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ملیحه سادات منصوری، 
کاندیدای  انتخابات مجلس:
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برای همه

 سیرجان و بردسیر برای توسعه در بحث 
نمایندگی مجلس باید مستقل شوند

شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  ماراتن   : خبر  گروه 
قانونی  تبلیغات  مرحله  وارد  قبل  هفته  شنبه  پنج  از  اسالمی 
این  در  خود  فعالیت  کاندیداها  تبلیغاتی  ستادهای  و  شده 

به  شدن  نزدیک  با  قبلی  روال  طبق  و  کرده اند  آغاز  را  زمینه 
زمان انتخابات شور انتخاباتی پررنگ تر هم می شود. مکان هایی 
نظر  در  کاندیداها  محیطی  تبلیغات  برای  شهرداری ها  توسط 

گرفته است و ستادهای انتخاباتی با نصب پوسترهای تبلیغاتی 
کاندیداها باعث ایجاد شور انتخاباتی در شهرستان شده است. 

با شروع تبلیغات انتخاباتی مجلس در شهر ...
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پیمان افصحی، دبیر حزب اعتماد ملی استان کرمان:
منصوری نامزد مورد حمایت ماست

ایشان تنها گزینه ای است که حداقل های اصالح طلبی را دارد
گروه خبر: با انتشار اسامی 
صالحیت  تایید  نهایی 
شدگان داوطلبان نمایندگی 
دوره  یازدهمین  انتخابات 
اسالمی،   شورای  مجلس 
نامزدها وارد عرصه تبلیغات 
انتخاباتی شدند. نسیم امید با 
دبیر حزب اعتماد ملی استان 
کرمان در باره چرایی حمایت 
منصوری  سادات  ملیحه  از 
گفت وگویی انجام داده است.  
در  افصحی،  پیمان  مهندس 
در  مشارکت  دلیل  خصوص 
انتخابات را اینگونه بیان کرد: هر جریان سیاسی با توجه به راهبرد، ماهیت 
فکری و نقشه راهی که دارد با نامی خاص مورد خطاب قرار می گیرد، جریان 
اصالحات در طول تاریخ شکل گیری آن، بعد از پیروزی انقالب اسالمی با 
توجه به شرایط سیاسی هر برهه از انقالب رویکرد سیاسی خود را به جامعه 

ارائه کرده است. 
وی افزود: بعد از حماسه دوم خرداد این جریان  به این نتیجه رسید که  
نیاز به تغییر  بعضی از رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در چارچوب 
قانون اساسی است. پس از آن با نام جریان اصالح طلب به صورت تاثیر گزار 
وارد صحنه سیاسی کشور شد. از این رو در منش و رفتار این جریان انفعال و 
قهر با فضای سیاسی پذیرفتی نیست و رسالت اصالح طلبی ایجاب می کند 

که در بن بست ها و تنگناها به هر نحو مقتضی مشارکت فعال داشته باشد.
دبیر حزب اعتماد ملی با بیان اینکه برای انتخابات پیش رو برخی از 
نامزدهای اصالح طلب رد صالحیت شدند و ما باید حتی با وجود یک روزنه 
امید با همت مضاعف در صحنه وارد شویم، افزود: در این دوره خانم منصوری 
از نامزدهای اصالح طلب تنها فردی است که با منش اصالح طلبی از فیلتر 
شورای نگهبان عبور کرده است و آمادگی  حضور در حوزه انتخابیه سیرجان 

و بردسیر با پرچم اصالحات را دارد.
 وی در ادامه بیان داشت: سیاست حزب اعتماد ملی اول گزینه های حزب 
خود و در نبود آن نامزدهایی که دارای شناسنامه اصالح طلبی و دارای 

حداقل های و شاخص های اصالح طلبی است حمایت کند. 
افصحی با اشاره به اینکه دیدگاه های ما با خانم منصوری همخوانی دارند، 
گفت: با بررسی هایی که انجام داده ایم، تصمیم بر این گرفتیم که در حوزه 
انتخابی سیرجان و بردسیر از وی حمایت کنیم. قطعا حضور ما در قدرت 
برایندی از خواسته های اجتماعی مردم است و نه صرفا قدرت طلبی و 
حضور در ساختار قدرت و خواسته های اجتماعی با توجه شرایط سیاسی و 

اجتماعی، اقتصادی و ... در هر برهه متفاوت است.
وی ادامه داد: خانم منصوری تنها گزینه ای است  که حداقل های اصالح 
طلبی را دارد و در طول تاریخ انتخابات سیرجان و بردسیر اولین نامزد 
انتخاباتی است که از طرف مادر سیرجانی است و از طرف پدر بردسیری 
است از این نظر می توان آن را در این انتخابات نماد وحدت بین دو شهرستان 

تلقی نمود .
افصحی در پایان خاطر نشان کرد: اساسا حزب اعتماد ملی در امر انتخابات 
فارغ از هر نتیجه ای به دنبال ایفای نقش تاریخی احزاب در نهادینه کردن 

مردم ساالری است و قطعا راهی سخت و دشوار در پیش رو خواهد داشت.

طرح پایش سالمت
رانندگان تاکسی و آژانس اجرا شد

گروه خبر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
سالمت  پایش  طرح  اجرای  از  سیرجان  شهرداری 

رانندگان تاکسی و آژانس در ایام ا... دهه فجر خبر داد.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  با  گفتگو  در  یوسفی  رضا 
بار  ونقل  حمل  مدیریت  سازمان  گفت:  سیرجان،  شهرداری 
بهداشتی  معاونت  همکاری  با  سیرجان  شهرداری  مسافر  و 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان در ایام ا... دهه فجر و به مدت 
درون  ناوگان  رانندگان  سالمت  پایش  رایگان  طرح  روز  سه 
شهری را انجام داد. وی تصریح کرد: در این طرح 350 راننده 
حوزه  کارشناسان  توسط  مدارس  سرویس  و  آژانس  تاکسی، 
پایش  دکتر،  ویزیت  همچنین  و  روانشناسی  و  تغذیه  سالمت، 

سالمت )چکاپ( کامل شدند.

رییس کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات:
بدون جانبداری

و با شفافیت اطالع رسانی کنید
انتخابات  تبلیغات ستاد  و  رسانی  اطالع  کمیته  جلسه 
شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری  و اعضای این 

کمیته در محل فرمانداری ویژه سیرجان برگزار شد.
با  آبادی  عزت  میالد   ، فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
انتخابات  جریان  در  اعضا  طرفی  بی  حفظ  اهمیت  به  اشاره 
و  بی طرف  کامال  بایستی  رسانی  اطالع  کمیته  اعضای  گفت: 
بدون حساسیت به فرد یا حزب خاصی فعالیت کنند و اخبار 
از  تا  دهند  انعکاس  شفافیت  و  صراحت  با  را  انتخابات  حوزه 
بروز شایعات احتمالی جلوگیری شود. وی افزود: اطالع رسانی 
به  تنش جلوگیری  ایجاد  از  و  مدیریت شود  بایستی  انتخابات 
فراهم سازی شرایط مناسب  با هدف  باید  امر  این   . آید  عمل 

جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات به وقوع بپیوندد.
اقدامات کمیته اطالع رسانی  همچنین در این جلسه برخی 
از قبیل تهیه و نصب بنر، پوستر و کلیپ با مفاهیمی همچون 
مردم ساالری دینی ، حقوق شهروندی و... به منظور آگاه سازی 
انتخابات  در  حضور  به  مردم  تشویق  و  عمومی  افکار  تنویر  و 
منظور  به  صداوسیما  خبرنگاران  و  رسانه  هالی  با  دیدار   ،
برنامه ریزی بهتر برای انعکاس اخبار، استفاده از تلویزیون های 
شهری جهت پخش کلیپ های آموزشی و... در دستور کار قرار 

گرفت و شرح وظایف اعضا مشخص شد.

گروه خبر: ایستگاه شماره سه پلیس راهور با حضور 
دادستان، سرپرست فرمانداری ویژه و فرمانده انتظامی 

شهرستان پنجشنبه هفته گذشته صورت گرفت.
سرهنگ امین پاک ایزدی، رئیس پلیس راهور شهرستان در 
افتتاحیه ایستگاه شماره 3 پلیس راهور گفت: با توجه به اینکه 
شهر به سه قسمت تقسیم شده بود و نیاز بود در این منطقه 
ایستگاه ایجاد شود. وی در ادامه افزود: با توجه به محدوده شهر 
و رسیدگی به تصادفات درون شهری با تاخیر انجام می شد که با 

همکاری شهردار سیرجان و شهرداری منطقه دو این زمین در 
اختیار پلیس راهور قرار گرفت تا با ایجاد این ایستگاه رسیدگی به 
تخلفات و کم شدن نرم زمانی رسیدن به صحنه تصادفات بتوانیم 
خدمات بهتری به شهروندان ارائه بدهیم. وی با اشاره به وضعیت 
ترافیک درون شهری بیان داشت: با توجه به کندوکاری های که 
توسط اداره آب و فاضالب شهری صورت گرفته است و از طرفی 
نزدیک شدن به نوروز و افزایش ترافیک نمی توان یک ارزیابی 

تامل داشت. 

گروه خبر: شهردار سیرجان از آغاز اجرای 
تقاطع  از  شریعتی  خیابان  آسفالت  عملیات 
میدان امام حسین)ع(  در هفته گذشته خبر 

داد.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری 
سیرجان، رضا سروش نیا گفت: یکی از مسیرهای 
شریعتی  خیابان  مرکزی شهر  پرترافیک  و  پرتردد 
دلیل  به  اخیر  سال های  طی  متاسفانه  که  است 
شرایط جوی آسفالت مسیر فرسوده و تخریب شده 
بود که به منظور تسطیح و اجرای عملیات آسفالت، 

فعالیت عمرانی در این مسیر را آغاز کردیم.
و  تسطیح  جدول گذاری،  اکنون  هم  افزود:  وی 

حذف و برداشت آسفالت فرسوده از سمت میدان 
حسین)ع(  امام  میدان  سمت  از  و  آغاز  شهرداری 
نیز عملیات آسفالت در حال انجام است و با مساعد 
آسفالت  عملیات  اجرای  روند  شرایط جوی،  شدن 
سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد. شهردار سیرجان 
با  شهروندان  مشارکت  و  همکاری  از  تقدیر  ضمن 
اجرای  راستای  در  سیرجان  شهرداری  مجموعه 
اجرای  روند  تسریع  کرد:  بیان  عمرانی،  عملیات 
مطالبات  از  یکی  شهری  معابر  آسفالت  عملیات 
با  بتوانیم  امیدواریم  که  است  شهروندان  اصلی 
مشارکت و همکاری مردم فهیم سیرجان این کار 

را انجام دهیم.

انتخابات  ماراتن   : خبر  گروه 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
مرحله  وارد  قبل  هفته  شنبه  پنج  از 
ستادهای  و  شده  قانونی  تبلیغات 
در  خود  فعالیت  کاندیداها  تبلیغاتی 
این زمینه را آغاز کرده اند و طبق روال 
قبلی با نزدیک شدن به زمان انتخابات 
می شود.  هم  پررنگ تر  انتخاباتی  شور 
برای  شهرداری ها  توسط  مکان هایی 
نظر  در  کاندیداها  محیطی  تبلیغات 
با  انتخاباتی  ستادهای  و  است  گرفته 
کاندیداها  تبلیغاتی  پوسترهای  نصب 
در  انتخاباتی  شور  ایجاد  باعث 

شهرستان شده است. 
در  مجلس  انتخاباتی  تبلیغات  شروع  با 
شهر شور و شعفی خاص بین تمامی جوانان 
و مردان و زنان شاهدیم، مثل اینکه تحولی 
که  حالی  در  است.  رویداد  حال  در  خاص 
روزهای  تا آخرین  رایزنی ها فشرده  تداوم 
فهرست  تعیین  برای  ها  بررسی صالحیت 

انتخاباتی که همه طیف ها در آن حضور 
سالم  انتخابات  داشت.  ادامه  باشند  داشته 
نوید بخش جامعه ای سالم تر است هر قدر 
بکوشیم،  شایسته  نمایندگان  انتخاب  در 

مسیر توسعه جامعه را هموارتر کرده ایم. 
انتخابات  اهمیت  توجه  با  است  گفتنی 
از  دوره  این  در  اسالمی  شورای  مجلس 
نفر  بردسیر 29  انتخابیه سیرجان و  حوزه 

از داوطلبان تایید صالحیت شده اند که در 
این میان رقابت اصلی بین ملیحه سادات 
شهباز  و  حسینی  احمد  سید  منصوری، 

حسن پور است.

افتتاح ایستگاه شماره سه پلیس راهور

اجرای عملیات آسفالت خیابان شریعتی

شنبه 26 بهمن 1398، شماره 220 ، سال پنجم

همزمان با آغاز آزاد شدن تبلیغات انتخابات مجلس؛

فضای شهر تبلیغاتی شده است

آگهی فقدان سند مالکیت: آقای شمشیر جعفرآقایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره  175 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 4497 
آقای شمشیر  بنام  کرمان  بخش 35  در  واقع  اصلی  از 2313  فرعی  از 2736  فرعی 
جعفرآقایی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود 
گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 26/ 11 /1398 - محمد آرمانپور 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



3 جــامعه شنبه 26 بهمن 1398، شماره 220 ، سال پنجم نسیـم امید

شهرام نیکویان:
سرانجام پس از ماه ها گفتگو و رایزنی بین 
گروه های سیاسی موعد انتخاباِت مهم مجلس 

شورای اسالمی فرا رسید.
انتخاباتی که در سیرجان از پیچیدگی های 

همیشگِی بسیار باالیی برخوردار است.
حضور نمایندگان ادوار فعلی و گذشته مردم 
های  چهره  و  سو  یک  از  بردسیر  و  سیرجان 
جدیدی که در این دوره از رقابت ها با اهداف و 
شعارهای متفاوت حضور پیدا کرده اند از سوی 
افزوده  انتخابات  این  بر حساسیت های  دیگر 

است.
یکی از چهره های شاخصی که این دوره از 
رقابت ها پا به میدان گذاشته است دکتر معین 
ضابطی از چهره های جوان و شناخته شده ی 
دانشگاهی و فعال سیاسی،اجتماعی است که 
عدم  دلیل  به  صالحیت  رد  مرحله  دو  از  پس 
التزام به جمهوری اسالمی طبق آنچه که خود 
صادقانه  صالحیتش  رد  دالیل  توضیح  در  او 
ای  انگیزه  با  حاال  گذاشته  میان  در  مردم  با 
مضاعف حضور پیدا کرده است تا جایی که در 
برخی از محافل از او به عنوان پدیده این دوره 

از انتخابات یاد می شود.
در این رابطه در یک نشست ساده و صمیمی 
به سراغ مادر وی سرکار خانم ایراندخت رضایی 
رفتیم که خود افتخار این را دارد که در چهار 
دوره شورای اسالمی شهر سیرجان به عنوان 
باشد. خدمت  منشاء  سیرجان  مردم  منتخب 

شخصیتی مذهبی و متواضع که مردم داری او 
در طول سال های متمادی خدمتش در حوزه 
بهداشت و درمان و شورای شهر زبانزد خاص و 
عام و مهمترین وجه بارز شخصیتی او محسوب 

می شود.
شخصیت  از  شما  توصیف  رضایی  خانم   
به  تا  از کودکی  فرزندتان دکتر معین ضابطی 
امروز که تصمیم گرفته در عرصه مهم انتخابات 

حضور پیدا کند چیست؟
ببینید معین از سن ۱0 سالگی وارد دنیای سیاست 
شد از زمانی که پشت جلد یک دفترچه ۴0 برگ 
نوشت »معین ضابطی نخست وزیر ایران«، از همان 
مسائل  بجز  دیدگاهش  معین  کردم  احساس  زمان 

داده  نشان  مسائل سیاسی حساسیت  به  اجتماعی 
داشتم  دوست  خودم  شد  دبیرستان  وارد  وقتی  و 
اول  اما سال  انتخاب کند  پزشکی  که پسرم رشته 
دبیرستان بود که آقای سعیدی دبیر معین به من 
گفت: اگر می خواهید فرزند شما پزشک شود محال 
است او به مسائل سیاسی عالقمند است و رشته اش 
را عوض کنید و در این برهه بود که معین وارد مرحله 
جدیدی از زندگی اش شد، وقتی او وارد دانشگاه شد 
رشته علوم سیاسی را انتخاب کرد و تا مقطع دکتری 

نیز ادامه داد.
 خانم رضایی معین ضابطی یک شخصیت 
مذهبی هم در درون خودش داره  شما این وجه 

شخصیت ایشون رو چگونه دیده اید؟
 معین از سن ۱0 سالگی همیشه در نقاشی هایش 
عکس کعبه را می کشید و من هم از همان سن و 

سال  تصمیم گرفتم او را همراه خودم به سفر 
حج ببرم وقتی شاهد اعمال و  رفتارش بودم برام 
خیلی جالب بود که یک پسر بچه ۱0 ساله با چه 

اعتقادی این اعمال را انجام می دهد و این انگیزه ای 
شد که من دوباره در سن ۱2 سالگی او را به مکه 
ببرم و آنجا پی بردم که فرزندم چه اعتقادات قوی ای 
دارد و در زمینه مذهبی نماز و روزه و نیز اعتقادی که 
به نظام پیدا کرده بود و عشقی که به رهبری داشت 
و در تمام راهپیمایی ها شرکت می کرد بطور کلی 
انتخابات بود  در تمام اموری که مربوط به نظام و 

شرکت می کرد.
اولین فعالیت هایش زمانی بود که سطل چسب را 
به او می دادند و دنبال این بود که عکس کاندیدای 

مورد نظرش را به دیوار بچسباند.
یا دوم شورای  اول  دوره  در  یادم هست   

شهر بود که از شما پرسیدم چرا معین ضابطی 
در این سن و سال به این میزان مطالبه گری 
های اجتماعی دارد و به دنبال این مسائل است 
و حساسیت نشان می دهد و شما پاسخ دادید 
که وقتی از او می خواهید که کمتر به برخی 
امام  پس  گوید  می  به شما  کند  ورود  مسائل 

حسین برای چی قیام کرده؟
از  را  او  به عنوان کسی که حداقل 20 سال 
نزدیک میشناسم گاهی که برخی واکنش ها را 
از دکتر ضابطی میبینم به یاد این سخن شما 
می افتم و فکر می کنم و این موضوع همیشه 
در ذهن من به یادگار مانده این ها را ریشه در 

چه چیزهایی می بینید؟
می  آرامش  به  دعوت  را  معین  همیشه  من 
مسائل  برابر  در  و  بود  گر  مطالبه  او همیشه  کردم 
اجتماعی،سیاسی و مذهبی حساس بود و در جواب 
من می گفت مادر پس امام حسین برای چی قیام 

کرده، من هم می خواهم امام حسینی عمل کنم
کاریزمای  از  جدای  رضایی  خانم   
عنوان  دارد،به  ضابطی  دکتر  که  شخصیتی ای 
چهره  ای دانشگاهی، فرزند ایراندخت رضایی 
منتخب چهار دوره شورای شهر سیرجان،فرزند 
یک فرهنگی خوشنام،فعال فرهنگی و رسانه 
ای و حامیان سیاسی ای و اجتماعی که دارد و 

همه و همه پشتوانه اصلی اش به چیست؟
خدا می داند که حرف های من شعار نیست من ۶ 
ماه است که به معین  واقعیات جامعه را بیان کردم 
و تشخیص دادم دادم که در موقعیت فعلی حضور 
پیدا نکند اما معین گفت من ایمان دارم و با پشتوانه 
ایمانی که به حضورم دارم باید شرکت کنم و مادر 
حضور نسل ما الزامی است،ما باید با اعتقادات مون 
وارد این میدان شویم و من فکر می کنم فقط با همان 

ایمانی که دارد وارد این میدان شد.
 وقتی به طور رسمی اعالم شد که 
معین ضابطی کاندید شده ظاهرا هجمه 
علیه  بر  هایی  مهری  بی  و  زیاد  های 
ایشان شکل گرفت نظرتان در این مورد 

چیست؟
من سال ها در میدان انتخابات بودم فکر می 
کنم تجربه هایی که معین در حوزه سیاسی 
و انتخابات دارد،توانمندی و شایستگی های 
علمی او، آگاهی و اشرافی که او به مسائل کشور دارد 

همه اینها باعث شده مورد هجوم دیگران قرار بگیرد
سعی  که  دارید  افرادی  برای  پیامی  چه   
کردند در این مدت تخریب کنند و یک سری 
مسائل را به ایشان نسبت دهند و حرف های 

ناروا بزنند؟
 اینگونه مورد هجمه های ناروا قرار گرفتن واقعا 
برای من یک سوال بزرگ است افرادی با خودشان 
در اتاق های در بسته بنشینند و نسبت های ناروایی 
به جوانی بزنند که در تمام عمرش جز صداقت، پاکی 
و درستی نداشته و جز احساس کمک به مردم که از 

من به ارث برده است، چیزی ندارد.

ایشون شما  اعالم حضور  روز  اولین  در    
یک واکنش جالب توجه هم در فضای مجازی 

داشتید.
بله درسته،من به پاکی، نجابت و شجاعت معین 
میدان شد  این  وارد  که  روزی  اولین  و  دارم  ایمان 
در صفحه شخصی خودم برایش پیامی گذاشتم: که 
فرزندم اکنون که وارد این میدان شدی برد و باخت 
مطرح نیست و چه رأی بیاوری و چه رأی نیاوری تو 
برنده این میدان هستی چون با نیت پاک وارد این 
میدان شدی ولی سعی کن از تمام خطوط قرمزت که 
در تمام طول عمرت رعایت کردی و آن ها را آویزه ی 
انسانیت،شجاعت،  نکنی،جز  عبور  کردی  گوشت 
مروت ، گذشت و فداکاری و در هر سنگری هستی 

خدمت گذار صادقی برای مردم باش
من  مادری بودم که تمام عمرم را وقف مردم کردم 
بچه هایم این صفت را از من به ارث بردند و توقع 
نداشتم این گونه مورد هجمه قرار بگیرد لذا من هیچ 
نفرینی برای آنهایی که با فرزندم چنین کردند نمی 
برای مردم داشته  کنم چون همیشه آرزوی خوب 
ام.خدا همه اون افرادی که در حق بچه من چنین 

ظلمی را کردند، به راه راست هدایت کنند.
  در این مدت که ایشان رد صالحیت شده 

بودند چه بر خانواده شما گذشت؟
معین رفت دنبال کار تایید صالحیتش تلفنم را 
قطع کردم و درب خانه را بستم و هفت شبانه روز 
افطار و سحر آب خوردم و رو به خدا نشستم و قرآن از 
جلو ی خودم بر نداشتم گفتم خدایا تو شاهدی و می 
دانی  و ناظری بر اعمال بچه من و رفتار من به دنیایی 
از صداقت و پاکی تهمت زدن و من از تو می خواهم 

خودت به فریاد برسی و تنها تو می دانی
برای ترک صحنه  ظاهرا فشارهایی هم    
انتخابات توسط ایشان اخیراَ ایجاد شده است 
چه تاثیری بر انگیزه و روحیه شما داشته است؟
معیِن من روزی برنده میدان شد که توانست به 
به  کس  هیچ  و  کند  دفاع  خودش  حق  از  تنهایی 
کمکش نرفت و از روزی هم که موفق شد و با کمک 
برگشت  سیرجان  به  پر  با دست  معصومه  حضرت 
باز مورد هجمه قرار گرفت باز شروع کردند به زنگ 
زدن و تلفن زدن که معین باید کنار برود ولی معین 
ایستاده و تا آخر هم خواهد ایستاد.حتی اگر تنها رای 

من و خودش را داشته باشد.

ایراندخت رضایی منتخب چهار دوره شورای اسالمی شهر سیرجان پیرامون حضور دکتر معین ضابطی در انتخابات مطرح کرد: 

فرزند من روزی برنده میدان شد که توانست به تنهایی از حق خود دفاع کند
او همیشه مطالبه گر بود و می گفت می خواهم امام حسینی عمل کنم

اینگونه مورد هجمـه های ناروا قـرار گرفتن برای 
من جای سـوال است.

به فرزنـدم گفتم چـه رأی بیاوری چه نیـاوری تو 
برنده این میدان هسـتی



شعر

مادر
تکه نانی دست او بود با ذوق و شوق

َکم  َکَمک می خورد آن را با شور و شوق
در کنار بچه های آن محل شادی بکرد

جست و خیزی پرتوان از روی ذوق
ناگهان دادش برآمد برزمین خورد بی دلیل

چون جراحت خورد پایش زخم شد زخمی قلیل
بچه ها ترسیده بودند ترک کردند او را تن به تن

او به خود پیچید و ناالن بود از درد بدن
ناگهان دیدند کودک گریه را َسر داده است

با زبان کودکانه شکوه ای از نای دل سر داده است
که ای خدای مهربان ای با وفای مهربان

ای خدای من خدای خالق آن مادران مهربان
اینک اما غمخورم آن جان من آن مادرم

پیش من  بود و مرا می دید این گونه به غم
نه توان دارم که برخیزم زجا

نه محبت خانه ای از خویش ها
با تمام قدرت خود زود، زود او می دوید

پیش من می آمد و نازم به جان خویشتن او می خرید
اشک چشمم را چنان می کرد او پاک پاک

با همان چادر که بر سرداشت می شد پاک پاک
زخم پایم را که می دید آهی می کشید

او مرا با ناز و خواهش زیر بازو می کشید
او مرا می کرد کولش با همان دردی که داشت

من که می دانم که پایش درد دارد او خودش این دوست داشت
زخم و دردم را خودش یکجا به جانش می خرید

تا که من آرام گردم او برایم از خدا جان می خرید
این تمام حرف یک فرزند بی مادر بود

درد خود را بی تملق بی ریا از بر بود
او تمام درد خود را می زند در یک بیان

قدر آن گوهر بدانید مادر است ُدرِگران
اشک چشمش را به دست خاکی اش هی پاک کرد

از درون دل غم بی مادری آواز کرد

تقدیم به همه مادران و به روح مادرانی که در قید حیات 
نیستند و روح مادر عزیزم 

رمضان تروال: کارمند معاونت دانشکده علوم پزشکی سیرجان
تخلص: راز دار
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سال   9 و  بود  مفقوداالثر  »محمد  فرهنگ:  گروه 
بعد، یک روز که نزدیک به 300 شهید از استان آورده 
بودند خبرش را به ما دادند، تا قبل از آن هر کس چیزی 
می گفت. حتی یکبار  خبر دادند که مجروح شده و در 
یکی از بیمارستان های اصفهان است زمانی که پدر و 
بودکه  ساله   50 مرد  یک  رفتند،  جا  آن  به  برادرش 
اسم و فامیل آن  با محمد یکی بود«. این ها بخشی از 
بیگی  مادر شهید محمدعلی  مادر شهید  صحبت های 
است که به  مناسبت ۱9 بهمن؛ روز تکریم مادران و 
همسران شهدا با او گفتگویی انجام شده که این هفته 

چاپ می شود.
را  پسرش  اخالقی  نساء خلیل آبادی خصوصیات  ماه 
اینگونه بیان کرد: بزرگترین ویژگی  محمد اخالق خوب 
بود. در آن زمان و با توجه به سنی که داشت بیشتر درگیر 
جلسات قرآنی و عاشورایی بود و کمتر با همساالن خود 
درکوچه و خیابان بازی می کرد. شهید شخصیت کامال 

آرامی داشت و همیشه درگیر مدرسه و درس خود بود. 

وی افزود: تاریخ دقیق رفتنش را نمی دانم ولی رفت 
که ۴5 روزه برگردد اما 35 سال است که دیگر برنگشته 
است. یک روز گفت که می خواهم با نیروهایی که قرار 
است از سیرجان به جبهه اعزام شوند به جبهه بروم، برادر 
بزرگش گفت صبر کن تو ۱8 سال سن داری و تا زمان 

خدمت سربازی ات خیلی نمانده، اما او قبول نکرد.
 مادر شهید علی بیگی در ادامه افزود: اما همان روزهای 
اعزام گفتند که برف باریده است و فعال از سیرجان کسی 
را اعزام نمی کنند، اما محمد گفت من تصمیم گرفتم و 
صبر نمی کنم و به کرمان رفت تا از آنجا اعزام شود. وی در 
پاسخ به این سوال که آیا با رفتن آن مخالف نبودید گفت: 
نه ما با او مخالفت نکردیم چون می دانستیم در راه خدا 
می رود ولی فقط برادر بزرگش گفت: صبر کن تا موقع 

خدمت سربازی خیلی نمانده که قبول نکرد. 
این مادر شهید با اشاره به اینکه محمد در کربالی ۴ 
شهید شده است، گفت: محمد مفقوداالثر بود و 9 سال 
بعد یک روز که نزدیک به 300 شهید از استان آورده 

بودند که خبرش را به ما دادند و تا قبل از آن هر کس 
چیزی می گفت، برخی می گفتند اسیر شده اما پدر و  
برادرش خیلی دنبال آن بودند حتی یکبار  خبر دادند که 
مجروح شده و در یکی از بیمارستان های اصفهان است؛ 
پدر و برادرش به آن جا رفتند، یک مرد 50 ساله بودکه 

اسم و فامیل آن  با محمد یکی بود. 
کرمان  به  را  که محمد  روزی  کرد: حتی  اضافه  وی 
آورده بودند به همسر و پسر بزرگم اطالع داده بودند که 
آن ها به من گفتند که ما کرمان می رویم که یک فیلم از 
شهدا پخش می کنند و زمانی برگشتند از چهره آن ها که 

ناراحت بوند متوجه شدم. 
وی در پاسخ به این سوال که دغدغه او به عنوان مادر 
شهید چیست، گفت: ما تنها خواسته ای که داشتیم و 
داریم این است که به خانواده  شهدا سربزنند و ما توقع 
پول  برای  را  خود  بچه  نداریم چون  مسئوالن  از  مالی 
ندادیم و او را در راه خدا فرستادیم و به دنبال مسائل 

دنیایی برای خودمان نبودیم و نیستیم.

ناشنوایان  کانون  همت  به  رسانی:  اطالع 
حجت  ویژه  هماهنگی  و  همکاری  با  سیرجان 
شهرستان  محترم  جمعه  امام  حسینی،  االسالم 
و فتحعلی ستوده نیا، مدیرعامل کانون ناشنوایان 
سیرجان از کالس ها آموزش احکام و مسائل دینی 

به زبان اشاره بازدید کردند. 
 آموزش احکام و علوم قرآنی برای 

ناشنوایان
بهزیستی  اداره  رئیس  حسینی،  مهتاب  دکتر   
شهرستان در این بازدید بیان داشت: با دفتر آیت 
تقلید هستند  از مراجع  ا... وحیدی خراسانی که 
دو نفر از روحانیون که قبال توسط ایشان آموزش 
دیده و مسلط به آموزش احکام و علوم قرآنی به 
زبان اشاره ویژه معلولین بودند از قم تشریف آوردند 
و به مدت دو روز در مسجد امیرالمومنین به سواالت 
معلوالن پاسخ دادند. وی ضمن تشکر از فتحعلی 
ستوده نیا مدیرعامل کانون ناشنوایان سیرجان که 
همچون سال های قبل در برگزاری این کالس ها 
آموزش احکام و مسائل دینی به زبان اشاره همکاری 
های الزم را داشتند، گفت: این کالس های احکام 
و مسائل دینی به زبان اشاره که سال های قبل هم 
برگزار شده بود این بار هم با استقبال خیلی خوب 
ناشنوایان روبرو شد که توانستند به خوبی ارتباط 
برقرار کنند و با صبر و حوصله سواالت و مشکالت 
خودشان با کارشناسان را در میان بگذارند و پاسخ 

سواالت خودشان را دریافت کنند. 
 یکی از مسایل مهم کانون ناشنوایان 

نداشتن مکانی مجزا است
فتحعلی ستوده نیا، مدیرعامل کانون ناشنوایان 
در ادامه این باره توضیح داد: در اطراف ما افرادی 
هستند که یا مشکل شنوایی دارند و یا کامال ناشنوا 
هستند به همین دلیل احتماال پیش آمده که قصد 
برقرار کردن ارتباط با این افراد را داشته ایم، اما چون 
زبان آن ها را نمی دانیم از برقراری ارتباط بازمانده ایم. 
وقتی نمی دانیم چطور بدون زبان اشاره با افراد ناشنوا 
یا کم شنوا ارتباط برقرار کنیم، ممکن است اوضاع 
را بدتر کرده و کار را برای خود و طرف مقابلمان 
سخت تر کنیم.  وی در ادامه افزود: در همین رابطه 
با ریاست محترم اداره بهزیستی و کانون ناشنوایان 
ارتباط برقرار شد تا گزارشی تهیه شده و در اختیار 
عموم قرار گیرد. فتحعلی ستوده نیا کرانی با اشاره 
به اینکه افرادی که از بدو تولد ژنتیکی ناشنوا شده 
اند، گفت: با ناشنوایانی که پس از تولد یا در سنین 
باالتر در اثر بیماری یا سانحه ناشنوا شده اند تفاوت 
دارند که دسته دوم معموال نیمه شنوا هستند یا 

اختالل  دچار  بهداشت  وزارت  جدید  تفسیر  در 
کنند،  تکلم  می توانند  معموال  و  هستند  شنوایی 
بسیار سخت  والل  کر  ناشنوایان  برای  ارتباط  اما 
ناشنوایان  اساسی  و  مهم  از مشکالت  یکی  است 
ندانستن احکام و مسایل دینی بود که به شکرانه 
درایت حاج آقا حسینی امام جمعه محترم و سرکار 

خانم حسینی که همواره پشتیبان کانون بوده اند 
در طی سال با دعوت از روحانیون مسلط به زبان 
اشاره از کرمان وخصوصا قم که از دفتر مقام معظم 
روحانیت شیعه آیت ا... وحید خراسانی پشتیبانی 
می شوند،کالسهایی در شهرستان برگزار  می شود 
ناشنوایان  کانون  دارد. مدیرعامل  تقدیر  که جای 

ادامه داد: امسال نیز جناب حجت السالم سجاد و 
حجت السالم شایسته با ارائه یک جلد کتاب که 
مطالب آن به صورت بارکد است وناشنوا میتواند 
بوسیله موبایل و بارکد خوان به اینترنت وصل شده 
و فیلم های مسائل احکام که به صورت اشاره ترجمه 
شده اند را پیمایش کند که کاری بسیار شایسته 
کتاب ها  هزینه  حسینی  آقای  جاج  جناب  است 
اختیار  در  رایگان  به صورت  که  متقبل شده اند  را 

دوستان ناشنوا قرار گیرد.
ستوده نیا کرانی افزود: یکی از اهم مسایل کانون 
مراسم  بتوان  که  است  مکانی  نداشتن  ناشنوایان 
وکالسها را در آن برگزار کرد متاسفانه مجبوریم هر 
بار در یک مسجد یا هیات مذهبی باشیم ومشکل 
دوم ما با توجه به غیر انتفاعی و غیر دولتی بودن 
کانون ناشنوایان است که دست نیاز بسوی مردم 
نیک اندیش دراز کنیم ومشارکت های این عزیزان 
میتواند به اهداف کانون کمک کند و خدا را شکر 
کانون توانسته تا کنون بیشترین ناشنوای دانشجو 
را در استان داشته باشد که تاکنون بی سابقه بوده 
یا در ورزش همواره بهترین مقام ها را از آن خود 
کند تا مرحله انتخابی تیم ملی برسند.   وی درپایان 
و  افزود: همشهریان  خیر  عزیزان  از  تشکر  ضمن 
خیرین که قصد کمک به کانون رادارند می توانند 
کارت  شماره  به  را  خود  نقدی  های  کمک 

۶۱0۴33797۶830۴53 واریز کنند.

گفت وگو با مادر شهید محمدعلی بیگی به مناسبت روز تکریم مادران شهید؛

پسرم را در راه خدا فرستادیم 

شنبه 26 بهمن 1398، شماره 220 ، سال پنجم

در بازدید از کالس آموزش احکام و علوم قرآنی به زبان اشاره ویژه ناشنوایان مطرح شد؛

چگونه با ناشنوایان ارتباط برقرار کنیم

اطالع رسانی: باشگاه فرهنگی ورزشی 
گل گهر روز پنجشنبه 17 بهمن میزبان 
استان  عکاسان  و  خبرنگاران  از  جمعی 
کرمان بود. ابتدا اهالی رسانه از بخش های 
مختلف مجموعه ی فرهنگی ورزشی سردار 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی بازدید کردند. 
پس از این برنامه ی بازدید یک ساعته، برای 
حضور در نشست خبری مشترک مدیر 
عامل باشگاه گل گهر و سرمربی تیم فوتبال 
بزرگساالن گل گهر به سالن اجتماعات گل 

گهر در شهرک گل گهر رفتند.
در خدمت ورزش شهرستان هستیم

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر 
سیرجان در این نشست گفت: »باشگاه گل گهر 
تمام تالش خود را می کند تا بتواند در زمینه های 
متنوع و مختلفی فعالیت داشته باشد. یکی از 
اولویت های اصلی باشگاه گل گهر حوزه ورزش 
کارگری است و چنانچه از نتایج آن برمی آید 
و  خوب  فعالیت های  زمینه  این  در  توانستیم 
درخشانی ارایه دهیم. این در حالی است که سایر 
باشگاه های ورزشی اهمیت چندانی به ورزش 

کارگری نمی دهند.«
محمد جواهری افزود:» ۴0 رشته ورزشی برای 
پرسنل مجموعه گل گهر و خانواده های آن ها 
تدارک دیده شده تا در هر لحظه و هر زمان که 
اراده کنند، بتوانند به فعالیت های ورزشی مورد 
عالقه خود بپردازند. همچنین عالوه بر انجام 
ورزش های مختلف حوزه کارگری، تالش کردیم 
تا در زمینه میزبانی ورزش کارگری نیز حرفی 

برای گفتن داشته باشیم .«
وی با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه ورزش 
کارگری هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای 
آینده است، خاطرنشان کرد: »معتقدم هرچه 
بیشتری  جدیت  با  کارگری  ورزش  زمینه  در 
کار شود، این امر موجب افزایش انگیزه و نشاط 

فعالیت  و  وری  بهره  افزایش  و  انسانی  نیروی 
پرسنل خواهد شد. چنانچه رئیس فدراسیون 
این  به  بارها  نیز  کشور  کارگری  های  ورزش 
را  اشاره کرده و گفته است گل گهر  موضوع 
نمونه در حوزه  الگوی  به عنوان یک  می توان 

ورزش کارگری معرفی کرد .«
جواهری به تاثیرات مثبت و انگیزشی اولین 
جشنواره فرهنگی ورزشی گل گهر، جشنواره ای 
برای پرسنل شرکت گل گهر  که در آذر ماه 
برگزار شد، اشاره کرد و گفت:  »تصمیم داریم 
اردیبهشت  اواخر  در  را  ورزشی  جشنواره  این 
ماه برای عموم شهروندان سیرجانی نیز برگزار 

کنیم تا آن ها نیز بتوانند از این فرصت پیش آمده 
استفاده نمایند .«

مجموعه  این  تالش  به  اشاره  با  جواهری 
نیاز  مورد  ورزشی  های  زیرساخت  تامین  در 

شهرستان گفت: »معتقدیم
توسعه زیرساخت های ورزشی در گل گهر 
نباید متوقف شود. کما اینکه با تجهیز زیرساخت 
های  سالن  گهر  گل  ورزشی  مجموعه  های 
مختلفی را تهیه کردیم و می توانم بگویم این 
مجموعه ورزشی نه تنها متعلق به پرسنل گل 
به عموم شهروندان است و  بلکه متعلق  گهر 
تمامی افراد می توانند از امکانات این مجموعه 

بهره مند شوند. ما در خدمت ورزش شهرستان 
هستیم چرا که امروزه ورزش در برنامه روزانه 
خانواده های سیرجانی نهادینه شده و به یک 
فرهنگ تبدیل شده است و از همین رو می طلبد 
که ما در حد توان خود اقدامات بیشتری را در 

حوزه توسعه ورزش شهرستان انجام دهیم .«
نخواستیم وارد فوتبال ناسالم شویم

وی صعود تیم فوتبال گل گهر به لیگ برتر 
را یک اتفاق خوشایند عنوان کرد و گفت: »به 
با  ورزش،  حوزه  کارشناسان  از  بسیاری  گفته 
صعود تیم گل گهر به لیگ برتر شور و نشاط به 
میان خانواده های سیرجانی آمد و فضای شادی 

و نشاط بر شهر حاکم شد. تیم نوجوانان و جوانان 
ما در لیگ برتر حضور داشت و تیم بزرگساالن 
نیز امسال به لیگ برتر صعود کرد. همچنین 
امسال میزبان مسابقات تیم امید در سیرجان 
بودیم. امیدواریم با صعود تیم امید به لیگ برتر 
و بقای تیم بزرگساالن فوتبال در لیگ برتر این 
زنجیره لیگ برتری را در سیرجان حفظ کنیم و 
سهمی در افزایش نشاط شهروندان داشته باشیم 

».
مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان در کنار 
تال ش هایی که برای صعود تیم گل گهر به 
لیگ برترا نجام شد به یک نکته مهم هم اشاره 

کرد و گفت: »اعتراف می کنم تجربه بستن تیم 
برای لیگ برتر را نداشتیم چرا که همزمان با 
تشکیل تیم دغدغه ساخت ورزشگاه و برگزاری 
مسابقات ورزش کارگری را هم داشتیم. بنابراین 
به دلیل بی تجربگی در لیگ برتر کمی تعلل 
کردیم اما هیچ عمدی در کار نبود و در ادامه 
نیز به دنبال رفع نواقص موجود بودیم. در همین 
راستا مدیرعامل و مجموعه گل گهر نیز قاطعانه 
از صعود تیم و پس از آن از تیمداری و توسعه 
زیرساخت های باشگاه حمایت جانانه کردند که 
جای تشکر دارد «. وی خاطرنشان کرد: »روابط 
باشگاه گل گهر سیرجان با فدراسیون فوتبال 
حسنه است و عملکرد ما شفاف است و تا این 
زمان که با شما صحبت می کنم نخواستیم وارد 
فوتبال ناسالم شویم. تیم فوتبال گل گهر در 

مسائل اخالقی در کشور سرآمد است .«
حوزه  در  ها  پیشکسوت  تالش  مدیون 

ورزش هستیم
وی به اهمیت حضور رسانه ها در کنار ورزش 
اشاره کرد و گفت: »تیمداری در لیگ برتر کار 
بسیار سختی است. این کار دو بازو دارد؛ یکی 
رسانه ها و دیگری هواداران و در این حوزه باید 
کارهای زیرساختی و اساسی انجام شود. بایستی 
به هواداران توجه ویژه ای کرد. نمی توان نواقص 
را منکر شد اما از اهالی رسانه می خواهم که ما 
را در این امر مهم یاری کنند تا بتوانیم در حوزه 
ورزش، توجه به هواداران و اصحاب رسانه گام 
های موثرتری برداریم. همچنین آموزش حوزه 
اصحاب رسانه را در دستور کار داریم که به زودی 
عملی خواهد شد«. وی همچنین به اهمیت 
حضور پیشکسوتان در موفقیت های ورزشی 
باشگاه اشاره کرد و گفت: »ما مدیون تالش و 
زحمت پیشکسوت ها در حوزه ورزش هستیم. 
برای آن ها تیم تشکیل داده ایم و تمام تالش 
خود را برای ارج نهادن به این قشر به کار خواهیم 

بست.

محمد جواهری، مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد:

حوزه ورزش کارگری از اولویت های اصلی باشگاه گل گهر است 
تیم فوتبال گل گهر در مسائل اخالقی در کشور سرآمد است

مجموعه ورزشی گل گهر نه تنها متعلق به پرسنل گل گهر بلکه متعلق به عموم شهروندان است

سرمربی تیم گل گهر سیرجان؛
تیم گل گهر در حال پوست اندازی 

است
مجید جاللی: به ماندن در لیگ برتر، 

امید داریم
گهر  گل  فوتبال  تیم  سرمربی 
سیرجان در نشست مشترک خود با مدیرعامل باشگاه گفت :در ده 
سال گذشته از استان کرمان، سه تیم به لیگ برتر صعود کرده اند و 
این ظرفیت باالی استان را در حوزه فوتبال نشان می دهد. اما سوالی 
که مطرح است و بایستی بررسی شود این است که چرا آن دو 
تیم نتوانستند جایگاه خود را در جدول حفظ کنند؟ مجید جاللی 
افزود: صعود به لیگ برتر کار بزرگی است اما حفظ تیم و باقی ماندن 
در لیگ برتر کار بسیار بزرگتری است. اگر می خواهیم خودمان را 

به سطح حرفه ای برسانیم، باید اول دیدگاه و نیروی انسانی خود 
را در سطح حرفه ای تقویت کنیم. وی ادامه داد: در مجموع ۱2 
امتیاز از بازی های نیم فصل اول و بازی های ابتدایی نیم فصل دوم 
کسب کرده ایم که 5 امتیاز آن مربوط به سه بازی آخر بود و این 
نشان می دهد که پس از ناکامی های شروع لیگ، ما داریم پوست 
اندازی می کنیم. بایستی با کار و تالش بیشتر باقی مشکالت را نیز 
حل کنیم. سطح امیدواری تیم در حال حاضر بسیار خوب است و 
انتظارات بازیکنان از بازی خودشان بسیار باال رفته و این نشان می 

دهد که در مسیر خوبی قرارگرفته ایم .
سرمربی تیم فوتبال گل گهر خاطر نشان کرد: باید بگویم نگرانی 
ها و دغدغه های من از همه شما بیشتر و باالتر است سقوط تیم 
برای من مثل یک کابوس است بنابراین خودم را بیشتر از هر زمانی 
متعهد به این تیم می دانم. اگر همان ابتدای کار حتی یک درصد 

احتمال می دادم که تیم به لیگ دسته اول سقوط کند به گل گهر 
نمی آمدم .تمام تالش خود را برای حضور تیم در لیگ برتر به کار 
می بندم. جاللی به نااخالقی های داوری در زمین بازی نیز اشاره 
کرد و گفت: متاسفانه نیمکت های شلوغ سود می کنند و می توانند 
حقوق خود را به دست بیاورند، اما این تفکر باید اصالح شود. چرا 
بایستی در فوتبال ما تفکری باشد که باید شلوغ کرد تا حقوقت 
ضایع نشود؟ من نمی توانم در کنار زمین شلوغ کنم. متاسفانه این 
یک باور تاسف بار برای فوتبال ما است. به هر حال نمی توان منکر 
این خطاهای داوری در بازی ها شد و بایستی با تقویت روحیه و 
بازی تیم بتوانیم نتایج بهتری کسب نماییم. وی اظهار کرد: آقای 
جواهری را آدم پر انرژی می بینم که خستگی ناپذیر است، یک 
مدیر خوش فکر است و در مسیر خوبی قدم گذاشته است فوتبال به 

چنین افرادی نیاز دارد .
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تعیین نقاط تبلیغاتی برای کاندیداها؛
12نقطه برای تبلیغات انتخابات

تعبیه شد 
آغاز  با  همزمان  گفت:  سیرجان  شهردار  خبر:  گروه 
دوره  یازدهمین  کاندیداهای  انتخاباتی  تبلیغات 
سطح  در  نقطه  چند  اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات 
و  تعیین  انتخابات  داوطلبان  تبلیغات  انجام  برای  شهر 

تعبیه شده است.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، 
مهمترین  از  یکی  گفت:  خبر  این  اعالم  با  نیا  سروش  رضا 
یازدهیمن دوره مجلس  انتخابات  برگزاری  امسال  رویدادهای 
برای  تمهیدات الزم  است که  اسفند  اسالمی در دوم  شورای 
که  شده  اتخاذ  شهر  این  در  دوره  این  نامزدهای  تبلیغات 
انجام  برای  اماکن  این  از  باید  فقط  هوادارانشان  و  داوطلبان 

تبلیغات استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بحث تبلیغات نامزدهای این دوره از انتخابات 
آن  در خصوص  شهرداری  که  بود  مواردی  مهمترین  از  یکی 
برنامه ریزی الزم را با هدف جلوگیری از آشفتگی چهره شهر، 

تضعیف حقوق کاندیداها و فضاسازی 
با اشاره به تبصره 2 ماده 57 و ماده ۶۱  شهردار سیرجان 
قانون مبنی بر لزوم حفظ و صیانت از اموال عمومی و نصب 
در  نقطه   ۱2 افزود:  غیرمجاز  فضاهای  در  تبلیغات  نکردن 
شهر سیرجان برای انجام تبلیغات داوطلبان انتخابات مجلس 
تبلیغات در  به  کاندیداها فقط مجاز  تعبیه شده که  و  تعیین 
نقاط تعیین شده هستند و در غیر اینصورت شهرداری نسبت 

به جمع آوری تبلیغات در سایر اماکن اقدام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: ۱2 مکان تعیین شده شامل میدان انقالب 
بازار،  جنب  خمینی)ره(  امام  خیابان  مسکن،  بانک  جنب 
هیات  مجاور  موحدی  چهارراه  رضوی،  چهارراه  جنوبی  ضلع 
ثارا...، چهارراه تامین اجتماعی مجاور اداره بیمه، میدان امام 
مقابل  فرهنگ  چهارراه  شریعتی،  خیابان  حاشیه  حسین)ع( 
کرمان  راه  سه  شهربابک،  چهارراه  سپاه،  چهارراه  داروخانه، 
و  قاآنی  ابتدای چهارراه  بلوار سردارجنگل،  ضلع غربی سمت 
سه راه قریب مجاور سازمان آتش نشانی است و به غیر از این 
مکان ها، چسباندن عکس و تبلیغات در سایر نقاط ممنوع و 
اعالم  قانونی  به مجاری  تخلف  مراتب  آنها  آوری  ضمن جمع 

می شود.
پایانی  ماه  در  انتخابات  این  اینکه  بیان  با  شهردار سیرجان 
از  می شود،  برگزار  نو  سال  رسیدن  فرا  آستانه  در  و  سال 
هواداران کاندیداها خواست از دیوارنویسی و چسباندن پوستر 
برجداره معابر اصلی سطح شهر خودداری کنند تا چهره شهر 

آسیب نبیند.

خبــر

از  سیرجان  شهردار  خبر:  گروه 
از  مترمربع  285هزار  از  بیش  آسفالت 
بالغ  اعتباری  با  سیرجان  شهری  معابر 
بر 300 میلیارد ریال از ابتدای امسال تا 

پایان دی ماه خبر داد.
ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
شهرداری سیرجان، رضا سروش نیا با اشاره 
روند  و  شهری  معابر  آسفالت  مهم  بحث  به 
افزایش قیمت قیر خاطرنشان کرد: مجموعه 
شهرداری سیرجان در سالجاری تمام توان و 
تجهیزات خود را به کار گرفت و توانستیم با 
توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت نامطلوب 
افزایش قیر نسبت به ماه های اخیر، ترمیم و 
روکش آسفالت بسیاری از معابر سطح شهر 
را انجام دهیم که در همین راستا بسیاری از 
کوچه ها و مسیرهای اصلی سطح شهر تحت 

پوشش اجرای عملیات آسفالت قرار گرفت.
با  مردمی  نهاد  یک  را  شهرداری  نهاد  وی 
یادآور  و  دانست  زیادی  مالی  چالش های 
مطلوب  خدمات  ارایه  راستای  در  شد: 

رساندن  حداقل  به  نیز  و  شهروندان  به 
معابر  آسفالت  عملیات  نارسایی های شهری، 
کار  دستور  در  جدی  طور  به  شهر  سطح 
سالجاری  ابتدای  از  که  دارد  قرار  شهرداری 

و  )کوچه  عمومی  معبر   70 از  بیش  تاکنون 
خیابان( در قالب بیش از 285 هزار مترمربع 
میلیارد   300 بر  بالغ  اعتباری  با  و  آسفالت 

ریال اجرا شد.

اجرای  کرد:  تصریح  سیرجان   شهردار 
که  است  اولویت داری  پروژه های  از  آسفالت 
روند  به  کیفیت،  بر  کمیت  بر  عالوه  باید 
اجرای آن نیز توجه کرد و مجموعه شهرداری 
با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی و گرانی 

قیر، رویکرد مشخصی اجرا کند.
خیابان  اصناف،  خیابان  گزارش،  بنابراین 
ابوریحان، کوی المهدی، خیابان اباذر غفاری، 
خیام،  خیابان  مسافر،  پارک  اسکیت  پیست 
خیابان یاسمن، شهرک ابوالفضل و آب واقع 
در کوی آباده، بلوار حمزه سید الشهدا واقع 
واقع  اندیشه  شهرک  آباد،  مکی  کوی  در 
و  غربی  الین  نوری،  ا...  فضل  شیخ  بلوار  در 
شرقي بلوار هجرت از تقاطع بلوار سیداحمد 
عباسپور،  شهید  بلوار  تقاطع  تا  خمیني 
یگان  اطراف  محوطه  قاآنی،  بلوار  انتهای 
مولوی،  خیابان  سیرجان،  فرودگاه  حفاظت 
امیرکبیر،  خیابان  خمینی،  سیداحمد  بلوار 
بلوار  ثارا...، شهرک اسفندقه،  انتهای شهرک 
حسین)ع(،  امام  شهرک  عباسپور،  شهید 

الین  کمیل،  خیابان  سینا،  ابن  خیابان 
خیابان  گلستان،   بلوار  هجرت،  بلوار  غربی 
دکتر  بلوار  خمینی،  سیداحمد  بلوار  نواب، 
بلوار  عباسی،  امین  شهید  خیابان  صفارزاده، 
خواجه  خیابان  و  خرداد   ۱5 خیابان  نبوت، 
نظام الملک، الین شرقی و غربی بلوار مالک 
خیابان  غفاری،  خیابان  آباده،  کوی  اشتر، 
غربی  الین  هجرت،  خیابان  پالک،  تعویض 
بلوار نماز از میدان امام خمینی)ره( تا میدان 
چهارراه  از  فرمانداری  خیابان  علی)ع(،  امام 
خمینی،  احمد  سید  تقاطع  تا  کافی  احمد 
خیابان صائب، بلوار خلیج فارس، بلوار امین 
میرزارضا،  خیابان  دریایی،  نیروی  عباسی، 
دکتر  بلوار  سیرجان،  بعثت  مسافربری  پایانه 
و  معابر  از جمله  ابوریحان  و خیابان  صادقي 
کوچه  اخیر  ماه   ۱0 طی  که  است  مناطقی 
های فرعی و یا مسیر اصلی آن تحت پوشش 
عملیات آسفالت قرار گرفته و هم اکنون نیز 
دستور  در  خیابان شریعتی  معابری همچون 

کار اجرای عملیات آسفالت قرار دارد.

گروه خبر: در بازار و برخی  معابر شهری، 
گرفته  قرار  کسبه  انحصار  در  روها  پیاده 
تا  چون  ندارد  اعتراض  حق  کسی  و  است 
کسی اعتراض کند، با این کالم مواجه می 

شوند که  به شما چه مربوط است.
سری  سیرجان   قدیم  بازار  به  اگر  مسئوالن 
که  صنفی  هر  در  و  مغازه  هر  جلوی  در  بزنند 
گذاشته  میز  یک  مغازه  مقابل  در  دارد  وجود 
راه  که  ای  گونه  به  است   کرده  پهن  بساط  و 
عبور برای شهروندان وجود ندارد. همچنین  در 
خیابان امام از میدان انقالب تا چهارراه رضوی 
و بلوار سیدجمال)محیاشهر( سر دست کم از آن 
ندارد. زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی را در نقاط 
مختلف آن به معنای واقعی می بینند که وسایل 
مغازه ها در پیاده روها قرار دارد و باعث مشکل 
برای عبور و مرور شهروندان می شود. سد معبر 
اما  دارد  این خیابان وجود  در  واقعی  معنای  به 
خبری از اجرائیات شهرداری در این محل نیست.

شهرداری رسیدگی کند
روها  پیاده  در  اینکه  به  گالیه  با  شهرندان 
جایی برای عبور نیست بیشتر وسایل کسبه و 

نفر  اما چند  پیاه رو است  یا دست فروشان در 
برای خرید بایستند ناخودآگاه  پیاده رو بسته می 
شود و جای درستی برای عبور و مرور نیست. 
پورجعفرآبادی یکی از همشهریان در این باره می 
گوید: از دست برخی مغازه دارها به امان آمده 
ایم، به هیچ عنوان به گالیه های اهالی توجهی 
نمی کنند. وسایل خود را در پیاده روها، مقابل 
معازه های خود و حتی روی پل ها می گذارند. 
وی اظهارمی کند: وی از بی توجهی های کسبه 
اختیار  در  خیابان  این  کند.  می  گالیه  بسیار 
صنوف مختلف است و به بازار منتهی می شود 
و در ساعت های شلوغ باعث ایجاد مزاحمت برای 
شهروندان است که نیاز است شهرداری به این 

موضوع رسیدگی کند.  
نیاز به فرهنگسازی داریم

از  برخی  و  ها  رسانه  اخیر  سال  چند  در 
از  گزارشی  ارائه  و  بررسی  خواستار  شهروندان 

وضعیت پیاده روها و تجاوز مغازه داران، به حریم 
پیاده روهای  از  بزرگی  بخش  تسخیر  و  معبرها 
شده  شهر  اصلی  های  خیابان  در  به ویژه  شهر 
اند. این در حالی است که بر اساس اصل 9 ماده 

قوانین و مقررات  9۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه 
شهرداری ها، اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها 
و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک 
معابر،  این  در  تعرض  و  عمومی محسوب شده 

تخلف تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با 
متخلفان برخورد کنند.

 محمد افصحی، مدیر منطقه یک شهرداری 
سیرجان درباره سدمعبر کسبه گفت: در بحث 
سد معبر ما به صورت مرتب برخورد الزم را داریم 
اما متاسفانه این مشکل حل نمی شود و نیاز به 
فرهنگسازی دارد. وی در ادامه افزود: ما همیشه 
به کسبه اخطار می دهیم اما توجه چندانی نمی 
دوباره  شود  می  جریمه  آنکه  یا  طرف  و  کنند 

ایجاد سد معبر می کند.
 افصحی با اشاره به اینکه شما اگر به انبار ما 
سر بزنید متوجه می شوید که ماموران ما چقدر 
از وسایل افرادی که سد معبر کرده بودند را جمع 
آوری کردند، اما باز با این مورد روبه رو هستیم. 
وی با بیان اینکه فقط بلوار سید جمال و در تحت 
پوشش شهرداری منطقه یک است افزود: با توجه 
نزدیکی سال جدید تالشمان این است که این 
کم  مردم  خرید  ایام  برای  و  شود  رفع  معضل 
دچارمشکل شوند. محمد افصحی در پایان گفت: 
نیاز است که کسبه این شرایط را درک کنند و 

باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان نشوند.

از ابتدای امسال انجام شده است؛

آسفالت بیش از 285هزار مترمربع از معابر شهری

گزارشی از وضعیت نامناسب پیاده روهای خیابان های اصلی شهر و سد معبر کسبه در بازار؛

شوی رفع سد معبر

مخرب  پدیده  یک  عنوان  به  بیکاری 
و  بوده  مطرح  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی 
برنامه ریزان بوده است. از این رو، بهره برداری 
کامل و مناسب از منابع انسانی باید به عنوان 
یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته 
شود. موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل 
مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه 
محسوب می شود. یکی از اهداف کالن توسعه در 
اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و 
توسعه فعالیت های شغلی است. بیکاری، حال یکی 
از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی 
است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های 
مختلف به دنبال دارد. در سال های اخیر و به ویژه در 
حال حاضر، اقتصاد ایران به شکل بحرانی گریبانگیر 
این معضل می باشد؛ مسئله ای که باعث می شود هر 

ساله نیروی انسانی فعال و بیکار موجود در روستاها و 
شهرهای کوچک اطراف راهی  شهر سیرجان شوند. 
سیرجان خود از این جنبه، مشکالت کمی ندارند، با 
ورود این گروه از مهاجرین؛ مشکالت آن دو چندان 
شده و عالوه بر معضل بیکاری، مشکالت دیگری 
مثل حاشیه نشینی، فساد، ترافیک و .... گریبانگیر 

آن می شود.
شغل  نبود  دلیل  به   امروز  ما  جوانان  متأسفانه 
مناسب به سمت سرقت، مصرف مواد مخدر و دیگر 
کارهای ناشایست می روند و این در حالی است که 
اگر زمینه اشتغال این افراد مهیا باشد، جوانان درگیر 
کار شده و دلیلی ندارد که برای تأمین مخارج خود 

دست به سرقت بزنند.
بنابراین حل معضل بیکاری بسیاری از مشکالت 
دیگر را برطرف خواهد کرد، طبق گزارشات موجود، 
در حال حاضر 35 درصد از جوانان بین 20 تا 29 

سال بیکار هستند و این آمار جای تأسف دارد و 
مسئولین باید تمام فکر و تالش خود را انجام دهد 

تا ابرمعضل شهر یعنی بیکاری برطرف شود.
وقتی فردی منبع درآمدی نداشته باشد طبیعی 
است که از لحاظ روحی و روانی با مشکل مواجه 
شده و این موضوع منجر به بروز نزاع در جامعه 
حالت  و  استرس  به دلیل  افراد  شد.  خواهد  نیز 
پریشان و ناامیدی که دارند حوصله افراد دیگر را 
ندارند، به همین دلیل با کوچک ترین اتفاق با مردم 
درگیر می شوند، لذا اگر موضوع بیکاری در جامعه 
به طور کامل برطرف شود جلوی بروز بسیاری از 

آسیب های اجتماعی نیز گرفته خواهد شد.
مسئله  حل  و  بیکاری  با  مبارزه  باید  پس 
با  انشاا...  گیرد.  قرار  برنامه ها  راس  در  اشتغال 

این معضل  برای حل  که  هایی  برنامه  به  توجه 
را  روزی  آینده  در  امیدواریم  داشت،  خواهیم 

شاهد باشیم که حتی یک جوان بیکار در سطح 
شهر نداشته باشیم.

اسداله علیرضایی
دکتری مدیریت صنعتی

اسداله علیرضایی، جوان ترین کاندیدای انتخابات مجلس حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر:

بیکاری و پیامدهای آن 



 زندگینامه:
زیدآبـادی  رنجبـر  زهـرا  دکتـر 
شهرسـتان  در   13۴7 متولـد 
سـال  در  وی  میباشـد.  سـیرجان 
1365 پـس از اینکـه در امتحانـات 
را  شهرسـتان  اول  رتبـه  نهایـی 
آورد، در رشـته پزشـکی  بدسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان 
پذیرفتـه شـد. وی در سـال 1366 
ازدواج  عباسـلو  جـواد  دکتـر  بـا 
کـرد. پـس از فـارغ التحصیلی در 
رشـته تخصصـی گـوش و حلـق و 
بینـی، بـی اعتنـا بـه موقعیت های 
شـغلی و علمی موجـود در اصفهان 
بالفاصله بـه زادگاه خود سـیرجان 
بازگشته و خدمت 1۴ سـاله خود را 
در این شـهر آغـاز میکنـد. وی در 
سـال 138۹ بـرای ادامـه تحصیـل 
عـازم  تخصصـی  فـوق  رشـته  در 
اصفهـان و سـپس یـزد میشـود و 
پـس از اخذ مدرک فلوشـیپ بینی 
و سـینوس، باتوجـه بـه اینکـه در 
آن زمـان وی تنهـا فلوشـیپ فوق 
تخصصـی اسـتان در ایـن رشـته 
کار  بـه  اسـتان  مرکـز  در  بودنـد، 
طبابـت خـود ادامـه می  دهنـد. وی 
در تمـام طـول سـالهای تحصیل و 
فعالیت، با پشـتکار خـود و عنایت 
خداونـد رتبه های برتـر تحصیلی و 
فرهنگـی و قرآنی را کسـب نموده 
و عنوان پزشـک نمونه سـیرجان را 

در کارنامـه خـود دارنـد.

دیـدگاه کلـی بـه کشـور و نظام 
اسـالمی: جمهـوری 

تولـد و زندگـی در کشـوری بـه 
ماننـد ایران بـا آن سـابقه عظیم و 
درخشـان از فرهنـگ غنـی ایرانی 
و اسـالمی، سـبب فخـر و مباهات 
کـه  است.کشـوری  ایرانـی  هـر 
مهـد فرهنـگ و عرفـان و اخـالق 
اسالمی  انقالب شـکوهمند  اسـت. 
در چهـل سـال گذشـته بـا قطـع 
دسـت بیگانگان توانسـته استقالل 
و آزادی را بـرای مـردم ایـران بـه 
ارمغـان آورد امـا طبق فرمایشـات 
مقام معظـم رهبـری، عدالت فعلی 
بـا عدالـت علـوی فاصلـه  هنـوز 
مشـکالت  دیـدن  دارد.  بسـیار 
جامعـه در کشـوری پرافتخـار که 
ضامـن  شـهدا  خـون  و  رشـادتها 
امنیـت آن بوده اسـت، مسـئولیت 
اجتماعی سـنگینی بـر دوش همه 

میگـذارد. ما 

رویکرد:
اخـالق،  قانـون،  بـه جـز  راهـی 
و  سختکوشـی  اسـتقامت،  صبـر، 
از  رفـت  بـرون  بـرای  امیـدواری 

نـدارد وجـود  مشـکالت 
حـل  رنجبـر  دکتـر  نظـر  از 
مشـکالت جامعـه بـدون رعایـت 
مـوارد زیـر راه بـه جایـی نخواهد 

بـود:
1. همت و بسـیج همه انسـانهای 
و صاحبنظـر  و درسـتکار  دلسـوز 

بـرای حـل معضالت کشـور
و  فعالیـن  همـه  وحـدت   .2
گروه های سیاسـی با حفـظ جریان 
فکـری خود، حـول حقوق مـردم و 
پرهیـز از اولویـت دادن بـه منافع 

بی حز

برنامه ها و راهکارها:
طرح های مردمی و منطقه ای:

توجـه بـه سـیره پیامبـر و اهـل 
بیت چـراغ روشـنی برای ماسـت. 
هنگامـی کـه از لـزوم توجـه بـه 
همسـایه سـخن میگوینـد متوجه 
میشـویم که بسـیاری از مشکالت 
مـردم از طریـق خـود مـردم حل 
خواهـد شـد و بنابرایـن براسـاس 
همین سـیره پیامبـر و ائمـه اطهار 
طرح هایـی بـا شـرکت خـود مردم 

داریم. نظـر  در 

تمـام  بـرای  همسـایه:  طـرح  
خانواده هـای هـر محله یا هـر 200 
خانه، توسـط یـک شـورای محلی 
سـه نفره پرونده تشـکیل میشـود 
و مشـکالت آنهـا تـا حـد امـکان 
توسـط افـراد محـل حـل خواهـد 

. شد
طـرح حلقـه میانـی )NGO(: در 
این طـرح گروههـای غیردولتی از 
متخصصیـن و صاحبان مهـارت در 
تمـام رشـته ها، خیریـن، بسـیج، 
تشـکیل  بانـوان  و  کارافرینـان 
میشـود. هدف این گروهها بررسی 
مشـکالت گـزارش  شـده در طرح 

و  ظرفیت هـا  بررسـی  و  همسـایه 
امکانات مالـی شـهری و منطقه ای 
بـرای حل آنـان اسـت. ایـن طرح 
در جهـت نزدیک کردن مسـئوالن 

به مـردم اسـت.

طرح های کشوری و ملی:
آرای  شـفافیت  1.پیگیـری 

مجلـس نماینـدگان 
و  امـوال  شـفافیت  2.پیگیـری 
دارایی شـخصی نمایندگان مجلس
3.خودبـاوری و نـگاه بـه داخـل 
کشـور و اولویـت بـه مـردم بومی 

منطقه
۴.ارائـه طرح هایـی بـرای وحدت 
گروههـای سیاسـی حـول حقـوق 

مـردم و مصالح کشـور
5. تصویـب قوانیـن به نفـع مردم 

نه بـه نفع مسـئولین
6.ارائـه طرح هایـی به نفـع مردم 

در حـوزه بهداشـت و درمان
7. طرح مسکن اسـتیجاری ارزان 
قیمت برای قشـر ضعیـف و جوانان
8.. طرح ایجـاد مراکز غیرانتفاعی 

کاهش آسـیب های اجتماعی
۹. گسـترش تعاونی های روستایی 
جهـت سـاماندهی تولیـد و فروش 

محصـوالت به نفع کشـاورزان
10. حمایـت از کارآفرینان جوان و 

کوچک کارگاه های 
11.عدالت در مالیات

بهره بـری  افزایـش  12.طـرح 

کـردن  سـهیم   بـا  شـرکت ها 
آن از  حاصـل  سـود  در  کارگـران 

عباسـلو:  جـواد  دکتـر  رزومـه 
دکتر عباسـلو همسـر دکتـر زهرا 
عشـایر  از   13۴۴ متولـد  رنجبـر، 
فعـاالن  از  وی  میباشـد.  بردسـیر 
محیـط  و  اجتماعـی  سیاسـی- 
است  زیستی شهرستان سـیرجان 
کـه فعالیت هـای زیـر را در کارنامه 

دارد: خـود 
کاشـت  طـرح  اجـرای  و  1.ارائـه 
درختـان و گیاهـان بومـی جهـت 
بیابـان زدایـی در منطقـه )13۹3(

2.عضـو افتخـاری خانه کشـاورز 
یران ا

3.عضو و موسـس انجمـن تغذیه 
سیرکان امید  سـالم 

واکنـش  نیـروی  ۴.فرماندهـی 
درمانـی  و  بهداشـتی  سـریع 
بهداشـت  مرکـز   )DMAT(

)1 3 ۹ 8 -1 3 ۹ 5 ( ن جا سـیر
5.عضـو جمعیت توسـعه و آزادی 

اسـتان کرمـان )تاک(
6.عضو شـورای هماهنگی سـابق 

سـیرجان اصالح طلبان 
در  ازدواج  مشـاور  و  7 .مـدرس 

)13۹6-13۹5( کرمـان 
مسـئول  و  8..پزشـک 
بیماریهـای  مشـاوره  مرکـز 
آسـیب های  و  رفتـاری 
)1 3 ۹ 5 -1 3 8 5 ( عـی جتما ا



انتخاب چهره دورگه
انتخابات مجلس در شهرستان بردسیر داستان متفاوت دارد. در این 
شهرستان دو دوره است که استقالل بردسیر و فرزند بردسیر آرای 
قابل توجهی کسب می کنند در انتخابات سال 90 حدود ۱0 هزار 
نفر از مردم شهر بردسیر روی برگ های رای شان نوشتند استقالل 
بردسیر این به این معنا بود که آن ها می دانستند رای شان به عنوان 
آرای باطل محسوب خواهد شد اما با این همه ترجیح دادند که بر 

روی رای شان استقالل بردسیر نوشته شود. 
در انتخابات سال 9۴ و پس از رد صالحیت ابراهیم جهانگیری عدم 
اقبال مردم بردسیر به دو کاندیدای باقی مانده قدیمی یعنی شهباز 
حسن پور و حجت االسالم حسینی باعث شد تا باز هم یک تئوری 
به نام فرزند بردسیر بیش از بیست هزار از رای مردم این شهرستان 

را به خود اختصاص بدهد.
گالیه مندی های بسیار مردم از اوضاع نابسامان اشتغال، فقر، دروغ 
و فساد دوره از انتخابات نسبت به دوره های قبل بیشتر است و این 
رای  های  بر سر صندوق  بیشتری  تغییر«  به  »رای  باعث می شود 

ریخته شود.
در این بین آن دسته از جریانات مردمی که در حدود 20 سال است 
داشته  انتخابات حضور  در  دلشان می خواهد  که  آنگونه  نتوانستند 
باشند در این دوره از انتخابات با همبستگی وصف نشدنی در تالشند 
تا با پیروزی کاندیدای خودشان در راستای زدودن چهره فقر فساد 

دروغ و رانت از این دو شهرستان همراه باشند.
در صورتی که چهره مورد وثوق آن ها از چهره هایی باشد که در هر 
دو شهر پایگاه و رای مردمی دارد به نظر می رسد این جریان بتواند 
رقیب ارزشمندی برای سایر کاندیدا باشد. استفاده از تمام ظرفیت 
های اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی در هر دو شهرستان نیاز 
به چهره ای دارد که با هر دو شهرستان آشنایی الزم را داشته باشد.

دو  هر  به  متعلق  دورگه  چهره  یک  از  استفاده  می رسد  نظر  به 
شهرستان سیرجان و بردسیر، که سابقه روشنی در فضای فکری 
و سابقه پاک دستی در فضای اقتصادی و توانایی الزم در مدیریت 
و حل وفصل مشکالت و معضالت اجتماعی مردم می تواند با کسب 
آرای مردم دو شهرستان نویدبخش آینده متفاوت برای این حوزه 

انتخابیه باشد.
در بردسیر گالیه های بسیاری از وضعیت موجود از سویی توده های 
مردم شنیده می شود که می تواند نویدبخش تحولی مثبت و سازنده 
باشد مردم بردسیر از دروغ هایی که بارها گفته شده است گله مندند.
روزی یک خانه ای که سر یکی از میادین اصلی شهر بردسیر بود 
را به رنگ نارنجی رنگ زدند و بر سر در آن تابلوی به این مضمون 
نصب کردند که اینجا دفتری کارخانه خودروسازی است. یک بنر 
پالستیکی را نیز سردار کارخانه خاک گرفته ماشین سازی بردسیر 
نصب کردند گفتن اینجا کارخانه ماشین سازی راه اندازی شده است.

متاسفانه علیرغم اینکه در بردسیر کارخانه هایی فعال شدند نیروی 
کار آن ها با شدت بسیاری هنوز از خارج از شهرستان تامین می شود 
و نیروهای بردسیری با مدرک لیسانس و فوق لیسانس متاسفانه با 

مدرک دیپلم استخدام شده اند و کار کارگری انجام می دهند.
گله مندی های مردم شهرستان از بابت برخی به منت های بی جایی 
که بر سر آن ها نهاده می شود و کارهایی که توسط برخی انجام نشده 

و به اسم آن ها تمام می شود به حد اعالی خود رسیده است.
ظرفیت های ناشناخته بسیاری در هر دو شهرستان وجود دارد و 
می توان با بهره گیری از خرد جمعی در راستای رشد و شکوفایی این 

استعدادهای نهان گام های بلندی برداشت.

تحلیل 7 جــامعه شنبه 26 بهمن 1398، شماره 220 ، سال پنجم نسیـم امید

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

فرصت های برابر برای همه
 سیرجان و بردسیر برای توسعه در بحث نمایندگی مجلس باید مستقل شوند

ملیحه سادات منصوری پور متولد سال 1355. 
پدرم مرحوم سید احمد  منصوری پور از مالکان 
خوشنام و مشهور بردسیر و جد مادرم  بی بی 
زهرا رضوی اهل سعادت آباد سیرجان ) هماشهر 
فعلی ( و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم 
قرآنی . در سال 13۹3 پس از قبولی در آزمون 
اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور، به 
مدت دو سال با خانواده در کشور قطر مشغول به 
تدریس در مدارس ایرانی بودیم و در حال حاضر 

در مدارس کرمان مشغول به تدریس هستم. 

خرده  این  از  ناشی  درآمدهای  روزها  -این 
اقلیم های فرهنگی، از طریق تولید محصوالت 
و...  اجتماعی، گردشگری فرهنگی  و  فرهنگی 
در همه جای دنیا دارد جایگزین تولیدات معدنی 
می شود. چرا که هم معادن ما و هم فرهنگ ما 
میراث گذشتگانمان برای آیندگانمان هستند. از 
معادن برداشت کنیم کم می شود، اما برداشت از 

فرهنگ بر آن می افزاید.

خودباختگی  روحیه  دچار  یا  متاسفانه  -ما 
یا  و  شدیم  وارداتی  افکار  مقابل  در  اجتماعی 
بر سنت های صحیح و غلط خود بدون توجه 
به اصالح و بهبود آن اصرار می ورزیم. این دو 
رویکرد غلط موجب شده است موانع بسیاری در 
طی سالیان اخیر بر سر راه ازدواج ها  و تشکیل 

خانواده های جوانان قرار گیرد

در  که  یافتگی  توسعه  جلوه های  از  یکی 
قرار  توجهی  کم  مورد  متاسفانه  ما  جامعه 
پذیری  مسئولیت  مهم  اصل  است  گرفته 

را  آن  مردم  اگر  که  است  اصلی  این  است. 
خساراتش  نکنند،  پیاده  حقیقی  شکل  به 
خسارات  این  بود.  خواهد  ناپذیر  جبران 

تا  را  جامعه  یک  می تواند  ناپذیر  جبران 
اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  ورشکستگی 

و سیاسی پیش ببرد. 

مردم در همین 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. 

برای  بسیاری  های  فضیلت  اسالم  در   -
اظهارنظرهای اجتماعی و سیاسی، ایستادگی در 
مقابل ظالمان، عدم سکوت در مقابل فسادهای 
بی  مورد  بایست  نمی  که  داریم   ... و  اقتصادی 
توجهی قرار گیرند. بازگشت به اصول حقیقی 
امت  اصالح  برای  تالش  و  محمدی  ناب  اسالم 
اسالمی، که شعار حرکت عظیم امام حسین )ع( 
بود یکی از ملزومات امروز جامعه ماست که از 

اهمیت بسیاری برخوردار است.

همه  در  است  فساد  منزله  به  صدایی  -تک 
قرائت  دارند.  پرهیز  صدایی  تک  از  دنیا  جای 
حوزه  در  مختلف  های  روش  و  مختلف  های 
های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 
باشد. در  بهتر  نویدبخش روزهایی  ... می تواند 
این زمینه استفاده از همه ظرفیت های نیروی 
انسانی و ایجاد فرصت های برابر برای همه قطعا 

رهایی بخش خواهد بود.

کم  اگر  قدرت  و  ثروت  مافیای  -اختاپوس 
نشود، فرصت های رشد سوخت خواهند شد.  
نکته بعد جلوگیری از انزوای اقتصاد کشور است. 
شاید برخی بخواهند یک کره شمالی دیگری بر 
روی 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 
داخلی  های  ظرفیت  تمام  از  استفاده  شود. 
نیز عامل دیگریست که می تواند اقتصاد ما را 

متحول کند. 

و  معادن  در  فروشی  خام  با  مبارزه  شعار   -
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 
و  بماند  باقی  در حد شعار  برای همیشه  است 

فروش این ارثیه وطن همچنان ادامه یابد.

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

مستقل شود.

-ساختن کشور و 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.

-در سیرجان متاسفانه این روزها گالیه های 
مردم از برخی سوءاستفاده ها و پرنفوذها به حد 
که  نمی دانیم  واقعا  است.  رسیده  خود  اعالی 
کنند.  رفتار  این گونه  می توانند  برخی  چگونه 
نباید  متعهد  و  متخصص  نیروهای  از  استفاده 
جای خود را به سیاسی کاری و دایره ستادی و 

غیر ستادی بدهد.

بیوگرافی



مرتضی احمدی سعادت آبادی،
از روزنامه نگاران و نویسندگان هماشهری:
از خانواده منصوری به نیکی یاد می شود

احمدی  مرتضی  فرهنگ:  گروه 
و  روزنامه نگاران  از  سعادت آبادی، 
گفتگو  در  هماشهری  نویسندگان 
با نسیم امید، گفت: خانم منصوری 
از  یکی  الشریعه  بنان  نوادگان  از 
صاحب  خطاط  و  بزرگان  و  عرفا 
سبک نستعلیق بود و از نمایندگان 
است.  بوده  خودش  وقت  پارلمان 
بوده  محل  متدین  و  فعال  ایشان 

است و تیمسار مدنی از اقوام ایشان بوده است که در یک دوره 
کاندیدا ریاست جمهوری بوده است. وی با بیان اینکه سادات 
و  فرهنگی  افزود: همه  بستگان وی هستند،  از  مدنی  هاشمی 
فرهیخته و از سادات و افرادی پاک دست هستند و هر کسی از 

این ها یاد می کند به خوبی یاد می شود. 
مدنی ها  هاشمی  طایفه  داد:  ادامه  سعادت آبادی  احمدی 
یک خانه در هماشهر وقف کردند که کتابخانه ای به اسم بنان 
های  ملک  اینکه  دلیل  به  البته  و  است  شده  ساخته  الشریعه 
زیادی داشته است موقوفات زیادی دارند، چون از لحاظ مالی 
در  منطقه  این  اهالی  از  هرکسی  با  همچنین  بودند.  ثروتمند 
مورد خانم منصوری و تیمسار مدنی صحبت می کنیم حمایت 

خوبی و از آن ها به عنوان افرادی خوش نام یاد می کنند.
وی در خصوص وضعیت فعلی هماشهر بیان کرد: در هماشهر 
در کارهای فرهنگی زیادی انجام شده است و دارای  پتانسیل 
از  یکی  دولت آباد  در  که  بدانید  است  جالب  و  است  زیادی 
زمانی که در سیرجان حوزه علمیه وجود  روستاهای هماشهر 
منطقه  افراد  و  است  بوده  علمیه  حوزه  مدرسه  یک  نداشته 

انسان های مذهبی و معتقد هستند.
و  کشاورزی  و  دامداری  لحاظ  از  منطقه  این  داد:  ادامه  وی 
و  شن  بحث  در  اگر  و  دارد  زیادی  پتانسیل  صنعتی  شرکت 
ماسه کارخانه ای در آن منطقه ایجاد شود و یا شهرک صنعتی 
افراد بومی آن منطقه کمک  برای اشتغال  آن راه اندازی شود، 
زیادی می شود. مردم آنجا مشکلی که دارند این است که چرا 
به  باید  نامه  امضا  برای  مردم  و  است  نشده  بخش  سعادت آباد 
پاریز بروند و این منطقه نیاز به بخشداری دارد و در حال حاضر 
آن  کام  به  و  می گیرند  سعادت آباد  اسم  به  را  بودجه ها  همه 

منطقه است. 
مرتضی احمدی سعادت آبادی در پایان در پایان این شعر را 

تقدیم خانواده منصوری کرد.
در جمع رفیقان دل بیمار نداریم / ما را نبود غم که چرا یار نداریم

هر کسی که دل می شکند خوب بداند/ ما جمله رفیقیم که به کس کار نداریم
گر دولت عشقم بدهند شهرت فرهاد / مجنون صفاییم و یکی خار نداریم 

درویش اگر بر سر کویش نظری شد / مشکی است که در طبله عطار نداریم
مرتضی احمدی سعادت آبادی)درویش سیرجانی(
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و  بذل  از  زیادی  گروه جامعه: »صحبت های 
بخشش و رانت خواری در گوشه و کنار شهر 
در افکار عمومی شنیده می شود که ما وظیفه 
داریم فضای جامعه را تغییر دهیم و هر فردی 
و  حیف  این  در  کند  کوتاهی  مسیر  این  در 
میل ها دخیل است.« این بخشی از صحبت های 
از  سیاسی،  کنش گر  فتحی زاده،  فرهاد  دکتر 
چهره های رسانه ای و عضو سابق شورای شهر 
است.  طلب  اصالح  چهره های  از  و  سیرجان 
حضور  چرایی  به  رو  پیش  گفت وگوی  در  او 
مردم در انتخابات و حمایت از ملیحه سادات 
انتخابیه  حوزه  اصالح طلب  نامزد  منصوری، 

سیرجان و بردسیر پاسخ می دهد.
 آقای دکتر چرا شما پیگیر مشارکت در 

انتخابات مجلس هستید ؟ 
انتخابات و مشارکت در سرنوشت جامعه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. خداوند متعال در قرآن کریم 
ُرواْ َما  ُر َما بَِقْوٍم َحَتّی یَُغِیّ می فرماید: »إَِنّ اهللَ الَ یَُغِیّ
بِأَنُْفِسِهْم« »خداوند سرنوشت هیچ قوم و طایفه ای 
را عوض نخواهدکرد مگر آنکه انسان ها به خودشان 
وضع و حال خودشان را تغییر دهند.« البته با توجه 
به تعریف دموکراسی و یکی از راه های مشارکت در 
سعی  است  انتخابات  حاکمیت  تصمیم گیری های 
کنیم در انتخابات حضور داشته باشیم. باید بپذیریم 
در شرایط فعلی جامعه ما با انتخابات تغییر می کند 
و از طرفی اهداف نظام جمهوری اسالمی استقالل، 
نه حکومت  است  بوده  اسالمی  و جمهوری  آزادی 
اسالمی یعنی مردم در سرنوشت خود دخالت کنند و 
ما باید از این موقعیت با همین شرایط استفاده کنیم 

و منفعل و عافیت طلب نباشیم.
 ارزیابی شما از وضعیت اصالح طلبان در 

شهرستان چیست؟
اصالحات نه تنها در سیرجان بلکه در کل کشور 
با یک سری مشکالت کلی روبه رو است. یکی اینکه 
تشکیالت برنامه ریزی شده وجود ندارد که کارهای 
آموزشی و جذب را انجام بدهد و افراد را گرد هم 

باعث می شود که  اینگونه مسائل  متاسفانه  بیاورد. 
فرصت ها را از دست بدهیم. البته در سیرجان چندین 
ماه است که تعدادی از فعاالن سیاسی دور هم جمع 
شدیم و اصالح طلبان فعال را دعوت کردیم که برخی 
از آن ها برای جلسات حضور پیدا نکردند که علت آن 

برای ما قابل تامل است.
 چه ویژگی هایی در خانم منصوری وجود 

دارد که شما از وی حمایت کردید؟ 
باسواد،  استان،  فرهنگ  اهالی  از  منصوری  خانم 
سادات  از  طرفی  از  و  است  خوش نام  و  فرهیخته 
سیرجان و بردسیر است. مادر ایشان از سادات رضوی 
افراد خوش نام بردسیر بوده  از  سیرجان و پدر وی 
است. از عمو زادگان بنان الشریعه و تیمسار مدنی، 

جمهوری  ریاست  کاندیدای 
ایشان  است.  بوده  انقالب  اوایل 
دارند  اصالح طلبانه  برنامه های 
در  برنامه ها  این  بر  تاکید  با  و 
در  کردند.  شرکت  انتخابات  این 
احترام  بحث  خود،  برنامه های 
وظایف  انجام  و  جمعی  خرد  به 
مشکالت  رسیدگی  و  نمایندگی 
نظر  در  جدی  طور  به  را  حوزه 
متولد  سن  به  توجه  با  و  دارند 

۱355 گزینه ای مناسب برای مجلس جوان هستند.
 به عنوان یک فعال سیاسی چقدر توفیق 

پیروزی در انتخابات را می بینید؟ 
 سعی کنیم در تعیین سرنوشت شهرمان حضور 
داشته باشیم و مرحله بعد هدف ما پیروزی است. 
در رقابت سیاسی آگاهی در بین افراد جامعه بیشتر 
می شود و زمانی که گزینه های مختلف وجود داشته 
باشند مردم آگاهانه تر تصمیم می گیرند. خدا را شکر 
در سیرجان طیف های مختلف در صحنه حضور دارند 
و فضای رقابتی در سیرجان شکل گرفته است. خانم 
منصوری رای قابل توجهی را در بردسیر دارند چون 
اهالی خوشنام بوده و مادرشان  از  مرحوم پدرشان 
سیرجانی و از سادات خوشنام هماشهر هستند. با 

توجه به خانم بودن، سوابق و خانواده انتظار می رود 
رای الزم برای ورود به مجلس را بدست بیاورند.  

مسائل  هستید،  نیز  رسانه  فعاالن  جزو  شما 
چه  در  را  بردسیر  و  سیرجان  حوزه  مشکالت  و 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  فضای  می بینید؟ 
سیرجان و بردسیر آلوده شده است. افراد و گروه های 
اموال  رابطه، حیف ومیل  دنبال  به  که  دارند  وجود 
بیت المال هستند. هر از گاهی خبرهایی در رسانه 
بحث  در  بازرسی  سازمان های  که  می شود  منتشر 
اعضای  از  برخی  و  کرده  ورود  شهرداری ها  برخی 
شوراها و شهرداری را بازداشت کرده است. همچنین 
صحبت های زیادی از بذل و بخشش و رانت خواری 
عمومی شنیده  افکار  در  و  کنار شهر  و  گوشه  در 

می شود. ما به عنوان فعال رسانه ای 
وظیفه داریم جامعه را سالم کنیم 
و هر کس در این مسیر کوتاهی 
کند در این حیف  و میل ها دخیل 
اینکه  دیگر  مهم  مسئله  است. 
به  سیرجان  در  طبقاتی  شکاف 
بهترین  برخی  و   آمده  وجود 
علیرغم  را  شغلی  جایگاه های 
دست  به  شایستگی  نداشتن 
آورده اند. برخی تمام اعضای خانواده با اعمال نفوذ 
در ادارات و معادن استخدام هستند اما خانواده هایی 
هستند که حتی یک نفر از آن ها شاغل نیستند و 
ما به عنوان فعاالن در جامعه باید کمک کنیم این 
فضا شکسته شود و جامعه  به سمت بهبودی و حاکم 
به  بعد  برود. موضوع  قانون مداری  شدن عدالت و 
قانون گریزی برخی مسئوالن برمی گردد اینکه در 
سیرجان و بردسیر باید این بساط حق کشی و رابطه 

برچیده شود.
 به نظر می رسد انتخابات رقابتی را از نظر 
بردسیر  و  سیرجان  در  سیاسی  گرایش های 
و جناح  نظر شما در خصوص طیف ها  داریم. 

هایی درگیر در انتخابات چیست؟

که  هستند  اصولگرایان  طیف  یک  سیرجان  در 
برای انتخابات راحت  تایید می شوند و فضا همیشه 
برای آن ها آماده است و از سالیان گذشته فعالیت 
و جلساتی برگزار می کنند و از جایگاه خود استفاده 
می کنند و برنامه ندارند و اکثر مواقع به تخریب جناح 

های دیگر می پردازند.
برخی دیگر در سیرجان خود را مستقل می دانند 
در صورتی که عقبه آن ها به جناح های خاص وصل 
است که پایگاه اجتماعی ندارند و هیچ گاه این موضوع 
را علنی نمی کنند و عملکرد آن ها شفاف نبوده است و 

وجود فساد در این طیف نگران کننده است.
دنبال  به  که  است  اصالحات  بعدی  طیف 
از بین بردن فساد  انتخابات رقابتی و  قانون مندی، 
و تبعیض هستند. ولی با بی مهری شورای نگهبان 
روبه رو هستند که در دقیقه نود وارد بازی می شوند 
و برای جامعه آباد، قانونمند و مدنی تالش می کنند. 

 در حالی که نمایندگان ادوار مختلف هر 
فعالیت های خود  به  را  کدام توسعه سیرجان 
ربط می دهند، شما وضعیت توسعه سیرجان را 

چگونه می بینید؟
سیرجان در دو دهه اخیر رشد خوبی داشته است. 
ما در این شهرستان شاهد احداث فرودگاه، راه آهن، 
به  گازرسانی  اقتصادی،  ویژه  منطقه  تنگوئیه،  سد 
توسعه  مس،  گل گهر،  معادن  توسعه  شهرستان، 
دانشگاه های علمی )آزاد، صنعتی، پیام نور و ...( بوده 
و هستیم. این طور نیست که این توسعه فقط مربوط 
به یک نماینده باشد قطعا آن ها هم زحمت کشیدند 
اما این مسایل بیشتر در حوزه دولت است. خاطرم 
هست که جاده سیرجان - کرمان در زمان نمایندگی 
سید محمد هاشمی در حال دو بانده شدن بود در 
دوره های بعدی کامل شد و به این شکل نیست که 
تمام توسعه ها مختص یک فرد و یک دوره خاص 
این  باید  نماینده شود  ان شاا... هر کس که  باشد. 

توسعه ها را ادامه بدهد.
 هدف شما در حمایت از خانم منصوری، به 

عنوان یک فعال مدنی چه است؟  
با  و  داشتیم  منصوری  خانم  با  که  جلساتی  در 
مشاهده  گرفت،  ایشان صورت  با  که  صحبت هایی 
کردیم که برنامه و اهداف ایشان خیرخواهانه، خدمت 
به مردم و فرصت های برابر برای همه است. ایشان به 
دنبال جمع کردن بساط بی عدالتی و تبعیض هستند 
و انجام وظیفه نمایندگی که در ابتدا قانون گذاری، 
نظارت و پیگیری مسائل و مشکالت حوزه انتخابیه 
خود و ارتباط با مردم در اولویت برنامه کاری ایشان 

قرار دارد.

گفت وگو با فرهاد فتحی زاده، فعال سیاسی اصالح طلب:

منصوری گزینه برتر نمایندگی مجلس است
 فرصت های برابر برای همه از برنامه های ایشان است 

برنامه و اهـداف ایشـان)منصوری( خیرخواهانه، خدمـت به مردم 
و فرصت هـای برابر برای همه اسـت. ایشـان به دنبـال جمع کردن 
بسـاط بی عدالتی و تبعیض هسـتند و انجام وظیفه نمایندگی که 
در ابتـدا قانون گـذاری، نظارت و پیگیری مشـکالت حوزه انتخابیه 

و ارتبـاط با مردم در اولویت برنامه کاری ایشـان قـرار دارد. 


