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ضرورت مشارکت در انتخابات
انتخابات  سیزدهمین  خرداد   28 جمعه  زاده:  فتحی  فرهاد 
و  شهر  شوراهای  انتخابات  دوره  ششمین  و  جمهوری  ریاست 

روستا در کشور برگزار می شود.
مردم هر کشوری نسبت به جامعه خودشان حساس هستند و 
سعی می کنند در امنیت و پیشرفت کشورشان کمک کنند. هم 
اکنون ما در کشورهای پیرامون خودمان شاهد جنگ و خونریزی 
آرزوی  اند و  نابودی کشورشان شده  و  باعث ویرانی  هستیم که 
امنیت و آرامش دارند چرا که در نتیجه اختالفات و کشمکش ها 

کار به جنگ و خونریزی کشیده شده است. 
در جامعه اسالمی ما نسبت به پیرامون مسئولیت داریم و نباید 
بی تفاوت از کنار آن عبور کنیم. »کلکم راع و کلکم مسئول عن 
رعیته« طبق این حدیث همه در قبال جامعه مسئول و پاسخگو 
نیز که مردم در آن زندگی می کنند در  هستیم. جامعه مدنی 
مشارکت  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  مختلف  های  صحنه 

دارند.
مسائل  به  نسبت  سازی،  فرهنگ  و  آگاهی  افزایش  با  مردم 
در  بودن  موثر  به  اعتقاد  با  و  کنند  می  آفرینی  نقش  اجتماعی 
به  کمک  ضمن  کار  این  با  و  دهند  می  رای  کشور  سرنوشت 
ادامه  در  مشارکت  برای  دلخواه  فکری  جریان  یا  فرد  انتخاب 
حکومت، پیامی رسا از حضور در صحنه و حمایت از وطن را به 

جهانیان مخابره می کند.
انتخابات ریاست جمهوری زیاد است. اگر چه برای 4  اهمیت 
سال انتخاب می شود اما با جایگاهی که در قانون اساسی و اداره 
کشور  مسائل  و  مصالح  در  مدت  دراز  تأثیری  دارد  کشور  امور 
می گذارد لذا رای به رئیس جمهور مقتدر رای به آینده کشور 
برابر حوادث و  را در  انتخابات کشور  است و مشارکت مردم در 

خطرهای احتمالی دشمنان بیمه می کند. 
جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  متوجه  همه  البته 
هستیم. تورم، گرانی، آسیب های اجتماعی، فساد اداری و مالی، 
کاهش  برای  باید  همه  و  دارد  وجود  جامعه  در  فقر  و  تبعیض 
آن تالش کنیم. برطرف کردن مشکالت کشور از دست یک نفر 
نباید  و  دارم  مسئولیت  رابطه همه  این  در  است.  قهرمان خارج 

فقط نظاره گر و منتقد باشیم. 
در یک جامعه مردم چند وظیف دارند: اول مسئولیت پذیری 
و  اجتماعی  امور  در  مشارکت  دوم  پیرامون،  و  جامعه  به  نسبت 
منتخبان،  و  مسئوالن  با  همکاری  سوم  انتخابات،  مثل  سیاسی 
پنجم  و  شهروندان  به  شده  داده  های  برنامه  پیگیری  چهارم 

پرسشگری از مسئوالن.
تَکونون  کما  اَعمالکم،  است:»ُعّمالکم  فرموده  اکرم)ص(  پیامبر 
شما  اعمال  همان)نتیجه(  شما  »کارگزاران  یعنی  علیکم«  یُولّی 

هستند. 
چطور  شود.«  می  حکومت  شما  بر  هستید  که  گونه  همان 
افرادی که جناحی، طایفه ای و از روی منافع شخصی رأی می 
خدا  گرفتن  نظر  در  با  و  عادالنه  منتخبان  دارند  انتظار  دهند، 
باید  که  نرسیدند  باور  این  به  هنوز  که  برخی  بگیرد؟  تصمیم 
مسند های تصمیم گیری و آینده ساز کشور را به دست صالح 

ترین افراد بسپارند، نتیجه اعمال و رای خود را می بینند.
                                                                       * مدیر مسئول
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سیزدهمین  دیگر  هفته  یک  از  کمتر  خبر:   گروه 
انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور برگزار می 
شود. 7 نامزد تاییدصالحیت شده این دوره در جلسات، 
و  اهداف  بیان  به  سخنانی  طی  غیره  و  سیما  و  صدا 
برنامه های خود پرداختند. در ذیل مطالبی کلی برای 
آشنایی بیشتر با نامزدهای انتخابات فوق آورده شده 
است. نشریه »نسیم امید« برای انتخاب بهتر و حضور 
شهروندان در پای صندوق های رای اقدام به درج اهم 

رویکرد آنها کرده است.
  من صدای بی صداها و قدرت بی قدرتان هستم

انتخابات  دوره  سیزدهمین  کاندیدای  همتی،  عبدالناصر 
نه سیاسی«  فنی تشکیل می دهم  ریاست جمهوری: »دولت 
دولت من هم در اعضا و هم در سیاست با دولت فعلی فرق 
خواهد داشت و بیشتر از 4سال در ریاست جمهوری نمی مانم 
و تأکید می کنم که این دولت اگر تشکیل شود اولین دولتی 

است که رئیس آن اقتصاددان است. 
من صدای بی صداها و قدرت بی قدرتان هستم. من حتما 
در چهار سال برنامه هایی را که گفتم اجرایی می کنم و معتقدم 
که چهار سال بیشتر رئیس جمهور نیستم و باید در این مدت 
برنامه ها را انجام دهم. هدفم این است که دولت فنی باشد و نه 
سیاسی یعنی اموراتی مانند بودجه نباید سیاسی باشد. باید به 
رفاه مردم به طور جدی رسیدگی کنیم، زیرا مردم از دولت ها 
و مجموعه حاکمیت انتظار دارند. فرق دولت من با دولت فعلی 
هم در اعضا و هم در سیاست ها خواهد بود. به این دلیل اعالم 
کردم که چهار سال بیشتر نمی خواهم در ریاست جمهوری 
بمانم که روسای جمهور وقتی به کرسی می نشینند در یک 
تا دو سال اول وقت خود را هدر می دهند بنابراین من اعالم 
می کنم 4 سال بیشتر نمی خواهم بمانم تا از همان اول اقدامات 

خود را اجرایی کنم و وقت را تلف نکنم.
 کشور ما االن گرفتار جناح بازی و رفیق بازی است

*حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی را از جهاتی می توان 
ریاست  انتخابات  صحنه  در  حاضر  کاندیدای  آشناترین  نام 
جمهوری دانست زیرا او در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل 
در برابر دکتر حسن روحانی توانست حدود بیش از 15 میلیون 
رای کسب کند. عملکرد جدی او در قوه قضائیه در مبارزه با 

مفاسد و دانه درشت های اقتصادی باعث شده تا بسیاری از 
آحاد جامعه وی را به عنوان بهترین گزینه برای خروج کشور 
از موقعیت فعلی بدانند. او در نخستین نطق انتخاباتی اش با 
تاکید بر اینکه من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافی 
و  های سیاسی  جناح  رقیب  من  کرد:  بیان  دانم،  می  گری 
رقیب این گروه و آن گروه نیستم. من رقیب ناکارآمدی هستم.

کشور ما االن گرفتار جناح بازی، رفیق بازی رودربایستی است، 
کشورداری با رودربایستی نمی سازد و باید برای کشورداری، 
مسئله نان و آب مردم، رونق اقتصادی و جهش تولید بدون 
امیرالمومنین)ع(  رفت.  جلو  عدالت  اجرای  با  و  رودربایستی 
درباره عدالت که محور اصلی دولت ما نیز همین مسئله ی 
عدالت است، می فرمایند عدالت توصیف وسیع است ولی در 
اجرا سخت است. اجرای عدالت یعنی اجرای قانون است و 
این موضوع احتیاج به اراده جدی دارد. در عرصه های مختلف 
دیدیم که اگر اراده وجود داشته باشد، کار پیش رفته است؛ 

کشور نیازمند مدیریت جدی و پرقدرت است.
   تالش دولت سایه برای قدرت

در سال  اقتصاد، همچنین  روی  تمرکز  با  *سعید جلیلی 
96 با تشکیل »دولت سایه« روش نوینی از سیاست ورزی در 
سپهر سیاست ایران پایه گذاری کرد. جلیلی این روزها شعار 
برگزیده  دولتش  برای  را  بزرگ«  برای جهش  بزرگ  »جهاد 
است. جلیلی یکی از برنامه هایش تهیه مسکن است که ساالنه 
800 هزار مسکن برای خانواده های جدید، 200 هزار مسکن 
روستایی و 200 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ایجاد 
دولت  در  مسکونی  واحد  میلیون  یک  سالی  حداقل  و  کند 
آن ساخته شود که این برنامه از طریق هدایت تسهیالت به 
جوانان، تامین زمین و کمک دولتی برای ساخت است؛ مدل 

رفع  با  ندارند،  که مسکن  خانواده هایی  برای  را  مهر  مسکن 
کمبود ها و معایب آن ادامه خواهد داد.

  دادن یارانه 450 هزارتومانی

کارزار  وارد  جدی  طور  به  سال 84   از  رضایی  *محسن 
به  مانده  روز  اما چند  بود.  ریاست جمهوری شده  انتخابات 
برگزاری انتخابات طی بیانیه ای با اعالم انصراف، از انتخابات 
کناره گیری کرد. رضایی اما 4 سال بعد ایده های اقتصادی 
خود را با ثبت نام در انتخابات جنجالی سال 88 با جدیت 
بیشتری پیش گرفت. اکنون او با وعده یارانه 450 هزارتومانی 

به عنوان مهم ترین وعده اقتصادی اعالم برنامه می کند.
  دادن وام 500 میلیون تومانی به زوج های جوان 

ریاست  انتخابات  کاندیدای  دیگر  هاشمی،  زاده  *قاضی 
جمهوری که شعار دولتش را »دولت سالم« اعالم کرده است. 
او اعالم کرده که اگر رئیس جمهور شود به زوج های جوان 
وام 500 میلیونی می دهد. عده ای گفتند احتماال آقای دکتر 
اشتباه محاسباتی کرده و گرنه در این اوضاع کسری بودجه 
دادن وامی که اصال برایش برنامه ریزی نشده مجموعا چیزی 
شد.  خواهد   1400 سال  بودجه  کسری  نصف  به  نزدیک 
همچنین می گوید: به هر ایرانی بسته غذایی 300 هزارتومانی 
جدید  وعده  به  واکنشی  توان  می  را  این  البته  داد.  خواهد 
محسن رضایی که گفته یارانه را 450 هزار تومان می کند، 

دانست.
  5 برابر کردن یارانه ها برای 5 دهک پایین جامعه 

جمهوری:  ریاست  انتخابات  نامزد  مهرعلیزاده،  *محسن 
برای راحتی، آرامش و  نام دولت من، دولت زندگی است و 
سربلندی ایرانیان تالش خواهم کرد و سیاست دولت من برای 
رونق بازار مسکن کنترل نقدینگی و هدایت  منابع است. وی 

افزود: اگر ما در زمینه های دیگر فضا را باز کنیم و نقدینگی 
به آن طرف سوق پیدا کند آنوقت بازار مسکن هم مانندسایر 
بازارها تبدیل به یک بازار سرمایه گذاری می شود. همچنین 
اگر قانون هدفمندی بهانه را درست اجرا کنیم پول از سمت 
تسهیالت  اعطا  همچنین  رود.  می  تولید  سمت  به  مسکن 
دهد.  تولید سوی  به سمت  را  نقدینگی  تواند  می  تولید  به 
همچنین باز کردن دست بخش خصوصی برای ایجاد شهرک 
های کوچک در نقاط مختلف هم می تواند قیمت مسکن را 
کنترل کند.یکی دیگر از برنامه های من 5 برابر کردن یارانه 
ها برای 5 دهک پایین جامعه است که کارهای مطالعاتی آن 
هم انجام شده تا این قشر از این فقر و تنگدستی خارج شوند 
و همچنین یکی از برنامه های من لغو سربازی برای جوانان یا 

تخصصی کردن خدمت سربازی برای جوانان است.
 جهش بزرگ در کشور

زاکانی با بیان این که حوزه اقتصاد و مدیریت کشور نیازمند 
تحول و دگرگونی است گفت: این کار معطوف به جهش تولید، 
برداشتن موانع تولید و کمک به تولید است و باید هر آنچه که 
مقابل تولید قرارمی گیرد رفع کنیم. وی توجه به خلق ثروت و 
توزیع مناسب آن، دقت در آمایش سرزمینی و در پیش گرفتن 
استراژی درست صنعتی، انتخاب پیشران های صنعتی و هم 
چنین دادن اختیارات به شهرستان ها مبتنی بر یک الگوی 
مشخص کشوری که بر تامین عزتمند معیشت مردم استوار 
به آن پرداخته خواهد شد و  اموری است که  از دیگر  باشد 
جهشی بزرگ را رقم خواهد زد. متعهد می شویم که در آغاز راه 
دولت خود اصالحات را از خود دولت شروع کنیم و اولین اقدام 
تمرکز زدایی و دادن قدرت به شهرستانهاست و شهرستان ها 
را به کانون مشخص برنامه ریزی و هزینه کرد بودجه وبه کار 

گیری امکانات دارای اختیارات اجرایی می کنیم.

»نسیم امید« گزارش می دهد:

رویکرد نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
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احداث غبارگیرهای
 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

شرکت  غبارگیرهای  بهبود  و  توسعه  احداث،  پروژه  خبر:  گروه 
توسعه آهن و فوالد گل گهر صبح امروز به مناسبت هفته محیط زیست 
و با حضور مدیرکل محیط زیست استان، فرماندار سیرجان، مدیرعامل 
و معاونین شرکت گل گهر، مدیرعامل و مدیران شرکت توسعه آهن و 

فوالد گل گهر به بهره برداری رسید.
این  گل گهر،  شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  تعهد  کارکنان،  سالمت  سطح  ارتقاء  بهبود  راستای  در  شرکت 
اقدام  و کمی زیست محیطی،  با شاخص های کیفی  انطباق  به  التزام 
به جمع آوری غبار، احداث غبارگیرهای جدید و اصالح غبارگیرهای 
موجود کرده است. مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در 
آیین افتتاح این پروژه گفت: پروژه احداث، توسعه و بهبود غبارگیرهای 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر؛ پروژه ای زیست محیطی است که 
در راستای حفظ سالمت پرسنل آن مجموعه و محیط زیست منطقه 
از محیط و  برآورد 50 تن در ساعت جمع آوری غبار نرمه گندله  با 
بازگرداندن آن به چرخه تولید با 12۷269 نفر ساعت کار انجام شده 
نفر  و ۷655  بهره برداری  و  بهینه سازی  راه اندازی،  و  نصب  در حوزه 

ساعت کار انجام شده در حوزه مهندسی آغاز به کار می کند.
مهندس محمد محیاپور افزود: با انجام این پروژه میزان غبار محیطی 
به کمتر از 10 میلی گرم بر مترمکعب و غبار خروجی استک به کمتر 

از 50 میلی گرم در مترمکعب می رسد.
مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
نیز در این مراسم گفت: حفاظت از محیط زیست و کاهش آسیب های 
در  که  است  همه شرکت هایی  مهم  رسالت  از جمله  زیست محیطی 
و  گهر  گل  شرکت  قطعاً  و  دارند  فعالیت  معدن  و  صنعت  حوزه 
شرکت های منطقه نیز این مهم را در دستور کار خود قرار می دهند 
محیط زیست  صنعت؛  توسعه  و  تولید  حوزه  در  فعالیت  ضمن  تا 
تا  کنند  تالش  آن  احیای  برای  و  نموده  حفظ  آسیب  افزایش  از  را 
مرجان  باشند.  بهره مند  مناسب  زیستی  محیط  از  آینده  نسل های 
ضمن  آیین  این  در  کرمان  استان  محیط زیست  مدیرکل  شاکری 
اقدامات  از  گل گهر،  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مجموعه  از  بازدید 
و  کرد  تشکر  منطقه  شرکت های  و  گل گهر  شرکت  زیست محیطی 
گفت: علی رغم اینکه اقدامات پیرامون حفاظت از محیط زیست برای 
صنعت هزینه باالیی دارد، اما خوشبختانه این مهم در شرکت گل گهر 
و شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر همواره در اولویت است که این 
دیدگاه مثبت رو به جلو، جای تقدیر دارد.  سهراب بهاءالدینی فرماندار 
سیرجان که از دیگر سخنرانان این مراسم بود، ضمن تقدیر از همراهی 
همیشگی اداره کل محیط زیست استان کرمان و شرکت های منطقه 
گل گهر، بر حضور حداکثری صنعتگران همچون دوره های گذشته هم 

دوش با سایر اقشار جامعه در انتخابات تأکید کرد.

    یادداشت

این  فرد:  حیدری  سجاد 
زمان  به  توجه  با  روزها 
انتخابات  به  که  زیادی 
باقی  شهر  شورای 
نامزدهای  است،  نمانده 
به  اقدام  به شکل های مختلف  شورای شهر 
در  و  می کنند  شهروندان  به  خود  معرفی 
پرداخته  آن  به  که  موضوعی  معرفی ها  این 
نمی شود، ضرورت ارائه برنامه های نامزدهای 
انتخابات ششمین دوره  برای  ثبت نام کرده 
عرصه  در  نامزدها  تجارب  و  شهر  شورای 
مدیریت  در  موجود  مشکالت  با  آشنایی 
راستای  در  آن ها  توانمندی های  و  شهری 
بهبود وضعیت شهر است و باید شهروندان 
نگاه  از  فارغ  کرده  ثبت نام  نامزدهای  از 
قوم گرایی و فامیل بودن برنامه ای کاربردی 
و  شهری  مشکالت  حل  برای  اجرا  قابل  و 

روستایی خود درخواست کنند.
 ارائه پوستر و عکس به جای برنامه

بودن  ناشناخته  ابراز  با  از شهروندان  برخی 
اغلب نامزدهای انتخاباتی شوراهای اسالمی 
شهر، خواستار ارائه راهکارهای مطلوب برای 
نامزدها  انتخاب  معیار  سنجش  و  شناخت 
نامزدهای  اغلب  شدند.  آنان  برنامه های  و 
برنامه های  ارائه  جای  به  شهر،  شورای 
هویتی  و  عکس  پخش  به  تنها  تبلیغاتی، 
سوابق  به  اشاره  عدم  کرده  اکتفا  خود 
نسبت  فردی  دیدگاه های  و  نظرات  کاری، 
و  است  شهر  کاستی های  و  مشکالت  به 
عملی  برنامه های  و  پیشنهادها  ندادن  ارائه 
نامزدها از دیگر موانع پیش روی شهروندان 
را  نامزدها  است.  مناسب  فرد  انتخاب  برای 
یا  گذشته  عملکرد  روی  از  یا  شناخت  باید 

که  مشکالت  حل  به  عملی  پیشنهادهای 
شهروندان  دسترس  در  راه ها  این  دو  هر 
نیست. اما در دورهای مختلف نامزدها یک 
اجرا در  قابلیت  ارائه دادند که  برنامه  سری 
موضوع  نیز  این  که  نداشتند  را  سیرجان 
برنامه  شخصی  اگر  که  است  بااهمیتی 
برنامه های  و   کنند  مطالعه  را  آن  داد  ارائه 

کاربردی و قابل اجرا باشند.
 وعده هایی که عملی نمی شود

به  دراین باره  شهروندان  از  یکی  صالحی، 
ما  شهر  در  متأسفانه  گفت:  امید،  نسیم 
انتخاب درست صورت نمی گیرد و هر کسی 
که شرایطش داشته باشد بدون اینکه ببیند 
توانایی حل مشکالت شهروندان داشته باشد 
اقدام به ثبت نام برای شورای شهر می کند و 
چهرهای  با  اخیراً  شده  باعث  موضوع  این 

شهر  شورای  برای  که  شویم  آشنا  جدیدی 
دو  در  افزود:  ادامه  در  او  کردند.  ثبت نام 
دوره اخیر در شهر کارهای قابل چشمگیری 
این  باعث  موضوع  این  و  نپذیرفته  صورت 
دلسرد  شهر  شورای  از  به شخصه  که  شده 
وعده  کلی  آمدند  دوره  هر  چون  شده ام 
داده اند که به خیلی از آن ها عمل نکردند و 
وضعیت شهر را شما ببینید، به میزان تالش 
سال ها  این  در  شهرداران  و  شهر  شورای 
اضافه  این همشهری  می یابید.  کاماًل دست 
کرد: مشکلی که وجود دارد خیلی از افرادی 
را  هدفشان  و  برنامه  می کنند  ثبت نام  که 
درست به مردم نمی گویند تا بدانند آیا این 
انجام  شهر  شورای  در  کاری  می تواند  فرد 

بدهد.
 نامزدها بی برنامه و بی هدف هستند

برنامه ریزی  کارشناس  حسینی،  صالحه 
شهری و فعال اجتماعی در این رابطه گفت: 
نارضایتی  از  زیادی  کلیپ هایی  روزها  این 
گله های  و  شهری  مدیریت  از  مردم  
دست به دست  شهر  اوضاع  از  شهروندان 
می شود که از وضع موجود ناراضی هستند 
انتخابات  دیگر  هفته  یک  حدود  طرفی  از 
و  آینده  و  می شود  برگزار  شهر  شورای 
سرنوشت شهر برای 4 سال به دست تیمی 

۷ نفره سپرده می شود. 
که  است  این  واقعیت  افزود:  ادامه  در  او 
شهر  شورای  کاندیداهای  از  بسیاری 
قرار است  راستای مسیری که  برنامه ای در 
ارائه  کنند،  طی  شورا  عضو  جایگاه  در 
تجربه  و  تخصص  از  حتی  و  نمی دهند 
مناسب در حوزه مدیریت شهری برخوردار 

و  اسالمی  شوراهای  طرفی  از  و  نیستند، 
نقش آن ها در بهبود اوضاع مدیریت شهری 
که  آنچه  میان  این  در  است  مهم  بسیار 
چندان بدان پرداخته نمی شود ضرورت ارائه 
شفاف برنامه ها، پیشینه فعالیت ها و تجارب 
چالش های  با  آشنایی  عرصه  در  نامزدها 
موجود در مدیریت شهری و توانمندی های 

آن ها در راستای بهبود وضعیت شهر است.
ثبت نام  کاندیداهای  از  برخی  او  گفته  به 
هدفی  نه  اصاًل  شهر  شورای  برای  کرده 
انتخاب کرده اند و نه برنامه ای و  برای خود 
نه حتی تخصص الزم را دارند و فقط چون 
عرصه  وارد  برخوردارند  فامیلی  پشتوانه  از 
رقابت شورای شهر می شوند و خیلی اوقات 
در  می شوند  شورا  وارد  و  آورده  هم  رأی 
حالی که جامعه ای راه تعالی را طی می کند 
 4 سرنوشت  اینکه  به  آگاه  باشد،  آگاه  که 
ساله شهر را به دست چه کسانی می سپارد 
انتخاب  توسعه   ارکان  مهم ترین  از  یکی  و 
برای  مسائل شهری  به  آگاه  و  متعهد  افراد 

کرسی شورای شهر یا روستا است.
داشت:  بیان  ادامه  در  حسینی  صالحه 
روستا  یا  شهر  شورای  کاندیدا  که  افرادی 
می شوند ابتدا باید شناخت کافی روی  شهر 
معضالت  و  مشکالت  و  مسائل  و  روستا  یا 
عمرانی،  باشند)مشکالت  داشته  منطقه 
در  و  شهر(  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
مسائل  از  یک  هر  برای  برنامه ای   آن  کنار 
همه  صورت  این  غیر  در  باشند.  داشته 
راه حل  مهم  اما  می بینند  رو  مسائل  مردم 
این مشکالت است که راه حل هم در قالب 

برنامه های مختلف امکان پذیر است.

با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، برنامه کاربردی برای مشکالت شهر ارائه نشده است؛

خالء برنامه نامزدهای انتخابات شوراها

قرار  نظام  پیشرفت  طلیعه  در  و  انقالب  دوم  گام  در  مصباح:  محسن 
دو  یا  یک  سرنوشت  تعیین  در  اسالمی  ایران  مردم  امروز  تصمیم  دادیم. 

نسل حتی بیش تر تأثیرگذار است.
فشار  نیست.  انکار  قابل  مدیریتی  و  معیشتی  اقتصادی،  مشکالت 
که  است  عظیمی  درد  درآمد  کم  اقشار  ویژه  به  خانوارها  بر  اقتصادی 

درمان آن در دستان خود مردم و همت مسئوالن می باشد. تحریم های 
اقتصادی و بانکی، شرایط کرونا، خشکسالی و ...

مسبب  مسئوالن  از  گروهی  مردمی  غیر  و  ضعیف  مدیریت  چاشنی  با 
با  قطعاً  جهانی  معادالت  در  قوی  ایران  یک  اما  است  موجود  وضعیت 
پشتوانه مردمی و افزایش مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری 

پیش رو قابل دستیابی است.
ایران  نجیب  و  وفادار  خونگرم،  مردم  عمومی  وظیفه  و  اصلی  مسئله 
می  نظر  مورد  فرد  انتخاب  دوم  اولویت  در  و  است  انتخابات  در  شرکت 

باشد.
رهبر  فرمایش  به  انتخابات  در  حداکثری  حضور  به  تشویق  و  ترغیب 

اسالمی  انقالب  معظم 
است.  حق  به  توصیه 
بیعت  انتخابات  در  شرکت 
قانون  یعنی  ملی  میثاق  با 
برای حفظ  و  اساسی است 
خون  با  که  اسالمی  نظام 
شده  آبیاری  شهید  هزاران 
است با هر گرایشی به پای 

صندوق های رای برویم.
*فعال اجتماعی، سیاسی

تواصی به حق؛ وظیفه امروز در افزایش 
مشارکت در انتخابات

جانمایي  از  سیرجان  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر 
نامزدهاي  تبلیغات  جهت  شهر  سطح  در  بنر  تابلو   ۳0
ریاست جمهوري  برای انتخابات 28 خرداد ماه در این 

شهر خبر داد.
ارتباطات  مدیریت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
اشاره  با  خاني  قلیچ  محمدرضا  مهندس  سیرجان  شهرداري 
به اینکه هماهنگی های الزم برای تبلیغات رسمی انتخابات  
اظهار داشت: شهرداری  انجام شده است  در حوزه سیرجان 
این  شدن  برگزار  بهتر  چه  هر  برای  توان  تمام  با  سیرجان 

انتخابات تالش خواهد نمود.
رسمی  تبلیغات  برای  الزم  تمهیدات  اینکه  بیان  با  وی 
به  اقدام  سیرجان  شهرداری  گفت:  شده  فراهم  کاندیداها 
محترم  نامزد هاي  براي  بزرگ  تبلیغاتی  بنر  30تابلو  ایجاد 
در  شهروندان  گسترده  راستاي حضور  در  ریاست جمهوري 
سطح  اصلی  معابر  و  میادین  در  جمهوري  ریاست  انتخابات 

شهر نمود.
قلیچ خاني با ذکر اینکه شهرداری سیرجان  امکانات الزم 
برای تبلیغات کاندیداهاي محترم را فراهم نموده است ابراز 
اسالمي  تایید صالحیت شده شوراي  کاندیداهای  از  داشت: 
شهر تقاضا می شود تا اخالق انتخاباتی را رعایت نمایند و از 
نصب  هرگونه بنر غیر از جلوی ستاد کاندیداها مغایر با قانون 

تبلیغات انتخابات می باشد خودداری نمایند.
قلیچ خاني با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و 
روستا در 28 خرداد ماه سال جاری گفت: ملت سرافراز ایران 
عزمی  با  ماه،  خرداد  انتخابات  در  خود  حداکثری  حضور  با 

جزم گام های بلندی در راه توسعه کشور بر خواهد برداشت.
وی با بیان اینکه آنچه مهم است حضور و مشارکت مردم 
در انتخابات است، ابراز داشت: در این زمینه قطعاً شهرداری 
سیرجان همراه با سایر ارگان ها در راستای حضور حداکثری 
شهرداری  تمهیدات  می کنند،  فعالیت  انتخابات  در  مردم 
آماده  همچنین  و  باشکوه  انتخابات  برگزاری  برای  سیرجان 

سازی فضای تبلیغاتی برای تمامی کاندیداها را تشریح کرد.
شهرداری  گفت:  سیرجان   شهرداری  عمومي  روابط  مدیر 
تبلیغاتی  فعالیت های  برای  مناسبی  تمهیدات  سیرجان 
توزیع  هدف  با  انتخابات،  این  در  کننده  شرکت  داوطلبان 
از  جلوگیری  محیطی،  تبلیغاتی  فرصت های  عادالنه 
گرفته  نظر  در  شهری  سیمای  حفظ  و  بصری  نازیبایی های 

است.
اشاره  انتخاباتی  تبلیغات  ساماندهی  ستاد  تشکیل  به  وی 
حضور  در  مناسب  تبلیغات  تأثیر  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
بیشتر و با شکوه در انتخابات؛ شهرداری سیرجان نسبت به 
تا کنون  و  اقدام  انتخابات  تبلیغات  تشکیل ستاد ساماندهی 

جلسات مداوم و منظمی در این خصوص برگزار کرده است.
به  می کند  تالش  سیرجان   شهرداری  کرد:  تصریح  وی 
هیچ  از  انتخابات  در  شهروندان  حداکثری  افزایش  منظور 

تاکنون 50  راستا  همین  در  نکند  دریغ  و حمایتی  کوشش 
و  انتخابات  فرهنگي  شعارهاي  مضمون  با  شهري   بیلبورد  
حضور گسترده مردم در انتخابات در سطح شهر نصب شده 

است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم همه نامزدها با رعایت 
قانون به برگزاری پرشکوه انتخابات کمک نمایند تا انشااهلل 

ثمرات مثبت آن را در آینده شاهد باشیم.

توجه ویژه شهرداري به حضور حداكثري مردم در انتخابات ١٤٠٠
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زهرا پسندی: در حالی که به روز 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دادن  رای 
و  شهر  شوراهای  دوره  ششمین  و 
و در  نمانده است  زیادی  روستا مدت 
این میان یکی از پرسش های اساسی 
شکل  عمومی  اذهان  بین  در  که 
گرفته این است که به چه کسی رأی 

بدهیم: 
باشد،  صالح  و  توانمند  که  کنیم  انتخاب  را  اشخاصی   -1
از مسائل روز اطالع داشته  باید  ندارد  فایده  تنها  بودن  ارزشی 
را  جامعه  مشکالت  و  مسائل  که  کنیم  انتخاب  را  کسانی  باشد 
این  در  بزنند.  حرف  فقط  نه  باشند  کاربلد  و  دهد  تشخیص 
در  اکنون  است.  راهگشا  نامزدها  توسط  برنامه  ارایه  راستا 
خبری  نامزدها  برنامه  از  معمولی  گفتگوی  و  مجازی  فضای 
که  ندارند  برنامه  مطالبه  نیز  شهروندان  متاسفانه  و  نیست 

بزرگی است. نقصان 
2- در خدمت به مردم احساس مسئولیت کند به فکر مردم 
با همکاری خودشان در بخش های مختلف  باشد  باشد، حاضر 
دست به دست هم بدهند و با اتحاد و اتفاق یک کار بزرگ را 

بدهند. انجام 
را  موارد  این  وقتی  باشد.  را چشیده  تلخ محرومیت  3- طعم 
به  و  کرد  را درک خواهند  فقیر  افراد  باشند حال  کرده  تجربه 
شدن  بهتر  چه  هر  برای  که  رفت  خواهند  موضوع  این  دنبال 
بتوانند  تا  بردارند  اساسی  گامی  اقتصادی  و  زندگی  شرایط 

حداقل های زندگی افراد فقیر جامعه را رفع نمایند.
4- جزء افرادی نباشند که وعده وعید پوچ  می دهند ما در 
اخیر که  انتخابات  اکثر  توان گفت در  یا می  و  قبل  دوره های 
صورت پذیرفت شاهد این موردها بوده ایم که برخی نامزدهای 
انتخاباتی وعده های زیادی به مردم داده اند اما هیچ کدام به 
اعتراضی  بخواهند  مردم  که  زمانی  و  است  نرسیده  ای  نتیجه 
و  رسند  نمی  جایی  به  باشند صدایشان  داشته  موضوع  این  در 
اینگونه  که  نماییم  انتخاب  را  افرادی  کنیم  تالش  ما  بسا  چه 
بسزایی  تأثیر  شما  و  من  انتخاب  زیرا  باشند  نداشته  را  مسائل 

در خیلی از مسائل جامعه  خواهد داشت.
5- تخصص و دانش الزم را داشته باشد. برای شوراها دانش 
میزان  تشخیص  باشند.  داشته  نامزدها  که  است  الزم  شهری 
مسئولیت  نوع  به  توجه  با  مدیریتی  توان  تخصص،  کارایی، 
سوابق  تحصیل،  و  علمی  سوابق  باید  نیز  کار  این  برای  محوله 
اجرایی و غیره آشنایی  داشته باشد و یا از افراد مورد اطمینان 

و گروه های مطمئن کسب آگاهی نماید.
الزم  دهد  تشخیص  را  مصادیق  نتوانست خودش  فردی  اگر   
است به آگاهان عادل و خبره مراجعه کند و براساس شناخت 
هم  تا  دهد  سامان  را  خود  اجتماعی  وظایف  کامل  معرفت  و 
را  خود  شرعی  وظیفه  هم  و  باشد  جوابگو  سلیم  عقل  برابر  در 
به  که  باید کسانی  را  موضوع  این  پایان  در  و  برساند.  انجام  به 
نوعی قصد خدمت دارند را در نظر بگیرند.                                                 

                                                               *فعال فرهنگی

٤یادداشت

گروه شهر: سال هاست که کلنگ پروژه های 
احداث  و  و ساخت  زمین می خورد  به  زیادی 
آن ها آغاز می شود و بعد از صرف کلی هزینه 
چنین  شوند،  می  رها  کاره  نیمه  بودجه،  و 
باغ  نیستند.  کم  سیرجان  در  پروژه هایی 
همایش  سالن  آجر،  کارخانه  پروژه  ایرانی، 
پروژه های  جمله  از   ... و  صنعت  زیرگذر  ها، 
هستند که بدون کار کارشناسی آغاز و امروز 
به گل نشسته اند. این ها برخی از پروژه های 
وقت  شهرداران  و  شهر  شورای  که  هستند 
بررسی  الزم،  بودجه  گرفتن  نظر  در  بدون 
شکل  به  گاها  ها  آن  اهمیت  و  کارشناسی 
به  حاضر  حال  در  و  کردند  آغاز  احساسی 
بر  هزینه  و  استفاده  بال  و  منفی  های  پروژه 
به  را  عمومی  اموال  نوعی  به  و  تبدیل شدند 
بابت این خسارت ها  اند و مسئولی  باد داده 

به دادگاه فراخوانده نمی شود؟

فرسوده شدن مجموعه آبی دلفین  
دلفین  آبی  های  موج  مجموعه  ساخت 
از سال  توسط سرمایه گذار بخش خصوصی 
اما  شد،  شروع  شهرداری  مشارکت  با   91
و  شهرداری  بین  اندازی  راه  اوایل  همان  از 
مالکان آن اختالف هایی به وجود آمد که به 
نوعی بخش خصوصی خالف قرارداد به دنبال 
از راه  تملک زمین محل بود. شهرداری پس 
اندازی آن را به قیمت 2 و نیم میلیاردتومان  
خریداری کرد. مجموعه موج های آبی دلفین 
روزی برای گذران اوقات فراغت جوانان شهر 
ساخته شده است حاال بیش از 10 سال است 
شده  رها  ملت  پارک  در  استفاده  بدون  که 
است و شهرداری در این مدت آنرا راه اندازی 
نکرده است. یکی از مجموعه های بال استفاده 
شده که شهرداران مختلفی قول راه اندازی آن 
را داده اند اما هنوز از این اتفاق خبری نیست. 
بیرون  از  و  فرسوده  تر وسایلش  بیش  اکنون 
که به آن نگاه می کنی قسمت سقف آن دچار 
پوسیدگی شده است و سرسره های آبی آن 
را بیرون از مجموعه ریخته اند، این وضعیت 

مجموعه موج های آبی دلفین است!
طرح غیرکارشناسی زیرگذر مکی آباد 

زیر گذر مکی آباد از پروژه های شهری است 
که چندین سال شورای شهر و شهرداری را 
درگیر خودکرده است. موضوعی که هر ساله 
تاکنون  و  بودجه شهرداری دیده می شود  در 
به نتیجه نرسیده است. طرحی که به عقیده 

اشتباه  ابتدا  از  آن  شروع  کارشناسان  برخی 
بود و یک کار تحت فشار چند عضو شورای 
بوده است.  شهر  و بدون بررسی کارشناسی 
دوره شورای چهارم شروع شد  در  این طرح 
محدوده  در  تملک  گرفتن  نظر  در  بدون  و 
رو  روبه  با مشکل  که  هاست  این طرح سال 
به 5 میلیارد  شده است و هزینه ای نزدیک 
را  جوان  تعدادی  و  شد  هزینه  زمین  زیر  در 
اما به حال خود  نیز به کام مرگ برده است 
مشکل  بتواند  بود  قرار  که  طرحی  شد،  رها 
اهالی مکی اباد را برطرف کند در حال حاضر 
دردسری برای دسترسی آسان به بیمارستان 
و مرکز شهرشده است.  البته طبق نظر مشاور 
طرح و کارشناسان شهری اصالح همان دور 
برگردان برای چهارراه مکی آباد مناسب تر و 

کارشناسی است.
 کانال ناتمام هدایت آب های سطحی 

بدون خروجی 
از  سطحی  های  آب  هدایت  کانال  ساخت 
که  میلیاردی  هزینه  با  بیرون  به  داخل شهر 
انجام شده است غیرکارشناسی شده است و نه 
تنها مشکل را برطرف نمی کند بلکه در برخی 
شده  شهروندان  برای  معضلی  ها  خیابان  از 
خیابان  های سطحی  آب  هدایت  است.کانال 
ابوریحان، انتهای بلوار صادقی و علمدار  برای 

جدول کشی و هدایت آب های سطحی شیب 
مناسب ایجاد نکرده است خروجی نیز ندارد  
وآب در جدول جمع می شود و باعث ایجاد 
برای  بهداشتی  نظر  از  و  کننده  مشمئز  بوی 
همچنین  است.  کرده  ایجاد  مشکل  اهالی 
و  آباد  مکی  سیدالشهدا  حمزه  های  خیابان 
را  مشکل  این  هجرت  بلوار  از  های  قسمت 

دارد.
برای  معضلی  آکالیپتوس  درختان   

شهروندان
مورد دیگری که جزو پروژه ها و طرح های 
منفی شهرداری است بحث فضای سبز است 
های  گل  کاشت  پیرامون  انتقادها  خیلی  که 
فصلی، آبیاری و... وجود دارد که گل سرسبد 
آن، کاشت درخت اکالیپتوس  که  به عقیده 
کارشناسان برگ آن باعث خشک شدن مابقی 
گیاهان می شود و در سال سه مرحله ریزش 
برگ و گل و پوسته دارد، رشد بیش اندازه و 
آسیبی که به شبکه برق می رساند و هر ساله 
کلی از درآمد شهرداری برای هرس آن ها به 
کار می رود و از طرفی ریشه این درختان با 
رشد زیادی دارند تاسیسات زیرزمینی و باعث 
مسکونی  منازل  برای  مشکالتی  و  تخریب 

ایجاد می کنند.  

 احداث باغ ایرانی در حد حرف
تمام  نیمه  های  پروژه  از  یکی  ایرانی  باغ 
در  هکتار   11 مساحت  به  است  شهرداری 
کار  خیابان  ابتداي  و  بهشت  میدان  جنب 
عباسپور  شهید  بلوار  فاصل  حد  خیابان   (
این محل  دارد.  قرار   ) زهرا  بهشت  میدان  تا 
به  داشت  که  انبوهي  درختان  به  توجه  با 
تبدیل  ولگرد  و  معتاد  افراد  براي  محیطي 
شده بود که با مسئوالن وقت تصمیم گرفتند 
آرامي  و  بزرگ  پارک  به  را  مجموعه  این  که 
براي تفریح شهروندان تبدیل کنند. به گفته 
سبز،  فضای  افزایش  زمان  آن  وقت  شهردار 
انداز سرانه زیبا در شهر،  ایجاد   ایجاد چشم 
جمله  از  درآمدزایی  مردم،  برای   تفرجگاه 
دالیل احدث این باغ اعالم کرد و قرار بر این 
بود که در این پارک المان هاي جدید و زیبا 
مرتبط با فرهنگ اسالمي و ایراني  نصب شود. 
اما با گذشت چندین سال از احداث این باغ 
و هزینه چند میلیاردی هنوز نتیجه نرسیده 
آماده سازی آن  برای  از نظر عمرانی  و  است 
فضا  این  به  سر  یک  اگر  است.  نشده  انجام 
بزنید متوجه می شوید تنها کاری در این چند 
سال انجام شده یک سری سنگ فرش که به 

مرور زمان در حال خراب شدن هستند.

 کارخانه آجر، میراث شوم شهری
ندانم  کاری  از  بارزی  نمونه  آجر  کارخانه 
این  احداث  زمان  از  است.  شهرداری  در 
تنها  و  می گذرد  سال   15 از  بیش  کارخانه 
با حاشیه های فراوان و بدون  2 سال آن هم 
آن  از  و  بود  فعال  مناسب  خروجی  و  درآمد 
زمان تاکنون به صورت میراثی نامیمون برای 
انجام  اقدام  تنها  است.  مانده  باقی  شهرداران 
شده در این سال ها هم ارسال هرازچندگاهی 
نامه و درخواستی جهت تعیین تکلیف آن به 
نداشته  همراه  به  نتیجه  که  است  بوده  شورا 
است و سال 98 شهرداري نامه ای با موضوع 
وضعیت شرکت آجر صنعت سیرجان مطرح و 
با پیشنهاد شهرداری مبنی بر فروش کارخانه 
قبل  سنوات  از  شهرداری  مانده  مغفول  آجر 
آن  نگهداری  و  تعمیر  عدیده  مشکالت  که 
با  باشد  نمی  شهرداری  صالح  و  صرفه  به 
موافقت  ها  مالی شهرداری  نامه  آئین  رعایت 
شد. 51 درصد سهام کارخانه از شهرداری و 
49 درصد از جعفریان است و تا کنون چند 
میلیارد تومان با دهها قطعه زمین شهری بابت 
به  از طرف شهرداری  این کارخانه مستهلک 
شریک داده شده است. کارخانه ای که در این 
سال ها هیچ سودی برای شهروندان نداشته 

است.

گزارش »نسیم امید« از برخی اقدامات شهری که خسارت به بیت المال زده اند؛

دادگاهی كردن مسئوالن شهری

پروژه مجموعه آبی دلفین

احداث باغ ایرانی در حد حرف

 کانال ناتمام هدایت آبهای سطحی خیابان ابوریحان

کارخانه آجر، میراث شوم شهری

درختان آکالیپتوس معضلی برای شهروندان

طرح غیرکارشناسی زیرگذر مکی آباد 

به چه کسی رأی بدهیم؛

 ضرورت برنامه توسط نامزدها راهگشاست

وزیر صمت در بازدید از اقدامات گهرزمین در منوجان: 

موفقیت گهرزمین  در راستای مسئولیت های اجتماعی 
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  رسان:  اطالع 
بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین مهندس 
رزم حسینی، وزیر صمت از اقدامات گهرزمین در 

منوجان پنجشنبه هفته گذشته بازدید کرد.
از مسئوالن  تقدیر  رزم حسینی ضمن  علیرضا 
های  مسئولیت  انجام  راستای  در  گهرزمین 
شرکت  کرد:  عنوان  شرکت  این  اجتماعی 
در  را  ای  شایسته  بسیار  اقدامات  گهرزمین 
بحث مسئولیت های اجتماعی در منطقه محروم 
در  تحول  باعث  که  است  داده  انجام  منوجان 

به  اشاره  با  ادامه  در  وی  است.  شده  منطقه 
تغییرات  گذشته شاهد  ۱0 سال  به  نسبت  اینکه 
افزود:  هستیم،  منوجان  منطقه  در  ای  گسترده 
در  توسعه  و  آموزش  بحث  در  گهرزمین  شرکت 
منطقه منوجان اقدامات مهم و ماندگاری را انجام 

داده است که این امری بسیار پسندیده است.
شرکت  اقدامات  حسینی  رزم  همچنین 
اجتماعی  های  مسئولیت  راستای  در  گهرزمین 
و  و ساخت مدرسه در شهرستان های سیرجان 

منوجان را قابل تقدیر دانست.

آگهی فقدان سند مالکیت: نماینده بنیاد مسکن انقالب اسالمی برابر نامه شماره 
7/۱497 مورخ ۱400/0۳/۱۳ با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
78 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۳62 فرعی از 5070 اصلی 
واقع در بخش ۳6 کرمان بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس 
از  انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱0 روز  مدعی 
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.  محمد آرمانپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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انتخاب افراد شایسته 
به دور از جناح بازی و طایفه گرایی 

بیش  گذشت  با  عباسپور:  مهدی 
رای  و  انقالب  پیروزی  از  چهاردهه  از 
جمهوری  به  مردم  درصدی   98.2
متعددی  های  انتخابات   ، اسالمی 
تجمیع  از  پس  حال  است  شده  برگزار 
در  ایران  کشور  مردم  بار  این  انتخابات 
ریاست  انتخاب،  چهار  مناطق  از  بعضی 
مجلس  ای  دوره  میان  جمهوری، 

شوراهای  انتخابات  و  اسالمی  شورای  مجلس  و  رهبری  خبرگان 
شهر وروستا و تیره های عشایری دارند که سختی و  حساسیت ها 
نگاه های  بیشتر  میتوان گفت  واقع  در   ، است  کرده  دو چندان  را 
چه  جمهور  رئیس  سیزدهمین  که  است  پاستور  مسافر  به  مردم 

تحولی در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد.
غیره  و  اقتصادی  مشکالت  بخاطر  انتخابات  دور  این  در  البته   
انتخابات  در  حضور  قصد  خود  حق  به  ناراحتی  با  مردم  از  بخشی 
و  ضعف  این  تایید  ضمن  انقالب  معظم  رهبری  که  ندارند  را 
ناکارآمدی قهر با صندوق رای را راهکار موفقی ندانسته و از مردم 
تغییر وضع موجود  و  اصلح در جهت پیشرفت  انتخاب  با  خواستند 

بردارند. قدم 
چرخش  و  ملی  جشن  یک  نوعی  به  ایران  کشور  در  انتخابات   
برنده  شوند  انتخاب  کسانی  چه  اینکه  از  فارق  و  است  نخبگانی 

اصلی و واقعی آن  مردم می باشند. 
بینی،  برتر  خود  هاو  ازکشمکش  مردم  گفت  میتوان  واقع  در 
به  و  شده  خسته  ها  گروه  و  احزاب  سیاسی  های  بازی  و  توهین 
دیگر  مردم  اکثریت  برای  و  هستند  خود  زندگی  در  تحول  دنبال 
و  موفقیت  خواهان  مردم  و  ندارد  فرقی  طلب  اصالح  و  اصولگرا 

نیروهای کارآمد و متعهد هستند. پیروزی 
مردم اگر به دنبال اصالح امور چه در انتخابات ریاست جمهوری 
میتوانند  این شوراها  اسالمی شهر وروستا) که  و چه در شوراهای 
و  بازی  جناح  از  بدور  باید  باشند(  مفید  اهداف  پیشبرد  در  بسیار 
طایفه گرایی افراد شایسته را انتخاب کنند که از مهمترین ویژگی 
خطای  و  اشتباه  های  کار  تخصص)  و  تعهد  به  میتوان  آنان  های 
کمتری انجام شده و پیگیر امورات مردم هستند(، قانونمند، مردم 
و  تنش  از  )که  گروهی  کار  انجام  و  مشورت  و  تعامل  اهل  دار، 
تصمیم  دار،  امانت  می کند(  جلوگیری  بیخودی  نظرهای  اختالف 
امورات  در  مجموعه  از  خارج  )نباید  خدا  رضا  برای  و  مستقل 
دخالت داشته باشند( و پرهیز از اشرافی گری میتوان اشاره کرد.

می کند  کمک  مردم  به  اصلح  شناخت  در  که  کلیدی  نکات  از 
بودن  محرومان  و  مردم  با  همراهی  و  پاکدستی  درخشان،  سوابق 
خود  خدمت  دوران  در  مثبتی  عملکرد  هیچ  که  کاندیدای  است 
حس  برانگیختن  و  گرایی  طایفه  با  روستا  و  شهرها  در  و  نداشته 
برای  نمی تواند  قطعا  باشد  رای خود  پر کردن سبد  اقوام سعی در 
می داند،  قدرت  کسب  فقط  را  هدف  چون  کند  خدمت  مردم 
مسئولیت  با  اینکه  از  شوراها  و  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
داده  قرار  مردم  معرض  در  گذاری  خدمت  برای  را  خود  پذیری 
قانونی  غیر  مختلف  ابزارهای  از  رای  کسب  برای  نباید  دیگر  اند 

استفاده کنند.                            *فعال فرهنگی، اجتماعی 

 یادداشت

ویژه

بهره برداری از 6 طرح کشاورزی و دامپروری
نسیم امید: اکبر محمودآبادی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
سیرجان گفت: در هفته جهاد کشاورزی، 6 طرح کشاورزی و 
دامپروری، شامل 3 طرح آب و خاک، یک واحد گلخانه، یک 
واحد پرورش ماهی و یک واحد پرورش بلدرچین در سیرجان به 
بهره برداری می رسد. او افزود: 2 طرح آبیاری تحت فشار با هزینه 
کرد اعتباری قریب به 54 و 23 میلیارد ریال که بیش تر آن از 

اعتبارات دولتی است، به بهره برداری می رسد. همچنین در این هفته یک واحد پرورش 
بلدرچین با ظرفیت 109 هزار قطعه و ظرفیت تولید 60 تن گوشت و یک واحد پرورش 

ماهی با ظرفیت تولید ساالنه 4 تن گوشت به بهره برداری می رسد.

امنیت زمینه ساز افزایش مشارکت مردم است
ایسنا: سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان نظم و 
امنیت انتخابات را زمینه ساز افزایش مشارکت های مردمی و 
یکی از تکالیف خادمان نظم و امنیت برشمرد، گفت: انتخابات 
28 خرداد مجازی ترین و حساس ترین انتخابات نام گرفته 
و به شدت مورد هجمه دشمنان است  اما همان طور که با 
انتشار کرونا تمام ظرفیت های نیروهای مسلح و از جمله ناجا پای کار آمدند هم 
اکنون نیز وظیفه سربازی خود را در این ماموریت نیز به انجام می رسانیم. وی افزود: 
در این رابطه یکی از نقش های ما کنار زدن گرد و غبار ناشی از تبلیغات تنش زا 

و بد اخالقی های دشمن است که باید با تمام توان زمینه را برای ترغیب و 
مشارکت همگان در این رویداد مهم فراهم کنیم.

برخورد با دعوت کنندگان به تحریم انتخابات 
دادگستری  کل  رئیس  موحد،  یداله  کرمان:  فردای 
استان کرمان با اشاره به این که حجم مطالب مطرح شده 
برای تحریم انتخابات و جلوگیری از حضور و مشارکت مردم 
تاکنون بی سابقه بوده است، گفت: دادستان ها و قضات ویژه ی 
رسیدگی به جرایم انتخاباتی باید به صورت جدی و سریع 
نسبت به برخورد با دعوت کنندگان به تحریم انتخابات اقدام 

کنند. وی در هشتمین نشست ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان 
کرمان از تالش ها و حساسیت های اعمال شده به منظور تامین سالمت انتخابات تقدیر 
کرد و افزود: با ورود به ایام اوج تبلیغات انتخاباتی، هفته ی سخت و پرکاری را در پیش 

رو داریم و باید تالش، هوشیاری و پیگیری های خود را مضاعف کنیم.

)

انتقادها، پیشنهادها و مشکالت
 خود و پیرامون را به ما پیامک بزنید.

نسیم سالم

09۱62756265 

 حضرت آیت ا... خامنه ای :
حاكمیت مردم یکی از نمودهای حق 

تعیین سرنوشت است

انقالب اسالمی در مراسم سالگرد حضرت  گروه خبر: رهبر معظم 
امام خمینی)ره( با بیان اینکه به بعضی از افرادی که صالحیتشان احراز 
نشد، ظلم وجفا شد و به آنها یا خانواده هایشان نسبتهای خالف واقع 
داده شد ،تاکید کردند: بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاههای 
مسئول این است که مواردی را که گزارش خالف واقع راجع به فرزند یا 

خانواده کسی داده شده، جبران کنند. 
به گزارش ایسنا، ایشان درخصوص رأی مردم از منظر دینی و اعتقادی 
سرنوشت  قبال  در  خواص  و  مردم  آحاد  روایات،  و  آیات  در  افزودند: 
جامعه و همچنین جلوگیری از انحراف و بروز شکاف طبقاتی مسئول 
نیز یک وظیفه عمومی شمرده شده  معروف  امربه  و  دانسته شده اند 
که یکی از مهمترین معروف ها برپایی حکومت دینی است. همچنین 
انسانها دارای اراده و حق تعیین سرنوشت هستند که حاکمیت مردم 
یکی از نمودهای حق تعیین سرنوشت است. رهبر انقالب به موضوع 
مردم ساالری دینی از منظر نیاز حکومت ها به پشتوانه مردمی نیز اشاره 
روی  جز  چاره ای  مردمی،  پشتوانه  بدون  گفتند: حکومت ها  و  کردند 
آوردن به زور و ظلم نخواهند داشت و از آنجا که در حکومت اسالمی 
ظلم جایز نیست، تحقق حکومت اسالمی و ادامه آن، فقط با پشتوانه 

مردمی امکان پذیر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: بنابراین مردم ساالری دینی 
و جمهوری اسالمی یک طرح ناب و خالص دینی است و اینکه برخی 
می گویند امام مردم ساالری را از غربی ها گرفت، سخنی بی مبنا است 

زیرا امام کسی نبود که بخاطر رودربایستی از حکم خدا منصرف شود.
ایشان افزودند: روزی که امام موضوع الزام حجاب در اجتماع را مطرح 
اما ایشان  امام مخالف بودند  کردند برخی ها از جمله بعضی نزدیکان 
بطور قاطع، دستور دین را مطرح کردند. ایشان با تاکید بر اینکه امام دو 
کلمه »جمهوری« و »اسالمی« یعنی »حاکمیت اسالم« و »حاکمیت 
مردم« را گره گشای همه مشکالت می دانستند، افزودند: هر زمان که 
مردم به کار گرفته شدند و معیارهای اسالم رعایت شد، پیش رفتیم و 

هرجا که یکی از این دو رعایت نشد، پیش نرفتیم. 
رهبر معظم همچنین در خصوص دیدگاه امام درباره مردم ساالری و 
انتخابات خاطرنشان کردند: امام انتخابات را »فریضه دینی« می دانستند 
برخی  در  انتخابات  در  »عدم حضور  می گویند  وصیت نامه خود  در  و 
مقاطع چه بسا گناهی در رأس گناهان کبیره باشد« و »کوتاهی در 
باشد که  بعد داشته  تا نسل های  پیامدهای دنیوی و حتی  مشارکت، 

مستلزم بازخواست الهی است.«

ضرورت عدم ثبت سکه به عنوان مهریه
ایسنا: حجت االسالم محمد شفیعی، رییس مجتمع 

قضایی خانواده دادگستری استان کرمان گفت: امروز بیش 
از هر زمان دیگر ضرورت عدم ثبت سکه تمام بهارآزادی به 
عنوان مهریه احساس می شود و بایستی مسئوالن امر به فکر 
راهکار مناسب قانونی و فرهنگ سازی در جهت حل این 
معضل باشند. او در تشریح این خبر افزود: ضرورت ممنوعیت 
ثبت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه با توجه به وضعیت نابه 
هنجار اقتصادی و افزایش بی رویه قیمت سکه و طال و بالتکلیفی زوج های مدیون، 

امری کامال منطقی و غیرقابل خدشه است.

اقدام غیرانسانی 

یکی از نامزدهای 

شورای شهر 

سیرجان 

در مراسم افتتاحیه 

ستاد انتخاباتی 


