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در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهایی که با مردم شفاف نیستند

بازی با
افکار عمومی

سه نفر
تذکر گرفتند
صفحه 6

یادداشتی به بهانه
روز جهاد کشاورزی

کرمان مهد
کشاورزی ایران
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موضوع سونامی وعدهها نیز نوع دیگری بازی با افکار عمومی است.
جایی که عجیبترین شعارهای انتخاباتی داده میشود بدون بررسی
امکان اجرا و یا بررسی میزان اعتبار مورد نیاز که اصًال هست یا نیست.!.
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شهروند کرمانی دستگیر شدند
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یادداشتی در آستانه انتخابات شوراها

دعوت به همكاری

کافه رستوران واقع در بلوار سیدجمال جهت تكمیل پرسنل

خود به یک نیروی (باریستا ،نظافتچی ،کمک آشپز ،سالندار)
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بدین وسیله به اطالع می رساند مجتمع صنایع
الستیک سیرجان در نظر دارد مقدار  ۲۷۰تن مفتول
 ۵/۵میلیمتر با درصد کربن باالی خود را به صورت
مزایده به فروش برساند .لذا از کسانی که مایل به
شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت
بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس :سیرجان بلوار
شهید عباسپور ،شهرک صنعتی شماره یک ،خیابان
اشتغال ،مجتمع صنایع الستیک سیرجان مراجعه
و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.
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دعوت به همكاری

شرکت فرش الماس کویر
در شعبه سیرجان خود از افراد
عالقهمند و واجد شرایط دعوت به
همكاری بعمل می آورد.
کارشناس فروش
 حقوق اداره کار بیمه پاداش های انگیزشی امكانات رفاهی پورسانت عالی از فروشعالقهمندان رزومه خود را به شماره زیر
در واتساپ ارسال نمایند.
۰۹۰۳۱۳۵۵۸۲۹

افتتاح یک طرح غبارگیری
در منطقه گلگهر

ضرورت حفاظت
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در محیطهای
معدنی
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اسامی نامزدهای شورای
شهر اعالم شد

گروه خبر :ســتاد انتخابات شهرستان با صدور اطالعیهای
اسامی نامزدهای شورای شهر در سیرجان را اعالم کرد .در
این اطالعیه آمده که بر اســاس ماده  54قانون انتخابات و
ماده  56آیین نامه اجرایی ،اسامی  67نفر از واجدین شرایط
شرکت در ششــمین دوره انتخابات شورای شهر سیرجان
بدین شرح اعالم می شود .شایان ذکر است از میان  67نامزد
اعالم شده  ،تنها  7نفر به شورای شهر سیرجان راه مییابند.
انتخابات ششم شورای شهر جمعه آینده  28خرداد همزمان
با ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهــوری برگزار
میشود .اسامی به شرح ذیل میباشد:
 - 1مهديه آبادهء فرزند اصغر کد نامزد 124
 - 2محمدحسين ادب آوازه فرزند جالل کد نامزد 125
 - 3محسن اسدی زيدآبادی فرزند حسين کد نامزد 126

 - 4مصطفي اسفنديارپور فرزند ماشاءا ...کد نامزد 127
 - 5زهرا اسكندرپور فرزند اکبر کد نامزد 128
 - 6علي افتخاری نژاد فرزند رمضان کد نامزد 141
 - 7محمد ايران نژاد فرزند عين ا ...کد نامزد 145
 - 8مجيد ايران نژادپاريزی فرزند حسين کد نامزد 146
 - 9محمد ايران نژادپاريزی مشــهور به ايران نژاد خبرنگار
فرزند يوسف کد نامزد 147
 - 10مصطفي ايلخاني پور فرزند نورعلي کد نامزد 148
 - 11ابراهيم باستاني راد مشهور به مهندس باستانى فرزند
نصرا ...کد نامزد 149
 - 12محمدعلي بختياری فرزند پنجعلي کد نامزد 151
 - 13مرتضي بختياری فرزند علي کد نامزد 152
 - 14حميد بهشتي نسب فرزند محمدعلي کد نامزد 158

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان
خبر داد:

جانمایی  30تابلو
انتخاباتی در شهر

 - 15احمد پورپاريزی نژاد فرزند صمداله کد نامزد 159
 - 16حسين پورخارقاني نژاد فرزند محمد کد نامزد 161
 - 17طاهره جهانشاهي فرزند سبزعلي کد نامزد 164
 - 18محسن جهانشاهي مشهور به محسن شيرعلى فرزند
شيرعلي کد نامزد 165
 - 19وحيد جوان فرزند اصغر کد نامزد 167
 - 20اعظم جوان لری فرزند محمد کد نامزد 168
 - 21سيدعليرضا حسيني زاده فرزند سيدکرامت کد نامزد 171
 - 22سيدصابر حسيني زحمت کش فرزند سيدضياء کد نامزد 172
 - 23جواد حسيني کريم آبادی فرزند اصغر کد نامزد 174
 - 24مسعود حلوائي پور فرزند محمدقلي کد نامزد 175
 - 25محسن حيدری جامع بزرگي فرزند مظفر کد نامزد 176
 - 26حسن خدامي پور مشهور به شيخ حسن فرزند محمود
کد نامزد 179
 - 27جابر خدری مشهور به خضری فرزند اکبر کد نامزد 181
 - 28مرضيه خضری پور فرزند يدا ...کد نامزد 182
 - 29اقبال خليل آبادی نژاد فرزند بهزاد کد نامزد 184
 - 30عباس خواجوئي نسب فرزند اکبر کد نامزد 186
 - 31عباس دانشفر فرزند موسي کد نامزد 189
 - 32ميثم دريابيگي بلوردی فرزند کمال کد نامزد 191
 - 33محمدعلي ده يادگاری فرزند صمدا ...کد نامزد 192

مدیر روابط عمومی شــهرداری اقدامات این ســازمان را در راســتای
برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری تشریح کرد.
وی ابتــدا از جانمایی  30تابلــو بنر ویژه تبلیغات نامزدهاي رياســت
جمهــوري بــرای انتخابــات  ٢٨خرداد مــاه در این شــهر خبر داد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان
مهنــدس محمدرضا قليچ خاني با اشــاره به اینکه هماهنگی های الزم
برای تبلیغات رسمی انتخابات در حوزه سيرجان انجام شده است اظهار
داشــت :شهرداری سيرجان با تمام توان برای هر چه بهتر برگزار شدن
ایــن انتخابات تالش خواهد نمود .وی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای
تبلیغات رســمی کاندیداها فراهم شده گفت :شهرداری سيرجان اقدام
به ايجــاد ۳۰تابلو بنر تبلیغاتی بزرگ براي نامزدهاي محترم رياســت
جمهوري در راســتاي حضور گسترده شــهروندان در انتخابات رياست
جمهوري در میادین و معابر اصلی ســطح شــهر نمــود .قليچ خاني با

در جریان بهره برداری از پروژه احداث
و بهبود غبارگیرهای شرکت
توسعه آهن و فوالد گلگهرمطرح شد:

ضرورت حفاظت
از محیطزیست
در محیطهای
معدنی

پــروژه احــداث ،توســعه و
بهبــود غبارگیرهای شــرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر
روز چهارشــنبه به مناســبت
هفته محیط زیســت با حضور
مدیــرکل حفاظــت محیــط
زیســت اســتان ،فرمانــدار،
مدیرعامل و معاونین شــرکت
گلگهر ،مدیرعامل و مدیران
شرکت توســعه آهن و فوالد
گلگهر به بهره برداری رسید.
به گــزارش روابــط عمومی
و امــور بیــن الملل شــرکت
گلگهر ،شــرکت توسعه آهن
و فوالد گلگهر در راســتای
بهبود ارتقاء ســطح ســامت

کارکنــان ،تعهــد و التزام به
انطباق با شــاخصهای کیفی
و کمــی زیســتمحیطی،
اقدام بــه جمــعآوری غبار،
احــداث غبارگیرهای جدید و
اصالح غبارگیرهــای موجود
کردهاســت.مدیرعامل شرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر
در آییــن افتتاح ایــن پروژه
گفت :پروژه احداث ،توســعه
و بهبود غبارگیرهای شــرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر؛
پــروژهای زیســتمحیطی
اســت که در راســتای حفظ
سالمت پرسنل آن مجموعه و
محیطزیست منطقه با برآورد

 ۵۰تن در ساعت جمع آوری
غبار نرمــه گندله از محیط و
بازگرداندن آن به چرخه تولید
با  ۱۲۷۲۶۹نفر ســاعت کار
انجام شــده در حوزه نصب و
راه اندازی ،بهینه سازی و بهره
برداری و  ۷۶۵۵نفر ساعت کار
انجام شده در حوزه مهندسی
آغاز بــه کار میکند .مهندس
محمد محیاپور افزود :با انجام

این پروژه میزان غبار محیطی
به کمتــر از  ۱۰میلی گرم بر
متــر مکعب و غبــار خروجی
اســتک به کمتر از  ۵۰میلی
گرم در متر مکعب می رسد.
مهنــدس ایمــان عتیقــی
مدیرعامل شــرکت معدنی و
صنعتــی گلگهر نیــز در این
مراسم گفت :حفاظت از محیط
زیســت و کاهش آسیبهای

 - 34حميدرضا رضائي لری فرزند يدا ...کد نامزد 194
 - 35اکبر رضوی نشاط فرزند علي کد نامزد 195
 - 36شهناز زرين خط فرزند ناصر کد نامزد 196
 - 37ابوذر زينلي فرزند کرامت کد نامزد 197
 - 38سيدرضا سجادی فرزند سيدعلي اکبر کد نامزد 198
 - 39حجت سعيدی فرزند حميدرضا کد نامزد 212
 - 40حميدرضا سعيدی فرزند محمود کد نامزد 214
 - 41ميترا سلطان احمدی فرزند نبي ا ...کد نامزد 215
 - 42احمد شاه حسيني مشهور به حاجى فرزند محمود کد
نامزد 216
 - 43وحيد شاهمرادی پور فرزند اکبر کد نامزد 217
 - 44احمدرضا شهبا فرزند عباس کد نامزد 219
 - 45حمزه صادقي پور فرزند حمداله کد نامزد 242
 - 46امين صادقي گوغری فرزند علي محمد کد نامزد 245
 - 47سعيد صادقي گوغری فرزند مظفر کد نامزد 246
 - 48نجمه صادقي گوغری فرزند کورش کد نامزد 247
 - 49مريم صبوری فرزند احمد کد نامزد 248
 - 50عليرضا صفاری فرزند محمود کد نامزد 249
 - 51نادر عسكری فرزند منصور کد نامزد 251
 - 52مجتبي علي محمدی فرزند احمد کد نامزد 257
 - 53فرزين فاطمي زاده فرزند ناصر کد نامزد 258

ذکر اینکه شــهرداری سيرجان امکانات الزم برای تبلیغات کاندیداهاي
محترم را فراهم نموده است ابراز داشت :از کاندیداهای تأييد صالحيت
شــده شوراي اسالمي شهر تقاضا می شود تا اخالق انتخاباتی را رعایت
نماینــد و از نصب هرگونه بنر غیر از جلوی ســتاد کاندیداها مغایر با
قانون تبلیغات انتخابات میباشد خودداری نمايند.
قليچ خاني با اشــاره به برگزاری ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت
جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در  ۲۸خرداد
ماه سال جاری گفت :ملت ســرافراز ایران با حضور حداکثری خود در
انتخابات خرداد ماه ،با عزمی جزم گامهای بلندی در راه توســعه کشور
بر خواهد برداشت .وی با بیان اینکه آنچه مهم است حضور و مشارکت
مردم در انتخابات اســت ،ابراز داشــت :در این زمینه قطعاً شــهرداری
ســيرجان همراه با سایر ارگانها در راستای حضور حداکثری مردم در
انتخابات فعالیت میکنند.

زیســت محیطــی از جملــه
رسالت مهم همه شرکتهایی
اســت که در حــوزه صنعت و
معدن فعالیت دارنــد و قطعاً
شرکت گلگهر و شرکتهای
منطقه نیــز این مهــم را در
دستور کار خود قرار میدهند
تا ضمن فعالیت در حوزه تولید
و توسعه صنعت؛ محیط زیست
را از افزایش آسیب حفظ نموده
و برای احیای آن تالش کنند
تا نســلهای آینده از محیط
زیستی مناسب بهرهمند باشند.
این گــزارش میافزاید در این
مراســم که با سخنان فرماندار
ســیرجان در راستای ضرورت
حفاظــت از محیط زیســت
همراه بــود ،در ادامه مهندس
مرجان شاکری مدیرکل محیط
زیست استان کرمان نیز ضمن
بازدیــد از مجموعه شــرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر،
از اقدامــات زیســت محیطی
شرکت گلگهر و شرکتهای
منطقه تشکر کرد و گفت :علی
رغم اینکه اقدامــات پیرامون
حفاظــت از محیط زیســت
بــرای صنعت هزینــه باالیی
دارد ،اما خوشبختانه این مهم
در شــرکت گلگهر و شرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر
همواره در اولویت است که این
دیدگاه مثبت رو به جلو ،جای
تقدیر دارد.

 - 54وحيد قاسم نژادافشار فرزند يداله کد نامزد 259
 - 55زهره قويدل مورديني فرزند رضا کد نامزد 261
 - 56حجت کاظمي فرزند محمدعلي کد نامزد 262
 - 57حميد محمودآبادی فرزند عزيز کد نامزد 265
 - 58مصطفي محمودآبادی فرزند علي کد نامزد 267
 - 59ســميه مسعودسينكي مشهور به سارا سينكى فرزند
علي اصغر کد نامزد 268
 - 60مهتاب معصومي فرزند ابراهيم کد نامزد 269
 - 61الياس ميرشكارپور فرزند عباس کد نامزد 272
 - 62محمود نجف آبادی پور فرزند مهدی کد نامزد 274
 - 63حامد نجمي نژاد فرزند سعدا ...کد نامزد 275
 - 64حسن نژادبيگلری فرزند غالمرضا کد نامزد 276
 - 65مجتبي نصرت آبادی فرزند غالمرضا کد نامزد 278
 - 66مهرداد واعظ نيا فرزند اکبر کد نامزد 279
 - 67عمادالدين يوسفي زاده فرزند جالل الدين کد نامزد 281

  دو نفر انصراف دادند
آخرین خبر از ستاد انتخابات شهرستان تا عصر جمعه حاکی
است از این فهرســت دو نفر از نامزدها به اسامی عماد الدین
یوســفی و مهتاب معصومی انصراف دادند .خبرنگار ما گزارش
داد احتمال انصرافی های بیشتری در روزهای آینده وجود دارد.

مدير روابط عمومي شــهرداری سيرجان گفت :شــهرداری سيرجان
تمهیدات مناســبی برای فعالیتهای تبلیغاتی داوطلبان شرکت کننده
در ایــن انتخابات ،با هدف توزیع عادالنه فرصتهای تبلیغاتی محیطی،
جلوگیری از نازیباییهای بصری و حفظ سیمای شهری در نظر گرفته
است .وی به تشکیل ستاد ســاماندهی تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و
گفت :با توجه به تأثیر تبلیغات مناســب در حضور بیشــتر و با شکوه
در انتخابات؛ شــهرداری سيرجان نسبت به تشــکیل ستاد ساماندهی
تبلیغات انتخابات اقدام و تا کنون جلســات مــداوم و منظمی در این
خصوص برگزار کرده است .وی تصریح کرد :شهرداری سيرجان تالش
میکند بــه منظور افزایش حداکثری شــهروندان در انتخابات از هیچ
کوشــش و حمایتی دریغ نکند در همین راســتا تاکنــون ۵۰بیلبورد
شــهري با مضمون شعارهاي فرهنگي انتخابات و حضور گسترده مردم
در انتخابات در سطح شهر نصب شده است.

اظهار رضایت وزیر صنعت ،معدن و تجارت
از انجام مسئولیتهای اجتماعی گهرزمین

اقدامات گهرزمین باعث
تحول در منطقه شده است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ
آهن گهرزمین مهندس رزم حسینی وزیر صمت از
اقدامات حمایتی در راستای اقتصاد مقاومتی شرکت
سنگ آهن گهرزمین در شهرستان منوجان بازدید کرد.
وی ضمن تقدیر از مســئولین گهرزمین در راستای
انجام مسئولیت های اجتماعی این شرکت عنوان کرد:
شرکت گهرزمین اقدامات بسیار شایستهای را در بحث
مســئولیتهای اجتماعی در منطقه محروم منوجان
انجام داده است که باعث تحول در منطقه شده است.
وی با اشــاره به اینکه نســبت به  ۱۰سال گذشته
شــاهد تغییرات گســترده ای در منطقه منوجان
هستیم خاطرنشان کرد :شرکت گهرزمین در بحث
آموزش و توســعه در منطقه منوجان اقدامات مهم
و ماندگاری را انجام داده اســت که این امری بسیار
پسندیده است.

رزم حســینی همچنین اقدامات شرکت سنگ آهن
گهرزمین در راســتای مســئولیت های اجتماعی و
ساخت مدرسه در شهرستانهای سیرجان و منوجان
را قابل تقدیر دانســت .این گزارش همچنین حاکی
است کلنگ ساخت مدرسه شهید سلیمانی منوجان
در ســفر مدیر عامل گهرزمین به منطقه به زمین
زده شــد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
شــرکت ســنگ آهن گهرزمین مراسم کلنگ زنی
مدرسه شــهید سلیمانی منوجان با حضور مهندس
محمد فــاح مدیرعامل شــرکت گهرزمین ،احمد
اسکندری نســب مدیر کل آموزش و پروش استان،
رضا فالح مدیر عامــل جمعیت هالل احمر و دیگر
مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد .شایان ذکر
است این مدرسه با زیربنای  ۴۹۵متر مربع و با اعتبار
 ۳۵میلیارد ریال در این منطقه احداث خواهد شد.

ورزش
گروه ورزش:

آیا نتیجه بازی آرمانگهر و مس مانع صعود کرمانیها به لیگ برتر میشود؟

پیامدهای باخت مس در سیرجان

از نکات قابل توجه در این بازی حاشیهسازیهای مس کرمان علیه آرمانگهر و رسانههای سیرجان قبل از بازی بود

| عکس :سید حسین موسوی |

«باخت در سیرجان برای مس کرمان یک
نکتــه را ثابت کــرد و آن اینکه برد هفته
قبل برابر اســتقالل مالثانی نیز نتوانسته
اســت خاکی بزرگ بر ســر مشکالت این
تیــم بریزد و آنچه که با حل نشــدن این
مشــکالت بیشــتر تلف می شــود ،زمان
است »...این جمله را از یادداشت «سعید
قرایــی» ،ورزشــینویس کرمانی یک روز
پس از شکســت تیم شهرشان در دربی
اســتانی از وبالگ ورزشیاش برداشتیم.
اگــر چه باخــت مس (تیــم متمول و با
ســابقه کرمانی) که برای هفتهها در صدر
جدول لیگ یک از شــانسهای صعود به
شــمار میرفت به آرمانگهر (تیم نوپای
ســیرجانی) با توجه به مقایســه امکانات
و پتانســیلهای دو تیــم چنــدان قابل
پیشبینــی نبود ولی با توجــه به اینکه
همــواره رقابتها میان تیمهای ورزشــی
کرمان و ســیرجان جنبهی حیثیتی پیدا
میکند انتظار می رفت ســیرجانیها در
شهرشــان بازی قابل قبولی مقابل حریف
کرمانی خود به نمایش بگذارند.
ســعید قرایــی در ادامهی یادداشــتش
نخواســته باخــت مس بــه آرمانگهر را
نتیجه توانایی حریف ســیرجانی ارزیابی
کند و شــاید برای فرار از چنین برداشتی
مینویسد « :شاید اگر نتایج لیگ یک این
فصل تا این اندازه عجیــب و غریب نبود
و پراکندگی کســب امتیاز از سوی تیمها
تا این حد زیــاد نبود ،مس کرمان پس از
کســب نتایج هفته های اخیرش ،به طور
کلــی تا همیــن هفته از کــورس صعود
بازمانده بود و بــه میانه های جدول رفته
بود ،اما شرایط عجیب لیگ یک این فصل
و اینکــه پراکندگی امتیاز در آن بســیار
متفاوتتــر و عجیبتتر از لیگهای دیگر
می باشــد ،سبب می شــود مس با وجود
همه نتایج بد هفتههای اخیرش فقط یک
امتیاز با رتبه صعود در شــش هفته پیش
رو فاصله داشته باشــد.این موضوع یعنی
اینکه مس عم ً
ال بزرگترین رقیب را برای
صعــود نه در حریفانش که پیاپی به آنها
امتیاز داده بلکه باید در بطن و وجود خود
ببینــد و زمانی که با از دســت دادن این
همــه نتیجه هنوز هــم از مدعیان اصلی
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صعود محسوب میشود ،یعنی اینکه جدا
از جدولی که صعود را دو دســتی به این
تیم بفرما زده است ،فقط باید بر مشکالت
خودش غلبه کند تا در جدول به رتبههای
صعود بازگردد».

توانست به برتری دســت پیدا کند ،امروز
دوبــاره به روند نه چندان خوب گذشــته
بازگشــت و در زمین آرمانگهر سیرجان
مغلوب تیم هم اســتانیاش شد تا فرصت
بازگشت به صدر جدول را از دست بدهد.

فرصتسوزی مس در سیرجان
ورزش ســه نیــز همان روز پــس از این
مســابقه و نتیجه ی آن با اشاره به اینکه
«تقابل این دو تیم اســتان کرمانی جالب
توجه بود» نوشــت :آرمانگهر ســیرجان
که در هشــت هفته اخیــر نتایج جالبی
با کســب چهار پیــروزی خانگی و چهار
شکســت خارج از خانه داشت ،امروز هم
برای رســیدن به یک بــرد دیگر در یک
مسابقه دشــوار تالش میکرد ولی در آن
سوی میدان شاگردان محمدرضا مهاجری
نیز به دنبال برتــری و بهبود تفاضل گل
خــود بودند تا با ارتقــای رتبه دوم ،باالتر
از هوادار قرار بگیرند و صدرنشین شوند.
مس کرمان که پس از پنج هفته ناکامی در
کســب پیروزی و به دست آوردن تنها دو
امتیاز و ســه شکست ،در دیدار هفته قبل

حاشیه سازی مسیها قبل از بازی
امــا در حالی که قبل از ایــن بازی کادر
فنی و بازیکنان آرمان گهر بدون حاشــیه
به دنبــال اراده و یکپارچگی تیمی برای

فروش زمین کشاورزی
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی  ۳۰هکتار واقع در
شهرستان نی ریز استان فارس -تقریبا  ۱۰هکتار پسته ثمری باالی ۲۰
سال -تقریبا  ۴اینچ آب (هر  ۲۰روز پنج روز آب) -جوی کشی سیمانی
از استخر تا زمین پسته ها  -اتاق و سرویس بهداشتی
 زمین بایر حدودا  ۲۰هکتارشماره تماس۰9۱77۳۲9۴99 - ۰9۱7۱۳۱9۱۵۳ :

پیروزی در این مســابقه حیثیتی بودند،
مسیها کار را با حاشــیه سازی از دوسه
روز مانده به بازی شــروع کردند .از نکات
جالب توجه و در عین حال شــگفتآور،
پیشدســتی آنها برای فشــار بر کوبل
داوری بود تا شــاید از این محور با ایجاد
جو روانی اهداف خود را پیش ببرند.
سایت خبری باشگاه مس کرمان یک روز
قبل از این مسابقه در مطلبی بدون دادن
آدرس و یا اشــاره به نام رسانههای مورد
ادعایش در ســیرجان نوشت..« :متأسفانه
در روزهــای اخیــر برخــی رســانههای
سیرجانی در رابطه با این بازی به گونهای
رفتار کردند که حاشــیه این مسابقه را بر
متن آن ،در اولویت قــرار دهند و با بیان
برخــی صحبتها عمــ ً
ا جنبههای منفی
این مســابقه را بیشــتر از ســایر مسائل
رنگآمیزی کردند .در حالی که تیم فوتبال
مــس کرمان در این فصــل از رقابتهای
لیگ یک ،به گواه کارشناســان بیشترین
ضرر را از اشــتباهات داوری کرده است و
در همین مسابقه دو هفته قبل مس برابر
پــارس جنوبی در جم یک پنالتی بســیار
مضحک باعث شکست مس کرمان گردید،
از ســیرجان به گونه ای برای مسابقه مس
و آرمانگهر صحنه آرایی شد که قرار است

 سایت خبری باشگاه مس کرمان یک روز قبل از
این مسابقه در مطلبی بدون دادن آدرس و یا اشاره به
نام رسانههای مورد ادعایش در سیرجان نوشت:
«..متأسفانه در روزهای اخیر برخی رسانههای سیرجانی در رابطه
با این بازی به گونهای رفتار کردند که حاشیه این مسابقه را
بر متن آن ،در اولویت قرار دهند و با بیان برخی صحبتها
عمًال جنبههای منفی این مسابقه را بیشتر از سایر
مسائل رنگآمیزی کردند...

فروش زمین

یک قطعه زمین در شهرک جدید جالل آباد در
محدوده فضای سبز با قیمت توافقی
به فروش می رسد.
 ۰9۱۳۳7۸۵۴7۵مهندس قشمی
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در این مســابقه قضاوتی کام ً
ال یکطرفه به
سود مس کرمان رخ دهد و گویی در طول
مســابقات این فصل تا چه میزان داوریها
به ســود مس کرمان بوده اســت که این
قضیه در این مســابقه نیز قرار اســت به
شکلی وحشتناک تکرار شود. )!(».
در ادامه این یادداشــت آمده بود«:باشگاه
مــس کرمان حتی در زمانــی که بدترین
جفاهای ممکــن در این فصل را از ناحیه
داوری علیــه خود دیــد و نزدیک به 11
اشتباه مســلم و اثرگذار داوری را به ضرر
خود مشــاهده کــرد ،به احتــرام جامعه
داوری کشــور و حتی تیمهای رقیب ،به
خود اجازه نداد این گونه بیپروا دست به
اتهامزنی آن هم قبل از یک مسابقه برای
داور و حریف بزند و تنها به بیان مســائل
روی داده برای خود پرداخت اما اینکه از
ســیرجان برای تیم مس کرمان و قضاوت
این بازی ،اینگونه صحنهآرایی شود واقعاً
جای گالیه و ناراحتی را برای باشگاه مس
کرمان باز میگذارد»(!).
سایت باشــگاه مس با اشاره به مشکالت
داوری میان تیمهای اســتان در مسابقات
فوتبال کشــور اضافه کرده بــود « :اینکه
برخی رسانههای ســیرجان پیش از بازی
مس و آرمانگهر اینگونه داوران اســتان
را مــورد عتــاب خــود قــرار دهند یک
بیانصافــی محض در حــق این بخش از
جامعه فوتبال استان بوده است که تبعات
آن همانطور که گفته شــد در بلند مدت
یقه کل فوتبال اســتان را خواهد گرفت».
آنچه امــا در پایان بازی مس و آرمانگهر
برخالف حاشیهســازی مسیها در خارج
زمین ،تعیین کننده بود بازی یکدســت
آرمانگهریها در داخل مســتطیل سبز
و اجــرای تاکتیکهــای تعیین شــده از
ســوی کادر ف ّنی بود که سرانجام حریف
کرمانیشــان را با شکست مواجه و راهی
خانه کردند.

دعوت به همکاری

به منشی خانم مجرد دارای فن بیان و روابط عمومی باال
و آشنا به کار با رایانه جهت کادر در دفتر مهندسی و
دکوراسیون داخلی نمای ماندگار نیازمندیم.

۰9۰۳۱7۵7۰۲۵

3

خبر

درخشش بازیکن شمالی
در سیرجان
حســن شوشتری زننده گل
پیروزی بخش تیمش مقابل
مــس کرمان وقتــی فصل
گذشــته بخاطر مصدومیت
از گلگهــر جدا شــد تصور
نمیکــرد فصــل بعــد در
آرمانگهر بدرخشد« .کرمان
ســاکر » از ســایتهای
ورزشــی کرمان دربــاره او
نوشت«:شوشتری زننده تنها گل مسابقه دربی استان مؤثرترین بازیکن
این روزهای آرمانگهر اســت که در ایــن فصل مهره غیرقابل جایگزین
شهبا در میانه زمین شده است .او پنجمین گل خودش را در  ۵بازی اخیر
آرمانگهر زده و با آخرین گلی که در درون دروازه مس جای داد سه امتیاز
این بازی مهم و حساس را به حساب تیمش واریز کرد» .
حســن شوشتری دوسال قبل از بابل به ســیرجان آمد و یک فصل را با
گلگهر سپری کرد اما وقتی مصدوم شد جایی در آن تیم نداشت تا اینکه
آرمانگهریها با شناختی که از او پیدا کرده بودند این هافبک شمالی را
جذب تیمشان کردند.

دیدارهایگلگهر
در مشهد

تیم فوتبــال گلگهرکه با
استفاده از فرصت تعطیلی
لیگ برتر بهخاطر بازیهای
تیــم ملــی ،با تشــخیص
سرمربی خود قلعهنویی به
مشهد سفر کرده تا اردوی
تدارکاتــیاش را در آنجا
برگــزار کند ،هــم اکنون
در آن شــهر مشغول انجام
بازیهای تدارکاتی است تا بازیکنانش از جریان بازیها خارج نشوند.
این تیم در اولین دیدار دوســتانه خود مقابل تیم فوتبال پیکان قرار
گرفت و با سه گل مغلوب حریف تهرانی خود شد .یاران قلعهنویی در
دومین دیدار دوستانهشــان به مصاف شاگردان مهدی رحمتی رفتند
و با دو گل میزبان مشــهدی خود را شکســت دادند .گلهای گلگهر
را در بازی مقابل پدیده شــهرخودرو ،یونس شاکری و رضا شکاری به
ثمر رساندند.
گفتنی است طبق برنامه اعالم شده ،چنانچه تغییر نکندگل گهر سومین
و آخرین مســابقه دوستانهاش را امروز شنبه با ذوب آهن اصفهان برگزار
می کند.

دعوت به همکاری

ازیک نفر کارشناس حسابداری معدل حداقل  ۱۴و
 ۳سال سابقه کار حسابداری .روزمه کاری و مدارک
به شماره  ۰9۱۳۰۰۱۰9۲۸واتس آپ گردد.

آگهي استعالم عمومي شماره /400/06س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" نگهداری  ،تعمیر و سرویس ماهیانه و تامین

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " تعیین راندمان زیست محیطی سیستم های

قطعات مصرفی و یدکی دستگاه های زیراکس شرکت معدنی و صنعتی گل گهر" را از طریق برگزاري استعالم

غبارگیر کارخانجات مجتمع مشتمل بر  ۵۴تجهیز" را از طریق برگزاري استعالم عمومي به شرکت پیمانکار

عمومي به شرکت پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناداستعالمبه

واجد شرایط واگذار نماید.لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالمبه آدرس الکترونیکي

آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني را به

 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه

همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت  -مناقصه و مزایده دانلود نمایند.مهلت تحویل

ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت  -مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  ۱۴روز

پاکات ساعت  9الي  ۱۴روزچهارشنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲6در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا

دوشنبه مــورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.ضمن ًا بمنظور بازدید از محل و طرح هرگونه سوال احتمالی روزشنبه

مي باشد.ضمن ًا بمنظور بازدید از محل پروژه و طرح هرگونه سوال احتمالی روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲براي متقاضیان پیش بینی گردیده است  ،الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل

براي متقاضیان پیش بینی گردیده است ،الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد

گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار

هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

مي باشد .

کمیسیون معامالت
شرکت معدني وصنعتي گل گهر

کمیسیون معامالت
شرکت معدني وصنعتي گل گهر
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نگاه

آیا توانستهایم از این پتانسیل باالی استانی استفاده کنیم

کرمان؛ مهدکشاورزی ایران

بیژن ادبی

به بهانه هفته جهاد کشاورزی

استان کرمان پس از تقسیمبندی استان خراسان ،پهناورترین استان کشور
و در زمینه تولید محصوالتی چون پسته ،با بیش از  ۳۰۰هزار هکتار یعنی
دارا بودن بیش از  ۸۰درصد از باغهای پســته کشور ،مهمترین منطقهی
تولید این محصول در خاورمیانه و جهان است.
در گزارشهای رسمی اعالم شده که حدودا ً  ۱۷درصد از باغهای کشور در این
اســتان قرار دارند و از این نظر در کشــور دارای رتبه اول است .اما در اینمیان
جدای از خشکســالیهای پیدرپی و کمبود منابع آبی  ،وضعیت کشاورزی در
کشور و بالتبع در استان ،درگیر بسیاری سوء مدیریتهاست تا جاییکه اقتصاد
ناپایدار و بیثباتی دارد که در بسیاری سالها بر اثر عواملی که ذکر شد ،کشاورز
ک کشاورز خردهپا و صورت
را از تداوم کار خویش دلســرد میکند .به عنوان ی 
اســتمزاجی ،که برخوردهای چهرهبهچهره با کشاورزان دارد و با بررسی برآیند
دیدگاه آنان در شبکههای اجتماعی متوجه شدم ،اگر یک تحقیق جامعهشناختی
با روش تحیق علمی انجام شود ،باورهای جبرگرایانه و ناامیدکنندهای بر ذهنیت
اغلب تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی ،بهویژه تولیدکنندگان محصول پسته
مستولی شده است و اغلب آنان ازین چرخه نامناسب تولیدی و مالی ،نارضایتی
زیادی دارند .طرحهای توســعهای و حمایتی هم بیشتر از آنکه زیرساختها و
بینشها را تغییر بدهد ،بیشتر (صوری و پوستهای) محسوب میشود .کشاورزی
استان ما داستان پرآبچشمی است که مانند داستان رستم و سهراب ،دلنازک
از رستمبخوانید سیاســتگذاران عرصه کشاورزی کشور و استان اگر به خشم
هم نیاید الاقل به درد میآید و باید بر اثر تنگناها و کوچکتر شــدن سفره این
کشــاورزان ،باید خون گریســت .نگارنده ،خود را به لحاظ طبقاتی در ساختار
دوسویه کشاورز و نظام کشاورزی بازتعریف میکند که مانند بسیارانی بهصورت
ن ساختار نظاممند بوده است .شاید بتوان پس از
شــمول ای 
اجدادی در دایره
ِ
اعمال سیاست اشتباه اصالحات ارضی در دهه چهل ،دومین ضربه غیرکارشناسی
را موازیکاریِ دولت مهرورز در تقابل با سیاست های دولت سازندگی بهشمار
آورد گرچه انصافاً در زمینه اعطای تسهیالت ،اقدامات خوبی انجام شد.
انصافاً حضور باشکو ِه شرکت پسته رفســنجان در آن زمان و بعدها ،شرکت
پسته شهرســتان زادگاه ما یعنی سیرجان ،از عوامل رشد و ترقی کشاورزی
در منطقه بود و بسیاری داراییهای مردم نیز در همین ساز وکار مالی شکل
گرفــت و هنوز اغلب کشــاورزان ،خاطرات خوشــی از آن آرامش خاطر در
قیمتگذاریهای ســالهای پربازده در دهه هفتاد دارند .اکنون اما با حضور
بخش خصوصی اگر شرایط بینالمللی و روابط خارجی مساعد باشد ،همین
بخــش خصوصی در عرصه رقابت برابر ،قادر بــه ایجاد بازارهای منظم مالی
است ،اما در بسیاری موارد ،اقلیتی در همین بخش خصوصی با طمعکاری و
سودگرایی ،عامل چانهزنی منفی برای کاهش قیمت و گاوبندی با واسطههایی
از آسیای شرقی و زیرمجموعه اقتصادی اژدهای زرد برای بازپسگیری سود
تولیدکننده به نفع داللها و واسطهها و البته متاسفانه به قیمت خرد کردن
کمر کشاورز شــد که البته عمومیت ندارد و با اعمال نظارت بیشتر دولتی،
قابل اصالح است.

ندا حاج ابراهیمی
نوبتــی هــم کــه باشــد نوبــت دختران
ســرزمینمان اســت تــا در روزی که بنام
آنها نامیده شــده از آرزوها و نارســایی ها
در زندگی شخصی و اجتماعی شان بگویند.
امروز بیســت و دوم خرداد مقارن با سالروز
تولد حضــرت معصومه (ســام ا ...علیها)
اســت .روزی که بنام «دختر» نامیده شده
و فرصتی است برای توجه بیشتر به قشری
که محدودههــای ممنوعه زیادی از خانه تا
اجتماع برایش تعریف شــده است .دختر به
خودی خود یک انســان قوی با احساسات
ناب و اصیل اســت که بهخاطر توانایی زیاد
می تواند مسئولیت عظیم و سهمگین مادر
شدن را از همان سالهای اول بلوغ به دوش
بکشد.
جنس لطیفی که نســل به نسل در سراسر
تاریــخ با انواع محدودیت هــا روبرو بوده و
بارها مورد اتهــام و مجازات نیز قرار گرفته
است اما با صبوری وبه مرور زمان توانسته بر
روی ایــن کره خاکی همانند مردان حرفی
برای گفتن داشته باشــد .من از زمانی که
توانایی تشــخیص را بدســت آوردم یعنی
از همــان کودکی به خاطــر دارم که زنان
و دختران قربانی بســیاری تبعیض ها قرار
میگرفتند و این موضوع در نوع پوشــش و
تحصیل و اشــتغال آنها نمود بیشتری پیدا
می کرد .در یک مقایســه راه رفتن دختران
و زنان با چند الیــه لباس آن هم در هوای
داغ تابستان و پسران تنها با یک الیه لباس
باعث شــد تا من احســاس خوبی از دختر
بودنم نداشته باشــم .به اینها اضافه کنید
ممنوعیتهــا و محدودیتهای تحصیلی و
شغلی و ســایر امکاناتی که برای پسران به
وفور یافت میشود اما برای دختران چندان
در دسترس نبود .با همین مخالفتها رشد
یافتــم تا زمانی که به ســن بلوغ رســیدم
و فهمیدم همه این ها بــرای جلوگیری از
تعرض مردان نســبت به زنان است .اما چرا
همه محدودیتها برای دختران بوده است؟
بلند نخندیم! بازیگوشی و شیطنت نکنیم!
بــا مردان حرف نزنیم! ایــن ها به نفع مان
بــود یا به ضررمان؟ از مــردان هیوالیی در
برابر چشمانمان ساختند و از ما برای آنها
طعمهی جنســی! ما را تشــویق به بیرون
نرفتــن کردند و ترس از مردانی که شــاید

از زندگی در پستوهای خانه تا حضور در صحن اجتماع

روزی برای دختران سرزمین من

آنها نیز قربانی همین جنسیت زدگی شده
اند.مــردان را موجود فریب ده خواندند و ما
را نابود کننده ایمان!! از قدیم برخی مسائل
حریم شخصی برای پسران افتخار بود و برای
دختران نماد حیا ونجابت  .هر چند به مرور
زمان کمتر شده است و بسترهای روبه رشد
فرهنگی و آموزه هــای دینی در توصیه به
برابری حقوق زن و مرد و دختر و پسر مزید
بر علت برای خروج زن و دختر از پستوهای
خانه به الیه های مختلف اجتماع شــد اما
هنوز چوب این تناقضات دامن مان را گرفته
اســت  .هنوز تبعیض هــا و نابرابری های
جنسیتی در جامعه وجود دارد و این دیدگاه
مردســاالرانه که زن توانایی کار در اجتماع
همچون مردان ندارد باقی است و آنطور که
باید نه زنان و دختران می توانند در جامعه
به اشــتغال برســند و مدیریت ها را تجربه
کنند و نه مقــررات عجیب اجتماعی اجازه
حضور در عرصه های دیگری چون ورزش
و ورزشــگاهها به آنها می دهد تا همچنان
از این تناقضات و تضادها ســر به ســامت
روحی و روانــی نبرند و همچنــان قربانی
این دســت خودخواهی ها و محدودیتها
شوند .از ســویی برخی تعرض کردنها به
شخصیت زنان از صفات بدون عیب مردان
دانسته میشــود و با این جمله که «مردان

این گونهانــد» این دیدگاههای تبعیضآمیز
توجیه میشــود .اینکه مردان اجازه ورود
بــه هر کار و هــر بازی و هر شــیطنتی را
داشته باشند ولی جنس ما جرات کمی بلند
خندیدن هم نداشــته باشــد توجیهگر این
می شــود که همچنان بگویند «دختر باید
سنگین باشــد»«،دختر باید با حیا باشد»،
زبــان الل ،از گوش کر و از
«دختــر باید از
ُ
چشم کور باشد»»! .همینگونه مسائل است
که سبب شده تا مردان و زنان به عنوان دو
رقیب و دو دشمن در مقابل هم قرار بگیرند.
در حالیکــه هر دو بی گناه انــد و قربانی
تربیت اشتباه و تابوهایی که سالهاست مردان
خانواده و جامعه نســبت به دخترانشــان
اعمال می کنند غافل از آنکه این هم فرزند
آنهاســت و باید مثل پســران شان میدان
رشد و تحصیل پیدا کنند ،زمینه هنرمایی
و هنر مندی برای شان فراهم شود وروحیه
ورزش و ورزشکاری را در خود تقویت کنند
تا بخشی از استعداد های شان شکوفا شود
و چه بسا در جامعه و سطوح باالی مدیریت
بهتر از مردان بدرخشند.
  دختران خود چه میگویند
فریبا دختر دانشــجویی است که سال اول
حقوق درس مــی خواند .او مــی گوید :با

وجودی که خیلی شــعار تساوی حقوق زن
و مرد می دهند اما من مطمئن نیستم بعد
از پایان تحصیل ،کار و شغلی پیدا کنم چون
اگر کاری هم باشــد به پسران زودتر تعلق
می گیرد تامن دختــر !.او از تورم و گرانی
که باعث باال رفتن ســن ازدواج هم شــده
ناراحت و نگران آینده زندگی اش اســت و
می گوید آمال و آرزوهای زیادی در زندگی
داشــته و دارم ولی بعید می دانم تبعیضات
جنسیتی و نابرابری ها بگذارد به درصدی از
آنها برسم.
الهام یک زن متاهل اســت با یک فرزند که
میگوید :اوایل شــب برای نیم ساعت پیاده
روی به خیابــان که مــیروم خودروهایی
زیادی ایجاد مزاحمت میکنند و امنیتمان
را بــه خطر میاندازند چون زن هســتیم و
نمیتوانیــم از خودمــان و حقوقمان دفاع
کنیــم .چیزی هــم بگوییم ممکن اســت
آشــنایی ببینینــد و تقصیر را بــه گردن
خودمان بیاندازد که چرا بیرون هســتین!
افســانه دختر دیگری اســت کــه در حال
خرید اســت اما ناراحت که نتوانسته بخاطر
مخالفت خانــواده اش درس بخواند و چیز
یاد بگیرد  .می گوید شغل خیاطی انتخاب
کرده و آمده وســایل مــورد نیازش را تهیه
کند که همین ها هم گران هســتند و نمی
تواند درســت شــغل آزادش را دنبال کند.
رضــوان هم گفت :بــا بچه ام از ماشــین
پیاده شــدم و بالفاصله پس از بستن درب
خودرویی جلــوی پام ترمز کــرد و از من
خواست تا سوار شوم که قبول نکردم اما باز
هم اصرار کرد تا شماره موبایلش را دریافت
کنم .متاسفانه خانواده ها به جای اینکه به
پسرانشان بیاموزند مزاحم دختران نشوند
دختران را امر و نهی میکنند.
مریــم هم دختر  28ســاله ای اســت که
میگوید لیســانس روانشناسی ارد اما بیکار
اســت و با هزاران آرزو که هم پشــت خط
ازدواج مانده و هم پشت خط اشتغال .فاطمه
هم از محل کارش گالیه داشــت و گفت :از

سوی همکاران به اصطالح فرهنگیاش بارها
تحقیر شــده و محیــط کار برایش چندان
خوشایند نیســت .او از پیشرفت در زمینه
والیبال که عالقه شخصی به این رشته دارد
ســخن میگوید ولی ناراحت است که چرا
بــرای دختران و زنان میدان الزم برای بروز
استعدادیهای ورزشیشان نیست.
از این نمونهها در جامعه زیاد دیده میشود.
اگر چه اســتثنائاتی هم هست و دخترانی
هســتند با حمایت خانواده به جایگاههای
خوبــی در بخش هــای مختلــف جامعه
رســیده اند اما غالب دختران از نارســایی
های زندگیشــان بهخطر جنس شان می
نالنــد و آرزو میکنند روزی برســد جامعه
عاری از تحقیــر و تناقض و محدودیتهای
غیرمتعارف برای آنها شود.
مهدیــه میگوید از آرزوهــای دختران این
است که قضاوت نشوند و جایگاه بهتری پیدا
کنند .می گوید ما هم آدم هستیم و نیمی
از جمعیت جامعه را تشــکیل می دهیم اما
دریغ از یک مقدار توجه و ارزش! مشکالت
دختران به اینها خالصه نمی شــود .بخشی
از مشــکالت دختران فرهنگی و اقتصادی
اســت و جامعه باعــث و بانی آن اســت.
موضوع ازدواج که مشــکالت اقتصادی سد
راه آن اســت یا تجمالت امروزی که باعث
چشم هم چشمی هایی در جامعه بین آنان
شده و ....مسئله تن دادن دختران به زیبایی
های تصنعی از این جمله اســت که با انواع
عملهای زیبایی صورت می گیرد.
یک روانشناس در این رابطه میگوید :باید
بســیاری از این آداب غلط در جامعه ما از
خانواده ها تغییر کند .یعنی والدین نباید از
همان ابتدا خواســته های غیرمنطقی را به
یک دختر مثال  10ســاله تحمیل نمایند و
فرزند خودش باید به این درک برســد که
چه کاری درســت و چه کاری غلط است و
این تغییر را نســلهای جوانتر باید شروع
کنند تا نسل های آینده بتوانند در آرامش
به تکامل برسند.

آگهی مزایده یک قطعه زمین با کارربی کارگاهی
واقع رد استان کرمان شهرستان سیرجان روستای ربج شیله (نوبت اول)

دعوت به همکاری

شرکتی فعال در منطقه ویژه اقتصادی به پنج نفر
نیروی فنی نیازمند است.
۰۳۴۴۲۳۸۲۰۷۰

جناب آقای حاج محمد کرمانی و

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کـرمان در نظـر دارد یک قطعه زمین با مشخصات ذکـر شده در

حجت االاسالم حاج شیخ علی اکبر

جدول ذیل واقع در روستای برج شیله شهرستان سیرجان را از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی

به فروش برساند .لـذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریـافت اسناد مزایده با مراجعه حضـوری در

کرمانی و برادران

بنیاد مسکن سیرجان و با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی اقدام و برای هماهنگی و پرداخت

مصیبت درگذشت مرحومه زینب کرمانی را به

هزینه اسناد و بازدید از نقشه ها و موقعیت قطعه مذکور و سایر شرایط مزایده در تاریخ های مشخص

شما و کلیه بستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه

شده به همان مرکز ( بنیاد مسکن سیرجان واقع در بلوار سید جمال الدین اسد آبادی) مراجعه نمایند.

خداوند متعال برای آن مرحومه طلب آمرزش و
برای بازماندگان صبر و شــکیبایی خواستاریم.

در زمـان متقاضیان جهـت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن  ۴۲۳۹۲۰۰۲بنیـاد مسکن

شهرستان سیرجان آقای مهندس سعیدی تماس حاصل نمایند.

کارکنان دندانسازی فرهنگ (نوری)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید اتبلو اسامی معارب سطح شهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید تابلو اسامی معابر

سطح شهر به شماره  ۲۰۰۰۰۰۵۶۷۴۰۰۰۰۴۰را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای

 -1نوع فراخوان مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل.
 -۲زمان دریافت اسناد از ساعت  1۰صبح روز یکشنبه  1۴۰۰/۰۳/۲۳تا ساعت  1۳روز دوشنبه 1۴۰۰/۰۳/۳1

 -۳مهلت دریافت اسناد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان به آدرس فوق.

 -۴آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ساعت  1۳روز پنجشنبه  1۴۰۰/۰۴/1۰و محل تحویل بنیاد مسکن سیرجان.
زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت روز یکشنبه  1۴۰۰/۰۴/1۳بنیاد مسکن استان دفتر معاون پشتیبانی.

توجه :انتقال اسناد مالکیت پس از ارائه پایان کار صادره از مرجع صدور پروانه صورت میپذیرد و

خریدار حق تغییر کاربری غیرمجاز و بدون کسب نظر بنیاد سیرجان را ندارند.

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1۴۰۰/۰۳/۲۲می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  1۸:۰۰روز دوشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۳/۳1

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  1۹:۰۰روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۴/1۲
زمان بازگشایی پاکت ها 1۷:۰۰ :روز یکشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۴/1۳

اطالعاتتماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن ۰۳۴-۴1۳۲۵۰۷۷

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۰۲1-۴1۹۳۴
دفتر ثبت نام  ۸۸۹۶۹۷۳۷و ۸۵1۹۳۷۶۸

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ردیف شماره قطعه
1

1۲۵

کاربری
کارگاهی

مساحت
(مترمربع)

1۰۰۰/۶۵

محل وقوع ملک قیمت پایه قطعه
روستای برج شیله

شهرستان سیرجان

(ریال)

۴۰۰/۲۶۰/۰۰۰

شماره مزایده

1۴۰۰/1

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

0913 620 4535
کانال و پیج خبری نگارستان

@negarestan_news

اولین برخورد دادستانی
در آستانه انتخابات به اتهام
خرید و فروش رأی

سه نفر
تذکر گرفتند
توقیف
پراید با
 ۱۷رأس
گوسفند
قاچاق !
گروه حوادث نگارستان:
فرمانده انتظامی ســيرجان

از كشف  ۱۷رأس گوسفند
قاچاق که در یک دســتگاه
خودروی ســواری پراید در
محور ســیرجان به شیراز
خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا ایران
نژاد اظهار داشت :ماموران
انتظامی کالنتــری  ۱۷در
حین گشــت زنی در محور
سیرجان  -شــیراز به یک
دســتگاه خــودروی پراید
مشکوک شدند .وی افزود:
مأموران انتظامی کالنتری
 ۱۷پــس از بازرســی از
خــودروی پرایــد مذکور

عامالن تیراندازی و
قتل شهروند کرمانی
دستگیرشدند

گروه حوادث :فرمانده انتظامی اســتان
کرمان گفت :عامالن این جنایت (سه نفر)
با اســتفاده از تاریکی شب و با خودروی
فاقــد پالک از صحنه جنایــت فرار کرده
بودند و در حالی که هیچ سرنخی در محل
جنایت وجود نداشته اما کارآگاهان پلیس
آگاهی با انجام اقدامات تخصصی خود در
کمتر از  ۴۸ســاعت آنها را شناسایی و در
مدت زمان  ۱۰روز پــس از وقوع حادثه،

حوادث

گروه حوادث نگارســتان :دادستان عمومی و
انقالب سیرجان از تذکر جدی به  ۳نفر از افرادی
که طبق گزارشهای نهادهای امنیتی و انتظامی
در حــال برنامهریزی برای خریــد و فروش رأی
بودند ،خبر داد.
قاضی محسن نیک ورز افزود :عزم دستگاه قضایی
جدی
برای برخورد با عامالن خرید و فروش رأی ّ
اســت و به دنبال همین موضــوع افرادی که در
جدی
حال برنامهریزی در این رابطه بودند ،تذکر ّ
گرفتنــد .وی ادامه داد :دســتگاههای اطالعاتی
و انتظامی در حال رصــد فعالیتهای انتخاباتی
بــوده و با هرگونه اقدام خــاف قانون و مقررات
برخــورد خواهند کرد .این مقــام قضایی تصریح
کرد :مردم نیز میتواننــد هرگونه اطالع در این

رابطه را به تلفنهای  ۱۱۳اداره اطالعات یا ۱۱۰
پلیس یا دفتــر اینجانب به طور محرمانه گزارش
کنند .عضو شــورای تأمین شهرستان سیرجان
در خصــوص فعالیتهای تبلیعاتــی نامزدهای
انتخابات شورای شهر نیز گفت :هر نامزد تنها ۲
ستاد میتواند دایر کند که باید در منطقه یک و
دو شهری باشد .همچنین نصب بنر فقط در محل
ستاد مجاز بوده و نصب پوستر نیز در سطح شهر
اکیدا ً ممنوع است مگر در تابلوهایی که شهرداری
با نصب بنر مشخص کرده است.
دادستان ســیرجان بر رعایت دستورالعملهای
بهداشــتی دوران کرونا نیز تأکیــد کرد و گفت:
هرگونه تجمع در منازل ،مساجد ،تاالرها و کلیه
اماکن مســقف ممنوع اســت و اگر جلسهای نیز

هشدار در مورد
ابتالهایجدید
به سرخک

مشخص شــد  ۲نفر اقدام
به قاچاق  ۱۷رأس گوسفند
کرده و قصد انتقال آنها را
به شهرستان شیراز داشتند
که توســط مأموران خودرو
توقیف کرد.
ســرهنگ ایران نژاد خاطر
نشــان کرد :ارزش احشام
کشــف شــده طبق اظهار
نظر کارشناسان  32میلیون
تومان براورده شده است که
در این رابطه  2نفر دستگیر
و جهت سیر مراحل قانونی
تحویــل پلیس آگاهی داده
شدند.

گروه حــوادث :طی چند روز گذشــته با
شناســایی  4مورد ابتال به بیماری ویروسی
سرخک امیدوار بودیم که این موارد افزایش
پیدا نکند ولــی امروز با مشــاهده  5مورد
جدید ،تعداد این بیماران در سطح شهرستان
ســیرجان به  9نفر افزایش پیدا کرده است.
این خبر را دکتر موقریپور معاون بهداشتی
دانشــکده پزشــکی اعــام کــرد و افزود:

آنها را دســتگیر کردند.فرمانده انتظامی
اســتان کرمان ،از دستگیری عامالن قتل
در خیابان ابوذر شــهر کرمان نیز خبر داد
و گفت :در  ۲۷اردیبهشت ماه سال جاری
قتل مسلحانه ای در خیابان ابوذر رخ داد
که در جریان این واقعه افرادی که با فرد
خاصی اختالف داشــتند ،بــه قصد انتقام
جویی اقدام به تیراندازی کردند که ســه
نفر از رهگذران بی گناه هدف قرار گرفتند
و در نهایــت یکی از مجروحان این حادثه
در حین انتقال به بیمارستان جان باخت.
سردار عبدالرضا ناظری ادامه داد :عامالن
این جنایت (سه نفر) با استفاده از تاریکی
شــب و با خودروی فاقد پالک از صحنه

جنایــت فرار کرده بودنــد و در حالی که
هیــچ ســرنخی در محل جنایــت وجود
نداشــته اما کارآگاهان پلیــس آگاهی با
انجــام اقدامات تخصصی خــود در کمتر
از  ۴۸ســاعت آنها را شناسایی و در مدت
زمــان  ۱۰روز پس از وقوع حادثه ،آنها را
دستگیر کردند.
وی با اشــاره به این مطلب که عامالن این
حادثه پس از دســتگیری ،بــه جرم خود
اعتراف کرده اند ،یادآور شــد :طبق دستور
مقــام قضایی هشــت نفر از افــرادی که با
مجرمین ایــن واقعه در نگهداری ســاح،
مخفی کردن متهمان و سایر موارد مرتبط
همکاری داشته اند نیز بازداشت شده اند.
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قرار است که برگزار شــود باید با تعداد محدود،
در فضایباز با رعایت فاصله اجتماعی و داشــتن
ماســک انجام شــود.قاضی نیکورز اذعان کرد:
قطعاً اگر گزارش موثقی به دادســرا ارسال شود،
بــا نامزد متخلف برخورد خواهیــم کرد .البته از
ســوی دیگر انتظار داریم افرادی که قصد دارند
به عنوان نماینده مردم وارد شــورای شهر شوند
و بیش از بقیه افراد قوانین و دســتورالعملها را
رعایت کنند.
وی افــزود :مأمــوران پلیــس امنیــت عمومی،
فرمانداری ،بهداشــت و اجرائیات شــهرداریها
در حال گشــتزنی در سطح شــهر سیرجان و
شهرهای اقماری هســتند و با هماهنگی الزم با
هرگونه تخلف برخورد خواهند کرد.

ما در چند روز گذشــته نیز درباره شــیوع
بیماری «ســرخک» هشــدار داده و تأکید
کرده بودیم که خانواده ها حتماً واکسنهای
کودکان خودشــان را در موعد مقرر بزنند و
در این مورد مهم هیچ تعللی نکنند .اگر هم
موردی از بیماری ســرخک مشاهده کردند
سریعاً با مرکز بهداشت محله خودشان تماس
بگیرنــد .در همین رابطه محمــد محیاپور
کارشــناس بیماریهای قابل پیشــگیری با
واکسن درباره جزئیات این موارد جدید ابتال
به بیماری واگیردار سرخک گفت :این افراد
از اتباع غیرمجاز بیگانه هستند که متأسفانه
تحت پوشش واکسیناسیون نبوده و از استان
مجاور (هرمزگان) به اطراف ســیرجان سفر
کرده و ساکن شده اند.وی گفت :از روزی که

سارقانغیربومی
در کرمان
دستگیرشدند

فرمانده انتظامی اســتان کرمــان گفت :در
پی شــکایت تعدادی از همشــهریان مبنی
بر ســرقت اموال آنها ،موضوع دســتگیری
ســارقان در دســتور کار ماموران انتظامی
قرار گرفت.ســردار ناظــری تصریح کرد :در
جریان این پرونده ،اعضای این باند ســرقت
با معرفی خود به عنوان پیمانکار ساختمانی،
مصالــح و اقــام ســاختمانی را واحدهای
صنفی خریداری کرده و بــه محض انتقال

گزارش های اولیه موارد مشکوک به سرخک
به اطالع ما رســید همکاران مان به سرعت
به محل مورد نظر اعزام شــده و افرادی که
در تماس با این موارد مثبت ابتال به سرخک
بودهاند واکسینه شده اند.
به خودروی خود از محل متواری میشدند.
وی با اشاره به طرح پرونده های مشابه در این
زمینه در سایر اســتان های کشور ،بیان کرد:
اعضای این بانــد با انجام اقدامات اطالعاتی در
یکی از مبادی خروجی استان کرمان دستگیر و
اقالم سرقتی از آنها کشف شده است .وی یادآور
شد :این سارقان تاکنون در هشت استان کشور
اقدامــات مجرمانه خود را تکرار کرده و در پنج
شهرستان اســتان کرمان نیز فعالیت مجرمانه
انجام داده اند.وی با بیان این مطلب که ارزش
ریالی اقالم سرقتی توسط این باند  ۱۰میلیارد
تومان برآورد شده است ،گفت :پرونده قضایی
مربوطه در کرمان تشکیل شده و با صدور نیابت
قضایی در سایر استان ها دنبال می شود.

َپته دوزی

به روش سنتی کرمان

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی
برای خانم های عالقه مند به این هنر سنتی

سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

محمد صالحی

منصور زیدآبادی

حسین نجف آبادی

مهدی زیدآبادی

عباس اسدی

عزت خود و
سرنوشت شهر را حراج نکنیم
گروه حوادث  /علی عزیزی
موضوع نامیمون خرید رأی در انتخابات موضوع تازهای نیست و همواره به
جدی در جامعه مطرح بوده بطوری که هم مردم از آن
عنوان یک چالش ّ
جدی داشته و دارند و هم مسئوالن اجرأیی و قضایی حوزه انتخابات نیز
انتقاد ّ
آن را عملی مجرمانه دانسته و قابل تعقیب و برخورد میدانند.
عزم اکثر مقامات ،خصوصا مسئوالن قضایی ،امنیتی و انتظامی برأی
مجرمان
جدی است اما ساختار رفتاری
مقابله با این پدیده زشت ّ
ِ
حرفهایِ خریدار رأی ،که با ظاهری کامال موجه و آراسته در جامعه
تردد میکنند به شکلی است که در این ماجرا کمتر ردی از خود به
جای میگذارند .خرید رأی به معنای واقعی کلمه  -نه اهدا کارت شارژ
 ۱۰تومانی -روندی علنی نیست که در سطح خیابان انجام شود ،بلکه
در فرأیندی برنامهریزی شده و در قالبی کامال محرمانه و حرفهای ،به
شکل شبکهای ،قبل از انتخابات در پستوی خانهها و محافل خصوصی
انتخاباتی انجام میشود و میتواند در مواردی اثرگذار باشد .بهعنوان
مثال اگر فردی در انتخابات شورا  ۵هزار رأی بیاورد و تنها حدود  ۲هزار
رأی با خرید و تطمیع افراد رأی دهنده به دست آورد به شورأی شهر راه
پیدا می کند .حاال تصور کنید آن فرد شایسته حضور در صندلی شورا
و گرفتن تصمیمات کالن برأی شهر هم نباشد که به نوعی خیانت در
سرنوشت یک شهر و شهروندانش نیز محسوب می شود.
اما مهمترین عاملی که میتواند به شکل واقعی و موفق با این پدیده زشت
اجتماعی برخورد و آن را کم رنگ کند افزایش سطح آگاهی ،فرهنگ ،بینش
و تحلیل آن دسته از مردمی است که به بهای ناچیز  ۵۰تا  ۲۰۰هزار تومان،
آینده خود ،شهرداری و شهر را میفروشند .این طرف هم افراد خریدار رأی
نه تنها یک انتخابات را آلوده می سازند که عزت و آبروی خود را نیز حداقل
در نزد مردمی که رأی شان را می خرند به حراج می گذارند .افرادی که به
تدریج نام شان زبان به زبان میان مردم مطرح و مورد نفرت عمومی قرار
می گیرند.
مردم عزیز! بدانید اگر مشکلی در هر دوره شورا وجود دارد یا اخاللی در
عملکرد شهر و شهرداری به وجود میآید به انتخاب و رفتار تک تک ما
بستگی دارد .انتخاب عضو نامناسب و خیانت کار برأی شورا که با خرید
رأی بر سر کار آمده به انتخاب شهردار نامناسب میانجامد و انتخاب شهردار
نامناسب آینده شهر را تباه خواهد کرد.
از این رو انتظار می رود با علم به همه ی این ها و به منظور بیداری و
هشیاری جامعه و افزایش سطح فرهنگ و اخالق مداری در هر انتخابات ,با
ترسیم عواقب و تبعات این عملکرد غیر اخالقی ,از سوی مراکز و مجامع
فرهنگی ,خانواده ها ,رسانه ها و مراکز آموزشی ,معلمان و اساتید دانشگاهی
تالش مکفی صورت گیرد ,بدون تردید صاحبان و مدیران پایگاههای خبری
و تحلیلی در فضای مجازی نیز چنانچه احساس مسئولیت کنند می توانند
با آگاهی بخشی بیشتر از آثار و تبعات خرید و فروش رأی آن را نکوهش و
سطح آگاهی مردم را از تبعات آن باال ببرند.

اجـاره خودرو

نیازمند اجاره ی یک دستگاه خودرو سمند و یک
دستگاه مزدا دو کابین مدل  95به باال می باشیم
(تماس درساعات اداری)

مفقودی کارت هوشمند

آدرس :بلوار سیدجمال،
کوچه جنب بنیاد مسکن
مدیریت :خانم ایرانمنش
423۰984۰
۰9136629737
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دوخت انواع پته با نخ گیاهی و سنتی

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
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کارت هوشمند کامیونت فتون به شماره هوشمند
 2223239بنام حسن ساردوئی به شماره پالک
716ع 59ایران  45مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

فرامرز حسینی نوه

عماد علیچی

اصغر حسینی نوه

مرتضی حسینی

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم:
امام علی علیه ّ
با بصیرت کسی است که بشنود و
بیندیشد ،نگاه کند و ببیند،
از عبرتها بهره گیرد ،آن گاه راه
روشنی را بپیماید که در آن از افتادن در
پرتگاهها به دور ماند.

 سال بیست و چهارم  شماره   1263شنبه  22خرداد 1400

گروه جامعه:
تنهایــک هفتــه دیگر تــا زمان
انتخاب هشتمین رییس جمهور
ایران باقی اســت .ابوالحسن بنی
صدر ،شــهید محمدعلی رجایی،
حضرت آیــت ا ...خامنه ای ،آیت
ا ...هاشــمی رفســنجانی  ،سید
محمد خاتمــی ،محمود احمدی
نژاد و حسن روحانی هفت رییس
جمهوری هســتند کــه پیش از
ایــن در دولتهــای مربــوط به
خود هرکــدام به نوعی حکمرانی
کردهاند.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهــوری بــرای انتخاب رییس
جمهور هشــتم اما در شــرایطی
جمعه آینده برگزار می شــود که
حرف و حدیث هــای فراوانی از
میزان مشــارکت ،موضوع تایید
صالحیتها ،مناظــره های فاقد
کیفیت و دیگر حواشــی مربوط
به انتخابات سیزدهم پیرامون این
رخداد مهــم اجتماعی ،جامعهی
ایــران را فــرا گرفــت .یکی از
مهمترین حواشی بحث مشارکت
و دلزدگی مردم بخاطر عملکرد نا
موفق دولت یا دولت های قبل در
قبال مسائل معیشتی و اقتصادی
مردم بود که سبب شده انتخابات
امسال بر خالف دورههای قبل با
اقبال بســیارکمتری مواجه شود.
چگونگــی احــراز صالحیتها از
ســوی شــورای نگهبان هم که
واکنش گروههای مختلف سیاسی
و تذکرمقــام معظم رهبری را در
پی داشت از حاشــیههای دیگر
آن بود.
رهبــری انقــاب اســامی بــا
اشــاره به اینکه «بــه بعضی از
افــرادی که صالحیتشــان احراز
نشــد ،ظلم وجفا شد و به آنها یا
خانوادههایشان نسبتهای خالف

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09133477433 :توزیع کرمان09132418781 :
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در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
و نامزدهایی که با مردم شفاف نیستند

بازی با افکار عمومی

واقــع داده شــد» ،تاکید نمودند
دستگاههای مســئول این جفا و
ظلم را جبــران کنند که جبرانی
نشــد .از مناظرههای نمایشی در
تلویزیون هــم چیزی نمیگوییم
که صدای خــود کاندیداها را هم
درآورد! .در این میان اما دو نکته
اساسیتر وجود دارد که به نوعی
بازی با افکار عمومی اســت .یکی
وعدههای به ظاهر قشنگ و بدون
پشتوانه عملی است که به معنای
نادیده گرفتن شعور مردم است و
دیگری پوششی بودن نامزدهایی
است که نشان میدهد با مردم رو
راست نیســتند .نامزدی که خود
می داند برای نماندن آمده است
ولی برنامه می دهد و میگوید من
میخواهم دولت فالن را تشکیل

بدهم آیا با مردم رو راســت است
یا نوعی بازی با افــکار عمومی؟
این دو پدیده نامیمون انتخاباتی
تنها مربوط به این دوره نیست و
پیش از این هم سر ملت کالههای
گشادی از آن رفته است .به نظر
میرسد در کشــور ما نامزدهایی

کــه اعــام میکننــد داوطلب
انتخابات هســتند در خودشــان
یک ویژگیها و اعتماد به نفســی
را دیدهانــد که اعــام میکنند
میخواهند رئیس جمهور شــوند
و این پدیدهای کــه از دورههای
قبل هم شــکل گرفتــه که یک

از حواشی مختلف انتخابات که بگذریم
دو نکته اساسیتر در این میان وجود دارد که
به نوعی بازی با افکار عمومی است.
یکی وعدههای به ظاهر قشنگ اما بدون پشتوانه عملی و
دیگری پوششی بودن نامزدهایی است که نشان میدهد
با مردم در این قضیه شفاف نیستند

ای ّام هفته
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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

نفر پوششی برای شخص دیگری
بیاید خیلی پدیده مناسبی نیست
چون با افــکار عمومی بازی می
شــود .وقتی نامزدی می داند که
هیچ شانســی برای کســب رأی
ندارد بهتر اســت کنار بکشد نه
اینکه تــا روز ماقبل آخر بماند و
برنامه بدهد!.
ی نامزدها روایتی
کارکرد پوششــ 
از محمدرضا باهنــر ،عضو اصلی
جبهــه اصولگرای کشــور را هم
این هفته رقم زد .او از یک ســو
به نامزدهای پوششــی کنایه زد
که برای گرفتن ســهمیه خود از
نامــزد برنده وارد عرصه انتخابات
شــدهاند و از ســوی دیگــر به
نقش کاذب آنهــا در تالش برای
موجآفرینی و جمــع آوری رأی
بــرای ســبد انتخاباتــی دیگری
اشــاره کــرد کــه کاری اخالقی
نیســت .وی در یک گفتوگوی
ویدئویــی نیــز بهصراحت گفت
« برخــی نامزدهــا کــه ثبتنام
کردهانــد تــا  28خــرداد کاری
ندارند و بــرای بعد از  28خرداد
است که ســهمیه و حقوحقوقی
میخواهنــد !.در حالیکه عرصه
انتخابات عرصه حضــور نامزدها
برای ارائه برنامههایشــان و جلب
اعتمــاد مردم اســت .این اصلی
اساسی است که هر نامزدی باید
مورد توجه قرار دهــد نه اینکه
صداقت نداشــته باشــد و پس از
انجام ماموریت پوششی خود یک
روز مانده به انتخابات به نفع یکی
دیگر کنار بکشــد تا ناخواســته
ثابت کنــد با مردم رو راســت
نبوده است.
موضوع ســونامی وعدهها نیز نوع
دیگری از بازی بــا افکار عمومی
اســت .جایی کــه عجیبترین
شعارهای انتخاباتی داده میشود
بــدون بررســی امــکان اجرا و

یا بررســی میزان اعتبــار مورد
نیاز که اصال هســت یا نیست.!.
سلیمی از نمایندگان معترض به
این شــیوه پوپولیستی کاندیداها
در گفــت وگو با ایســنا ،با تاکید
بر ضــرورت پرهیــز کاندیداها از
ســر دادن وعدههایــی دروغین
میگویــد :امروز حل مشــکالت
کشــور نیازمند کار کارشناسی،
علمی و تخصصی اســت و فردی
که رییس جمهور میشود باید با
داشــتن اطالعات کافی از شرایط
کشور و مســائل منطقه و جهان
برنامه ای کارشناســی شــده را
محور کار خود قرار دهد نه اینکه
با بیان وعده هایی غیر کارشناسی
و غیر تخصصی ،خود و کشور را
به بن بســت ببرد..متاسفانه بعضا
در مناظرات و یاســخنرانی های
انتخاباتــی شــاهد وعــده هایی
هســتیم که هیچگونه پشــتوانه
علمی و اجرایی ندارند.
بــه عنوان مثال یکــی می گوید
یارانههــا را ده برابر خواهم کرد.
یکی می گوید مشــکل سربازی
را حل میکنــد ،دیگری کرونا را
تا بهمن ریشــهکن میسازد انگار
همه چیز دست ایشان است!
به هــر روی رقابتهای انتخابات
ریاســت جمهــوری حــاال بــه
صحنهای بــرای وعدههای هرچه
ناممکنتر تبدیل شــده است :از
پرداخت یارانه  ۱۰برابری گرفته
تا وعده وام  ۵۰۰میلیون تومانی،
بسته  ۳۰۰هزار تومانی ،غذا برای
همه مردم و وعده ایجاد ســاالنه
یک میلیون فرصت شغلی .سوال،
خالی
جیــب
اما اینجا اســت :با
ِ
ِ
خالی مملکت،
دولت و با خزانــه
ِ
ایــن وعدهها قرار اســت چگونه
عملیاتی بشوند؟
بــه راســتی بــازی با افــکار و
احساسات عمومی تا کجا؟

نگاه آخر

انتخابات و
ی
آرای خاکستر 
در حالیكــه همچنــان از «مشــاركت» به عنوان مســئله مهم
و نخســت انتخابــات  ۱۴۰۰نام برده مي شــود؛ توپ در زمين
نامزدهاســت.آن گونه كه رهبری انقالب تاكيد داشتند «نامزدها
مردم را قانع کنند؛ اگر نامزدها نشــان بدهند که کارآمد هستند،
مردم پای صندوق میروند و مشارکت باال خواهد بود.».
اصوالً قانع كــردن مردم وكارآمدي دو وظيفه مهمي اســت كه
رهبري انقالب بر عهده نامزدهاي انتخابات  ۱۴۰۰گذاشته است
و در حقيقــت اين دو تضمين كننده مشــاركت باال در انتخابات
خواهد بود.یا قانعم کنید یا به قول آن کشــاورز طبسی در دیدار
با وزیر دولت روحانی «خــود دانید ومملکتتان» موضوع فقدان
نامزدی توانمند در ســپهر سياست وانتخابات جمهوري اسالمي،
همچنان به عنوان يك مسئله باقي مانده است وبه باور بسیاری از
صاحبنظران سیاسی همچنان آراء خاکستری در انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰زیاد اســت و این آراء بــر فضای کلی انتخابات
ســایه ســنگینی دارد .عده ای گمان دارند در انتخاب بین «بد و
بدتر»گرفتار شــده و فرصت يك انتخاب خوب از آنها گرفته شده
اســت .بسیاری از این افراد هنوز برای شرکت کردن در انتخابات
قانع نشــده اند.عده ای هم خود را یک شهروند ناراضي میدانند؛
اما در عين حال وفادار به صندوق رأي ماندهاند و همواره آرمان و
اتوپياي خود را كنار گذاشــته و به اميد اندك تغييري در ساخت
جامعه بــه گزينههاي «بــد» رأي میدهند تــا «بدترها»رئيس
جمهور نباشند.
این گروه که بیش تر در طبقه متوســط جامعه قرار دارند ،با همه
مشکالت خود ،اپوزیسیون نیستند و برای رسیدن به زندگی بهتر
درون نظــام چانه زنی میکنند و دل به تغيير دارند؛ در عین حال
بســیاری از این افراد هم همچنان خاکســتری هستند وبرای رای
دادن قانع نشــده اند .انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰به لحظه
موعود نزدیکتر می شود اما هنوز طبقه و اقشار مهمی در جامعه،
آراء خاکســتری در دست دارند .آنان از آرمانهای خود گذشتهاند
و در سیاستی گرفتار شدهاند که حتی حاضر هستند انتخاب خود
را در میان گزینههایی که مطلوبشــان هم نیســت تقلیل دهند؛
زيرا كه روشهای قهرآمیز و یا فروپاشــی سیاســی و اجتماعی را
به سود جامعه ایران نمیدانند و به تغيير مسالمتآميز سياستها
اعتقــاد دارند از این رو باید برای قانع کردن خاکســتریها تالش
کرد .نامزدهای انتخابات هم میدانند که خاکســتریها هنوز برای
مشــارکت قانع نشــدهاند .یکی از همین نامزدها کــه دل به آراء
خاکستری جامعه دارد در اولین مناظره کاندیداهای انتخابات گفت
«مردم! من هنوز پیروز انتخابات نیســتم چون اکثر شــما تا االن
تصمیم دارید که رأی ندهید .اما از شما دعوت میکنم لطفاً تجدید
نظر کنید» .بســیاری از آراء خاکستری در دل جامعهای قرار دارد
کــه افراد آن مدارای نجیبانهای با فقر دارند .قانع کردن این طبقه،
کار سادهای نیست اما توپ در زمین نامزدهای انتخاباتی قرار دارد
و طبق تأکید مقام معظم رهبری اگر میخواهید مشارکت باال رود
باید آنها را قانع کنید که در انتخابات شرکت کنند.
منبع :عصر ایران
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