
گروه خبر: جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان به 
ریاست سرپرست فرمانداری ویژه با حضور دبیر کمیسیون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز استان کرمان و اعضای این کمیسیون تشکیل جلسه 

داد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه، صادقی، دبیر کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهمیت 
جلوگیری از واردات غیر قانونی کاال به داخل کشور گفت: قاچاق کاال و 

ارز ضربه مهلکی به اقتصاد داخلی می زند و مسئوالن مربوطه بایستی 
برای مبارزه با این قاچاق برنامه مدونی در نظر گرفته و با جدیت به دنبال 

کشف و ضبط کاالهایی باشند که به صورت ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

هشدار دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در سیرجان: 

جدیت در کشف و ضبط کاالهای قاچاق
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تیترها

رابطه افراد فاسد
با صاحبان  قدرت 

  حوادث  5

جنجال بر سر »چند همسری« 
  خبــــر  2

  آخــر  6

درپی گزارش جسد زن 51 ساله
در خیابانی در شهرک صنعتی سیرجان؛ 

پلیس در پی راننده متواری 

   شهــر  4  آخـــر  6

دکتر ویسی، دانشیار دانشگاه پیام نور سیرجان:

مشارکت دادن شهروندان
در مدیریت شهری

 شهــر 4

  خبـــر  2

فدائی، استاندار کرمان:

 افزایش مشارکت در انتخابات
با اعتماد سازی

در بازدید سفرا و رایزنان 15 کشور؛

اجرای طرح های بزرگ اقتصادی
در گل گهر

   شهــر  3

گزارش »نسیم امید« از مشکالت معابر مرکزی شهر؛

وعده مجدد اجرای طرح خیابان بدر شمالی  

نسیم امید: این روزها بحث مبارزه با فساد در رسانه ها و فضای مجازی 
زیاد مطرح می شود. از اینکه اکنون قوه قضائیه به ریاست حجت االسالم 
رئیسی اقدامات جدی و درخور توجهی را برای مبارزه با افراد فاسد انجام 
می دهد درخور تقدیر است و ان شاا... شاهد کاهش فساد و سالمت کار در 
مدیریت کشور باشیم. برخورد قاطع قوه قضاییه با افراد فاسد اقتصادی 

امر الزم و خوبی است اما برای حل فساد کافی نیست.
قطعا باید زمینه های ساختاری و اقتصادی فساد خشکانده شود. در این 

میان چند نکته وجود دارد که قابل تأمل است. ...

عکس: مرتضی صفی زاده



رابطه افراد فاسد
با صاحبان قدرت

فضای  و  رسانه ها  در  فساد  با  مبارزه  بحث  روزها  این  امید:  نسیم 
مجازی زیاد مطرح می شود. از اینکه اکنون قوه قضائیه به ریاست 
حجت االسالم رئیسی اقدامات جدی و درخور توجهی را برای مبارزه 
شاهد  شاا...  ان  و  است  تقدیر  درخور  می دهد  انجام  فاسد  افراد  با 
کاهش فساد و سالمت کار در مدیریت کشور باشیم. برخورد قاطع 
قوه قضاییه با افراد فاسد اقتصادی امر الزم و خوبی است اما برای 
حل فساد کافی نیست. قطعا باید زمینه های ساختاری و اقتصادی 
قابل  دارد که  نکته وجود  میان چند  این  در  فساد خشکانده شود. 

تأمل است. 
1-در واقع تنها یک نفر و چند نفر فاسد به وجود آورنده ی این فضا 
نیستند. بلکه فساد موجود در اقتصاد ما معلول ساختاری است که 
فضای اقتصادی ما را ساخته است. اگر با مقوله فساد ساختاری به 
صورت جدی برخورد نشود و ریشه آن را حل نکنیم، به نوعی داریم 
افراد دیگری را هم تشویق می کنیم که برای پولدار شدن وارد این 
را  فساد  های  پایه  واقع  در  موضوع  همین  شوند.  ساختاری  فساد 

محکم تر می کند. 
2-ما در زمینه مبارزه با فساد مشکل قانونی داریم، مهم ترین عامل 
کشور  داخل  در  چیز  همه  اگر  است،  شفافیت  فساد  از  پیشگیرانه 
این  شود.  می  گرفته  فساد  جلوی  طبیعی  صورت  به  باشد  شفاف 
شفافیت باید خود را در درآمدها و دارایی مسئوالن نشان دهد. اگر 
نظارت همگانی و شفافیت در ابعاد مختلف در کشور نهادینه شود، 
در آن صورت بخش مهمی از مشکالت اقتصادی و فساد اقتصادی 

که اکنون در کشور داریم را نخواهیم داشت.
در  قدرتمند  انسان های  پای  فساد مطرح می شود  بحث  3-وقتی 
یک  که  افرادی  هستند.  نیز  قدرتمند  ثروتمند،  افراد  است.  میان  
پای آن ها درون قدرت و یک پای آن ها بیرون قدرت است و یک 
دست در ثروت و یک دست در قدرت دارند. با این افراد نمی توان به 
راحتی با یک پلیس معمولی و یک قاضی معمولی مبارزه کرد. نمی 
توان کسی که موتور از سر خیابان دزدیده است با کسی که چندین 
میلیارد دالر پول را جا به جا کرده است، در یک سطح قضاوت شوند 

و یک قاضی این دو را محاکمه کند.
4-برای مبارزه با فساد تشکیل سازمان تخصصی نیاز است و این در 
دنیا تجربه شده است. اکثر کشور های دنیا یک سازمان تخصصی 
با  با فساد نداشته باشد.کار مبارزه  دارند که هیچ کاری جز مبارزه 
فساد مستلزم کار پلیسی و قضایی است. کسانی که وظیفه مبارزه 
با فساد دارند کار آنان پلیسی- قضایی است و حتی می توان گفت 

پلیسی- امنیتی- قضایی است.

یادداشت

با  دیدار  حاشیه  در  سیرجان  شهردار 
رئیس شورای جهانی صنایع دستی در 
حضور  منظور  به  وی  از  چین،  کشور 
در سیرجان شهر جهانی گلیم دعوت 

کرد.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات 
نیا  سروش  رضا  سیرجان،  شهرداری 
شهرداران  جهانی  همایش  حاشیه  در 
در  دستی  صنایع  جهانی  شهرهای 
رزی  با  مالزی،  و  چین  کشور  دو 
 )  Rosy Greenlees  ( لس  گرین 
دستی  صنایع  جهانی  شورای  رییس 
 Ghada Hijavi( هیجاوی  غدا  و 

اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  رئیس   )
دیدار  دستی  صنایع  جهانی  شورای 
ضمن  دیدار  این  در  و  کرد  گفتگو  و 
برنامه های شهر جهانی  ارایه گزارش 
صنایع  و  گلیم  حوزه  در  سیرجان 
شهر  در  حضور  برای  آنها  از  دستی، 

جهانی سیرجان دعوت کرد.
رزی گرین لس در این دیدار همچنین 
ضمن بررسی و مثبت شمردن اقدامات 
شهرداری سیرجان در راستای اهداف 
شهر  دستی،  صنایع  جهانی  شهرهای 
شهرهای  از  یکی  را  سیرجان  جهانی 

فعال در این حوزه توصیف کرد.

 نسیـم امیدخبـر2

 آگهی تحدید حدود اختصاصی :  نظر به اینکه آقای علی رضا حیدری به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای سند مالکیت تصرفات مفروز خود تحت پالک 672 فرعی از 5062 اصلی واقع در بخش 
36 کرمان اراضی اکبر آباد دیوان بیگی آگهی نوبتی آن منتشر و اینک به استناد تبصره ماده 13 را نموده که قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر میگردد: پالک 672 فرعی از 5062 
اصلی آقای علی رضا حیدری ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315 مترمربع واقع در سیرجان اکبر آباد دیوان بیگی بخش 
36 کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخه 98/9/10 در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد، لذا 
بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان حقوقی ارتفاقی در پالک فوق اعالم می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به 
مدت 30 روز اعتراض خود را کتباً به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی آن را به اداره ارائه نمایند. تاریخ انتشار : شنبه 

98/8/18  - محمد آرمانپور  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 

گروه خبر: جلسه کمیسیون مبارزه 
به  شهرستان  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
ویژه  فرمانداری  سرپرست  ریاست 
مبارزه  کمیسیون  دبیر  حضور  با 
کرمان  استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
تشکیل  کمیسیون  این  اعضای  و 

جلسه داد.
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مبارزه  کمیسیون  دبیر  صادقی،  ویژه، 
بخشی  در  نیز  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
اهمیت  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
کاال  قانونی  غیر  واردات  از  جلوگیری 
به داخل کشور گفت: قاچاق کاال و ارز 
ضربه مهلکی به اقتصاد داخلی می زند و 
مسئوالن مربوطه بایستی برای مبارزه با 
این قاچاق برنامه مدونی در نظر گرفته 
ضبط  و  کشف  دنبال  به  جدیت  با  و 
قاچاق  صورت  به  که  باشند  کاالهایی 

وارد کشور می شوند.
سرپرست  محمودآبادی،  محمد 
موقعیت  به  جلسه  این  در  فرمانداری 

دروازه  عنوان  به  سیرجان  حساس 
و  مرزخاکی  از  قاچاق  اجناس  ورودی 
موقعیت  اینکه  با  گفت:  و  اشاره  آبی 
آن  اما  است  حساس  بسیار  سیرجان 
این  قاچاق در  به موضوع  باید  طور که 

شهرستان اهمیت داده نشده و بسیاری 
از مصوبات شهرستان اجرا نشده است.

و  اقتصادی  مبادالت  حجم  افزود:  وی 
ارتباطات غیر بومی در شهرستان خیلی 
زیاد است قاچاق هایی که از مرز خاکی 

طریق  از  شود،  می  کشور  وارد  آبی  و 
معابر سیرجان به سایر نقاط منتقل می 
گردد و این باعث می شود حجم و تنوع 
قاچاق در این شهرستان نسبت به سایر 

شهرها افزایش داشته باشد.
بحث  در  کرد:  تصریح  محمودآبادی 
داشت  وجود  مشکالتی  دام  قاچاق 
پروتئینی  های  فرآورده  قیمت  بر  که 
با  که  گذاشت  منفی  تاثیر  شهرستان 
تا  را  آن  توانستیم  مسئوالن  همکاری 

حدودی کنترل کنیم.
سیرجان  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
برلزوم نظارت دقیق در بحث قاچاق کاال 
خاطر نشان کرد: گشت و بازرسی برای 
شهرستان  به  کاال   واردات  بر  نظارت 
بایستی  است.  مهمی  بسیار  مساله 
این شهرستان  در  کنترلی  گلوگاه های 
قاچاق  کاالهای  بحث  در  و  احداث 
این  چراکه  باشیم  داشته  دقیق  نظارت 
و  داخلی  اقتصاد  بازار  قاچاق  کاالهای 
رونق تولید را با چالش مواجه می کنند.

هشدار دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در سیرجان: 

جدیت در کشف و ضبط کاالهای قاچاق
 سرپرست فرمانداری:  بسیاری از مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق اجرا نشده است

در حاشیه دیدار شهردار سیرجان با رئیس شورای جهانی صنایع دستی مطرح شد؛
سیرجان میزبان رئیس و اعضای شورای جهانی صنایع دستی
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تمهیدات الزم برای پیشگیری از آبگرفتگی 
معابر در جلسه علنی شورای شهر؛

شروع پاکسازی جداول
و معبر های آب های سطحی 

موضوع  با  شهر  شورای  علنی  جلسه  خبر:  گروه 
حضور  با  و  شهرداری  نوروزی  های  برنامه  بررسی 
و  نوروزی  ستاد  رئیس  شهری،  خدمات  معاونت 
گردشگری، رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز 
شهری و رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری، 

هفته گذشته در شورای شهر برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شورای شهر، اعضای شورای شهر 
در نطق هاجداگانه ای خواستار ارائه برنامه شهرداری و تیم 
ستاد بحران شهرداری قبل از آغاز بارش ها و راهکارهای 
الزم در خصوص پیشگیری و پاکسازی معابر و کانال های 

هدایت آبهای سطحی شدند.
مهندس افصحی، معاونت خدمات شهری شهرداری با اعالم 
اینکه آبگرفتگی معابر یکی از معضالتی که هرساله در زمان 
بارندگی مشکالتی را برای شهروندان و تردد برخی خیابان 
برنامه  یک  قالب  در  شهرداری  گفت:  آورد،  می  بوجود  ها 
آب های  هدایت  کانال های  ایجاد  همان  که  مدت  بلند 
که  مدت  کوتاه  برنامه  قالب  در  طرفی  از  و  است  سطحی 
در  است  بندی  شیب  اصالح  و  جداول  پاکسازی  همان 
راستای حل این مشکل قدم برداشته ولی امسال همکاران 
ما در سازمان پسماند زودتر کار پاکسازی جداول و معبر 

های آب های سطحی را شروع کردند.
* تشکیل کارگروه های

بهبود کیفیت برنامه های نوروزی 
 امین صادقی، رئیس شورای شهر در این نشست با اعالم 
اینکه در راستای بررسی برنامه های نوروز99 و در جهت 
استقبال از بهار و بهتر معرفی شدن شهر سیرجان، خواستار 
از  شهرداری  گرفته  صورت  اقدامات  و  ها  فعالیت  تشریح  

سوی مسئول فراخوانده شده به جلسه شد.
با  رابطه  در  ای  جداگانه  سخنان  در  شهر  شورای  اعضاء 
و  رو خواسته  و مشکالت پیش  نوروز  با  مرتبط  موضوعات 
رئیس  اسماعیلی،  مهندس  کردند.  مطرح  را  خود  سواالت 
ستاد نوروزی و گردشگری شهرداری با تشریح برنامه ها و 
اعالم تصمیات و اقدامات در حال طراحی و صورت گرفته 
ابتدای  از  اینکه  اعالم  با   99 نوروز  جهت  ستاد  این  در 
شهری  سیمای   – عمرانی  و  فنی  های  کارگروه  ماه  مهر 
برنامه های  با هدف بهبود کیفیت  و گردشگری تشکیل و 
نوروزی شروع به فعالیت کرده اند و خواست مردم و اعضاء 
شورای شهر در خصوص ورودی ها و مهمانان، شهروندان 
راهنمای  و  رسانی  اطالع  پایگاه های  نوروزی،  نشاط  و 
مسافران، اسکان و اقامت گردشگران، بوستان ها و امکانات 
و  بندی  وآذین  سازی  زیبا  سیرجان،  شهر  معرفی  رفاهی، 
که  امیدواریم  و  است  کارگروه  این  نظر  مد  دیگر  موارد 
امسال با توجه به تجربه سال گذشته این کارگروه نوروزی 

متفاوت را تجربه کنیم.



تالش  اخیر  سال های  در  فرهنگ:  گروه 
و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  برای  گسترده ای 
و  گرفته  صورت  شهرمان  در  کتاب خوانی 
برای این منظور عالوه بر برگزاری نمایشگاه 
مراکز  برخی  توسط  ویژه  تخفیف  با  کتاب 
از  یکی  اندیشه،  معراج  موسسه  جمله  از 
بوده  کتاب  و  کتابخانه  که  اساسی  نیازهای 
نیز توسعه یافته است. بحث کتاب یک عنصر 
آگاهی  و  علم  سطح  ارتقای  در  تأثیرگذار 
معموالً  ولی  است  بشری  جامعه  توسعه  و 
یکی از کم توجه ترین عناصر جامعه ما شده 
آبان  به 24  نزدیک شدن  به  با توجه  است. 
»روز کتاب و کتاب خوانی« با سه کارشناس 

مختلف در این رابطه گفت وگو کردیم.

 مطالعه
اعتماد به نفس را افزایش می دهد

خصوص  در  روانشناس  محمودآبادی،  فاطمه 
اهمیت مطالعه و کتاب خوانی گفت: کتاب خواندن 
نیاز به چند فعالیت مغز دارد و این فعالیت های مغز 
به بهبود مهارت های زندگی انسان منجر می شود 
و در مطالعه کردن نیاز به تمرکز و توجه داریم تا 
مطالب کتاب را درک کنیم و برای ادامه ادراکات 
افزایش فهم از مطالب کتاب نیاز به فعالیت حافظه 

این خود حافظه  داریم و 
و  کند  می  تقویت  را 
وا  فعالیت  به  را  حافظه 
نهایت  در  و  می دارد 
که  اطالعاتی  و  دانش 
کسب  مطالعه  راه  از 

باعث می شود  می کنیم 
کننده  مطالعه  شخص 

اعتماد به نفس افزایش یابد و در 
جامعه بتواند بهتر ارتباط برقرار کند. 

ارتباط  از  و  کند  صحبت  بهتر  داد:  ادامه  وی 
نترسد و خیلی از اضطراب های ارتباطی در افراد 
امنیت روانی دست پیدا  از بین برود و به نوعی 
کند و حتی فرد مطالعه کننده در لحظه مطالعه 
به نوعی آرامش روانی می رسد که شاید استرس 
های زندگی روزمره این آرامش را سلب کرده باشد 
و این یعنی امنیت روانی که زندکی را بهبود می 
بخشد همچنین تفکر انتقادی و قدرت تخیل که 
از ابزار ارتباطات انسانی و تصمیم گیری از زندگی 
انسان هستند بامطالعه تقویت می شوند و این ابزار 
رشد یافته باعث ارتباطات مؤثر فرد در زندگی و 
تصمیم گیری های درست او شده و امنیت روانی 

را برای فرد و اطرافیانش به ارمغان می آورد.
انسان در مطالعه  این روانشناس معتقد است: 
وقتش  از  و  دارد  زمان  مدیریت  به  نیاز  کردن 
برای  وقتتان  اگر  پس  برد  می  را  بهره  بهترین 

مطالعه محدود است در انتخاب کتاب ها 
دقت کنید مثال گاهی خواندن یک کتاب 
از زندگی افراد موفق شما را به اهدافتان 
می رساند و این نوید بخش آرامش و 
یا  شماست.  زندگی  در  روانی  امنیت 

خواندن کتاب های خودآموز در درمان 
برخی بیماری های جسمی و روحی می 
تواند بسیار مؤثر باشد و از جمله کتاب 

یا  آموزش می دهند  را  زندگی  هایی که سبک 
درمان بیماری یک فرد افسرده یا مضطرب کمک 

کننده قوی هستند. 
بیان کرد: مطالعه قبل  پایان  محمودآبادی در 
از خواب )کتاب خواندن نه مطالعه مجازی( باعث 
آرامش ذهن شده و شما خواب بد نمی بینید و 
این آرامش بعدی را به دنبال دارد بامطالعه ذهن 
خالق تر شده چون بامطالعه راه های جدید را یاد 
می گیرید و در موقعیت های جدید زندگی دچار 

اضطراب نمی شوید. 

 خانواده ها فرهنگ 
کتاب خوانی را آموزش 

دهند
بیان  با  جامعه شناس  خوبیاری،  فهیمه 
فرهنگ  از  جزیی  کتاب خوانی  و  کتاب  اینکه 
افزایش میزان  مردم هر کشوری است، افزود: 
کتاب خوانی و مطالعه در هر جامعه بر رشد و 
هر  توسعه  نهایتا  و  فرهنگی  فکری،  پیشرفت 
با  مطالعه  زیرا  دارد  زیادی  بسیار  تاثیر  کشور 
انسان  نگرش  و  اندیشه  و  فکر  بر  تاثیرگذاری 
شیوه زندگی فرد را در آینده تحت تاثیر قرار 
می دهد اما متاسفانه میزان مطالعه درکشور ما 

مسئله  این  دالیل  از  یکی  است  پایین  بسیار 
و  موبایل  ورود  با  که  است  اشتباه  باور  این 
شبکه های مجازی و اطالعات نصف و نیمه ای 
که این شبکه ها به ما می دهند احساس نیاز به 

مطالعه را در بین مردم ما کاهش داده است.
کتاب خوانی  فرهنگ  افزود:  ادامه  در  وی 
در  و  گیرد  می  شکل  خانواده  در  کودکی  از 
و  دوستان  مدرسه،  در  زندگی  بعدی  مرحله 
تسلط رسانه تقویت می شود و در نتیجه نیاز 
کودک  انگیزه  خانواده  کودکی  همان  از  است 
افزایش  کند.  تقویت  کتاب خوانی  برای  را 
با  کتاب  اهمیت  و  ارزش  از  کودک  شناخت 

هدیه دادن کتاب به کودکان از سنین خیلی 
پایین و مطالعه والدین جلو کودک این انگیزه 
با  نیز  مدرسه  در  آورد  می  وجود  به  او  در  را 
ایجاد مسابقات کتاب خوانی هدیه دادن کتاب 
به بچه ها ایجاد کتابخانه های مناسب با تنوع 
در  درسی  واحد  کردن  اضافه  حتی  ها  کتاب 
های  برنامه  افزایش  همچنین  و  این خصوص 
تلویزیونی در زمینه اهمیت کتاب خوانی باعث 
افزایش  نتیجه  در  و  انگیزه  و  اشتیاق  افزایش 

مطالعه می شود.
این جامعه شناس معتقداست: مشکل دیگری 
که در رابطه با کاهش میزان کتاب خوانی وجود 
دارد مسئله اقتصادی است قیمت باالی کتاب 
موجب  کاغذ  قیمت  افزایش  با  خصوص  به 
شده تا مردم قدرت خریداری کتاب را نداشته 
باشند و بیشتر از نیاز معیشت خود را نتوانند 
تامین کنند افزایش کتابخانه ها در سطح شهر 
ها  کتاب  تنوع  و  مساجد  حتی  و  ها  محله  و 
می تواند باعث افزایش مطالعه شود همچنین 
کتاب  های  نمایشگاه 
تخفیفات  با  بیشتر 
افزایش  و  مردم  بیشتر 
غیرچاپی  های  نسخه 
با قیمت مناسب مردم 
مطالعه  سمت  به  را 
بیشتر تشویق می کنند.

 وضعیت مطالعه 
نسبت به گذشته رو به 

صعود است
کتابخانه  مسئول  حافظی،  محمدعلی 
باره  این  در  شهرستان  عمومی  های 
گفت: در دو حوزه سخت افزاری امکانات 
کتابخانه ها، منابع و سایر تجهیزات به روز 
افزاری که ترویج  هستند و در بخش نرم 
فرهنگ مطالعه برای اقشار مختلف جامعه 
با هدف دانش افزایی است. وی در ادامه با 
بیان اینکه ما در حال حاضر بیش از 10 
هزار نفر عضو در کتابخانه ها داریم گفت: بحث 
آماری سیرجان با 15 کتابخانه و هزار صندلی 

امکانات را فراهم کرده است. 
وی ادامه داد: بیشتر کتاب هایی که به امانت 
داده می شود ادبیات، تاریخ و دینی است  و ما 
ترویج  برای  را  برگزاری مسابقات کتاب خوانی 
بخش  اینکه  بیان  با  حافظی  داریم.  مطالعه 
عمده کتاب های کتابخانه های عمومی را نهاد 
امانت  کرد:  اضافه  می دهد،  ارائه  ها  کتابخانه 
که  است  شده  بهتر  گذشته  به  نسبت  کتاب 
این نشان از این دارد وضعیت مطالعه به نسبت 

گذشته با شیب مالیم رو به صعود است.

جـامعه  نسیـم امید

محمودآبـادی، روانشـناس: کتـاب خوانـدن نیـاز به چند 
فعالیـت مغـز دارد و ایـن فعالیت هـای مغـز بـه بهبـود 

مهارت هـای زندگـی انسـان منجـر می شـود.

خوبیـاری، جامعه شـناس: ورود 
موبایـل و شـبکه های مجـازی و 
اطالعـات نصـف و نیمـه ای کـه 
ایـن شـبکه ها بـه مـا مـی دهند 
احسـاس نیاز بـه مطالعـه را در 
بیـن مردم مـا کاهش داده اسـت.

حافظـی، مسـئول کتابخانـه هـای 
نسـبت  کتـاب  امانـت  عمومـی: 
بـه گذشـته بهتـر شـده اسـت که 
ایـن نشـان از ایـن دارد وضعیـت 
بـا  گذشـته  بـه  نسـبت  مطالعـه 
شـیب مالیم رو بـه صعود اسـت.

3جــامعه

نظر سه کارشناس در باره وضعیت مطالعه، به مناسبت »روزکتاب وکتابخوانی«؛

مطالعه باعث امنیت روانی می شود
 بامطالعه ذهن خالق تر می شود

گفت و گو

دکتر حسینی، رئیس اداره بهزیستی سیرجان:
تاب آوری در جوانان سیرجان

پایین است 
گروه فرهنگ: کارگروه آسیب های اجتماعی با حضور معاون سیاسی 
اجتماعی فرمانداری ویژه، رئیس اداره بهزیستی و جمعی از فعاالن این حوزه 

در  محل فرمانداری در هفته گذشته تشکیل شد.
دکتر مهتاب حسینی، رئیس اداره ی بهزیستی دراین باره به خبرنگار نسیم 
امید گفت: با اشاره به اینکه سیرجان یک شهر مهاجرپذیر است و  تقریباً 3 
برابر رشد متوسط کشوری دارد آسیب های اجتماعی مثل طالق، آسیب های 
فضای مجازی، اعتیاد، فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست، خودکشی، 

مشروبات الکلی و تکدی گری در سیرجان تشدید بیشتری دارد.
وی در ادامه افزود: ما با روند صنعتی و ماشینی شدن در جامعه روبرو 
هستیم اگر درکنار این موضوع به توسعه های اجتماعی فکری نشود، قطعاً 
شاهد رشد آسیب های اجتماعی زیادی خواهیم بود. بدون شک هر کدام 
از اداره های مربوطه منتظر اعتبار بمانند و بخواهند به تنهایی وارد عمل شوند 
قطعاً  با  این روش ها به جایی نمی رسیم و باید همه باهم وارد مرحله  عمل 

شویم.
حسینی ادامه داد: برای این کار فراخوانی از افراد متخصص با تجربه و 
عالقه مند در این زمینه که بتوانند در جامعه اثر بخش باشند و باگروه های 
مختلف اجتماعی سروکارداشته باشند، به صورت داوطلبانه دعوت به عمل 
آمد و یک  کارگروهی تشکیل شد. وی در ادامه اضافه کرد: فرم ثبت نام 
الکترونیکی تهیه و افراد متقاضی را در  لیست قرار داده ایم و  جلسه ای که در 
فرمانداری تشکیل شد طبق نظرسنجی های اعالم شده بیشترین آسیب های 
اجتماعی سیرجان مطرح و پیشنهادات و برنامه هایی در دستور کار قرار داده 

شد.
رئیس اداره بهزیستی با اشاره به این که  هیچ جامعه ای را نمی توان دید 
که آسیب های اجتماعی آن ها  صفر باشد،گفت: ما می توانیم با همکاری و 

کارگروهی  رشد آسیب های اجتماعی را به حداقل برسانیم.
حسینی افزود: آقای بهاءالدینی، معاون اجتماعی سیاسی فرمانداری در 
جلسه به آموزش مهارت ها و کاهش آسیب های فضای مجازی در کودک 
و نوجوان تأکید داشتند که گروه های آموزشی تشکیل خواهد شد که هر 
گروه ویژه یک آسیب اجتماعی است و از طریق آموزش وارد شوند. حتی اگر  
این موضوع عملی شود تالش این است که  سالن های ورزشی کوچکی در 
بعضی محالت ایجاد که تفریحات سالمی برای کودکان و نوجوانان به دنبال 
داشته باشد و وقتی اعضای گروه در مرحله اقدام قرار بگیرند نیازمندی های 
جامعه را کشف می کنند و مطابق با همان روند آموزش را تغییر می دهند تا 

به نتیجه ی مطلوب برسند.
در  که  درصد خودکشی های  جاری 89  سال  در  گفت:  پایان  در  وی 
سیرجان انجام شده مختص به جوانان زیر 30 سال بوده است که این نشان 
از تاب آوری پایین است که آموزش داده نشده است که باید  تالش کنیم 

تاب آوری قشر جوان را باال ببریم.

شنبه 18 آبـان 1398، شماره 207 ، سال پنجم

فاطمه محمودآبادی

فهیمه خوبیاری

محمدعلی حافظی



4 نسیـم امیدشهــر

دکتر ویسی، دانشیار دانشگاه پیام نور سیرجان:
مشارکت دادن شهروندان

در مدیریت شهری
گروه شهر:  زمانی که صحبت  
می  پیش  شهری  مدیریت  از 
آید، پرداختن به ظاهر شهرها و 
تالش برای بهسازی معابر، روان 
مشکل  حل  و  ترافیک  کردن 
به  اما  و... می پردازند،  آسفالت 
اعتقاد کارشناسان به طور قطع 
هر  نهادهای  و  ارگان ها  مدیران 
شهر باید برای رشد و توسعه ی 
گام هایی  شهری  هر  هماهنگ 

نیازهای  از  اساسی بردارند. داشتن تفکر آینده نگر یکی 
در  نگاه  این  متاسفانه  و  است  شهری  امور  در  مدیران 

مدیریت شهری کمتر وجود دارد. 
در  سیرجان  نور  پیام  دانشگاه  دانشیار  ویسی،  هادی  دکتر 
شهری  مدیریت  بحث  در  کرد:  بیان  شهری  مدیریت  خصوص 
روبرو  مشکل  با  آن  با  ما  شهر  کل  در  داردکه  وجود  موضوعی 
هستیم و اکثر پروژه ها از نظر فنی سنجیده می شوند اما چون 

طبق سالیق مدیران هستند با مشکل روبرو می شوند. 
تواند موفق شود  زمانی یک مدیریت می  افزود:  ادامه  وی در 
را هم دخیل  مشارکت شهروندان  فنی،  های  کنار طرح  در  که 
کند چون پروژه ای که ساخته می شود برای استفاده آنها است.  
تبیین  به  نیاز  الزم  زیرساخت  ایجاد  در  داد:  ادامه  دانشیار  این 
چارچوب و شناسایی عناصر در قالب سیستمی است که بتواند 
شهری  طراحی  و  ریزی  برنامه  در  را  مردم  مشارکت  و  مداخله 
امکان پذیرکند. راهکارها و پیشنهادات شورای محله که زمینه 
ساز حضور فعال مردم در عرصه های مدیریتی است یکی از این 

موارد است.
نیست  پایدار  توسعه  بر  مبتنی  کالبدی  توسعه  وی  اعتقاد  به 
شهر  در  و  است  ضعیف  آن  در  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  و 
سیرجان معابر کم عرض نداریم و این یک نکته مثبت است اما 
معابر و کیفیت معابر و تقاطع غیر همسطح کم داریم و در فضای 
سبز سرانه خوبی برخورداریم که اینجا باید به توسعه پایدار دقت 

شود چون ما مشکل تأمین آب داریم و یک چالش جدی است.
همچنین در بحث مسکن نیاز به برنامه ریزی دقیق تر داریم 
یا  و  شده  انجام  که  هایی  سازی  انبوه  مهر،  های  مسکن  چون 
شهرک ها مشکل حمل و نقل بدنه شهر را دارند و شهر ما  نسبت 
به شهرهای همسطح خود در سیستم حمل و نقل عمومی خیلی 
ضعیف است که باعث شده شهروندان از وسیله شخصی استفاده 

کنند که باعث مشکالت ترافیکی می شود.
 دکتر ویسی در پایان بیان کرد: به هر شکل شورای اسالمی شهر 
باید قانون آن اصالح شود و نظارت مردم بر اینگونه مسائل بیشتر 
نگرش  منظور سنجش  به  اي  مطالعه  انجام  است  نیاز  که  شود 
مردم به مشارکت در زمینه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي به منظور شناسایي پتانسیل هاي رفتار گرایانه مردم در 
زمینه مشارکت و بهره گیري از نتایج آن در برنامه ریزي مدیریت 
مشارکت براي اقشار مختلف توسط شهرداری مقوله ای است که 

باید بیش از پیش در تحقق این اهدف پیگیری شود.

گفت و گو

که  شمالی  بدر  خیابان  شهر:  گروه 
ابن  خیابان  به  را  رضا  میرزا  خیابان 
و  ترین  ناشناخته  کند  می  وصل  سینا 
است  شهر  مرکزی  خیابان  ترین  کثیف 
است.  شهری  خدمات  از  محروم  که 
و  سالمت  درمانگاه  فعالیت  شروع  با 
بار  شهر   از  قسمت  این  شدن  شلوغ 
کوچه  و  خیابان  این  داخل  به  ترافیکی 
شده  کشیده  درمانگاه  نزدیک  های 
است که باعث مشکالتی برای اهالی این 
شهری  خدمات  عدم  است.  شده  محله 
روشنایی،  آسفالت،  جدول گذاری،  مثل 
طرح  مسیر  در  واقع  امالک  تملک  عدم 
باعث شده که این خیابان در واقع جزو 
شهر  مرکزی  های  خیابان  نازیباترین 
باشد که مسئوالن شهری هر ساله قول 

مشکالت  این  کردن  برطرف 
از  خبری  ولی  دهند  می  را 

اقدام نمی شود.

 قول می دهند عمل 
نمی کنند

این  اهالی  این  حرف  تمام 
مسئوالن  که   است 
بدهند  توضیح  شهری 
و  محله  این  برای  چرا 
انجام  کاری  خیابان  این 
حیدری  دهند؟  نمی 
یکی از اهالی دراین  باره 
بدر  خیابان  گوید:  می 
شمالی به حال خود رها 
شهرداری  از  است  شده 
و شوراهای قبل تا فعلی 
آیند  می  بازدید  برای 
ولی  دهند  می  قول 
باید  و  کنند  نمی  عمل 

طرح این خیابان را اجرا  کنند تا این مسیر 
شود.  نمی  اقدامی  کوچک ترین  اما  شود،  باز 
وی افزود: اهالی چند مرتبه به شهرداری نیز 
مراجعه کردند و اکنون اگر شهرداری یک پل 
خیابان  این  ورودی  سینا  ابن  خیابان  روی 
بگذارد این مسیر آزاد می شود و بقیه طرح 

به مرور تملک شود. 

این  ساکن  دیگر  رضا 
محله  گوید:  می  محله 
لحاظ  از  رضا  میرزا 
اجتماعی مشکل  فرهنگی 
به  مواد مخدر  فروش  دارد. 
می  انجام  راحتی 
خیابان  این  شود. 
کنده  آسفالتش 

است  چاله  از  پر  و  شده 
برای  روشنایی  حتی 
در  او  ندارد.  هم  شب 
این  در  افزود:  ادامه 
منطقه یک پارک درست 
حسابی نیست که بچه ها 
خیابان  اول  کنند  بازی 
سبز  فضای  تیکه  یک 
است که به آن رسیدگی 
چمن ها  تمام  نمی کنند 
ندارد.  حسابی  و  درست  درخت  شدند  زرد 
بسیاری  شود  اجرا  طرحش  خیابان  این  اگر 

از مشکالت این محله کم می شود.

تملک شود  ابتدا باید چند واحد مسکونی 
گفتگو  در   97 سال  در  سیرجان  شهردار 

پیرامون حل مشکالت خیابان  امید  با نسیم 
در  ملک  »پنج  بود:  کرده  بیان  شمالی  بدر 
از طریق  و  پرونده شده  تشکیل  مسیر طرح 
مالکین  به  اخطارها  آخرین  حقوقی  واحد 
ارسال و پس از قیمت گذاری و تعیین تکلیف 
می شوند که تالش این است این طرح امسال 
این  از  یکسال  گذشت  با  اما  می شود«.  اجرا 

اقدامی  هنوز  موضوع 
طرح  اجرای  آن  برای 

نشده است.
یگانه،  رامین  مهندس 

عمرانی  و  فنی  معاون 
در  شهرداری 
اجرای  خصوص 
خیابان  این  طرح 
منزل  دو  گفت: 
مسیر  در  مسکونی 
که  طرح  این  اجرای 
نشدند  تملک  هنوز 
باید  و  دارند  وجود 
واحد حقوقی نسبت به 

ایجاد  خصوص  در  کند.  اقدام  ها  آن  تملک 
در  گفت:  طرح  این  موقت  اندازی  راه  و  پل 
بوده  مسکونی  منزل  دو  طرح  این  مسیر 
نشده  تصرف  هنوز  ها  آن  از  یکی  که  است 
و بازکردن آن به دلیل اینکه عرض به اندازه 
کافی باز نشده می تواند باعث بروز خطراتی 
شود که باید ابتدا تملک واحد مسکونی انجام 

شود بعد به یکباره معبر باز شود.

  تا دو ماه آینده مشکل این 
خیابان برطرف می شود

در  شهر  شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
منزل  دو  مسیر  این  در  کرد:  بیان  باره  این 
مسکونی بود که باید تملک می شدند تا این 
ابن سینا  خیابان  سمت  از  که  شود  باز  معبر 
شهرداری سال گذشته این واحد را تخریب 
مانده  دیگر  واحد  یک  اما  کرد، 
وی  شود.  تملک  باید  که  است 
حقوق  واحد  افزود:  ادامه  در 
را  الزم  اخطارهای  شهرداری 
داده اما از طرف مالک همکاری 
طبق  که  است  نشده  انجام 
باشد  االجرا  الزم  طرح  اگر  قانون 
قضایی  مراجع  طریق  از 

اقدام می شود. 
در  عسکری  محمد 
که  قولی  افزود:  ادامه 
داده  ما  به  شهرداری 
که  است  این  است 
ظرف یکی دو ماه آینده 
خیابان  این  مشکل 
در  وی  شود.  می  حل 
در  سؤال  این  به  پاسخ 
مرور  و  عبور  مشکل  حل  برای  حاضر  حال 
شهرداری می تواند با ایجاد یک پل راه را باز 
کند، بیان داشت: طی بازدیدی که با معاون 
قرار  داشتیم  محل  این  از  عمرانی شهرداری 
مرور  و  عبور  برای  پل  یک  که  شد  این  بر 
حل  آن  تملک  مشکل  که  زمانی  تا  بگذارند 
شود. وی در ادامه افزود: برای حل مشکالت 
عمرانی خیابان مثل چاله هایی که در وسط 
آن  گیری  لکه  آینده  هفته  در  نیز  است  آن 

انجام می شود.

گزارش »نسیم امید« از مشکالت معابر مرکزی شهر؛

وعده مجدد اجرای طرح خیابان بدر شمالی  

شنبه 18 آبـان 1398، شماره 207 ، سال پنجم

عمرانـی  فنـی  معـاون  یگانـه،  رامیـن 
شـهرداری: دو منزل مسـکونی در مسـیر 
اجـرای این طرح کـه هنوز تملک نشـدند 
وجود دارنـد و باید واحد حقوقی نسـبت 

به تملـک آن هـا اقـدام کند. 

کمیسـیون  رئیـس  عسـکری،  محمـد 
عمـران شـورای شـهر: طـی بازدیـدی 
کـه با معـاون عمرانی شـهرداری از این 
محل داشـتیم قرار بر این شـدکه یک پل 
در ورودی خیابـان از طـرف ابن سـینا 
برای عبـور و مـرور بگذارند تـا زمانی 

کـه مشـکل تملـک آن حل شـود. 

اهالی محـل: از شـهرداری و شـوراهای قبل تـا فعلی برای 
بازدید مـی آیند قول مـی دهند ولی عمل نمی کننـد و باید 
طـرح این خیابـان را اجرا  کنند تا این مسـیر باز شـود، اما 

کوچک تریـن اقدامی نمی شـود. 
محمد عسکری

عکس: مرتضی صفی زاده

رامین یگانه

اقتصادی  سفیران  و  رایزانان  رسانی:  اطالع 
پاکستان،  جمله  از  جهان  کشور   15
شمالی،  جنوبی،کره  آفریقای  قرقیزستان، 
هفته  و...  بلژیک  روسیه،  گرجستان،  ونزوئال، 
گذشته به استان کرمان سفر کردند تا در این 
سفر با ظرفیت های استان خصوصا شهرستان 
این  باالی  های  ظرفیت  و  ویژگی  و  سیرجان 
شهرستان از جمله معدنی و صنعتی، صادراتی، 
آهن  سنگ  تولید  در  گردشگری  و  فرهنگی 
آشنا شدند. مهمانان خارجی در ادامه سفر به 
از منطقه  به همراه مسئوالن استانی  سیرجان 
نزدیک  از  و  بازدید  گهر  گل  و صنعتی  معدنی 
با ظرفیت های معدنی و صنعتی سیرجان آشنا 

شدند.
تاثیر  کشور  های  پیشرفت  در  گهر  گل   

چشمگیری دارد
دکتر غالمرضا انصاری، معاون وزارت امور خارجه 
در بازدید از منطقه گل گهر گفت: یکی از کارهای 
نگهداری  در  و  است  گهر  گل  معدن  سیرجان  بارز 
در  گهر  گل  معدن  است.  شده  عمل  خوب  معادن 
استان  سیرجان،  شهرستان  صنعتی  های  پیشرفت 

کرمان و همچنین کشور تاثیر چشمگیری دارد.
کارخانه  از  بازدید  ادامه  در  خارجه  وزیر  معاون 
با دیدن  مختلف منطقه معدنی و صنعتی گل گهر 
گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  مختلف  های  بخش 
کارخانه  تولیدی  های  ظرفیت  و  توان  از  آگاهی  و 
های منطقه بیان کرد: اهداف بزرگ اقتصادی را در 
توسعه کارخانه های صنعتی و معدنی شاهد بودیم 
و برای صادرات محصوالت تولیدی به بازارهای بین 
المللی کمک می کنیم. وزارت امور خارجه نیز تابع 

سیاست های  اقتصادی کشور کمک می کند تا از 
خام فروشی جلوگیری شود. انصاری اشاره کرد: باید 
بتوانیم فعالن اقتصادی را برای حضور در بازار های 
بین  ارتباطی  پل  امیدواریم  کنیم.  حمایت  جهانی 
این منطقه با سراسر دنیا ایجاد شود و شاهد افزایش 

صادرات صنعتی معدنی از این منطقه باشیم.

بیشتری صورت  تولید  به جای خام فروشی، 
می گیرد 

و  سیرجان  مردم  نماینده  پور،  حسن  شهباز 
داشت:  اظهار  اسالمی،  شورای  مجلس  در  بردسیر 
سنگ  ذخیره  بزرگترین  از  سیرجان  خوشبختانه 
منطقه  در  اخیر  در چند سال  است  برخوردار  آهن 

فروشی،  خام  جای  به  است  شده  سعی  گهر  گل 
تحول  یک  این  و  گیرد  صورت  بیشتری  تولید 
صنعتی در منطقه است که در زمان تحریم و فشار 
و  استان  مسئوالن  است  توجه  قابل  اقتصادی  های 
شرکت  از  سفیران  بازدید  برنامه  در  نیز  شهرستان 
های منطقه،آماده بودند شرایط برای جذب سرمایه 

گفته  به  دادند.  قرار  تاکید  مورد  را  خارجی  های 
استانی، شرایط سرمایه گذاری مطمئن در  مقامات 
همه بخش های اقتصادی استان کرمان و شهرستان 
سیرجان فراهم و تمام زیرساخت ها برای همکاری 

با طرف های خارجی آماده است.
سیرجان دارای ارزشمند ترین ذخایر معدنی 

است
ویژه  فرمانداری  سرپرست  آبادی،  محمود  محمد 
اقتصادی  رایزنان  بازدید  مورد  در  نیز  سیرجان 
شهرستان  این  داشت:  اظهار  مختلف  کشورهای 
دارای ارزشمندترین ذخایر معدنی و همچنین صنایع 
رایزنان  و  سفرا  این  که  است  گردشگری  و  دستی 
اقتصادی به شهرستان را خوب و ارزشمند توصیف 
کرد و گفت: در این سفر  موفق شدیم ذخایر معدنی 
پسته،  و  گلیم  همراه  به  خودرا  صنعتی  تولیدات  و 
بیشتر به جهان معرفی کنیم. محمودآبادی در ادامه 
همه  در  مطمئن  گذاری  سرمایه  باب  کرد:  اشاره 
اقتصادی در استان کرمان و شهرستان  بخش های 
سیرجان باز و تمامی زیر ساخت ها هم آماده شده 

است.
بزرگترین معدن سنگ آهن در خاور میانه

و  سیرجان  به  سفر  از  خارجی  سفرای  اظهارات 
بود.  توجه  قابل  و  جالب  شهر  این  از  آنها  برداشت 
راب مک ایر، سفیر انگلیس در تهران پس از سفر به 
سیرجان و بازدید از ظرفیت های مختلف اقتصادی 
و گردشگری این شهرستان در توییت خود نوشت: 
شهر بسیار جذاب سیرجان نه تنها برداشت شگفت 
انگیز پسته و خانه گلیم بلکه بزرگترین معدن سنگ 
آهن در خاورمیانه نیز در همینجا است از میزبانان 

سیرجانی نهایت سپاس و قدرانی را دارم.

بازدید سفرا و رایزنان 15 کشور خارجی از منطقه صنعتی معدنی گل گهر؛

اجرای طرح های بزرگ اقتصادی در گل گهر



گزارشی در خصوص مصرف بی رویه ظروف پالستیکی در مراسم فرهنگی؛
پذیرایی به چه قیمتی؟

شهروندان  از  یکی  حوادث:  گروه 
در  خیابانی  از  عبور  هنگام  سیرجانی 
شهرک صنعتی متوجه جنازه یک زن می 
شود و آن را به پلیس اطالع می دهد که 
دنبال این گزارش، بازپرس و تیم بررسی 
صحنه جرم راهی محل حادثه شدند که 
ماموران در بررسی اولیه در تحقیقات در 
اطراف این خانم یک کارت شناسایی پیدا 
کردند و مشخص شد جسد متعلق به زن 

51 ساله به نام خانم وحیدی است.
به گزارش نسیم امید، به گفته آقای وحیدی 
برادر این خانم در این رابطه گفت: این اتفاق 
تصادف بوده است و راننده پس از این اتفاق 
متواری شده است که پلیس آگاهی پیگیری 

این موضوع هست. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، فرمانده نیروی 
انتظامی شهرستان در این باره بیان کرد: یکی 
ازشهروندان جنازه رامی بینید و این موضوع 

آگاهی  پلیس  و  دهد  می  اطالع  پلیس  به  را 
در محل حاضر می شود و بررسی های اولیه 
را انجام می دهد. وی در ادامه بیان کرد: در 
همان روز که جنازه پیدا شد، یک فقدانی با 
همین مشخصات به پلیس اعالم شده بود و 
به دنبال آن پیدا شدن این جنازه این موضوع 
حال  در  و  گرفت  قرار  پلیس  کار  دستور  در 
پیگیری این موضوع هستیم. وی با بیان اینکه 
با توجه به احتمال اینکه تصادف باشد و راننده 

پزشک  نتیجه  تا  گفت:  است،  شده  متواری 
قانونی و بررسی های فنی نمی توان گفت این 
موضوع قتل است و باید بررسی ها انجام شود 

تا نتیجه نهایی اعالم شود.
قاضی حمید حسنی نیا، بازپرس پرونده نیز در 

این باره به نسیم امید، گفت: تحقیقات برای 
مشخص شدن این اتفاق در حال انجام است 
اما در حال حاضر شواهدی که در دست است 
بیش تر این اتفاق تصادف به نظر می رسد، اما 
تا نتایج تحقیقات نمی توان نظر نهایی را داد.

مصرف  یکبار  ظروف  از  استفاده  علی نژاد:  سمیرا 
پالستیکی به منظور چای داغ یا غذای داغ، مناسب 
نیست و به شدت سرطان زا می باشد. ظروف یکبار 
غذا  سرو  برای  فقط  پلیمری  یا  پالستیکی  مصرف 
غذای  از  استفاده  و  دارد  کاربرد  سرد  نوشیدنی  و 
شدن  حل  باعث  گراد  سانتی  درجه   40 باالی  داغ 
ترکیبات، اتصاالت و رنگ های آن ها در داخل غذا و 
نوشیدنی می شود و ماده شیمیایی به نام استایون از 
خود خارج می کنند که موجب تلخی غذا نیز می شود 
و تاکنون 77 نوع ماده سرطانزا این ظروف شناخته 
شده است که جهت سالمتی انسان مضر می باشد و 
باعث ایجاد سرطان و بیماری های گوارشی می شود. 
با  اندیشید  این خصوص  بایستی تدبیری جدی در 
توجه به این در مراسم مختلف، استفاده از ظروف 
و کیسه های پالستیکی چندین برابر می شود. برای 
نمونه در مراسم پیاده روی اربعین و جشن آغاز دهه 
امامت امسال شواهد حاکی بود مصرف تعداد ظروف 
و کیسه های پالستیکی زائرین بیشتر  از حد انتظار 

بود.

 جلوگیری از پخش نذورات
 در ظروف پالستیکی

علی اکبر رسولیان، رئیس اداره محیط زیست دراین باره 
گفت: قبل از روز اربعین جلساتی با شهرداری، صاحبان 
حداقل  کاهش  و  مدیریت  برای  انجمن ها  و  موکب ها 
استفاده از ظروف پالستیک برگزار کردیم و اطالعیه ها 
مردم  رساندن  آگاهی  برای  مجازی  فضای  در  که 
ارسال شده بود ولی متأسفانه روز اربعین شاهد آلودگی 

سفید در مسیر پیاده روی بودیم.
مظلومیت  همان  حسین  مظلومیت  داد:  ادامه  وی 
محیط زیست است ما به موکب داران تأکید کردیم که 
هر  از  بعد  که  کنند  استفاده  شیشه ای  ظروف  از  حتماً 

بار مصرف آن ها را مجدداً شستشو شود ولی متأسفانه 
داران  موکب  وقتی  بودیم  ماجرا  این  شاهد  کم  خیلی 
می کنند  توزیع  پالستیکی  ظروف  در  را  خود  نذورات 
در جهت  اتفاقی  هیچ  نباشد  قانونی  کامل  نظارت  تا  و 
کاهش مصرف ظروف پالستیکی در میان مردم نخواهد 
افتاد. ما بدون کمک و همکاری مردم نمی توانیم میزان 
هدف پالستیک را به حداقل برسانیم و مدیریت کنیم و 

اقدامات ما بی نتیجه خواهد ماند.

 در کاهش مصرف ظروف پالستیکی 
موفق نشدیم

مدیریت  سازمان  محیط زیست  مسئول  شهبا،  سودابه 
خود  وظیفه  شخصاً  بنده   گفت:  شهرداری  پسماند 

مسائل  و  شرکت  برنامه ریزی  جلسات  در  می دانم 
راهکار  و  برنامه  درخصوص  بهداشتی  و  زیست محیطی 
ارائه دهم. ولی با این حال در استفاده و مصرف بیش  از 
این  و  نبرده  پیش  از  راهی  متأسفانه  این ظروف  اندازه 
و  مردم  که  زنجیره  این  اصلی  حلقه  که  می دهد  نشان 
شهروندان هستند خصوصاً صاحبان نذورات بایستی وارد 
کاهش  را  یک بارمصرف  ظروف  از  استفاده  و  شوند  کار 

دهند.
مراسم ها،  این  غیراز  و  مسائل  این  از  افزود: جدای  وی 
پالستیک  زیادی  حجم  روزانه  سیرجان  شهر  در 
اولیه  بررسی  در  بطوریکه  می گیرد  قرار  مورداستفاده 
به  مربوط  که  زباله ای  کیسه  هر  در  پسماندها  روی  بر 
اضافه  به  فریزی  کیسه   5-3 حداقل  است،  خانوار  یک 

میزان قابل تاملی از ظروف یکبار مصرف مشاهده شده 
این بررسی نشان می دهد که در بین پسماندها،  است. 
انواع زباله های پالستیکی حجم قابل توجهی را به خود 
اختصاص می دهد که البته تا تکمیل مطالعات نمی توان 

آمار دقیقی داد.
نقش  شهروندان  داد:  ادامه  شهرداری   HSE مسئول 
اساسی در تولید زباله و مدیریت آن ها می توانند داشته 
تولید  است شهروندان در خصوص کاهش  باشند، الزم 
زباله نقش آفرینی کنند و با کاهش مصرف کیسه های 
پالستیکی و جایگزین نمودن کیسه های نخی به جای 
با  بعدی  های  گام  در  و   ، روزمره  خریدهای  در  ها  آن 
استفاده مجدد و چند باره از کیسه های پالستیکی و در 
بازیافت،  نهایت تفکیک زباله ها به عنوان پیش شرط  
نقش شهروندی و در واقع وظیفه ای خود را که در قبال 

حفظ محیط زیست ایفا نمایند.

 به انجمن رفتگران اجازه اجرای بیشتری بدهند
مریم کاظمی، مسئول انجمن رفتگران در این باره گفت: 
موکب  از  بهداشت  وکارگروه  فرمانداری  که  تعهدی  با 
دارها گرفته بود که از ظروف یکبار مصرف و پالستیکی 
مسیر  در  ولی  نکنند  استفاده  داغ  های  خوراکی  برای 
آنها  به  شاهد استفاده ظروف پالستیکی بودیم و وقتی 
اعتراض کردیم با پاسخ های همیشگی مانند برای یک بار 
استفاده هیچ اتفاقی نمی افتد! روبرو می شدیم. متاسفانه 
از  استفاده  میزان  روزها  دیگر  به  نسبت  اربعین  روز  در 

ظروف یکبار مصرف و پالستیکی بسیار باال بود.
اجازه  رفتگران  انجمن  به  که  داریم  انتظار  افزود:  وی 
اجرای بیشتری را بدهند اگر چنین شود نظارتی اعمال 
ظروف  در  داغ  خوراکی  اجازه  هرگز  که  کرد  خواهیم 
یکبار مصرف پالستیکی را به هیچ کسی نمی دهیم و یا 
شبکه بهداشت قاطع برخورد کند تا شاهد این اتفاقات 

نباشیم.

کشف بار قهوه سبز قاچاق
یک  توقیف  از  استان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
دستگاه کامیون بنز حامل قهوه سبز قاچاق به ارزش 5 
گذشته  هفته  در  سیرجان  شهرستان  در  ریال  میلیارد 

خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر گفت: ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی سیرجان حین کنترل 
بندر عباس یک دستگاه کامیون را  خودروهاي عبوري محور 
براي بررسي متوقف کردند. وي افزود: ماموران در بازرسي این 
کامیون240 کیسه 60 کیلویی قهوه سبز فاقد هرگونه مدارک 

قانونی را کشف کردند.
سردار ناظری با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش این 
است،  شده  برآورد  ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد   5 محموله 
تصریح کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و تحویل مرجع 
هم جواری  به  اشاره  با  استان  انتظامي  فرمانده  شد.  قضائي 
از  یکی  شد:  یادآور  هرمزگان  استان  با  سیرجان  شهرستان 
گسترده ترین ماموریت های پلیس این شهرستان جلوگیری از 
ورود کاالی قاچاق و پیشگیری از خروج غیرمجاز کاال است که 
بحمدا... همواره کارهای خوبی انجام شده و قطعا این تالش ها 

زمینه ساز رشد و شکوفایی اقتصاد بومی و ملی هستند.

حریق در مغازه لوازم الکتریکی
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
به سامانه 125  ایمنی شهرداری سیرجان: وقوع حادثه 
اطالع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی بالفاصله 
امام  خیابان  به  را  یک  شماره  ایستگاه  نشانان  آتش 

)میدان گیتی نورد( اعزام کرد. 
این  سر آتش نشان دوم شکرا... محیاپور فرمانده عملیات در 
مغازه  از  قسمتی  سوختن  از  ناشی  حرارت  و  دود  گفت:  باره 
به علت نامعلومی رخ داده بود و با توجه به این موضوع درب 
های کرکره ای قفل بوده، درب باز شد و اطفاء صورت گرفت. 
وی تشریح کرد: حضور به موقع آتش نشانان در محل و اطفاء 
طبقه  نیم  در  که  انباری  قسمت  به  حریق  سرایت  از  سریع 
این مغازه قرار گرفته بود جلوگیری کردند. شرکت کننده در 
ایمان  و  نیا  امیر محمد طالبی  ایرانژاد،  آقایان سجاد  عملیات 

نادری بودند.

توقیف اتوبوس
حامل موتور خودروی قاچاق

یک  کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
موتور خودروی قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال در هفته 

گذشته خبرداد.
 سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: ماموران 
به  شیراز   محور  کنترل  هنگام  شهرستان  این  آگاهی  پلیس 
سیلندر   8 موتور  یک  ولوو  اتوبوس  دستگاه  یک  از  سیرجان  

خودروی شورلت فاقد مجوز گمرکی را کشف کردند.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این موتور را 2 میلیارد 
متهم  یک  خصوص  این  در  داشت:  بیان  کردند،  برآورد  ریال 

دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

درپی گزارش جسد زن 51 ساله در خیابانی در شهرک صنعتی سیرجان؛ 

پلیس در پی راننده متواری 
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جنجال بر سر »چند همسری« 

برنامه ای  در  همسری  چند  ترویج  به  واکنش  فرهنگ:  گروه 
در صدا و سیما و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی با همین 
رسانه  تا  تبدیل شد  مساله اي  به  پوسترآن  و  کارگاه  موضوع 
ها،کاربران شبکه هاي اجتماعي از یک سو و مدیران کشور از 
سوي دیگر درباره آن موضع گیري شود. در قدیم به مردهایی که 
زن دوم اختیار می کردند به کنایه می گفتند که طرف شلوارش 
دو تا شده است که جسارت زن دوم گرفتن و مخاطرات بعد از 
آن را به جان خریده است. موضوع چندهمسری می تواند این 
ذهنیت را ایجاد کند که ترویج این موضوع خدمت به مردانی 
است که تعهد به خانواده برای آنان جایگاهی ندارد و این طرح 
بیشتر باعث هدایت برخی افراد بی مسئولیت به سمت تعدد 

زوجین می شود.
* شرایط ازدواج دوم در قانون

مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در این موارد: 
ایفای وظایف  به  اول  اول. 2ـ عدم  قدرت همسر  1ـ رضایت همسر 
زناشویی. 3ـ عدم تمکین زن از شوهر. 4ـ ابتالی زن به جنون یا امراض 
صعب العالج. 5 ـ محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه 6ـ ابتالی 
زن به هر گونه اعتیاد مضر 7ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8 ـ 

عقیم بودن زن. 9ـ مفقوداالثر شدن زن.
در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، موضوعاتی مطرح شده که 
ازدواج مجدد مرد به واسطه آن طبیعی به نظر می رسد اما اگر زن 
مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه دار 
هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد رضایت 
همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. البته احراز تحقق بندهای 
دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه 
ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد. از آنجایی که ثبت رسمی ازدواج 
مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح 
می دهند در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را فقط 

عقد شرعی کنند.
* قانون حمایت از خانواده

بر اساس قانون حمایت از خانواده هیچ مردی اجازه ندارد بدون حکم 
دادگاه و رضایت همسر اول زن دوم اختیار کند، اما کسانی هستند که با 
پول این قانون را دور می زنند. ماده 56 قانون حمایت از خانواده تاکید 
دارد: »هر سر دفتری که بدون اخذ گواهی، بدون اجازه نامه یا حکم 
صادره در مورد تجویز ازدواج مجدد و یا برخالف مقررات به ثبت ازدواج 
کنند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی این 
قانون راجع به احکام خارجی هر یک از موجبات انحالل نکاح یا اعالم 
بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند به محرومیت و مجازات اسالمی از 

اشتغال به سر دفتری محکوم می شود«.

ویژه

تأمین بخشی از آب مصرفی کشور از دریا 
گفتارنو: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفت: 
»تأمین بخشی از آب مصرفی کشور از دریا باید در دستور کار 
شورای عالی آب باشد و این شورا با کمک رسانه ها و مراجع 
اجتماعی موثر، فرهنگ سازی الزم در این زمینه را انجام دهد«. 
وی در چهلمین جلسه ی شورای عالی آب با تاکید بر مدیریت 
منابع آبی و برنامه ریزی برای تأمین آب مورد نیاز کشور، اظهار 

کرد: »تأمین بخشی از آب مصرفی کشور از دریا باید در دستور کار شورای عالی آب 
باشد و این شورا با کمک رسانه ها و مراجع اجتماعی موثر، فرهنگ سازی الزم در این 

زمینه را انجام دهد«. 

 افزایش مشارکت در انتخابات با اعتماد سازی
استانداری: محمد جواد فدائی، استاندار در جلسه 

مشترک اعضای ستاد انتخابات و همچنین اعضای هیئت 
اهمیت  باید  گفت:  استان  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی 
انتخابات را به خوبی درک کرده و سپس این اهمیت را 
برای مردم روشن کنیم چرا که منتخبان همین مردم، 
قوانین را تدوین می کنند و سرنوشت آن ها در گرو وجود قوانین خوب و 
مناسب است. وی افزود: در شرایط کنونی، اعضای هیأت های اجرایی و نظارت 
بر انتخابات باید با تعامل و همکاری زمینه افزایش مشارکت مردم در انتخابات 
در  ایران  مردم  مشارکت  به سمت  دنیا  نگاه  که  چرا  کنند  فراهم  را  مجلس 

انتخابات است. 

بررسی مشکالت حوزه راه آهن سیرجان
فرمانداری: جلسه بررسی مسائل و مشکالت حوزه راه آهن سیرجان 
با حضور مدیرکل راه آهن هرمزگان، مدیرکل غله استان کرمان، 
معاون امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مسئوالن هفته گذشته در 
فرمانداری برگزار شد. پیگیری اتصال سیلوی گندم واقع در منطقه 
ویژه اقتصادی به ریل راه آهن سراسری، پیگیری ایمن سازی راه آهن 
در محدوده شهر، پیگیری استفاده از دهانه پل راه آهن شهید فتحی 
زاده جهت مسیر دسترسی روستاهای باسفهرجان و حجت آباد و تکمیل واحدهای مسکونی 
نیمه ساز شهرک راه آهن با مشارکت کمیته امداد امام از جمله مسائلی بودند که در جلسه 

فرمانداری مطرح و در خصوص آن ها راهکار مناسب ارائه شد. 

تحول صنعت توسط شرکت های دانش بنیان
گل گهر: حامد عسکری زاده، مشاور ارشد مدیر عامل 
شرکت گل گهر گفت: بخش معدن، دارای پیشران های 
کلیدی تحول آفرینی بوده و این فرصتی است تا شرکت های 
استارت آپ و دانش بنیان بعنوان تحول آفرینان صنعت در 
این حوزه بیش از بیش فعال باشند. وی در نشست بررسی 

چالش ها و فرصت های فعالیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ در حوزه 
صنعت و معدن افزود: شرکت های بزرگ دغدغه های بسیاری در امور جاری و 
تولیدی و توسعه ای دارند بنابراین استفاده از نگاه خالقانه و فناورانه ی استارتاپ 
ها با مدل کسب و کار مشخص، می تواند بعنوان راهکاری برای رفع چالش های 

شرکت ها مطرح باشد.

فساد به عرصه های مختلف ضربه می زند
با روش های سطحی  ایران را نمی توان  فساد ساختاری در اقتصاد 
حل کرد. درواقع تنها یک نفر و چند نفر فاسد به وجود آورنده ی 
این فضا نیستند. بلکه فساد موجود در اقتصاد ما معلول ساختاری 

است که فضای اقتصادی ما را ساخته است.«
ساختار  در  فساد  اگر  گفت:  فوق  مطلب  بابیان  اقتصاددان  راغفر،  حسین 
اقتصاد و اجتماع ما به همین شکل ریشه بدواند باید منتظر انواع آسیب های 
اقتصادی  باشیم. درواقع فساد کاری می کند که ساختار  اجتماعی عمیق 
کارکرد معمولش را از دست بدهد. ازیک طرف عده ای قلیل ناگهان با سو 
داده  آنان  به دست  اقتصادی  فساد  نامشروعی که  از فرصت های  استفاده 
از  به حق  و  طبیعی  فرصت های  دیگر  طرف  از  می شوند.  میلیاردر  است 
اکثریت مردم گرفته می شود. اینجا یک نوع سرخوردگی اجتماعی در بین 
فکر می کند  پیش خودش  فرد  مثاًل یک  آید.  به وجودمی  مردم  اکثریت 
چرا بااین همه زحمت و کوشش و کاری که می کند به رفاه نسبی دست 
می شود؟  میلیاردر  گونه  فساد  روش های  با  ناگهان  فرد  یک  اما  نمی یابد 
درنتیجه ارزش کار و تالش و کوشش مشروع در کشور کاًل از بین می رود. 
همه به فکر راه های میان بر می افتند. درنتیجه انواع خالف های اجتماعی و 
آسیب های اجتماعی رشد می یابد. ناامیدی در بین جوانان بیشتر می شود. 
به همه   درواقع  اقتصادی  فساد ساختاری  بیشتر می شود.  و جنایت  جرم 

عرصه های مختلف ضربه می زند.

کاهش استرس با خود مراقبتی  
کاهش  را  استرس خود  توانیم  می  مراقبتی  باخود 
دهیم، اعتماد به نفس خود را تقویت، شور و شوق 
و  دهیم  افزایش  را  خود  موفقیت  انگیزه  و  جوانی 
و  خانواده  خود،  برای  را  بهتری  آینده  کل  طور  به 

دوستان رقم بزنیم.
انواع خودمراقبتی :

خوردن  همچون  موضوعاتی  که  جسمی  خودمراقبتی 
منظم غذای سالم، انجام ورزش روزانه، انجام معاینات پزشکی ادواری و منظم 
پیشگیرانه، دریافت خدمات و مراقبت های پزشکی مورد نیاز، انجام فعالیت های 
جسمی منظم، داشتن خواب و استراحت کافی، رعایت پوشش مناسب بر اساس 
فصول سال، رفتن به تعطیالت، اجتناب از وسایل، لوازم و رفتارهای پر خطر را 

در بر می گیرد.
 خودمراقبتی روانی نیز مواردی از جمله اختصاص وقت و زمان روزانه برای تفکر 
و تأمل، مراجعه به روان پزشک یا روان شناس در صورت بروز مشکل یا ناراحتی 
روانی، انجام اقدامات الزم برای کاهش تنش و استرس، توجه به تجارب، آرزوها 
، افکار و احساسات خود، مطالعه شاهکارهای ادبی و هنری، اختصاص زمان 

مناسب برای رفتن به دامن طبیعت و امثالهم را شامل می شود.
خودمراقبتی عاطفی نیز با معاشرت و مراوده با دیگران، برقراری ارتباط با خانواده 
روشی  به  خود  خشم  بیان  خندیدن،  برای  چیزهایی  جستجوی  دوستان،  و 
سازنده، اختصاص وقت برای بودن در کنار والدین و برادر و خواهر، مطالعه کتاب 

هایی که دوست شان داریم محقق می شود.
در همین رابطه خودمراقبتی معنوی هم با مواردی همچون اختصاص زمان 
روزانه برای عبادت و نیایش، تالوت و شنیدن آیات قرآن، انجام کارهای خیر و 
عام المنفعه، کمک به نیازمندان، شکرگزاری نعمت های الهی، احساس ارزش، 
خوش بینی و امید، شرکت در مراسم و مناسک دینی و مذهبی، مطالعه متون 
و ادبیات مذهبی و معنوی، تأمل در ارزش ها و اینگونه موارد ارتباط دارد که 

پیشنهاد می شود مدنظر همگان قرار بگیرند.
* معاونت اجتماعی پلیس سیرجان
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09136217643
مدیر مسئول: 09133470728
روابط عمومی: 09162756265

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع(

 تلفن: 42207250 - 42201609
فکس:42233672

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

50002288880044 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

آبیاری آسفالت
 به جای فضای سبز 

) لزوم نظارت شورای شهر بر 
امورات سازمان های شهرداری( 

بلوار تعاون

عکس: نسیم امید

ستون آخــر


