کشور ارث پدر 
هیچ کسی نیست. بسیاری از مسایلی که متاسفانه 
امروز می شنویم رنگ و بویی از انقالب اسالمی که 
یک اتفاق بزرگ مردمی بود ندارند. اما مردم باز هم 
اجازه نخواهند داد. من فکر می کنم اتفاقات بزرگی در 

راه خواهد بود.
بردسیر نیز شهرستانی است که سالیان مختلف 
متاسفانه مورد بی مهری های بسیاری قرار گرفته 
است. استفاده از ظرفیت های کشاورزی و صنعتی آن 
بسیار ناچیز بوده است. مردم بردسیر از فریب خوردن 
ها، گله های بسیار دارند از منت های بی خود و 
بی جا گله مندند. از رویکردهای بسته و دایره های 
خودی ناخودی دلخورند. از اینکه بسیاری از ظرفیت 
های نیروی انسانی استفاده نمی شود و هر چهار سال 
یکبار کسی یادشان می کند ناراحتند. بردسیر الزاما 
همه چیز را برای رشد و توسعه دارد و فقط به توجه 
نیازمند است. بردسیر برای رشد و پیشرفت در بحث 

نمایندگی مجلس باید مستقل شود.

ملیحه سادات منصوری، فعال مدنی در گفتگو با نسیم امید:

تک صدایی به منزله فساد است
 بردسیر برای توسعه در بحث نمایندگی مجلس باید مستقل شود
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اختاپـوس مافیای ثـروت و قدرت اگر ریشـه کن نشـود، فرصت 
های رشـد سـوخت خواهند شـد. نکته بعد جلوگیـری از انزوای 
اقتصـاد کشـور اسـت. شـاید برخـی بخواهنـد یک کره شـمالی 
دیگری بر روی نقشـه جهان بیافزایند اما هوشـیاری مردم قطعا 

مانع خواهد شـد. 

همایش  و  نمایشگاه  دومین  رسانی:  اطالع 
بین المللی معدن، صنایع معدنی و زنجیره تامین 
فوالد سیمکس 2۰2۰ با حضور تعدادی از مدیران 
ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کرمان  استان 
مسئوالن استان و شهرستان، مدیران و معاونان 
شرکت های فوالدی کشور و شرکت صنعتی 
و معدنی گل گهر از 5  تا 7 بهمن در پردیس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان برگزار شد. 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با حمایت و حضور 
خود در این نمایشگاه نقش پررنگی در شناساندن 
صنعت سیرجان داشت.گل گهر موفق شد به عنوان 
یکی از پرچمداران صنعت سنگ آهن و فوالد کشور 
با این رویکرد که آخرین دستاوردهای منطقه گل گهر 
تا  را در زمینه تکمیل زنجیره فوالد)از سنگ آهن 
محصول نهایی شمش و میلگرد( داشته است را به 
نمایش بگذارد. این شرکت دستاوردهایی در زمینه 
بومی سازی و مهندسی معکوس قطعات، پروژه هایی 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی نظیر پروژه انتقال آب 
خلیج فارس، پروژه بیمارستان گل گهر و پروژه فاضالب 

را به نمایش گذاشت.
واردات  از  داخلی  توانمندی های  اساس  بر 

ممانعت می کنیم
مدیرکل ساخت داخل وزارت صمت در افتتاحیه 
سیمکس ۲۰۲۰ گفت: اگر بحث تولید و رونق تولید را 
دنبال کنیم دو راهکار داریم که یکی حمایت و حفاظت 
از صنایع و دوم ایجاد انگیزه در جهت کشش بازار یعنی 

کیفیت و بهره وری مدنظر ماست.
افزود: در مجلس  مهندس محمد مهدی هادوی 
قانونی تصویب شد با عنوان حمایت از کاالی ایرانی که 
تقویت این قانون در اردیبهشت ماه امسال به تصویب 
رسید و همزمان وزارت صمت مرکز ساخت داخل را 

راه اندازی کرد تا هم مجری قانون و هم تشویق کننده 
ساخت داخل باشد. وی افزود: در نمایشگاه های استانی 
به دنبال رونق تولید و بهبود بخشی به آن هستیم، بر 
این باورم که ما نیاز به عمق 1۰۰ درصدی ساخت 
خارجی  کشورهای  با  ارتباط  که  چرا  نداریم  داخل 

موجب ارتقای داخلی ما خواهد شد. 
بخش  در  را  رقابت  ها  نمایشگاه  برگزاری  با 

صنعتی استان فعال کنیم
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  دهقان،  دکتر 
استانداری کرمان در این مراسم اظهار کرد: سیرجان 
شهر بزرگ صنعتی است که با برگزاری این نمایشگاه ها 
گام  معدنی  و صنایع  در جهت خودکفایی صنعت 
برگزاری  به  اشاره  با  برداشته می شود. وی  اساسی 
دومین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی و زنجیره 
فوالد در سیرجان افزود: وقتی ساالنه ۳5۰ میلیون 
تن فعالیت معدنی در شهرستان سیرجان صورت می 
گیرد، حجم زیادی از تجهیزات و نیروی متخصص 
نیاز است تا این پروسه عظیم انجام بگیرد لذا ضرورت 
برگزاری چنین نمایشگاه هایی خود را نشان می دهد. 
وی تصریح کرد: توانمندی های شرکت های مختلف 
در حوزه های گوناگون در نمایشگاه به رقابت گذاشته 
می شود و مشتریان در یک فضای باز تجاری و صنعتی 
می توانند بهترین ها را انتخاب کنند. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: برپایی نمایشگاه 
موجب می شود همه شرکت ها ارتقاء پیدا کرده و در 
جهت توسعه و بهسازی قطعات، مواد و خدماتی که به 
جامعه هدف ارائه می دهند، تالش کنند. دکتر دهقان 
با اشاره به اینکه نمایشگاه ها موجبات رشد صنعت هم 
برای تولیدکننده و هم مصرف کننده را فراهم می کند، 
افزود: امیدواریم نمایشگاه های تخصصی در استان 
کرمان بیشتر فعال شود و بتوانیم با برگزاری نمایشگاه 
های خوب، رقابت را در بخش صنعتی استان و کشور 

فعال کنیم.
گل گهر و مس سرچشمه جزو معادن بزرگ 

خاورمیانه هستند 
مدیرعامل شرکت جهان فوالد در این مراسم عنوان 
کرد: شهرستان سیرجان دارای امتیازات ویژه ای  است 
که می تواند مقدمه خوبی برای سرمایه گذاری در این 
منطقه باشد. وی با اشاره به شرکت ملی مس و گل 
گهر گفت: این دو شرکت دارای پتانسیل باالیی در 
صنعت مس و صنعت فوالد است و همچنین دارای 

سرمایه  نیروی انسانی  باالیی است. 
راه اندازی  افزود:  ادامه  در  عباسلو  علی  مهندس 
کرد  وارد  فوالد  عرصه  به  را  ما  فوالد  کارخانه های 
وتوانسته ایم مراحل تولید و فرآوری صنایع را در منطقه 
تجمیع کنیم، یعنی از ماده خام تا محصول نهایی 
در یک منطقه تولید می شود. وی با اشاره به اینکه 
سیرجان منطقه مناسبی برای ساخت و ساز صنایع 
پایین دستی است، تاکید کرد: این دو محصول این 
پتانسیل را دارند که سرمایه ها را با توجه به آماده بودن 
زیرساخت ها به این سمت جذب کنند. مدیرعامل 
جهان فوالد بیان کرد: تا پایان سال طرح انتقال آب 
از بندرعباس به سیرجان عملیاتی می شود و عمال 
مشکلی در زمینه تکمیل زنجیره صنعت در این منطقه 

وجود نخواهد داشت.
هدف بومی سازی قطعات  در گل گهر است

محمد محیاپور، مدیرعامل توسعه آهن و فوالد گل 
گهر با تاکید بر اینکه مهندسی معکوس، بومی سازی 
و ساخت تنها ساخت یک تجهیز خاص نیست بلکه 
ساخت یک فرآیند است، تصریح کرد: به عنوان مثال 
ما توانستیم یک کارخانه کنسانتره را با استفاده از 
باطله های گل گهر با ظرفیت یک میلیون تن راه اندازی 

کنیم که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به اینکه در شرکت جهان فوالد توانستیم 

کارهای توسعه ای را در زمان تحریم ها ادامه دهیم، 
عنوان کرد: تجهیزات از کشورهای اروپایی خریداری و 
در این شرکت مونتاژ شد اما در روز راه اندازی گیربکس 
دچار مشکل شد که در نهایت آن را بومی سازی کرده 
و کارخانه در کمتر از سه ماه به ظرفیت اسمی خود 
 ABB رسید. محیاپور ادامه داد: همچنین نرم افزار
را که یکی از مهمترین نرم افزارهای مورد نیاز در این 
بخش است، یکی از مهندسین خانم بخش عمده این 
نرم افزار را بومی سازی کرده و به اذعان کسانی که 
از آن استفاده کرده اند از نمونه خارجی آن بهتر است. 
محیاپور در پایان تاکید کرد: مهندس مالرحمان به 
عنوان مدیرعامل شرکت گل گهر با رویکرد سیستمی 
و توسعه ای، بسیار مشوق فرآیند بومی سازی در این 

منطقه بوده است.
توجه به اقتصاد سبز مدنظر قرار گیرد 

محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور 
اظهار کرد: امروز کشور ما برای توسعه نیاز به ارتباط 
بین صنعت و دانشگاه هستیم. وی با اشاره به زیر 
ساخت های استان افزود: در حال حاضر تولید فوالد 
در کشور ما حدود ۲4 میلیون تن در سال است و ما 
قادر به توسعه این ظرفیت هستیم و ظرفیت این را 
داریم که تولید فوالد را به 5۰ میلیون تن برسانیم و 
با احتساب این، ضریب اشتغال زایی را به شکل قابل 
توجهی افزایش دهیم. وی نکته دوم این مبحث را 
توجه به اقتصاد سبز دانست وافزود: نزدیک 6۰ سال 
اقتصاد سبز در دنیا ورود کرده است، ولی هنوز این واژه 
به ادبیات صنعت ما وارد نشده است، فرهنگ اقتصاد 
سبز هنوز در صنعت ما باب نشده است. وی با بیان 
اینکه در فناوری های نو جایگاه باالیی در بسیاری از 
رشته ها داریم، تاکید کرد: اینکه در زنجیره تولید به 
قطعه سازی رو آورده ایم قابل ستایش است و توسعه 
هم   R&D واحدهای  و  بنیان  دانش  شرکت های 

می تواند در پیشبرد این اهداف بسیار تاثیرگذار باشد. 
برای عبور از مشکالت نیاز به مدیریت جهادی 

داریم
افتتاحیه  وزیر صمت در مراسم  حسینی، مشاور 
سیمکس ۲۰۲۰ گفت: توجه به بخش خصوصی که از 
جمله سیاست های وزارت صمت است، همچنان مورد 
توجه ما در کشور قرار ندارد. وی افزود: بحث جذب 
نخبگان و مدیریت جوان هم باید در کشور ما مورد 
توجه قرار گیرد تا در جوانان انگیزه ایجاد کنیم و برای 
استفاده از تجربه های نسل های قبلی از آنها به عنوان 
مشاور استفاده کنیم. مشاور وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه وزیر صمت  قصد جذب 5۰۰ 
نخبه را از سراسر کشور دارد، تصریح کرد: دستاوردهای 
ما در حوزه های مختلف به خصوص صنعت فوالد نیاز 
به  سیستم قوی اطالع رسانی دارد و در این راستا نیاز 
به تالش بیشتر روابط عمومی ها و اعتماد بیشتر مدیران 

به بخش روابط عمومی داریم.
گسترش صنایع کوچک در سیرجان

همچنین در روزهای بعدی نمایشگاه دکتر منظری 
توکلی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان و 
دکتر یعقوبی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی از غرفه های 

شرکت معدنی گل گهر بازدید کردند.
مهندس ایمان عتیقی، عضو هیات مدیره گل گهر 
ضمن بازدید از نمایشگاه گفت: بیش از 8۰ شرکت 
خارج از استان در این نمایشگاه حضور داشته اند و 
این نشان دهنده این است که در سیرجان پتانسیل 
قابل توجه ای وجود دارد. وی افزود: آینده شهرستان 
سیرجان با صنایع کوچک گره خورده است که باعث 
اشتغال زایی و تولید سرمایه در بخش های کوچکی 
خواهد شد و شرکت گل گهر یار و کمک سرمایه 

گذاران و کارگاه های کوچک خواهد بود.
عتیقی با تاکید بر اینکه اصول بخش اقتصاد مذاکره 

است، گفت: هنگامی در کاری موفق خواهیم شد 
باید مذاکره انجام شود و مذاکره هم در همین غرفه 
ها ایجاد می شود. وقتی همه صنایع را در یک نقطه 
متمرکز می کنیم و ارتباطات صنعتی، ارتباط گفتاری 
و توافقات بیشتری را ایجاد می کند و باعث بوجود 

آمدن تفاهمات و توافقات  بهتر و بیشتری می شود.
برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه  برگزاری  نمایشگاه  این  فعالیتی  دیگر 
آموزشی«صنایع معدنی و توسعه پایدار« با حضور امین 
شول سیرجانی روزنامه نگار و تسهیل گر مسئولیت 
اجتماعی شرکتی و کارگاه آموزشی » کمپین رسانه 
ای برای بنگاه های معدنی« با حضور دکتر علیرضا 
ویژه  ارتباطات  علوم  و دکتری  نگار  روزنامه  کتابدار 
اصحاب رسانه استان کرمان و سیرجان در حاشیه 

دومین نمایشگاه سیمکس برگزار شد.
غرفه های  شامل  غرفه  حدود 1۰۰  است  گفتنی 
شرکت های معدنی و صنعتی منطقه گل گهر و تعدادی 
از تولیدکنندگان داخلی و خارجی از جمله گروه فوالد 
مبارکه، فوالد هرمزگان، توکا فوالد، فوالد سنگ مبارکه، 
شرکت  و   MMTE مثل  فوالد سازی  شرکت های 
شکوفا  صنعت  پویا، شرکت ملی صنایع مس ایران، 
تامین کنندگان داخلی و خارجی، نمایندگان ایرانی 
برندهایی از کشورهای ترکیه، هندوستان، سوئد، آلمان، 

نروژ و چین در این نمایشگاه حضور داشتند.
دور اول نمایشگاه سیمکس، سال گذشته با حضور 
اما امسال  شرکت های معتبر در کرمان برگزار شد 
حضور  با  و  گل گهر  منطقه  شرکت های  دعوت  به 
نمایشگاه  صنعتی،  و  معدنی  بزرگ  شرکت های 
صددرصد تخصصی در حوزه صنعت فوالد برپا شد تا 
هم پتانسیل های شهرستان سیرجان در زمینه معدن و 
صنعت نشان داده شود و هم استان کرمان به عنوان 

قطب صنعت فوالد کشور معرفی گردد.

در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی معدن، صنایع معدنی و زنجیره تامین فوالد سیمکس 2۰2۰ ارائه شد: 

نمایش آخرین دستاوردهای گل گهر در زمینه تکمیل زنجیره فوالد 



سالمت4 یادداشت

شناسایی زودرس
 سرطان سینه با غربالگری 

عبارت  سرطان  غربالگری  نسب*:  رضوی  علی  سید  دکتر 
جهت  پزشکی  بررسی های  از  مجموعه ای  از  است 
تشخیص زود هنگام سرطان قبل از ظهور عالئم بیماری 
و هدف اصلی انجام غربالگری این است که سرطان را 
در مراحل اولیه یعنی زمانی که هیچ عالئم و نشانه ای 
تر  بخش  نتیجه  درمان  روند  تا  شود  شناسایی  ندارد 

شود و میزان عمر فرد افزایش یابد.
یک  به  را  غربالگری  تست های  انجام  پزشک  که  هنگامی   
مبتالبه  فرد  که  نیست  معنا  این  به  می کند  پیشنهاد  فرد 
و  بوده  سرطان  به  ابتال  معرض  در  فرد  بلکه  است  سرطان 
هدف غربالگری شناسایی زودرس سرطان در مراحل اولیه و 
افزایش شانس درمان می باشد بسیاری از افرادی که زندگی 
خود را در اثر سرطان از دست می دهد را می توان از طریق 
سرطان  غربالگری  رو  این  از  داد  نجات  زودهنگام  تشخیص 

بسیار حیاتی می باشد. 
غربالگری  شیوه  عنوان  به  ماموگرافی  از  روتین  استفاده 
سرطان پستان مرگ ومیر ناشی از این سرطان را ۲5 درصد 
غربالگری وجود  درباره سن  نظر  اختالف  است.  داده  کاهش 
با  غربالگری  ها  خانم  می شود  توصیه  کلی  طور  به  اما  دارد. 
معاینه  با  همراه  باال  به  سال   4۰ سن  از  سالیانه  ماموگرافی 
بالینی سالیانه و همچنین آگاهی از وضعیت پستان ها)معاینه 

توسط خود فرد به صورت ماهیانه( را شروع کنند. 
دلیل  به  پستان  سرطان  به  آنان  ابتالی  احتمال  که  زنانی 
سابقه خانوادگی، سابقه ژنتیک و یا دالیل دیگر مثل سابقه 
دریافت  یا  و   تخمدان ها  یا  رحم  گوارش،  دستگاه  سرطان 
اشعه بیشتر می باشد. بایستی طبق نظر پزشک متخصص از 
سنین پایین تری جهت انجام غربالگری سرطان پستان اقدام 
نماید و در سنین پایین تر گاهی نیاز است از MRI به جای 

ماموگرافی جهت یافتن توده های پستانی استفاده نمود.
سرطان  خطر  درصدی   1۲ شیوع  به  توجه  با  رو  این  از   
مراحل  به  مبتالیان  در  باال  ومیر  مرگ  و  زنان  در  پستان 
پیشرفته این بیماری و از طرفی درمان های موفق با رویکرد 
جراحی و در مراحل اولیه سرطان پستان الزم است خانم ها 

توجه ویژه ای به غربالگری این بیماری داشته باشند. 
*رزیدنت جراحی عمومی

 نسیـم امید

گروه سالمت: سرطان سینه شایع ترین 
سرطان زنان است که در سراسر دنیا هر 
سال تعداد زیادی از بانوان به آن مبتال 
می شوند این سرطان گرچه در صورت 
زیادی  به موقع مشکالت  عدم درمان 
را برای بیمار و خانواده او ایجاد می کند 
اما در صورت تشخیص زودرس و اقدام 
سریع به خوبی قابل درمان است. مراکز 
ابتال به سرطان  افزایش آمار  از  علمی 
پستان خبر می دهند. استرس یکی از 
عوامل بسیار موثر در تضعیف سیستم 
است.  سرطان  به  ابتال  و  بدن  ایمنی 
استفاده از مواد نگه دارنده در غذاها، 
ترکیبات بنزین در هوا و مصرف سیگار 
و قلیان به عنوان عوامل تاثیرگذار در 
تضعیف سیستم ایمنی و ابتالی افراد را 

به سرطان دانست.
با  مبارزه  »پویش  بهمن  اول  هفته 
سرطان« نامگذاری شده است. با توجه 
دکتر  خانم  با  گفتگویی  مهم  این  به 
و  زنان  متخصص  پور،  نادری  فاطمه 

زایمان انجام داده ایم.

سرطان  افزایش  دالیل  دکتر  خانم   
پستان در بانوان چی هست؟

دلیل  به  بشري  جوامع  امروزي  زندگی 
پیچیدگی های ناشی از پیشرفت تکنولوژي و 
مدرنیته سبب شده تا خطر ابتال به بیماري 
هاي غیرواگیر مثل سرطان افزایش پیدا کند. 
ازجمله این تغییرات؛ تغذیه نامناسب، کم 
تحرکی، چاقی و آلودگی ها و عوامل زیست 
محیطی می باشد. به همین  دلیل این بیماری 
رشد روزافزونی در همه کشورهاي دنیا و از 
جمله کشور ما داشته است. افزایش امید به 
زندگی و افزایش جمعیت میانسال و سالمند 
نیز به دلیل افزایش طول مدت مواجهه با 
عوامل خطر فوق بر موارد ابتال به سرطان 
اقدامات  از  یکی  خوشبختانه  است.  افزوده 
مهم نظام سالمت کشور، ایجاد نظام ثبت 
سرطان می باشد که در نوع خود کم نظیر 
و ستودنی است. بیماری های پستان از جمله 
بیماری های  شایع ترین  از  پستان  سرطان 
زنان است و سرطان پستان به عنوان یکی 

از علل شایع و مهم مرگ ومیر زنان در کشور 
ما است لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و 
سبب خسارات فردي، خانوادگی و اجتماعی 

و اقتصادی  وسیعی می شود. 
 با توجه به شرایط امروزی و همه این 

مسائل باید چه کارهای انجام داد؟
اصال  می کنم،  صحبت  بیماران  با  زمانی 
شایع  بیماری های  غربالگری  و  چکاب  به 
اطالعات  اصال  گاها  و  نمی دهند  اهمیت 
دقیقی از آن ندارند و یا همان چکاپی که 
برای قند و چربی خون انجام می دهند را 
چکاپ قلمداد می کنند. بنابراین باید به مردم 
بحث  غربالگری آموزش داده شود. بیماریابی 
و یا غربالگري به معنی انجام تست غربالگري 
در جمعیت بدون عالمت بوده و هدف آن 
شناسایی افراد قبل از بروز بیماري و یا افرادي 

با نشانه های مشکوک بیماري می باشد. 
سوم  یک  شده،  انجام  برآوردهاي  طبق 
به  درمان  و  زودرس  کشف  با  ها  سرطان 
موقع به طور کامل معالجه می شوند. با یک 
قابل  تعداد  سرطان،  کنترل  جامع  برنامه 
توجهی از بیماران می توانند معالجه شوند و 
یا عمر طوالنی تر پیدا کنند، درحالی که بدون 
تشخیص زودرس هزینه هاي درمانی افزایش 
یافته، منابع به طور موثر مصرف می شوند یا 
به عبارتی هرز می روند و در نتیجه نیاز به 
افزایش می یابد. در حال  خدمات حمایتی 
آن ها  غربالگري  که  سرطان هایی  حاضر 
می تواند قویاً سبب کاهش مرگ ومیر زنان 
سرویکس)دهانه  پستان،  از؛  عبارتند  شود 

رحم(. 
 از چه سنی باید برای غربالگری اقدام 

شود؟
در غربالگری گروه سنی هدف خانم های 
۲۰ تا 6۹ سال است. نحوه انجام غربالگری 
ابتدا هرماه توسط شخص انجام می شود، هر 
سال توسط پزشک یا شخص آموزش دیده 
بهداشتی  و از 4۰ سالگی  یک ماموگرافی 
به  مشکل،  نبود  صورت  در  و  انجام  پایه 
فاصله هر دو سال تکرار می شود. در صورت 
وجود خطر، ماموگرافی ساالنه بایستی تکرار 
شود، اما در صورت ابتالي یکی از نزدیکان 
درجه یک خانواده به سرطان پستان، انجام 

توصیه می شود  زودتر  ماموگرافی  5 سال 
اقوام،   در  ابتال  که  صورتی  در  خصوصاً 
بایستی از سنین پایین تر شروع شود. پس 
از 6۹ سالگی نیازي به غربالگري نیست زیرا 
در سنین باال رشد تومور بسیار کند است و 

تفاوتی در بقایاي عمر بین توده هایی که با 
داده می شود  خودآزمائی پستان تشخیص 
تشخیص  ماموگرافی  با  که  هائی  توده  و 
در  ماموگرافی  ندارد.  وجود  می شود  داده 
سنین 4۰ تا 6۹ سال با کاهش واضحی در 
مرگ ومیر زنان بدلیل سرطان پستان همراه 
از  سنی  گروه  این  پیگیري  بنابراین  است. 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سنین زیر 
4۰ سال روش ترجیحی بررسی پستان در 
صورت شک بالینی، سونوگرافی است. زنان 
در سنین قبل از یائسگی بهتر است پستان 
هاي خود را هر ماه 7 تا 1۰روز پس از شروع 
دوره قاعدگی معاینه کنند. در زنان یائسه 
انتخاب یک تاریخ مشخص، روش مفیدي 
ماهیانه  انجام  زمان  آوردن  بخاطر  براي 
باید  زنان  به  می باشد.  پستان  خودآزمائی 
آموزش داد که هر گونه اختالل یا تغییر را 
به پزشک خود گزارش دهند را انجام بدهند. 
افرادی که سابقه بیماری در اقوام درجه یک 
دارند ماموگرافی را در سن ۳5 سال انجام 

بدهند. .
افرادی  چه  خطر  معرض  در  بانوان   

هستند؟
قاعدگی  شروع  سال،  باالی 5۰  سن  افراد 
دختران قبل 1۲ سال، اولین بارداری باالی 

۳۰ سال، افرادی که سرطان پستان در یکی 
از پستان های خود داشته است، افزایش وزن 
دخانیات،  و  الکل  مصرف  یائسگی،  از  بعد 
افرادی که پستان های بزرگ دارند، فعالیت 

شغلی در شیفت شب و چاقی و....
چی  بیماری  این  تشخیص  عالئم   

هست؟
عالئم شایع بیماری های پستان؛ ابتدا درد 
پستان، درد زنگ خطر بسیاري از بیماری ها 
است  گاهی درد، خود به عنوان یک بیماري 
باعث مراجعه بیمار به پزشک می شود اما 
واقعیت این است که در بسیاري از موارد، درد 
تنها یک نشانه از وجود اختالل در عملکرد 
اعضا یا سلول بدن می باشد. به هر حال آنچه 
الزام است مورد توجه قرار گیرد این است که 
گاهی درد به خاطر تغییرات طبیعی در بدن 

رخ می دهد و الزاماً نشانه بیماري نیست.
دوم ترشح از نوک پستان با وجود آنکه نسبتاً 
است  موارد خوش خیم  اغلب  در  و  شایع 
باعث ایجاد اضطراب و ترس از سرطان در 
بین زنان می شود. در بیش از نیمی از زنان، 
با فشار به نوک پستان، ترشحاتی از مجاري 
خارج می شود. با وجود اینکه بسیاري از زنان 

مبتال به ترشح پستان دچار سرطان نیستند، 
با  پستان  سرطان  همراهی  احتمال  ولی 
این ترشحات، ارزیابی دقیق این بیماران را 

ضروري می سازد. 
سومین مورد؛ توده های پستانی از دیرباز به 
عنوان یک عالمت مهم انواع بیماري هاي 
خیم  خوش  هاي  بیماري  از  اعم  پستان 
کشف  شده اند.  شناخته  پستان  سرطان  و 
مهم ترین  از  می تواند  پستان  در  توده  یک 
رخدادهاي ایجاد کننده اضطراب در زندگی 
یک زن باشد. بنابراین شناخت انواع توده های 
پستان و ماهیت آن ها و چگونگی برخورد 
با آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
توده های سرطانی معموال بدون درد هستند؛ 
قوام سفت دارند و در هنگام لمس حاشیه 
سیکل  تغییرات  با  و  است.  نامنظم  آن ها 
قاعدگی اندازه آن ها تغییر نمی کند ممکن 
است به بافت های اطراف یا پوست چسبیده 
باشند و به راحتی جابجا شوند. البته توده های 
سرطانی می توانند دردناک نیز باشند و حدود 
صاف گرد داشته باشند. بنابراین الزم است 
در صورت بروز هر توده جدید یا هر تغییری 
در پستان )چه دردناک چه غیر دردناک( به 

پزشک مراجعه شود.
سایر عالئم سرطان پستان عبارتند از تغییرات 
پوستی به صورت فرورفتگی قسمت از پوست 
پوست  از  قسمتی  یا  تمام  ضخیم شدگی 
پستان )نمایی شبیه پوست پرتقال(، قرمزی، 
گرمی و تورم حتی هنگامی که توده ای لمس 
نشود)شبیه عفونت پستان(، خارش پوست 
پستان که با پماد و درمان داروئی رفع نگردد. 
تغییرات نوک پستان که به تدریج یا ناگهانی 
ایجاد شده است و در سال های قبل وجود 
نداشته است، خروج ترشحات از نوک پستان 
) بخصوص وقتی که فقط از یک مجرا خارج 
گردد، خونی باشد، و خود به خود بدون فشار 
خارج گردد( خارش، پوسته پوسته و زخم 
)غدد  توده  وجود  پستان ها،  نوک  شدگی 
قاعده  یا  بغل  زیر  در  شده  بزرگ  لنفاوی( 
گردن حتی در صورتیکه در پستان توده ای 
لمس نگردد این عالمت ها می توانند نشان 

دهنده سرایت به این نواحی باشند. 
 با توجه به افزایش ابتال به سرطان 
برای  ها  خانم  به  شما  توصیه  سینه 
چه  بیماری  این  هنگام  زود  تشخیص 

است؟
بهترین راه برای تشخیص زود هنگام سرطان 
پستان در خانم ها معاینه کردن خودشان به 
طور منظم و حداقل ماهی یکبار است که 
می توانند روش صحیح آن را با مراجعه به 
پزشکان و مراکز بهداشتی درمانی آموزش 
ببینند. همانطور که قبال گفتم افرادی که 
این کار را به صورت معتبر انجام می دهند 
می توانند اکثر تغییرات جدید را در پستان ها 
متوجه شوند بخصوص بیمارانی که سابقه 
یا سایر سرطان ها  پستان  به سرطان  ابتال 
را در افراد فامیل به ویژه فامیل درجه یک 
)پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند( و درجه دوم 
را داشته اند باید دقت بیشتری داشته باشند.

خالصه شده در واقع بهترین راه تشخیص 
زودهنگام سرطان یکی انجام معاینات منظم 
توسط خود فرد و دیگری مراجعه به پزشک 
در صورت بروز هرگونه عالمت مشکوک است 
سپس بسته به صالحدید پزشک سونوگرافی 
یا ماموگرافی یا نمونه برداری و ارجاع  انجام 

می شود.

گفت وگو با دکتر نادری پور، متخصص زنان پیرامون سرطان پستان به مناسبت »هفته مبارزه با سرطان«:

بهترین راه تشخیص سرطان سینه معاینه منظم است 
 »استرس« از عوامل مهم ابتال به سرطان است
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اصـال  می کنـم،  بیمـاران صحبـت  بـا  زمانـی 
بیماری هـای شـایع  بـه چـکاپ و غربالگـری 
اهمیـت نمی دهنـد و گاها اصال اطالعـات دقیقی 
از آن ندارنـد و یـا همـان آزمایشـی کـه بـرای 
قنـد و چربـی خـون انجـام می دهنـد را چـکاپ 
قلمـداد می کننـد. بنابراین بایـد به مـردم بحث  

غربالگـری آمـوزش داده شـود. 



سرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان:
کشف ۲7۰۰ عدد مواد محترقه غیرمجاز 

 گروه حوادث: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان  از کشف 27۰۰  عدد 
مواد محترقه در از دو واحد صنفی در هفته گذشته خبرداد.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبرگفت: ماموران نیروی انتظامی 
در طرح برخورد با کالی قاچاق و ممنوعه در بازرسی از چند واحد صنفی 
حدود ۲7۰۰ عدد ترقه و انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف کردند. وی در 
ادامه افزود: در این زمینه پرونده تشکیل، متصدیان این واحد صنفی دستگیر و 
به مرجع قضایی معرفی شدند. این مقام قضایی با اشاره به برخورد با واحدهای 
متخلف گفت: با توجه به آسیب هایی که مواد محترقه برای سالمت و امنیت 
جامعه به همراه دارد، مأموران پلیس شهرستان با اجرای طرح های ویژه با تمام 
توزیع کنندگان و استفاده کنندگان مواد محترقه غیرمجاز برخورد قانونی و قاطع 

به عمل می آورند.
مجوز نگهداری سالح شکاری مجوزحمل نیست

گروه خبر: طبق قانون جدید افرادی که اسلحه شکاری مجوز دار دارند، مجاز 
به حمل و همراه داشتن این سالح در خودرو و یا وسیله حمل دیگر نیستند، 

مگر اینکه پروانه شکار داشته باشند. 
علی اکبر رسولیان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان پیرامون حمل سالح 
شکاری بیان کرد: این طرح مطرح شده است که افرادی که مجوز سالح 
شکاری دارند مثل قبل اجازه حمل آن را به راحتی ندارند و مگر اینکه پروانه 
شکار داشته باشند. وی در ادامه بیان کرد: این طرح هنوز ابالغ نشده و به 

محض اینکه ابالغ شود جزئیات آن را اطالع رسانی می کنیم.
کشف ۲۰۰ لیتر 

مشروبات الکلی در منزل مسکونی
گروه حوادث: کارگاه تولید مشروبات الکلی دست ساز در اجرای طرح ارتقاء 
امنیت اجتماعی توسط ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان سیرجان 

شناسایی و منهدم شد.
محسن نیک ورز با اعالم این خبر گفت: ۲۰۰ لیتر مشروب الکلی دست ساز از 
این کارگاه در روستای محمودآباد در یک منزل مسکونی کشف و ضبط شد. 
وی در ادامه افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از کشف مشروبات دو نفر 
را در این رابطه دستگیر کردند. این مقام قضایی در پایان گفت: مشروب الکلی 
عامل بسیاری از معضالت اجتماعی و جرائم از جمله نزاع درگیری و حتی 
قتل می باشد و قطعا برخورد دادسرا با این متهمان شدید و قاطع خواهد بود.

کشف شش کیلوگرم حشیش 
گروه حوادث: فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان از کشف شش کیلوگرم 

حشیش و دستگیري یک قاچاقچي در هفته گذشته خبر داد .
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، با اعالم این خبر گفت: ماموران مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان در راستاي اجراي طرح شناسایي و انهدام شبکه هاي قاچاق 
مواد مخدر و مبارزه بي امان با سوداگران مرگ هنگام کنترل خودروهاي به 
یک دستگاه خودرو پژو 4۰5 مشکوک شده و آنها را متوقف کردند .وي تصریح 
کرد: در بازرسي از این خودرو، 6 کیلوگرم حشیش که به طرز ماهرانه ای در این 
خودرو جاسازي شده بود، کشف و متهمان دستگیر و تحویل مقامان قضایی 
داده شدند. همچنین فرمانده انتظامی سیرجان از کشف ۲۰ کیلوگرم تریاک از 
سوی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در یکی از محورهای مواصالتی این 
شهرستان خبر داد، و گفت: ماموران پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک 
و پس از بازرسی از این خودروها ۲۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند. در همین 

رابطه پژو 4۰5 توقیف و دو نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
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فیروزآبادی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی:
برگزاری دوره آموزش

مبانی فرماندهی عملیات آتش نشانی

و خدمات  نشانی  گروه خبر: مدیرعامل سازمان آتش 
ایمنی شهرداری سیرجان از برگزاری دوره اصول و مبانی 
فرماندهی عملیات آتش نشانی در این شهرستان خبر 

داد.
ارتباطات شهرداری سیرجان،  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
این  این مطلب گفت:  بیان  با  آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی 
دوره آموزشی با هدف ارتقای کیفیت عملکرد و توانمندی آتش 
نشانان و افزایش توان علمی، عملیاتی و دانش تخصصی مدیران، 
مشارکت  با  و  نشانی  آتش  کارشناسان  و  عملیاتی  فرماندهان 
شرکت گهرنشاط و همکاری جهاد دانشگاهی سیرجان در محل 

سالن مهر شهرداری سیرجان برگزار می شود.
وی با تاکید بر فراگیری آموزش های نوین برای اطفای حریق 
افزود: با توجه به گسترش شهرنشینی، توسعه سریع تکنولوژی، 
بلند مرتبه سازی ها، بافت ناهمگون و متراکم شهری و بروز 
آتش  فرماندهی  و  هدایت  بزرگ،  آتش سوزی های  و  حوادث 
نشانان با روش های سنتی و غیر اصولی را امری غیر ممکن 

است. 
ایمنی شهرداری  و خدمات  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
ماه  بهمن   1۲ شنبه  روز  از  دوره  این  کرد:  تشریح  سیرجان 
جاری طی دو دوره 4 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 استراتژی 
و تاکتیک های عملیاتی، نحوه مقابله با حوادث مواد شیمیایی 

برگزار می شود.
آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی با تاکید بر ارایه آموزش های 
نوین به آتش نشان، نحوه مقابله با انبارهای بزرگ نفتی، عملیات 
آبرسانی، فرماندهی در حوادث جاده ای و انواع روش ها و طرح 
های عملیاتی را از سرفصل های مهم این دوره آموزشی بیان 
کرد و گفت: نبود مسوول و یا فرمانده باتجربه و مجهز به دانش 
روز، باعث وارد آوردن خسارات جانی و مالی غیرقابل جبرانی 
در حوادث آتش نشانی خواهد شد. وی تصریح کرد: متقاضیان 
برای شرکت در این دوره می توانند با مراجعه به واحد آموزش و 
پیشگیری سازمان آتش نشانی و یا با شماره تلفن 4۲۳۰۰۹8۳ 

تماس حاصل نمایند.

شهــر

گروه حوادث: متادون به عنوان یکی 
شناخته  اعتیاد  ترک  داروهای  از 
این  خود  است  ممکن  که  می شود 
به آن  و فرد  دارو سوءمصرف گردد 
اعتیاد پیدا کند. این در حالیست که 
اطالعي  دارو  این  کنندگان  مصرف 
ناشي  عوارض  و  مصرف  میزان  از 
بی اطالع  آن  رویه  بي  استفاده  از 
باعث  موارد  این گونه  و  هستند 
و  دارد  افراد  برای  عوارضی  بروز 
می شوند.  آن ها  کودکان  برای  حتی 
مجازی  فضای  و  رسانه ها  در  بارها 
و  شدن  مسموم  بر  مبنی  خبرهای 
اشتباه  اثر مصرف  در  فوت کودکان 

متادون منتشر می شود.
 مصرف  ناگهانی و طوالنی مدت 

متادون باعث سنکوپ می شود

دکتر امین ایران نژاد، متخصص داخلی 
متادون  افزود:  متادون  مصرف  پیرامون 
به  که  افرادی  برای  که  است  دارویی 
مواد مخدر اعتیاد دارند، تجویز می شود 
و زمانی که کسی تحت نظر پزشک و در 
قرار  متادون  با  بیمارستان تحت درمان 
معینی  و  شده  حساب  مقدار  می گیرد، 
دارو  و دوز  دارو دریافت می کند  این  از 
به صورت اصولی وبه مرور زمان کاهش 
می یابد تا زمانی که فرد کامل به بهبودی 
صورت  به  فردی  که  زمانی  اما  برسد، 
خودسرانه شروع به مصرف متادون کند، 
ممکن است بعد از ترک مواد مخدر، به 
دلیل مصرف بیش از حد و غیر اصولی به 

متادون معتاد شود.
وی در ادامه بیان کرد: مصرف  ناگهانی 
و طوالنی مدت متادون عوارض مختلفی 
بر بسیاری از سیستم های بدن دارد که 

اهم آنها مثل؛ سیستم قلبی وعروقی که 
باعث کاهش ضربان قلب، ایست قلبی، 
به هم ریختن ریتم قلبی، نارسایی قلبی، 
تغییرات در نوار قلب، ورم اندام ها، افت 
سیستم  در  شود.  سنکوپ  و  فشارخون 
تنفسی عوارضی مانند، ادم ریه )تجمع 
آب در ریه(،کاهش تعداد تنفس و توقف 

تنفس شود.
گیجی،  داد:  ادامه  متخصص  این   
بی قراری، عدم آگاهی به زمان و مکان، 
بی خوابی،  سردرد،  توهم،  سرخوشی، 
تشنج نیز  از عوارض این دارو بر سیستم 
اعصاب مرکزی است. همچنین بیماری 
تعریق،کهیرخونریزی  پوستی،  های 
در  و  پوستی  جوش  خارش،  دهنده، 
سیستم گوارشی: دردشکم، بی اشتهایی، 
یبوست، التهاب زبان، تهوع، کرامپ معده 

و خشکی چشم می شود. 
دکتر ایران نژاد اضافه کرد: از دیگر عالئم 
تاثیر بر سیستم غدد داخلی؛ عدم  آن  
خانم ها،کاهش  در  ماهیانه  عادت  وقوع 
میل جنسی، افزایش وزن،کاهش منیزیم 
و پتاسیم خون و مشکالت سیستم خون؛ 
برگشت پذیر  که  پالکت  تعداد  کاهش 
است، سیستم ادراری تناسلی، در ضعف 

عمومی  در سیستم عضالنی می شود. 
 فروش متادون به جز کلینیک 

های مجوزدار جرم است
دارو  و  غذا  مدیر  فخریان،  عباس  دکتر 
دانشکده علوم پزشکی در این باره بیان 
کرد: این که بیان می کنند متادون که 

داده  ها  کلینیک  در  اعتیاد  ترک  برای 
می شود  کبد  به  آسیب  باعث  می شود 
با  پزشکان  چون  است  غلط  نگاه  یک 
تجویز  افراد  برای  که  دارویی  به  توجه 
را  الزم  آزمایشات  همیشه  می کنند 
بیان  ادامه  در  وی  می گیرند.  آن ها  از 
به  متادون  از  اعتیاد  درمان  برای  کرد: 
به  یکی  می شود  استفاده  صورت  دو 
صورت سم زدایی و دیگری نگه دارنده 
دوره  یک  در  زدایی  سم  شکل  در  که 
مورد  موارد  جایگزین  متادون  کوتاهی 
مصرف فرد می شود و کم کم از مقدار 
آن کاهش داده می شود تا قطع شود که 

این بهترین روش است.
صورت  به  درمان  اما  داد:  ادامه  وی 
فرد  که  است  این شکل  به  دارنده  نگه 
نظر  تحت  فرد  تشکیل می دهد  پرونده 
بر  اما  می کند  مصرف  به  اقدام  پزشک 
می شود  تنظیم  خاص  اندازه  یک  روی 
را  آن  زمان  مرور  به  می تواند  فرد  و 
اینکه  برای  برخی  اما  کند،  قطع  و  کم 
اقدام می کنند و  بروند  یک سفر کاری 

دارو به آن ها داده می شود با یک کارت 
به  شخصی  مصرف  برای  که  مخصوص 

این مقدار متادون نیاز دارد.
مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی 
و  آسیب  باعث  که  موضوعی  افزود: 
عارضه برای افراد می شود تهیه متادون 
مغازه هاست چون  از طریق  غیرقانونی 
افزودنی  مواد  برای سود خود  افراد  آن 
آسیب  باعث  که  می کنند  اضافه  آن  به 

به فرد می شوند. 
سود  برای  آن ها  اینکه  به  اشاره  با  او 
به  و  قرص خواب آور  بیشتر شکر، آب 
آن اضافه می کنند، گفت: در فرمانداری 
با مواد  کمیسیون شورای فرعی مبارزه 
مخدر تشکیل شده است که به بررسی 
غیرقانونی  داروها  این  که  مناطقی 
رانندگان،  مثل مسیر  فروخته می شود، 

نظارت شود.
دکتر فخریان ادامه داد: اما مشکلی که 
اعالم  جلسات  در  بارها  و  دارد  وجود 
و  غذا  واحد  که  می گویند  ما  به  کردم 
واقعا  کند،  شناسایی  را  افراد  این  دارو 
سخت  بازرس  نیروی  یک  با  ما  برای 
است و به همین دلیل با فرمانداری نامه 
هر  و  داروخانه ها  در  که  کردیم  نگاری 
کجا که دارو فروخته شود جرم است و 

باید برخورد شود. 
مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی 
کلینیک  از  متادون  که  افرادی  گفت: 
آزمایش  آن ها  از  می کنند  دریافت  ها 
و  دارند  بیماری  اگر  گرفته می شود که 
تجویز  آن  به  نیست  سازگار  متادون  با 
بر روی شیشه آن ها  از طرفی  نکنند و 
برچسب های مخصوص زده می شود که 
قابل تشخیص است و با توجه به اینکه 
است یک  برای کودکان خطرناک  دارو 
ریخته  آن  در  دارو  که  ها  قوطی  سری 
می شود که دارای قفل کودک هستند. 

اینکه  بیان  با  فخریان  عباس  دکتر 
کننده  مصرف  افراد  باید  که  موردی 
متادون در نظر بگیرند، افزود: این دارو 
به صورت روزانه تجویز می شود و مورد 
بعدی این که این دارو را از مراکز دارای 
مجوز دانشکده و زیر نظر پزشک تهیه 

کنند.

گفتگو »نسیم امید« با دو کارشناس پیرامون عوارض و افزایش مصرف متادون؛

مسمومیت با متادون کشنده است



 با سالم خدمت ریاست محترم آب روستایی با توجه به قیمت باالی 
امتیاز آب در روستای کران چندین نقطه در مسیر لوله اصلی چندین ماه 

ترکیده است در صورتی زمین های بنیاد آب ندارند.5۲۹1
 پمپ گاز آقای خراسانی 455۰ تومان گاز زدم کارت خوان نداشت 
5۰۰۰ تومان حساب کرد از هر نفر 5۰۰ تومان اضافه می گیرند آیا 

درست است؟؟. 5۲۹1 
 انتخابات وقتی مفهوم پیدا می کند که جناح های مختلف و احزاب 
مختلف نامزد داشته باشند و با هم به رقابت بپردازند. االن که اکثریت 
اصالح طلبان تایید نشدند و فقط اصولگرایان تایید شدند کیا با کیا می 

خواهند رقابت کنند.658۹
 سالم، کوچه بغل مسجد ابوالفضل خیابان خواجو به دلیل انداختن 
لوله فاضالب پر از چاله شده شهرداری خواهشا فکری برای آسفالتش 

بردارد.5۰۳۹
 با سالم به مسئول تعزیرات حکو متی پمپ گاز پلیس راه کارت خوان 
نمی گذارد بقیه پول مردم را به بهانه پول خرد نداربم نمی دهند حق 

مردم چه می شود.؟ 4۹7۰
 جداول وسط خیابان 17 شهریور و ابن سینا هم زشت هستند و هم 
باعث ترافیک می شوند چرا شورای ترافیک این مشکل را حل نمی کند. 

عباسی از کسبه
 از اینکه چراغ راهنما به صورت عدد شد از مسئول راهنمایی تشکر 

داریم. 5۲۹1
 باسالم کاش مسولین خودشون از نزدیک، محور سیرجان به شهربابک 
بفرمایند که  ابتدای جاده دوچاهی، هر دو الین جاده رو مالحظه  تا 
رانندگان بخاطر چاله های آسفالت جاده مجبورند جان خودشون و بقیه 
هموطنان رو به خطر بیاندازن مارپیچ حرکت میکنند تا چاله ها رو رد 

بدن، مسولین محترم شما را بخدا فکری بکنین. با تشکر۳۲6۰
 با سالم، از شهرداری به خاطر آسفالت خیابان ها تشکر می کنیم، 

خواهشاً این خیابان شریعتی را زودتر
درست کنند. ترافیک این خیابان سرریز می شود داخل کوچه های اطراف 

و خیابان های موازی و همه جا
شلوغ می شود.1۹۲۳

 با سالم، وضع مالی بسیاری از مردم خراب است. آنهایی که تمکن مالی 
دارند در ایام نزدیک به نوروز به آن هایی که مشکل دارند کمک کنند، 
راه دوری نمی رود خدا جبران می کند دنیا را اینجوری نبینید، دنیای 

کوچکی است.841۰
 آیا سیرجان مسئول دارد که آسفالت خیابان ها را درست کند؟ اگر 
شهرک ثارا... بخشی از نقشه سیرجان محسوب می شود بی زحمت 

نگاهی بهش بیاندازین!۹۳61
 سالم، آیا برای عبور مرور ماشین های سنگین از داخل شهر بلوار شاهد 
که هر روز باعث تخریب تیرهای برق فشار قوی می شوند فکری کرده اید؟ 
اداره راه ، شهرداری و دیگر ادارات که وابسته به این مسئولیت هستند چرا 
زیر بار اصالح این امر نمی روند؟ چقدر مردم بر اثر بی احتیاطی کشته 
می شوند. عالوه بر این باعث قطعی برق مردم محل هم می شود. واقعا 

خودتان را جای اهالی بلوار شاهد و شهرک آب بگذارید. 71۳7
 چرا جدول گذاری بلوار ساحل واقع در شهرک صدف نیمه تمام رها 
شده است. به خاطر همین مجبوریم ماشین ها را بیرون از خانه پارک 
کنیم که محیط هم روشنایی مناسبی ندارد و امکان به سرقت رفتن 

خودروها و وسایل داخل آن ها وجود دارد. ۲۹۳5

ویژه

بزرگترین خطر، روزی  است که انتخابات تشریفات شود
ایران: دکتر روحانی، رییس جمهوری در حساب کاربری خود در 
توییتر نوشت: بزرگترین خطر برای حاکمیت ملی ما روزی  است 
که انتخابات، تشریفات شود. وی تاکید کرد: »جای دیگری انتصاب 
بفرمایند؛ مردم پای صندوق رأی بروند و فقط تشریفات انتخابات را 
انجام دهند.« رئیس جمهور در توییتی دیگر نوشت: »بیایید به مردم 
اطمینان دهیم که نظام ما با نظام های تک حزبی، کمونیستی و یا 

شاهنشاهی فرق دارد؛ احزاب در این کشور آزاد هستند و نامزدهای همه جناح ها می توانند 
در انتخابات حضور داشته باشند. اعتماد مردم همه سرمایه اجتماعی ماست. کاری نکنید که 

برخی بخاطر بی اعتمادی پای صندوق رأی نروند«.

کارکنان فرمانداری حق جانبداری در انتخابات 
را ندارند 

نسیم امید: بنا بر اطالعات دریافتی، برخی از افراد شاغل در 
مجلس  انتخابات  نامزدهای  برخی  برای  سیرجان  فرمانداری 
فعالیت می کنند. بنا بر متن صریح قانون، کارکنان زیرمجموعه 
حـق  اداری  غیر  حتی  و  اداری  ساعت های  در  کشور  وزارت 
جانبــداری و حمـایت از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی را ندارند و کارکنان 
دیگر دستگاه های اجرایی هم باید به عنوان اشخاص حقیقی و در سـاعت های غیــر اداری 
در تبلیغات و حمایت از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت کنند. استفاده 
از اموال عمومی برای تبلیغات یا حمایت از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی 

به هیچ عنوان نباید انجام شود.

از سخت گیری نفرت زاییده می شود
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای 
به شورای نگهبان در باره رد صالحیت گسترده اصالح طلبان 
تصریح کرد: تفاوت نظر با رهبری کسی را ضد والیت فقیه 
نمی کند؛ زیرا تبعیت از ولی فقیه در عمل است نه در نظر و اصرار 
بر مشابه اندیشی باعث تک بعدی کردن نمایندگان و مردم و 
ایجاد جمود فکری و نهایتاً محروم کردن رهبری و کشور از مشورت اندیشمندان آزاده، 
انقالبی و دلسوز می شود. وی تاکید کرد: تفکر اصالح طلبان در میان مردم طرفداران 
زیادی دارد و نمی توان و نباید آنها را نادیده گرفت. از سخت گیری فقط دلخوری و حتی 

نفرت زاییده می شود.

  8هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رفع 
تصرف شد

ایرنا: هادی سقفی، مسئول حقوقی جهاد کشاورزی سیرجان 
گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده 1۰ قانون حفظ کاربری اراضی 
باغ ها و حسب دستور دادستان سیرجان ساخت  زراعی و 
و سازهای ایجاد شده در سطحی بالغ بر 8 هکتار از اراضی 

که  سیرجان  مرکزی  بخش  توابع  از  بیگی  دیوان  آباد  حسین  روستای  کشاورزی 
بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری یافته بود قلع و قمع شد. وی 
افزود:  این اراضی 55 میلیارد ریال قیمت و ارزش معامله داشتند که عوامل سودجو 
در حریم روستای یادشده اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و دیوار کشی های 

غیر مجاز کرده بودند و با اخذ مجوز از مقام قضایی، این اراضی خلع ید شد.
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نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

5۰۰۰228888۰۰44 
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رأی ملت متَّبع است،
ولو به ضرر خودشان باشد

حسین امین اعال:  اگر نسل جدید می خواهد بداند چطور ما رهبری امام خمینی را 
پذیرفتیم و شاه را سرنگون کردیم متن ذیل را بخواند و بیاندیشد اگر او جای ما بود 
و این سخنان را از یک مرجع تقلید می شنید چه عکس العملی از خود نشان می داد.

سخنان امام خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه در ۳۹سال پیش:
»بشر در اظهارنظر خودش آزاد است.« »اولین چیزی که برای انسان هست، آزادی 

بیان است.«
»مطبوعات در نشر همه  حقایق و واقعیات آزادند.«

»در جمهوری اسالمی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.«
»در حکومت اسالمی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، 
پیش قاضی می رود و قاضی او را احضار می کند و او هم حاضر می شود.« »یکی از 

بنیان های اسالم آزادی است ... بنیاد دیگر اسالم اصل استقالل ملی است.«
»حکومت اسالمی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است.« »اما شکل 
حکومت ما جمهوری است، جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت است.«
»حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری ها و احکام اسالم هم احکام مترقی و 

مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همۀ مظاهر تمدن موافق.«
»عزل مقامات جمهوری اسالمی به دست مردم است. برخالف نظام سلطنتی 
مقامات مادام العمر نیست، طول مسئولیت هر یک از مقامات محدود و موقت است. 
یعنی مقامات ادواری است، هر چند سال عوض می شود. اگر هم هر مقامی یکی از 

شرایطش را از دست داد، ساقط می شود.«
»رژیم ایران به یک نظام دمکراسی  تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه 

می گردد.«
»علما خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می باشند.این 
حکومت در همه  مراتب خود متکی به آرای مردم و تحِت نظارت و ارزیابی و انتقاد 

عمومی خواهد بود.«
»من چنین چیزی نگفته ام که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون 

شغل شان چیز دیگری است. وظیفۀ روحانیون ارشاد دولت ها است.«
»حکومت اسالمی بر حقوِق بشر و مالحظه  آن است. هیچ سازمانی و حکومتی 
به اندازه  اسالم مالحظه  حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به  تمام معنا 
در حکومت اسالمی است، شخص اّول حکومت اسالمی با آخرین فرد مساوی 

است در امور.«
»اسالم، هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند. حّقی را از هیچ کس 
نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه 

پیدا کنند که حّق آزادی را به اسم آزادی از آن ها سلب کند.«
»دولت استبدادی را نمی توان حکومت اسالمی خواند... رژیم اسالمی با استبداد 

جمع نمی شود.«
»ما حکومتی را می خواهیم که برای اینکه یک دسته می گویند مرگ بر فالن کس، 

آن ها را نکشند.«
»تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسالمی می توانند به کلیه فرائض مذهبی 
خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسالمی موظف است از حقوق آن ها به بهترین 

وجه دفاع کند.«
»جامعۀ آیندۀ ما جامعۀ آزادی خواهد بود. همۀ نهادهای فشار و اختناق و همچنین 

استثمار از میان خواهد رفت.«
»ما یک حاکمی می خواهیم که توی مسجد وقتی آمد نشست بیایند دورش بنشینند 

و با او صحبت کنند و اشکال هایشان را بگویند. نه اینکه از سایه او هم بترسند.«
»زن ها در حکومِت اسالمی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسالم زن را از 
اسارت مردها بیرون آورد و آن ها را هم ردیف مردها قرار داده است، تبلیغاتی که 
علیه ما می شود برای انحراف مردم است. اسالم همۀ حقوق و امور بشر را تضمین 

کرده است.«
رأی ملت متَّبع است، ولو به ضرر خودشان باشد.

ستون آخــر

کمک رسانی به سیل زدگان جنوب استان کرمان )توسط دکتر جواد عباسلو و تیم همراه(


