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السالم فرمودند:
امام رضا علیه ّ
پنهان كننده كار نيك [پاداشش] برابر
هفتاد حسنه است و آشكاركننده كار بد
سرافكنده است و پنهان كننده كار بد
آمرزيده است.

 سال بیست و پنجم  شماره   1306شنبه  28خرداد 1401

بازگشت به برجام ،موافقان و مخالفان خاص
خودش را دارد .عدهای میگویند بازگشت
به برجام یعنی رو آوردن به آمریکا و غرب.
بنا به استدالل این گروه ،این اتفاق در شأن
و جایگاه نظام جمهوری اســامی نیست و
نباید به بهانه حل مشکالت اقتصادی کشور،
پای غرب را به ایران باز کرد .این عده حتی
اگر کشور در تحریم کامل بماند و مردم به
ی بیشتر اقتصادی برسند باز هم
دشواریها 
حاضر به موافقت با احیای برجام نیستند.
پیشــنهاد خروج ایران از  NPTو پشــت
کردن بــه معاهدههای بینالمللی در حوزه
هســتهای ،حتی به بهای دور شدن کامل
ایران از جامعه جهانی از ســوی این گروه
مطرح میشود .در مقابل اما عدهای موافق
احیای برجام و گشایش اقتصادی در زندگی
مردماند .به گفته این عده ،برجام پای غرب
را به ایران باز نمیکند بلکه براســاس مفاد
مورد توافق در متن آن ،هر دو سوی ماجرا
به یک میزان از اجرای آن سود خواهند برد.
علی مطهری نماینده ســابق مجلس که در
دســته دوم قرار میگیرد روز پنجشنبه در
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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

درخواست علی مطهری از ابراهیم رئیسی

با بازگشت به برجام کشور را نجات دهید

نامهای به رییسجمهور خواستار بازگشت
به برجام و رفع تحریمهای بینالمللی علیه
ایران شد .او در این نامه نوشت «با بازگشت
به برجام ،کشور را از بحران اقتصادی نجات
دهیــد» .در نامه علی مطهری به رئیســی
همچنین آمده اســت :انتظار از جنابعالی
به عنــوان رییسجمهور این اســت که از
طریق شورای عالی امنیت ملی این معضل
را حــل کنید ،همانطور کــه مقام معظم
رهبری حل این معضل را به عهده شــما و
این شورا گذاشتهاند .نماینده ادوار مجلس
با بیان اینکه «چه بخواهیم چه نخواهیم،
اقتصاد ایران به برجام و رفع تحریمها گره
خورده» از رییسجمهور درخواســت کرده
کــه « بیاعتنا به فضای احساســی برخی
تندروها ،احیای برجام میتواند مشــکالت

مردم را حل کند چراکه به گفته او در پس
مشــکالت کنونی بر سر احیای برجام «آن
که مظلوم واقع شــده ،ملت ایران است که
قربانی شعارهای نامعقول شده و کشورش
از توسعه باز مانده است».
علی مطهری که سابقه  ۱۲سال حضور در
قوه مقننه ایران را دارد در این نامه خطاب
به آقای رئیسی با اشــاره به اینکه «ایران
هماکنون دارای دانش هستهای» است این
ســوال را مطرح کرده که «چرا باید طوری
عمــل کنیم کــه زمینه بازگشــت پرونده
ایران به شــورای امنیت برای فعال کردن
مکانیزم ماشه توسط طرفهای دیگر برجام
و بازگشت وسیعتر تحریمها فراهم شود؟.
در نامه مطهری آمده اســت :همانطور که
مستحضر هســتید حال اقتصاد و معیشت

سامانه پیشرفته ارتباط با مردم و

یک کار خوب از شهرداری

بنا به اظهار مســئوالنی که طی یکی دو هفته گذشته از مرکز ســامانه  137شهرداری بازدید کردهاند این سامانه
ارتباطی ،اخیرا ً با تجهیز به نرمافزارهای پیشرفته ،عالوه بر ثبت و پاسخگویی شبانهروزی به انتقادات و پیشنهادات
مردمــی ،قادر به تحلیل و رصد کردن اطالعات دریافتی و اولویتبندی مشــکالت شــهری در ارتباط با پیامهای
شهروندان است .بنا به اظهار شهردار سیرجان این سامانه که زیر نظر دایره بازرسی شهرداری قرار دارد ،موارد مربوط
به هر قســمت را به صورت اتوماتیک به مدیر مربوطه ارجاع داده و موارد ارجاعی از سوی بازرسی شهرداری جهت
اجرا پیگیری و هرگونه کوتاهی مدیران در این رابطه توســط بازرســی بازخواست میشود .به نظر میرسد سامانه
مذکور که از پیشرفتهترین سامانه های ارتباطی است و نمونهاش در شهرهای استان نیست بتواند به شهردار و دیگر
مسئوالن شهرداری در اجرای خواستههای شهروندان و اولویتبخشی به امور شهری کمک کند.
◄ حال که صحبت از شهرداری شد به یک مورد گالیه شهروندان پزشک که به گفته وی بدون اخطار و اطالع قبلی
اقدام به بُرش تابلو مطب وی در خیابان شهید نصیری از سوی مأموران شهرداری شد اشاره میشود.
این شــهروند پزشک که خواستار انعکاس این گالیه جهت اطالع مدیران شهرداری شده است گفت :در تاریخ 22
خرداد با من تماس گرفتند و گفتند  :از طرف شهرداری هستیم و میخواهیم تابلو شما را ُببریم لذا ظرف ده دقیقه
خودتان را به محل برسانید و تابلوتان را تحویل بگیرید !.من فوری رفتم و گفتم آیا شما برای این کارتان حکم دارید
که گفتند ما نیاز به حکم نداریم ،تابلو شما باعث نازیبایی شهر شده و باید آن را از میان برداریم و برداشتند !.حال
سوال من از مسئوالن محترم شهرداری که برای شهر زحمت میکشند این است آیا نمیبایست در این مورد یک
اخطار قبلی میفرستادند و یا یک روز قبل اطالع میدادند تا اگر قانع شدم خودم این کار را انجام دهم؟

مردم خوب نیست و بخش اعظم آن ناشی
از تحریمهاســت .اینکه گفته میشود ما
اقتصاد کشــور را به برجام گره نمیزنیم،
یک سیاســت غیرواقعی و شــعاری است.
وی نوشــته اســت :پایداری ایران ناشی از
ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاســی و مردم
ایران بوده است ولی اگر فلسفه این پایداری
برای مردم کمرنگ شود و روشن نباشد که
چرا باید این ســختیها را تحمل کنیم و
در ازای آن چه چیزی به دســت میآوریم
ممکن اســت این استقامت مخدوش شود.
اکنون ما صاحب دانش هســتهای هستیم
و میتوانیم نیازهای دارویی و کشاورزی و
سوخت رآکتورهای هستهای خود را تأمین
کنیم .همین مقدار یک افتخار بزرگ برای
ایران است .وی با اشاره به تأثیر تحریمها بر

کشــور نوشته است :به عنوان نمونه اکنون
میدان مشــترک نفتی ایران و عراق به نام
آزادگان سالهاســت که توســط عراق با
ســرمایهگذاری خارجی در حال استخراج
اســت و حق ملت ایران به خاطر تحریمها
در حــال ضایع شــدن اســت .همینطور
اســت میدان نفتــی آرش در دریای خزر
که میــان ایــران و آذربایجان مشــترک
اســت .ایران فرصتهای زیادی را خصوصاً
در حوزه نفت و گاز از دســت داده است و
همســایهها در فضای تحریم ایران ،نهایت
اســتفاده را از این فرصت بردهاند .بنابراین
برای تحقق آرمانهای انقالب اسالمی باید
بنیه اقتصادی کشور قوی باشد و این جز با
بهبود روابط با دنیا و رفع تحریمها میســر
نیست.

حاال نوبت آقایی سیرجان در فوتسال کشور است

اقتدار در یک صعود

با صعود تیم فوتســال سیرجان تحت پوشش باشگاه ورزشــی گهرزمین به جمع تیمهای لیگ برتر فوتسال
کشور ،حاال سیرجان در این رشته ورزشی نیز میتواند پس از رشته فوتبال در کشور عرض اندام کند.
این اتفاق خوب در دو هفته مانده به پایان مســابقات دسته یک فوتسال باشگاههای کشور رخ داد و طی آن
السالم) سیرجان میهمان خودش«صنایع پشتیبان
تیم گهرزمین عصر سهشــنبه در ورزشگاه امام علی(علیه ّ
هرمزگان» را با نتیجه  ۱بر  0مغلوب کرد .گهرزمین با پیروزی بر این حریف هرمزگانی ،ضمن کســب مقام
قهرمانی ،به لیگ برتر فوتســال کشــور صعود کرد تا از این پس نام سیرجان در سطح اول فوتسال کشور نیز
شنیده شود .در این مسابقه که تماشاگران سیرجانی در حمایت از تیم شهرشان سنگ تمام گذاشتند مدیران
شــرکت گهرزمین از نزدیک شاهد هنرنمایی و قهرمانی فوتسالیستهایشان بودند تا در پایان در این جشن
قهرمانی شرکت کنند.
گروه ورزش نگارستان صعود تیم فوتسال گهرزمین را به لیگ برتر فوتسال کشور تبریک گفته و برای این تیم
در مسابقات آینده آرزوی موفقیت میکند.
گفتی است در کنار گهرزمین ،تیمهای گیتی پسند اصفهان ،فوالد مبارکه سپاهان ،فوالد زرند ایرانیان ،چیپس
کامل مشهد ،مقاومت البرز ،سنایچ ساوه ،فرش آرا خراسان ،فردوس قم ،مس سونگون و کراپ الوند ایرانیان
در لیگ برتر فوتســال کشور حضور دارند .گفته می شود رقابتهای لیگ برتر این رشته ورزشی از نیمه دوم
تیرماه آغاز میشــود و تیم ســیرجان در اولین مسابقهاش مقابل یکی از دو تیم فردوس قم یا چیپس مشهد
قرار میگیرد.

ستون آخر

یادداشت خبرنگار

صورت مسأله پاک نشود

دو هفته قبــل و همزمان با هشــدار نگارســتان در صفحه
اینســتاگرام حوادث با عنوان «از بیتدبیری تا سوء مدیریت
در افتتاح یک جاده و چه کســی مســئول جانهای ستانده
شده است؟» پیرامون اتفاقات غمانگیز محور سیرجان  -بافت
با هدف جلوگیری از تلفات بیشــتر جانــی و مالی رانندگان
در محدوده  8کیلومتــر باقی مانده از باند دوم این محور که
بیمسئوالنه باز شده بود ،باند جدید این محور با نظر فرماندار
جدید و شــورای ترافیک تا زمان اصالح کامل مسدود شد و
ترددها در همان تک باند قبلی از سر گرفته شد.
این تصمیم برای خارجشــدن رانندگان از بالتکلیفی بهطور
موقت خوب بود و از میزان حوادث در این محورکاســت ولی
با این حال هنوز به دلیــل بیاطالعی برخی رانندگان محور
برگشــت به سیرجان از شــرایط جاده ،هنوز خطرساز است.
در حالی که محور یاد شــده نیاز به کار چندانی برای اصالح
و افتتاح مجدد نــدارد متأســفانه از آن روز تاکنون فعالیت
چندانی برای اصالح مســیر صــورت نگرفته و یا ُکند صورت
میگیرد .لذا اقتضا میکند دســتگاه حاکمه شهر از اداره کل
راهسازی و پیمانکار ذیربط بخواهد در این مورد تسریع کنند
چرا که حل سریعتر این معضل جادهای ،ضمن روانتر کردن
ترافیــک در این محدوده ،قطعاً از حوادث احتمالی آینده نیز
جلوگیری میکند .جایی که هنوز احتمال بروز حادثه و خطر
وجود دارد و نیاز است مقصرین آن حوادث که به جان دادن
عدهای انجامید پاســخگوی بیتدبیری خود باشند .از این رو
میطلبد به جای مســدود ماندن جاده ،این محور ســریعتر
اصالح و به روی خودروها باز شود.
شایان ذکر اســت یکی دو ماه قبل خبر آسفالت و بازگشایی
غیررســمی  8کیلومتر باقیمانده از باند دوم جاده ســیرجان
 بافــت ( پس از دو راهی امــامزاده علی «ع») با آب و تابو در فضای مجازی منتشــر شد .بازگشــایی بسیار ناقص که
جداســازی باندهای رفت و برگشــت فقط با گونیهای شن
وسط جاده انجام شــده بود ،هیچ تابلو راهنما و عالمتی هم
برای رانندگان خودروها وجود نداشت و در این میان تکلیف
رانندگان نامشــخص بود که از کدام باند تردد کنند .یکی از
این راه میرفــت و یکی از اون راه و راننــدگان تازه وارد به
ســمت ســیرجان نیز به خیال اینکه رانندگان در برگشت،
همه از باند دوم اســتفاده میکنند در ســبقتها دقت الزم
را نداشــتند و بــرای همین طی این مــدت در چند مورد با
خودروهــای روبرویی که از جاده تک بانــده قبلی میآمدند
برخــورد کــرده و در نتیجه وقوع چندین فقــره تصادف در
این مسیر به کشــته و مصدوم شدن تعداد زیادی انجامید و
خانوادههایی بیسرپرست شدند .خانوادههایی که هنوز انتظار
دارند با مقصرین حوادث ناگوار یاد شــده که به قیمت جان
عزیزانشان تمام شــد اعم از کارفرما ،پیمانکار و ناظر پروژه
برخورد قانونی شــود تا دیگر بار با سهلانگاریهای خود این
همه خسارت جانی و مالی به مردم بیگناه وارد نکنند.

