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تیترها

  حوادث  5

ورود نماینده به افزایش سرسام آور قیمت مسکن و زمین 

  خبــر  2

  خبــر  2

فرمانده انتظامی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات بیان کرد:

آثار زیانبار دخانیات
 بر تصمیم گیری های جوانان

در پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم بیان شد:

»اقتصاد و فرهنگ« 
در صدر اولویت های کشور است

رسانه جامعه مدنی اسالمی

در پی شروع به کار مجلس یازدهم، در آیینه هفته بیان شد؛

نوبت مطالبه گری اصالح طلبان است

  خبــر  2

ایرانمنش، مدیر روابط عمومی گل گهر؛

برگزاری آیین اختتامیه 
دومین جشنواره  داستان کوتاه آهن

  جامـعه  3

بهاالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه:

فعالیت تاالرهای پذیرایی
 همچنان ممنوع است

  آخــر  6

گروه خبر: در پی چاپ گزارش افزایش سرسام آور  قیمت زمین و مسکن در روستاهای 
شهرستان از جمله فخرآباد در هفته گذشته در هفته نامه نسیم امید، شاهد تلفن و 
آپارتمان های مسکن  افسارگسیخته قیمت  افزایش  پیامک های مردمی در خصوص 
مهر و زمین های نجف شهر که در یک سال گذشته به همین منوال افزایش پیدا کردند 
بودیم که از مسئوالن شهرستان باالخص شهباز حسن پور، نماینده مجلس درخواست 
رسیدگی به این موضوع را داشتند. اباذری یکی از شهروندان در تماس تلفنی با این 

نشریه با گالیه از افزایش قیمت واحد آپارتمان های مسکن مهر بیان کرد... 

  شهر  4

هفته نامه نسیـم امید

 نسیم امید: مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم هفته گذشته از هفتم خرداد ماه شروع به کارکرد و مجلس دهم به پایان رسید مجلسی که بسیاری آن را به اصالح طلبان و 
میانه روها نسبت می دادند در صورتیکه با ردصالحیت های صورت گرفته اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می دادند. مجلسی که مردم به خاطر فضای پس از 92 پای صندوق های 

رای رفتند تا اجازه ورود رادیکال ها و تندروها را به آن جا ندهند. 

تفکیک زباله های خانگی در حد حرف است

عکس: سجاد حیدری فرد 

  شهر  4

سودابه شهبا، فعال محیط  زیست:

شهروندان بطری های پالستیکی
 را از سایر زباله ها جدا کنند



2 نسیـم امیدخبـر خبر

ورود نماینده
 به افزایش سرسام آور قیمت مسکن و زمین 
و  زمین  قیمت  سرسام آور   افزایش  گزارش  چاپ  پی  در  خبر:  گروه 
مسکن در روستاهای شهرستان از جمله فخرآباد در هفته گذشته در 
مردمی در خصوص  پیامک های  و  تلفن  امید، شاهد  نسیم  نامه  هفته 
زمین های  و  مهر  مسکن  های  آپارتمان  قیمت  افسارگسیخته  افزایش 
نجف شهر که در یک سال گذشته به همین منوال افزایش پیدا کردند 
نماینده  پور،  حسن  شهباز  باالخص  شهرستان  مسئوالن  از  که  بودیم 

مجلس درخواست رسیدگی به این موضوع را داشتند. 
از باگالیه نشریه این با تلفنی تماس ازشهرونداندر اباذرییکی
خرید قصد کرد: بیان مهر مسکن آپارتمانهای واحد قیمت افزایش
یکواحدآپارتمانیدرواحدهایمسکنمهرراداشتهاماماسالگذشته
ناگهانیاز80و90میلیونتومانبه220درحالحاضربه300میلیون
تومانرسیدهاست.ویدرادامهبیانکرد:یکواحد75متریدراین
بهقیمت300میلیونتومانویکواحد90متریبه400 واحدها
این اینوسطوجودنداردو میلیونتومانرسیدهاستونظارتیدر
افزایشقیمتبهچهصورتوبانرخچنددرصدیتورمحسابشده
است؟اینهمشهرییکیازدالیلافزایشقیمتراسایتهایخرید
وفروشاعالمکردوگفت:متاسفانهدرسایتدیوارو...اقدامبهآگهی
فروشمیکنندواینقیمتهابرایافرادمالکشدهاستمثالفرد
بایکنگاهدراینسایتمیبیندقیمت قصدفروشخانهراداردو
زمینیاخانهدرمحلهخودش400میلیونتومانقیمتخوردهاست
وازطرفیقیمتزمینیاخانهخودرابدوندرنظرگرفتنهیچگونه
مواردیباهمانقیمتدرسایتمحاسبهمیکنند.موضوعیکهدربحث
افزایشقیمتوزمینمسکنوجودداردونظارتیوجودندارد.مسئوالن
شهرستانازجملهنمایندهمجلس،فرمانداری،مسکنوراهشهرسازیو

اتحادیهامالکهرچهسریعترتصمیمیبرایاینموضوعبگیرند.

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه آزاد 
با موسسه معراج اندیشه 

گروه خبر: مدیرعامل موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر با رییس 
ارائه  و  فرهنگی  های  فعالیت  تقویت  راستای  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
هفته  در  آزاد  دانشگاه  نیاز  مورد  فرهنگی  و خدمات  موسسه  تجربیات 

گذشته دیدار و گفتگو کرد.
بهگزارشروابطعمومیموسسهمعراجاندیشه؛مدیرعاملاینموسسه
درایندیدارسندپنجسالهراهبردیموسسهراشرحدادهودرخصوص
برنامههایآنگفت:درراستایتحققاهدافبلندمدتموسسه،تفاهم
نامهایراکهامروزبادانشگاهآزادمنعقدمیگرددیکحرکتبلندمدت
دانستهوپیشنهادمیکنیمدریکبازهزمانی،اطالعاتفرهنگی،نیازهاو
فرصتهایموجودبرایتحققایناهدافدرتقویماجراییهردوطرف
درنظرگرفتهشود.رئیسدانشگاهآزاداسالمینیزباابرازخرسندیاز
انعقادتفاهمنامهبیندانشگاهوموسسهمعراجاندیشه؛گفت:باتوجهبه
نیازجامعهبهمسائلفرهنگیوباتوجهبهاینکهموسسهمعراجاندیشهیک
نهادسیاسینیستوتوانستهتمامنگرشهارادرکنارهمقراردهد.روابط
عمومیموسسهمعراجاندیشهنیزدربخشیازسخنانخودباتوجهبه
اهمیتبرنامههایفرهنگیازدیدموسسهگفت:همکاریموفقموسسهو
دانشگاهدرششمینجشنوارهفرهنگیگلگهرباعثایجادارتباطعمیق
وزبانمشترکبینایندونهادشدهاست.امیداستبرنامههایاینچنینی

درآیندهباقدرتوتوانبیشتروباانگیزهرفعنواقصاحتمالیتداومیابد.

با  بازار  تنظیم  طرح  اساسی  کاالهای  توزیع  خبر:  گروه 
قیمت مناسب به صورت اینترنی انجام، متقاضیان می توانند 
و  ثبت  را  خود  سفارشات  نیکا  اپلیکیشن  نصب  طریق  از 

توسط  پیک درب منزل  دریافت کنند.
بهگزارشروابطعمومیادارهصنعتمعدنوتجارتشهرستان،
همشهریان ابتالء از جلوگیری و کرونا ویروس شیوع به باتوجه
باقیمت بازار تنظیم طرح اساسی کاالهای بیماری،توزیع این به
مناسببهصورتاینترنیانجام،متقاضیانمیتوانندازطریقنصب
اپلیکیشننیکاسفارشاتخودراثبتوتوسطپیکدربمنزل
دریافتکنند.مراحلثبتناموثبتسفارشبهاینصورتاست:
1.ابتدااپلیکیشننیکارابهروشهایزیردانلودونصبکنید.

الف(برنامه'نیکا'راازبرنامهبازار)برنامهبازارخودرابهروزرسانی
کنید(

sadatgroup.ir/download_sadat/ دانلود: لینک ب(
به دسترسی مجوز نیکا اپ به حتما نصب از بعد  nika.apk
'مکان'رابدهید.بعدازنصبدرمراحلثبتنامکدفروشگاهرا
از و کنید وارد دقیق را اطالعاتخود کنید.سپس '9000'وارد
و کنید رامشخص منطقهخود محلسکونت' و 'منطقه دکمه

سپسدرقسمتزیرآدرسدقیقواردکنید.

مدیر روابط عمومی هیات کشتی معرفی شد
از  گروه خبر: طی حکمی 
رئیس  ایرانژاد  عظیم  سوی 
شهرستان  کشتی  هیات 
طیبی  مهدی  سیرجان، 
هیات  روابط عمومی  مدیر 

کشتی شد.
رئیس نایب قنبری، مجتبی
هیاتکشتیدراینبارهگفت:
ورزش که اخیر سالهای طی
با سیرجان شهرستان کشتی

اهدافدردستورکاروتالشورزشکاران،مربیانواعضایهیات
ارتقابخشد، کشتیموفقشدجایگاهخودرادراستانوکشور
متاسفانهبدلیلنبودیکمسئولروابطعمومی،بهمنظوراطالع
و کشتی هیات های فعالیت روند از مربوطه اقدامات و رسانی
پیشرفتهادراینورزش،موردبیتوجهیفراوانقرارگرفتکه
پسازبررسیهایالزم،مهدیطیبیازفعاالنحوزهمطبوعاتو
ارتباطاتکهعضوانجمنمتخصصانروابطعمومیکشوروسابقه
موتورسواری و اتومبیلرانی هیات و ارتباطاتشهرداری مدیریت
کشتی هیات عمومی روابط مدیر بهعنوان را است داشته را
منصوبشد.ویدرادامهافزود:باتوجهبهبرنامههایدردستور
کارواهدافکلیهیاتکشتی،امیدواریمبتوانیمورزشکشتی
شهرستانسیرجانراآنگونهکهشایستهاستارتقادهیموتمام
ایناقداماترااطالعرسانیکنیم.نایبرئیسهیاتکشتیاضافه
توسعه و تمریناتکشتیگیران ازسرگیریوشروع روند کرد:
بخشیبهاینحوزههماکنوندردستورکارقرارداردکهبزودیو

بهمحضاعالمازسویفدراسیونکشتیانجامخواهدشد.

گروه خبر: رهبر انقالب اسالمی با 
تأکید بر نقش اساسی نمایندگان در 
نشاندن مجلس در جایگاه شایسته 
نمایندگان  که  آنگاه  فرمودند:  آن 
و  شرایط  از  درست  شناخت  با 
کارشناسی،  با  و  کشور  اولویت های 
و  پاکدستی  منظم،  و  فعال  حضور 
انجام  را  خود  وظایف  امانتداری، 
در  حقیقی  معنی  به  مجلس  دهند، 

رأس امور کشور خواهد بود.
رهبرمعظمانقالباسالمیدرپیامی
بهمناسبتآغازبهکاریازدهمیندوره
مجلسشورایاسالمی،یکیازالزامات
حضور را مجلس بودن امور رأس در
پاکدست، منظم، فعال، نمایندگان
و شرایط از شناخت دارای و امانتدار
تأکید با و دانستند کشور اولویتهای
صدر در فرهنگ« و »اقتصاد اینکه بر
نمایندگان است، کشور اولویتهای
دادن اولویت همچون مسائلی به را
اصالح ضعیف، طبقات معیشت به
و اشتغال مثل اقتصاد اصلی خطوط
در انصاف و تقوا رعایت تورم، و تولید

موضعگیریهای نظارتی، وظایف انجام
انقالبیدرحوادثمهموتعاملبرادرانه
باقوایمجریهوقضائیهتوصیهکردند.
در بر مبنی راحل امام تعبیر ایشان
جامعترین را مجلس بودن امور رأس
مجلس وظیفه و شأن برای توصیف
راه را قانون اگر افزودند: و دانستند
مقصدهای و قلهها سمت به کشور
بدانیم، اساسی قانون در شده معین
و ریلگذاری این متعهِد مجلس،

رهگشاییحیاتیاست.
بر تأکید با آیتاهللخامنهای حضرت
قانون، مسیر در همگان حرکت لزوم
ضمانت برای موجود ظرفیتهای به
اجرایقانوندرقوهقضائیهوهمچنین
و تحقیق حق نظیر مجلس خود در
ارشد مدیران قبول و رّد حق تفحص،
استیضاح و سؤال تذکر، حق و دولت
قانون، اگر گفتند: و کردند اشاره
و باشد اجرا قابل و بسنده و درست
بهدرستی آن اجرای ضمانتهای از
استفادهشود،کشوربههدفهایواالی

خوددستمییابد.

بر تأکید با اسالمی انقالب رهبر
از اجتناب و انصاف و تقوا رعایت
جناحی و شخصی بغضهای و ُحب
مجلس، نظارتی وظیفه انجام در
با نمایندگان همکاری افزودند:
مجربان تجربه درهمتنیدگی یکدیگر،
تازهواردان، و جوانان حرارت و شور با
عدم و نیکو و پاکیزه عمِل در مسابقه
جایگاه، آن یا این احراز در مسابقه

حوادث در انقالبی موضعگیریهای
بهمرکز اهتمام داخلی، و مهمجهانی
صدور محاسبات، دیوان و پژوهشها
عمومی افکار به اطمینان و آرامش
با برادرانه تعامل نطقها، در کشور
قوانین نسخ قضائیه، و مجریه قوای
زائدومزاحمواجتنابازتکثروتراکم
به اینجانب دیگر توصیههای قوانین،

شمانمایندگانملتاست.
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در پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم بیان شد:

»اقتصاد و فرهنگ« در صدر اولویت های کشور است
  مجلس با نمایندگان کارشناس، فعال و پاکدست در رأس امور خواهد بود

دومین  دبیرخانه ی  خبر:  گروه 
آهن  کوتاه  داستان  جشنواره ی 
برگزیده  رتبه های  اعالم  ضمن 
برگزاری  درباره ی  را  خود  تصمیم 
اعالم  جشنواره  اختتامیه  آیین 

کرد.
امور و روابطعمومی گزارش به
بینالمللگلگهر،طینشستیباحضور
اسالمی ارشاد و فرهنگ ادارهی رئیس
امور و روابطعمومی مدیر سیرجان،
این اجرایی دبیر و گلگهر بینالملل
برگزاری چگونگی دربارهی جشنواره
جشنوارهی دومین اختتامیه آیین

داستانکوتاهآهنتصمیمگیریشد.
بینالملل امور و روابطعمومی مدیر
کشور ادبیات اهالی تمامی از گلگهر
کهمخاطباناصلیاینجشنوارههستند
دعوتکرددرتولیدآثارمرتبطبازندگی
کارگرانمعادنوسایراصنافبهچشم

چون فرصتی در و بنگرند رسالت یک
برای آهن کوتاه داستان جشنوارهی

نمایاندناینزندگیپیشقدمباشند.
ما کرد: خاطرنشان ایرانمنش محمد
رسالت را جشنواره این برگزاری هم
عوامل از یکی که چرا میدانیم خود
دانش از بخشی و شرکت هر موفقیت
بتواند کارفرما هر که است این کار
مسائل به نسبت آگاهی و شناخت با
کارکنانشبهترینشرایطکاریرابرای
هردوسویاینفرایندفراهمکنداین
آگاهیازمنابعمختلفیتأمینمیشود
وداستانآهنبرایمایکمنبعجدید
چون است فضا این در آگاهیبخشی
جهانبیرونکارگرانقابلرؤیت،کشف

ودسترسیهستاماجهاندرونآنها
چیزینیستکهبشودبهآسانیبهآن
ما با آهن داستان کرد. پیدا دسترسی

دربارهیاینجهانسخنمیگوید.
مجیدپورمحسنی،رئیسادارهفرهنگ
ضمن نیز سیرجان اسالمی ارشاد و
کنونی شرایط بودن حساس بر اشاره
تأکیدکرد:ازآنجاکهبرگزاریمجازی
آییناختتامیهنمیتوانددوهدفاصلی
ارتباط اول را؛ جشنواره این برگزاری
صنعت جهان با نویسندگان نزدیک
داستاننویسان تعامل برقراری دوم و
تصمیم، این کند تأمین را کشور
از قدردانی با او است. مناسبی تصمیم
داستان جشنوارهی دومین برگزیدگان

همچنان خواست آنان از آهن کوتاه
همراهاینجشنوارهباشند.

جشنواره اجرایی دبیر پاریزی، صدرا
نیزباقدردانیازسعهیصدربرگزیدگان
در است قرار اینکه با کرد: عنوان
فراخوانسومیندورهیجشنوارهاعالم
شودکهبرگزیدگانهردورهنمیتوانند
کنند شرکت بعد دورهی در بالفاصله
دوم دورهی برگزیدگان برای حق این
محفوظمیماندتاجبرانیبرایوضعیت

رخدادهباشد.

برگزاری آیین اختتامیه 
دومین جشنواره  داستان کوتاه آهن

توزیع کاالهای اساسی
 از طریق نصب اپلیکیشن نیکا



جـامعـه  نسیـم امید
مجلس یازدهم 

جنجالی ترین مجلس پس از انقالب خواهد بود
که  تسبیحی  نخ  خبر:  گروه 
را  اصولگرایی  مختلف  مهره های 
تاکنون به هم وصل می کرده است، 
نام  به  مشترکی  رقیب  یا  دشمن 
این  است.  بوده  "اصالح طلبان" 
اصالح طلبان  حذف  با  تسبیح  نخ 
از مجلس، اینک در حال گسسته 
دیگر  پس  این  از  و  است  شدن 
نمی تواند نقش وحدت بخش را برای 

اصولگرایان بازی کند.
بهگزارشسایتخبریمدآرا؛احمدزیدآبادیدریادداشتیدرکانال
تلگرامخوددربارهمجلسیازدهمباعنوان“مجلسیازدهم؛پدیدهای
نظرم به که مجلسی شد؛ افتتاح یازدهم مجلس  نوشت: نوظهور؟”
جنجالیترینمجلسپسازانقالبخواهدبود!بخشهاییازیادداشت
رامیخوانیم.درنگاهنخست،شایدعنوان“جنجالیترین”برایمجلس
یازدهمقدریگزافهگوییبهنظرآید،چراکهقریببهاتفاقنمایندگان
اینمجلسخودرا“اصولگرا”مینامندوبنابراینانتظارنوعیوحدِتنظر
وعملازآنهامیرود.وحدت،امادرجۀبسیارباالییاز“بلوغسیاسی”
راطلبمیکندامریکهنهفقطدربیناصولگرایانبلکهاصوالًدرعرصۀ
تبدیل بهپدیدهایکمیاب نایاب نگوییم اگر بهکاالیی ایران سیاسی
شدهاست.بنابراین،انتظاراتحادبینگرایشهایگوناگوناصولگراییدر
مجلسعبثاستوآنهابهزودیاختالفاتعمیقخودرابهنمایش
را اصولگرایی مختلف مهرههای که تسبیحی نخ واقع، در میگذارند.
نام به رقیبمشترکی یا است،دشمن بههموصلمیکرده تاکنون
“اصالحطلبان”بودهاست.ایننختسبیحباحذفاصالحطلبانازمجلس،
اینکدرحالگسستهشدناستوازاینپسدیگرنمیتواندنقش
وحدتبخشرابرایاصولگرایانبازیکند.ازاینرو،اصولگرایانبرای
ادامۀاتحادشانیابایددشمنیارقیبیرادرخارجازدایرۀخوددستو
پاکنندویابررویبرنامههایعملیمشخصیبهتوافقواشتراکبرسند.
بااینحساب،بخشیازآنهاخواهندکوشیدتابامعرفیدولتحسن
محملی میانهروانه، یا اصالحطلبانه موجودیت یک عنوان به روحانی
فقط نه آن، به بیامان باحملۀ و آورند پدید اتحادخود تداوم برای
تماممشکالتجاریرابهشیوۀحکمرانیقوۀمجریهنسبتدهندبلکه

اختالفاتبینخودرانیزپنهاننگهدارند.
به ازیکسال ندارد.کمتر اماعمردرازیپیشرو دولتروحانی،
انتخاباتریاستجمهوریباقیماندهاستوبهفرضآنکهاصولگرایانآن
رابهعنوانهدفاصلیتهاجمخودتعریفکنند،اینیکسالبهسرعت
برقسپریخواهدشد.بدینترتیب،تنهاراهتداوموحدتاصولگرایان
اجماعبررویبرنامۀایجابیمشخصیبرایادارۀکشوراست؛چیزیکه
مطلقاًنزدآنانیافتنمیشود.اصولگرایانبرخالفادعایشانهیچبرنامۀ
روشنومنسجموواقعبینانهایبرایحلمعضالتکشورارائهنکردهاند
وهیچگاهازطرحشعارهایتخیلی،ناهمگونوناسازگارباشرایطایران
فراترنرفتهاند.باتسخیرمجلسدراینشرایطخطیر،اماآنشعارها
دیگرکاربردنداردوآنهادررویاروییبامشکالتعینینیازمنددرجهای
ازواقعنگریهستند.طبعاًبخشیازاصولگرایانکهسابقۀکاراجرایی
دارندوباسرشتمشکالتکموبیشآشناشدهاند،استعدادبیشتریبرای
حرکتبهسمتواقعبینیدارند،امابخشیدیگرکهاصوالًدرخیاالت
عینی واقعیات بر مبتنی برنامۀ هرگونه با میکنند، زندگی خویش

سرسختانهمخالفتمیکنند.
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اسالمی  شورای  مجلس  امید:  نسیم 
دوره یازدهم هفته گذشته از هفتم خرداد 
به  دهم  مجلس  و  کارکرد  به  شروع  ماه 
به  را  آن  بسیاری  که  پایان رسید مجلسی 
و میانه روها نسبت می دادند  اصالح طلبان 
صورت  های  ردصالحیت  با  صورتیکه  در 
تشکیل  اصولگرایان  را  آن  اکثریت  گرفته 
می دادند. مجلسی که مردم به خاطر فضای 
تا  رفتند  رای  صندوق های  پای   92 از  پس 
اجازه ورود رادیکال ها و تندروها را به آن 
جا ندهند. با حضور مردم حتی یک نماینده 
اصولگرا از حوزه انتخابیه تهران به مجلس 
از  تهران  نماینده   30 تمام  و  نیافت  راه 

لیست امید به مجلس دهم راه یافتند.

 نقش برخی نمایندگان مجلس
 در فسادهای اقتصادی

هفتهگذشتهاحکامتعدادیازافرادمتهم
درفسادخودرواعالمشد.یکزنوشوهر
بهاعدامودونمایندهمجلسنیزبهحبس
باحمایتبرخی محکومشدند.ایندونفر
را خودرو 6700 تعداد مجلس نمایندگان
خرید پیش تومان میلیون 5 مبلغ با تنها
کردهبودند.ایناقدامقوهقضائیهبااستقبال
افکارعمومیمواجهشدهاست.دراینمیان
چندنکتهقابلتاملوجودداردکهنگاهی

گذرابهآنبدنیست.
فساددرساختاراقتصادواجتماعماریشه
اجتماعی های آسیب انواع باعث و دوانده
شدهاست.درواقعفسادکاریمیکندکه
از را معمولش کارکرد اقتصادی ساختار
و بانفوذ عدهای طرف یک از بدهد. دست
ارتباطوحمایتبرخیافرادصاحبمنصب
صاحب ناگهان مجلس نمایندگان قبیل از
طرف از و میشوند نامشروع های ثروت
دیگرفرصتهایطبیعیوبهحقازاکثریت
یکی میرسد نظر به میشود. گرفته مردم
ازجاهایفسادسازبرخینمایندگانمجلس
هستندکهچوندرروندانتخاباتیوبارای
آرای کسب برای میروند مجلس به مردم
مردمیوجبرانهزینههایانجامشدهزمینه
وشرایطفسادورانتخواریرابرایبرخی
میکنند. مهیا خود حامیان باالخص افراد
نمایندگان عملکرد بر نظارت اینرو از

مجلسبدوناغماضبایدصورتپذیرد.در
قوانین انتخابات مقوله در غربی کشورهای
بسیارخوبیدارندازجملهمنبعهزینههای
با افراد توسط مبالغکمکشده انتخاباتی،
تخلفات جلو تا باشد مشخص باید اسامی
احتمالیگرفتهشودوالزماستدرکشور
مانیزاینچنینقوانینیوجودداشتهباشد.

  فساد به همه عرصه های جامعه 
ضربه می زند 

اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، عواقب
فسادزیاداست.اینجایکنوعسرخوردگی
وجود به مردم اکثریت بین در اجتماعی

فکر خودش پیش فرد یک مثال میآید.
که زحمتی و کار همه این با چرا میکند
میکندبهرفاهنسبیدستنمییابدامایک
باروشهایفسادگونهمیلیاردر فردناگهان
و تالش و کار ارزش نتیجه در میشود؟
میشود تضعیف کشور در مشروع کوشش
وبرخیبهفکرراههایمیانبرمیافتنددر
آسیب و اجتماعی های انواعخالف نتیجه
هایاجتماعیرشدمییابد.ناامیدیدربین
جوانانبیشترمیشود.جرموجنایتبیشتر
واقع در اقتصادی ساختاری فساد میشود.
بههمهعرصههایمختلفضربهمیزند.لذا
افرادفاسد،ساختارهای با برخورد بر عالوه

اقتصادیکشورنیزبایداصالحشود.

فسادهای با مقابله راهحلهای از یکی
احتمالیتقویتجامعهمدنیونظارتتشکل
هایمردمیبراقتصاداست.ازطرفدیگر
رسانههانیزبایدآزادانهبتوانندبرروندهای
اقتصادیکشورنظارتکنند.دولتهمباید
اطالعاتالزمدرموردبودجههاوروندهای
اقتصادیمختلفرادراختیارافکارعمومی
قرار آزاد رسانههای و مردمی تشکلهای و
دهد.تنهایکنوعشفافیتاطالعاتیکامل
جلوی میتواند قضائیه قوه قاطعیت با

رانتخواریهایاحتمالیرابگیرد.
مدنی جامعه و رسانهها نقش جا این در
و مدنی جامعه نقش است. پررنگ بسیار
اندازه به میان این در مردمی تشکلهای

خوددولتوقوهقضاییهمهماست.

 رقابت اصولگرایان با یکدیگر
 در سیرجان و بردسیر

نوعهویتسیاسیاجتماعیازشاخصهای
انتخابات هر نامزدهای کارنامه در مهم
بخصوصمجلسشورایاسالمیاستزیرا
با خارجه روابط و کشور عمومی فضای
میگیرد. اساسشکل آن بر کشورها سایر
هویتسیاسیبهمعنایباندبازیوسیاسی
کاریمدنظرمانیست.انتخاباتیازدهمین
سیرجان در اسالمی شورای مجلس دوره
با اصولگرایان بود. تامل قابل نیز بردسیر و
انتخابات صحنه وارد مختلف نامزد تعدد
خاصی مطرح نامزد طلبان اصالح و شدند
گرای اصول پور، حسن شهباز نداشتند.
اصولگرای حسینی، احمد سید قالیبافی؛

اصولگرا؛ نو زاده، معتمدی محمد سنتی؛
معینضابطی،اصولگرایاحمدینژادیو
حسیناناریمومنآبادی،اصولگرایسنتی
از ازجملهچهرههایمطرحاصولگرایان
حوزهانتخابیهسیرجانوبردسیربودندکه
و میکردند کتمان را خود سیاسی هویت
ازاستقاللمیزدنددرصورتیکه دم عمدتاً
جایگاه برای اجتماعی سیاسی هویت نوع
ازاهم مهمیچونمجلسشورایاسالمی

برنامههاینامزدهایانتخاباتاست.
از متخصص پزشک رنجبر، زهرا
انتخابات چهرههایاصالحطلببودکهدر
عدم با و کرد نویسی نام یازدهم مجلس
اخذ از کهپس مواجهشد احرازصالحیت
تحت کرد اعالم آخر مراحل در صالحیت
انتخابات صحنه وارد مستقل نامزد عنوان
ابوالفضلجعفرقلیخانیکهمواضع میشود.
سیاسیاوطییکدههاخیرسینوسیبوده
باردصالحیتبهحمایتازنامزداصولگرای
منصوری سادات ملیحه پرداخت. قالیبافی
تنهانامزداصالحطلبایندورهازانتخابات
حوزهسیرجانوبردسیربودکهدرآخرین
سیرجان به کرمان انتخابیه حوزه از روزها
تغییرحوزهدادباتوجهبهشروعدیرهنگام
تبلیغات،عدمحمایتاصالحطلبانوفضای
تابلو با پایان تا رقابتدرسیرجان سنگین
اصالحطلبیادامهدادوباصراحتوصداقت
گفت خود طلبی اصالح سیاسی هویت از
جامعه در که آمده بدست رای از فارغ و
اسالمیمهمنیستوانجاموظیفهمهماست
میتواناوراسربلندانتخاباتمجلسیازدهم

درسیرجانوبردسیردانست.
رد به توجه با یازدهم مجلس اکنون
مجلس نماینده نفر 90 حدود صالحیت
صالحیت برای شده ایجاد مشکالت دهم،
انتقادات طلب، اصالح نامزدهای سایر
اصولگرایانازآنومتهمکردنمجلسدهم
و اقتصادی مشکالت طرح و ناکارآمدی به
اختیار در کامل طور به  مردم معیشت
با مردم لذا است. گرفته قرار اصولگرایان
بهبود توجهبهشعارهایاصولگرایاندرباره
فضای بهبود منتظر اقتصادی، وضعیت
تورم کاهش و کسبوکار کشور، اقتصادی

هستند.

در پی شروع بکار مجلس یازدهم، در آیینه هفته بیان شد؛

نوبت مطالبه گری اصالح طلبان است

اصول گرای  پور،  حسن  شهباز 
حسینی،  احمد  سید  قالیبافی؛ 
محمد  سنتی؛  اصولگرای 
معتمدی زاده، نو اصولگرا؛ معین 
احمدی  اصول گرای  ضابطی، 
مومن  اناری  حسین  و  نژادی 
آبادی، اصولگرای سنتی از جمله 
گرایان  اصول  مطرح  چهره های 
و  سیرجان  انتخابیه  حوزه  از 
بردسیر بودند که هویت سیاسی 
عمدتا  و  می کردند  کتمان  را  خود 

دم از استقالل می زدند. 

تنها  منصوری،  سادات  ملیحه 
دوره  این  طلب  اصالح  نامزد 
سیرجان  حوزه  انتخابات  از 
آخرین  در  که  بود  بردسیر  و 
حوزه  از  انتخابات  روزهای 
انتخابیه کرمان به سیرجان تغییر 
دیرهنگام  شروع  با  و  داد  حوزه 
اصالح  حمایت  عدم  تبلیغات، 
رقابت  سنگین  فضای  و  طلبان 
صراحت  با  پایان  تا  سیرجان  در 
طلبی  اصالح  سیاسی  هویت  و 

رقابت خود را ادامه داد.

برخی  فسادساز  جاهای  از  یکی 
نمایندگان مجلس هستند که چون 
در روند انتخاباتی و با رای مردم 
کسب  برای  می روند  مجلس  به 
هزینه های  جبران  و  مردمی  آرای 
انجام شده زمینه و شرایط فساد 
برخی  برای  را  خواری  رانت  و 
مهیا  خود  حامیان  باالخص  افراد 
بر  نظارت  این رو  از  می کنند. 
بدون  مجلس  نمایندگان  عملکرد 

اغماض باید صورت پذیرد. 
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 یادداشت

شهروندان بطری های پالستیکی
 را از سایر زباله ها جدا کنند

سودابه شهبا: شهروندان
کنندگان تولید عنوان به
متقابل بصورت زباله،
زمینه در وظایف یکسری
و دارند پسماندها مدیریت
اصول بایستیضمنرعایت
زیستی، محیط و بهداشتی
با همکاری به ملزم را خود
زمینه این در شهرداریها
بدانند.مسائلمحیطزیستی

خصوصاپسماندیکبعدفرهنگیدارندکهتوجهبهاینبعد،میتواند
راهگشایبسیاریازمشکالتدراینزمینهباشند.چراکهریشه
بسیاریازاینمشکالت،عدمآگاهیاستودرنتیجهبزرگترین
معضلدرزمینهپسماندها،عدمآگاهیمردمازخطراتآیندهو
مشکالتزیستمحیطیناشیازاینرشدروزافزونزبالهاست.هر
شهروندسیرجانیروزانه700تا750گرمپسماندتولیدمیکندکه
بانگاهیگذرابرانواعپسماندهامتوجهمیشویمکهپسماندهاي
و نظر مورد بخش مهمترین خانگي زباله آنها راس در و عادي
مرتبطباشهرونداناستکهبایدکوشیدتانقششهرونداندرتولید

ودفعبهینهزبالهراتعیینواطالعرسانینمود.
درمدیریتصحیحپسماندهاماسهراهکاریاقانونطالیی؛کاهش
درمنبعتولید،استفادهمجددوبازیافتدرمبداءراداریمکهدریک
اجتماعدرمیزانپسماندتولیدیتأثیربسزاییدارد.کاهشدرمنبع
تولیدیکیازمهمترینایدههایمدیریتیدرزمینهپسمانداست.
شهرونداننیزمیتوانندبادوریازمصرفگراییوکاهشخریدهای
غیرضروریکهباخودشپسماندزیادیبههمراهدارد،بهشیوههای
مختلفبهکاهشپسماندهاکمککنند.درمرحلهدومبهسراغ
استفادهمجددوتعمیروسایلیکهقابلاستفادههستندولیبهدلیل
خرابیبهعنوانزبالهدرنظرگرفتهشدهاند،برویم.درمرحلهآخر
راهکارمدیریتیمناسبجهتکاهش نیزیک مبداء بازیافتدر

پسماندتولیدیاست.
برایمدیریتپسماندهادردرجهاولپسماندهایتروموادقابل
تجزیهمثلپسماندهایآشپزخانهوموادغذاییراازسایرموادجدا
شود،روزنامههاوکاغذهایباطلهودفترچههایتمامشدهمشقو
مقواراازسایرزبالههاجداکنید،ظروفوقوطیآلومینیوم،قوطی
کنسرووظروفشیشهایرادورنریزید،تاحدممکنازظروفیک
بارمصرفاستفادهنکنیدوهنگامخریدازبستهبندیهایزیاداز
سویفروشندهجلوگیریکنیدوبهتراستازساکهایپارچهای
پالستیک، مصرف کاهش ضمن و کنید استفاده خرید برای
بطریهایپالستیکیوپالستیکهایغیرقابلمصرفراازسایر
زبالههاجداکنید.زبالهخشکبین35-30درصدزبالههایمارا
تشکیلمیدهندوجداسازیاینپسماندها،کمکزیادیبهکاهش
حجمپسماندقابلدفنمیکند.ازطرفدیگربخشترزبالههم
قابلاستفادهوتبدیلشدنبهکودکمپوستراداردودرصورتیکه
تفکیکزبالهبهخوبیصورتبگیردوزبالهترحائزشرایطاستاندارد

وبهداشتیباشد،اینامرامکانپذیراست.
*دکتریمدیریتمحیطزیست

 نسیـم امیدشـهر4

گروه شهر: در خانه ی شما بسیاري از وسایل 
عادي و روزمره بعد از پایان مصرف، می توانند 
شوند.  تبدیل  سمي  و  خطرناك  زباله ای  به 
کیسه  به  نیاز  تنظیفي  مواد  و  دستمال کاغذی 
جداگانه ای دارند. در واقع مواد بهداشتي درماني 
ازجمله مواد خطرناك هستند، چون هنگامي که 
این مواد در محیط زیست رها شوند می توانند 
تهدیدي جدي براي ارگانیسم های زنده باشند. 
از سوي دیگر رنگ های نقاشي، انواع چسب ها 
و رنگ های روغن، مواد شوینده مانند وایتکس، 
لوله بازکن ها و فندك های ویژه ی روشن کننده 
زباله ی  همه  و...   باطری ها  گاز،  حشره کش ها، 
در  زیست محیطی  معضالت  از  یکی  خطرناك 
شهرها بحث زباله های خانگی و عفونی است که 
باعث مشکالتی برای شهروندان و محیط زیست 
شده است. تفکیک، جمع آوری و دفن صحیح 
زباله یکی از مهم ترین عوامل تضمین سالمت 
جامعه است که باید به آن توجه ویژه شود. با 
توجه به 16 خرداد، روز محیط زیست گزارشی 
از وضعیت زباله و تفکیک آن در شهرمان انجام 

شده است.

 شهروندان 
زباله ها را تفکیک کنند

میگوید: دراینباره، شهروندان از یکی علی
گاریزبالهدرخیابانهمیشهپراززبالهاست
البتهگاهیوقتهاهماطرافآنپالستیکهای
زبالهبهچشممیخوردکهفضایشهرراکثیف
وزشتکردهاست.ویادامهمیدهد:شهرداری
کند خالی را زباله گاریهای این روزانه باید
چراکهزبالهگردهادورآنجمعمیشوند،زبالهها
خالی را زبالهها معموالً و میکنند رو زیر را
و زبالهها پخش باعث اتفاق این که میکنند
بویبدحوالیگاریهامیشود.ویادامهداد:
تبعیض نیز زباله های مخزن برای شهرداری
اگرشمادقتکنیدمخزنهایکه قائلاست
درقسمتهایمرکزیشهرهستندتمیزوروی
آنهانقاشیشدهاستامامخزنهایپایین
شهررانگاهکنیدهمهقدیمیورنگورورفته
هستند.ویادامهداد:البتهدرکنارعدمنظارت
شورایشهربرخیشهرونداننیزبهموضوعزباله
وتفکیکآناهمیتنمیدهندعالوهبرتولید
بیشاندازهزبالهآنهاراتفکیکنمیکنندواگر
ظروفپالستیکیرابازبالههایترقاطینکنند

افراددورگردسطلهاراخالینمیکنند.

 تبعیض
 در جانمایی گاری های زباله

با همشهریان از دیگر یکی پورجعفرآبادی،
زباله گاری برخیخیابانها در اینکه به اشاره
نیستگفت:اگرشمابهخیابانشریعتیدقت
قرار زباله مخزن چهار فاصله یک در کنید
تا کمربندی از فاطمیه بلوار در ولی دادهاند،
چهارراهمخابراتیاکویفرهنگیانمخزنزباله
وجودندارد.ویاضافهکرد:بهتراستمسئوالن
شهریبادرنظرگرفتنگاریهایزبالهبهتعداد
کافیوفواصلکمازریختهشدنزبالهدرسطح
خیابانهاوجادههاجلوگیریکنند.شهسواری
یکیدیگرازشهروندانخیابانشهیدبهشتی
شهروندان که دیدهام چشم با بارها میگوید:
درساعتمقررخودشزبالهبیروننگذاشتهاند
این اما میاندازند، زباله باکس درون صبح و
افرادازخودروخودپیادهنمیشوندوبهطرف
سطلپرتابمیکنند.ویادامهمیدهد:درکنار
افرادزباله میدانسهسطلزبالهگذاشتهاندو
گردوسگهازبالههارااطرافآنریختندکه
عالوهبربویبدچهرهزشتیبهمحلهمیدهد.

 سطل های تفکیک زباله 
خریداری شده است

طاهرهجهانشاهی،مسئولکمیسیونخدمات
شهرشورایشهردراینخصوصگفت:دربحث
تفکیکازسالگذشتهیکسریبرنامهشهرداری
داشتهودرحالحاضرسطلهایتفکیکزباله
خریداریشدهاستکهاینکاردرسطحشهر
شروعکند.ویدرادامهافزود:برایتفکیکنیاز
استموضوعیکه زباله آمادهشدنسایت به
مطرحشدکهباحمایتگلگهرسولهدرمحل

سایتایجادشودکهدرجلسهسرمایهگذاری
و است شده برگزار گذشته هفته شهرداری
قراربراینبودنتیجهآناعالمشودوتاکنون
اطالعیبهمندادهنشدهاستکهدرآنجلسه
چهتصمیمیگرفتهشدهاست.جهانشاهیدر
خصوصمخزنهایزبالهکهدرمناطقکمو
افزود:جمعآوریپسماند نامناسبهستند، یا
است شهرداریمنطقهیکبرعهدهشهرداری
کار این دارد که ماشینآالتی به توجه با و

مرتبانجاممیشودوامادرشهرداریمنطقه
کار از شهرداری و است پیمانکار برعهده دو
پیمانکاربازدیدمیکندواگرکمکاریباشدبه
آنهاتذکردادهمیشود،اماموضوعیکههست،
زبالهدرمخزنهایمنطقهدوبیشتراستودر
طیبازدیدیکههفتهگذشتهباشهردارازاین
نقاطداشتهایمتماممواردرابهمدیریتپسماند
اعالمکردیمکهرسیدگیکنند.ویاضافهکرد:

مشکلیکهدراینمناطقوجودداردایناست
کهشهرونداندرساعتهاییکهشهرداریبرای
جمعآوریزبالهاعالمکردهاستزبالههارابیرون

بنرهایی که شده داده دستور که نمیگذارند
برایآموزشواطالعرسانیدراینمناطقنصب

شود.
 مخزن های زباله

 روزانه تخلیه می شوند
پسماند مدیریت سرپرست رضایی، علی
شهرداریدراینبارهبیانکرد:دربحثطرح
کردیم خریداری سطلهایی زبالهها تفکیک
به ما طرحهای کرونا مشکالت به توجه با و
عقبافتادوبرایسایتزبالههامطالعاتآنرا
انجاموزمینآنتملکشدوبرقرسانیآندر

مراحلپایانیاست،اماباتوجهبههزینههایی
چند با دارد وجود آن راهاندازی برای که
سرمایهگذاررایزنیکردیماماهمانطورکهبیان
کردمباتوجهبهبحثکرونااینبرنامهبهعقب
جمعآوری مشکالت خصوص در وی افتاد.
زبالهبیانداشت:روزهایزوجوفرداقدامبه
جمعآوریزبالههامیکنیمواگرشهرونداندر
ساعاتیکهاعالمشدهزبالههایخودرابیرون

بگذارندخیلیازمشکالتماحلمیشود.
مخزنهای بودن کم خصوص در رضایی
مشکلی گفت: هم محالت برخی در زباله
شهروندان که است این داریم مخزنها برای
بهدلیلتجمعسگهایولگردوشیرابهایکه
درخواست میشود ایجاد مخزنها اطراف در
هدف طرفی از و میکنند را آنها برداشتن
سطح از مخزنها که است این شهرداری
روز در سطلها این ولی شود برداشته شهر
موضوعی اما میشوند خالی بار دو یا یک
زبالهها کنند دقت آن به شهروندان باید که
بگذارند بیرون شده اعالم ساعتهای در را
دیگرمشکلیایجادنمیشود.بااینوجوداگر
با باشد زباله برایجانماییسطل درخواستی
گذاشته منطقه آن در مخزن منطقه بررسی

میشود.
ادامه شهرداری پسماند مدیریت سرپرست
داد:شهرداریهایهرمنطقهناظردارندودر
روزبررسیمیکنندواگراینمخزنهامشکلی
داشتهیاخالینباشند،ازپیمانکارمیخواهند
کهآنهاراخالیکند.اودرخصوصزبالههای
برای نامهای طبق ما کرد: اضافه عفونی
همکاریبهدرمانگاههااعالمکردیمکهزبالهها
پسازبیخطرسازیتحویلمدیریتپسماند
نامههایمختلف امامتاسفانهطی دادهشوند

استقبالنکردند.
رضاییدرخصوصبحثهایآموزشیاعالم
کرد:ماکلیپیپیرامونتفکیکزبالهساختهایم
را بروشور بنرو وهمچنیندرمحالتنصب
از شهرداری HSE واحد همچنین داریم
در آموزش به اقدام مدارس در گذشته سال
شهروندان و است کرده زباله تفکیک بحث
137 سامانه با دارند موضوعی یا مشکل اگر
شهرداریتماسبگیرندتامابازدیدومشکل

رابرطرفکنیم.

شنبه 10 خرداد 1399، شماره 231 ، سال ششم

گزارش»نسیم امید« از مشکالت زباله های خانگی به مناسبت روز جهانی محیط زیست؛ 

تفکیک زباله های خانگی در حد حرف است
 برخی زباله های خانگی خطرناک و سمی هستند

نظارت  عدم  کنار  در   
برخی  شهر  شورای 
موضوع  به  نیز  شهروندان 
اهمیت  آن  تفکیک  و  زباله 
تولید  بر  عالوه  نمی دهند 
را  آن ها  زباله  اندازه  بیش 
تفکیک نمی کنند و اگر ظروف 
پالستیکی را با زباله های تر 
گرد  دور  افراد  نکنند  قاطی 

سطل ها را خالی نمی کنند.

وضعیت زباله های شهری در میدان میرزا سعید شهرك آب



دستگیری سارق احشام 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیري یک 
نفر سارق احشام و کشف 17 راس گوسفند سرقتی در این 

شهرستان خبر داد. 
در داشت: بیان خبر این اعالم با ایراننژاد رضا محمد سرهنگ
پيوقوعسرقتاحشامدریکیازروستاهایشهرستان،شناسایي
ودستگیريسارقیاسارقانبهصورتویژهدردستورکارماموران
انتظاميقرارگرفت.اینمقامانتظاميافزود:سرانجامباتالششبانه
روزيمأمورانپلیسآگاهیدراینرابطهیکمتهمشناسائيودر
افزود:متهمدر ادامه یکعملیاتغافلگیرانهدستگیرشد.ویدر
بازجویيهايتکمیلیوفنيپلیسبهسرقت17راسگوسفند
بهارزش900میلیونریالازیکیازروستاهایشهرستانسیرجان

اعترافکرد.

کشف 85 کیلوگرم مواد مخدر
از کشف 85  انتظامی سیرجان  گروه حوادث: فرمانده 
دو  طی  مرگ  سوداگر   3 دستگیری  و  تریاك  کیلوگرم 

عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد.
افزود: خبر این اعالم با  نژاد ایران محمدرضا سرهنگ 
مامورانپلیسمبارزهباموادمخدراینشهرستاندراجرای
سوداگران با برخورد و موادمخدر قاچاق با مقابله های طرح
و مخدر مواد کشف به موفق جداگانه عملیات دو در مرگ،
نیروی ماموران داد: ادامه در وی شدند. متهم 3 دستگیری
انتظامیدریکعملیاتازمنزلمسکونیمقدار75کیلوگرم
تریاکودرعملیاتدیگردرمحورمواصالتیشهرستانازیک
خودروپژو405مقدار10کیلوگرمکشفشد.سرهنگایران
نکات رعایت نیزضمن استشهروندان الزم کرد: اضافه نژاد
ایمنیوامنیتیدرپیشگیریازجرایم،هرگونهمواردمشکوک

راازطریقتلفن110بهپلیساطالعدهند.

مهار آتش در منزل مسکونی
بلوار  در  مسکونی  منزل  سوزی  آتش  حوادث:  گروه 
بروز خسارت  از  با تالش آتش نشانان خاموش و  والیت 

بیشتر جلوگیری شد.
بهگزارشروابطعمومیسازمانآتشنشانیوخدماتایمنی
سازمان مدیرعامل فیروزآبادی مهدی آتشپادسوم شهرداری،
آتشنشانیسیرجاندراینبارهگفت:درپیتماستلفنیبا
سامانه125مبنیبرمشاهدهآتشسوزییکمنزلمسکونی،
ستادفرماندهیآتشنشانیدواکیپرابهبلواروالیتاعزامکرد.
ویادامهداد:آتشنشانانهنگامیبهمحلرسیدنبرقوگاز
منزلراقطعکردندوبالفاصلهبااستفادهازلولههایآبدهیبه
مهارشعلههایآتشپرداختندوباسردکردنازبروزشعلهوری
مجددجلوگیریوبادستگاههایفشارمثبتومنفیاقدامات
: افزود فیروزآبادی دادند. انجام دود کردن خارج جهت الزم
با اینحادثهخوشبختانهآسیبجانینداشتوآتشنشانان
اضافه وی دادند. پایان خود ماموریت به ایمنی نکات رعایت
کرد:پرسنلشرکتکنندهدرعملیاتحامدموذنی،اصغرعرب
زاده،محسنمداحالحسینی،مهدیخدادادی،جوادموسایپور

،حسنشهابی،حسینمریدی،فرهادناظریبودند.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

رضا  محمد  سرهنگ  خبر:  گروه 
علل  انتظامی،  فرمانده  نژاد،  ایران 
گرایش نوجوانان و جوانان به استعمال 
مطرح  چنین  را  قلیان  و  دخانیات 
جوانان  و  نوجوانان  از  بسیاري  کرد: 
کشیدن  سیگار  امروزي  جامعه  در 
براي  نشانه  را  دخانیات  استعمال  و 
در  می پندارند  خود  بزرگي  و  آزادي 
حالیکه ممکن است از عوارض آن به 
خود و خانواده هایشان در آینده بي 
خبر باشند. وی در ادامه بیان داشت: 
متاسفانه در حال حاضر شاهد پایین 
آمدن سن اعتیاد هستیم، آثار زیانبار 
مصرف سیگار، قلیان و موادمخدر بر 
زندگي جوانان و نوجوانان بسیار است 
به  توان  می  موارد  این  جمله  از  که 
تاثیر عمیق بر تصمیم گیری های آن ها 

اشاره کرد.
و آسیبها کرد: تصریح نژاد، ایران

و سیگار مصرف از ناشي پیامدهاي
قلیانبسیارجديوبعضاجبرانناپذیر
از اینکه با افرادسیگاري اغلب و است
مضراتآنباخبرندوليازرويعادت
وبهبهانهکسبآرامشورفعخستگي
خطرناک ماده این مصرف به اقدام

میکنند.
مصرف میزان کرد: خاطرنشان وی
مسائل تشدید ایجاد با سیگاري افراد
حدي به گاه و مییابد افزایش رواني
خوراک و خواب جاي که میرسد
دوري همچنین گیرد، مي نیز را
محرکهای بیکاري، خانواده، از
خویشان، و دوستان اصرار رواني،
تقلید و لذت کسب شخصي، عالقه
روي در موثر عوامل از خودنمایي و
قلیان و دخانیات مصرف به آوري
خصوص در پیشگیرانه اقدامات است.
دخانیات استعمال گسترش با مبارزه

درکشوربایدجدیترازهمیشهتوسط
دستگاههایفرهنگیدنبالشود.

اینکه به اشاره با انتظامی مقام این
نقشمهمیدرکشیده وسیگار قلیان
اعتیاد سمت به مختلف افراد شدن
بسیاری کرد: تصریح کنند، می ایفا
روی قلیان یا سیگار به که افرادی از
میآورند،ازایندریچهبهمصرفمواد

مخدرگرایشپیدامیکنند.
اقدامات اینکه بر تاکید با وی

با مبارزه خصوص در پیشگیرانه
در دخانیات استعمال گسترش
توسط همیشه از جدیتر باید کشور
شوند، دنبال فرهنگی دستگاههای
سن آمدن پایین کرد: خاطرنشان
استعمالدخانیات،تهدیدیجدیبرای

جمعیتجواناست.
سیرجان شهرستان انتظامی فرمانده
عوامل ترین اصلی از یکی را دخانیات
و برشمرد کشورمان در مرگومیر
دخانیات که مردمی از بسیاری افزود:
قرارگرفتن خاطر به نمیکنند، مصرف
دخانیات کنندگان استعمال اطراف در
بازیانجسمیروبرومیشوند.سرهنگ
ایراننژادبهمناسبتروزجهانیبدون
دخانیات،خاطرنشانکرد:باهمافزایی
فرآیند میتوان مسئول دستگاههای
مصرفدخانیاتدرکشورراکنترلکرد
وآماراستعمالدخانیاتراکاهشداد.

فرمانده انتظامی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات بیان کرد:

آثار زیانبار دخانیات بر تصمیم گیری های جوانان
 آموزش مهارت های زندگی

 به کودکان و نوجوانان
گروه جامعه: مسئلهاعتیادطیسالهاودورههایطوالنییکی
ازمهمترینمسائلاجتماعیبودهکههموارهموردتوجهکارشناسان
اجتماعی مشکالت زمینهساز خود که اعتیادی است. قرارگرفته
دیگرازجملهطالق،فقر،فسادو...استوفرزندانبیگناهیکه
درچنینخانوادههاییرشدکردهومحیطگرموصمیمیخانوادگی
به گذرتان است کافی میدهند. دست از را خوب زندگی یک
پارکهاییکهدرسطحشهرویاکافیشاپهابیافتدتامشاهده
کنیدکهجوانانونوجوانانپسرودخترکمسنوسالکهگاها
برخیازآن15سالدارنددرحالمصرفسیگارهستندوبرخی
زنگ این و روزهستند مد و برند دنبالکشیدنسیگارهای به
هشداریبرایجامعهاستکهسنمصرفسیگاردرجامعهماهر

روزروبهکاهشاست.
درکناراینموضوعمصرفموادمخدرصنعتینیزرابایددر
نظربگیریمکهدرحالگسترشاستبهنوعیمادرهرماهحدودا
آمارکشفکارگاههایمشروبراازطرفنیرویانتظامیداریم.
نوجوانانوجوانانبهدالیلمختلفیازجملهمشکالتخانوادگی،
اجتماعیوروانشناختیبهطرفمصرفموادکشیدهمیشوند،اما
دررابطهباراهکاربرایجلوگیریازگرایشجوانانبهمصرفمواد
مخدربایدتوجهداشتکهعواملیراکهموجباینگرایشمیشود

رابایدازبینبرد.
افزایشآگاهیازمضراتاینموادراازسنینکودکیازطریق
خانواده،مدرسهورسانهآموزشدادوافزایشاعتمادبهنفسدر
فرزندانوایجادمحیطیگرمودوستانهباآناننیزازاهمیتفراوانی
گروههای است. برخوردار گرایش این از جلوگیری با رابطه در
دوستیکهمهمتریننقشرادرتمایلبهمصرفمواددارندتحت
خانوادهها آگاهی با دوستانه ارتباطات و باشند خانواده نظارت
صورتگیرد،توجهبهحاالتروحیانرژیوشادیبیشازحدو
کمحوصلگیوپرخاشگریغیرعادیدرچنینافرادیکهشروعبه
مصرفموادمیکنند،موردتوجهقرارگیردوبایدضعیفبودن
بنیهاعتقادیومذهبیجوانان،بیسرپرستوبدسرپرستبودن
برخیازجوانان،کنترلنکردنجوانانتوسطخانوادهها،همراهی
کمبودات از برخی جبران دلیل به ناباب دوستان با معاشرت و
خواستههای تمامی کردن فراهم و زیاد محبت کمبود بهویژه
جوانانبیآنکهحتیبرایبهدستآوردنآنهاذرهایمشقتیرا
تحملکنند،میتوانددالیلیبرایکشیدهشدننوجوانانبهسمت

دخانیاتباشد.
بهگفتهکارشناسانمختلف»خانوادهسالم«بهعنواناولینپایگاه
میتواند فرزندان با منطق و مناسب روابط باحفظ انسان رشد
ازرویآوردنبهموادمخدرمحافظتکندوبهترین را نوجوان
و پرخطر رفتار این از پیشگیری برای نوجوانان رفتار مدیریت
مداخلهدربحراناعتیادآموزشمهارتهایزندگیبهکودکانو
نوجواناناستکهمدرسهوخانوادهمیتوانندبهترینجایگاهبرای

آموزشمهارتهایزندگیباشد.

یادداشت
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از کشف  انتظامي سیرجان  گروه حوادث: فرمانده 
لوازم یدکی قاچاق خودرو به ارزش 300میلیون ریال 

در این شهرستان در هفته گذشته خبر داد. 
بااعالماینخبرگفت: ایراننژاد سرهنگمحمدرضا
درراستاياجرايطرحمبارزهباقاچاقکاالوارزماموران

مواصالتی محور کنترل حین خیرآباد انتظامی پاسگاه
شیراز-سیرجانبهیکدستگاهسواریپرایدمشکوک
وآنرابرایبررسیبیشترمتوقفکردند.ويدرادامه
افزود:دربازرسیازخودرومذکورتعداد30عدددیسک
صفحهپژو405و80عددتسمهتایملوازمیدکیقاچاق

پرایدکشفشد.
فرماندهانتظامیشهرستانسیرجاندرپایانبااشارهبه
ارزش300میلیونریاليکاالهايقاچاقمکشوفهبیان
داشت:رانندهخودروپسازتشکیلپروندهمقدماتیبرای
سیرمراحلقانونیبهادارهتعزیراتحکومتیمعرفیشد.
فرماندهانتظاميشهرستانسیرجاندرپایانازشهروندان
بههشدارهایپلیسدرخصوص خواستضمنتوجه

پیشگیریازسرقت،درصورتمشاهدههرگونهموارد
مشکوکمراتبرادراسرعوقتازطریقتلفن110به

پلیساطالعدهند.

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 
یک دستگاه موتور قایق قاچاق به ارزش 2 میلیارد 

ریال در هفته گذشته خبر داد. 
سرهنگمحمدرضاایراننژادبااعالماینخبرگفت:
مامورانپلیسآگاهیحینکنترلخودروهایعبوری
درمحوربندرعباسبهسیرجانبهیکدستگاهاتوبوس
متوقف بیشتر بررسی راجهت آن و مشکوک اسکانیا
یک مذکور اتوبوس از بازرسی در : افزود کردند.وی

دستگاهموتورقایققاچاقکشفشد.
محموله ارزش اینکه به اشاره با نژاد ایران سرهنگ
برآورد اعالمکارشناسان2میلیاردریال برابر مکشوفه
شدهاست،تصریحکرد:دراینزمینهیکمتهمدستگیر
کهجهتسیرمراحلقانونیبهدادسرامعرفیشد.این
اقتصاد به قاچاق اینکهپدیده بیان با انتظامی مسئول
وتالش تمامسعی داشت: اظهار میزند، کشورضربه
پلیسبرایناستباهمکاریوهمدلیمردمودیگر

حداقل به را پدیده این بتواند مرتبط های سازمان
صورت به و شناسایی را قاچاق دپو محلهای رساند،

ریشهایاینآسیبومعضلرابرطرفکند.

سرهنگ ایران نژاد، 
فرمانده انتظامی سیرجان: 
کشف لوازم یدکی 

قاچاق خودرو 

کشف یک دستگاه موتور قایق قاچاق 



فعالیت تاالرهای پذیرایی همچنان ممنوع است
سیرجان  شهرستان  ویژه  فرمانداری  سرپرست  خبر:  گروه 
و  ملی  ستاد  دستور  به  منوط  را  عروسی  تاالرهای  بازگشایی 

استانی مبارزه با کرونا اعالم کرد. 
بهاالدینیدرخصوص بهگزارشروابطعمومیفرمانداری؛سهراب
تاالر گفت: تاالرها در عزاداری و عروسی مراسم برگزاری ممنوعیت
پذیراییکهدرآنهاجشنهایعروسیبرگزارمیشوددرستاداستانی
مبارزهباکروناتصمیمگرفتهشدهبودکهازروزبعدازعیدفطربارعایت
پروتکلبهداشتیمیتوانندفعالیتخودراآغازکنندولیپروتکلیدر
اینخصوصازطرفوزارتبهداشتارائهنشدکهنهایتنامهایازسوی
معاونتسیاسیوامنیتیاستانداریابالغشدکهتاالرهایکهجشنها
درآنبرگزارمیشدندتعطیلهستندواجازهفعالیتندارند.اودرادامه
افزود:ستادملیکرونابهزودیدراینزمینهتصمیمگیریخودرادر
قالبدستورالعملهاواجرایپروتکلهایبهداشتیاتخاذخواهدکرد.
سرپرستفرمانداریویژهتصریحکرد:روزگذشتهممنوعیتبرگزاری
مراسمعروسیوعزاداریدرتاالرواصراربربرگزاریاینمراسمهادر
ستاداستانیمبارزهباکروناموردبرسیومقررشد،برگزاریهرگونه
مراسمعزاداریوعروسیدرتاالرهاممنوعاستوبامتخلفانبرخورد
خواهدشد.بهاالدینیبااشارهبهاینکهتجمعدرتاالرهامیتواندیکیاز
عواملشیوعگستردهویروسشود،افزود:توصیهماایناستکهمردماز
تجمعاتدرمراسمختموعروسیخودداریکنندوجانخودوخانواده

خودرابهخطرنیندازند.
تیم داری حرفه ای از وظایف شهرداری نیست؛
راه اندازی خانه ی فرهنگ در محالت 

نامه وارده: فرهنگازمقولههایزیربناییاستکهتوجهبهآنباعث
توسعهدرسایرزمینههامیشود.بیماریکروناباعثشدهبرنامههای
فرهنگینهادهاوادارههایدرگیراینموضوعامسالدرتابستاندچار
چالششود.یکسریبرنامههایفرهنگیاجتماعیتوسطشهرداری
سیرجانهمهسالهبخصوصدرفرهنگسراانجاممیشودکهآنهمبا
توجهبهدوربودنفرهنگسراازمرکزشهرومشکالترفتوآمدیبرای
افرادبخصوصنوجوانانوکودکانبهنظرمیرسداستقبالمناسبی
ازآننمیشود.درمقولهورزشتیمداریحرفهایوهزینهچندصد
میلیونیبرایآنتوسطشهرداریدرستنیستوشورایشهرسیرجان
این در زیراسیاستگذاریدرستی نمیکند فرقی نبودش و بود نیز
مقولههاندارددرصورتیکهبسیاریازجواناندرداماعتیادودرگوشی
حرفهای داری تیم شهر شورای و شهرداری وظیفه گرفتارند موبایل
نیستبلکهنشاطوشادابیهمگانیشهروندانبخصوصمحالتمحروم
شهرازاولویتبرخورداراستوشایستهاستهمانگونهکهدرشوراهای
پیشازورودشهرداریدرتیمداریحرفهایممانعتشدوبااحداث
حدوددهزمینفوتبالچمنمصنوعیدرمحالتمختلفشهربهجای
آنخدمتبزرگیبهشهروندانبخصوصجوانانمحروممحالتآباده،
بدرآباد،مکیآباد،پرسیگازو...شدشورایپنجمنیزباتصویباحداث
خانههایفرهنگدرکتابخانههایمحالتشهریدرراستایبرنامههای
فرهنگیاجتماعیومسئولیتپذیریفرزنداناینمرزوبومقدمبردارد
وصدهامیلیونتومانپولمردم)عوارض(خرجیکتیمنشودوبودجه
آنراخرجهمهجواناناینشهرکنندتاورزشکنندوسالمتجسمی
وروحیآنهاافزایشیابد.*یکفرهنگیبازنشستهسیرجانی
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09139450096
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

09162756265 

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

گروه فرهنگ:یکی از اخالق بسیار زشت صفات بسیار رذیله، مسخره کردن 
ناپسند عادت  این خوی  به  به ریشخند گرفتن است. هستند کسانی که  و 
کردند و همه چیز را به باد استهزا می گیرند. البته این مسئله به یک عصر و 
زمانی منحصر نیست و در زمان های  گذشته هم در میان اقوام و ملت های 

پیش رایج و شایع بوده است.
 در قرآن کریم، این رذیله  اخالقی با شدیدترین لحن و کوبنده ترین عبارت 
مورد نکوهش قرارگرفته، هم از طریق عذاب و عقاب دنیوی و هم از راه وعده 

عذاب های اخروی این گونه افراد را شدیداً تهدید می کند.
عذاب های دنیوی

درسورهرعد،آیه32:)تنهاتورااستهزانکردند(پیامبرانپیشازتورا
نیزبهاستهزاکردندمنبهکافرانمهلتدادمسپسآنانراگرفتماما)اگر

میدیدی(مجازاتمنچگونهبود.
عدهایازمردمدرهرزمانوجودداشتهودارندکهحقراانکارمیکنندو
بهاینهمقناعتنکردهبهباداستهزاومسخرهنیزمیگیرند.خداوندگذشتگان
رابهمکافاتاعمالشانرساندهوآیندگاننیزدرآیندهنزدیکبهسرنوشتآنان

دچارخواهندشد.
 عذاب های اخروی

درسورهکهف،آیه106:اینگونهکیفرآناندوزخاستوبهخاطراینکه
کافرشدندوآیاتمنوپیامبرانمرابهباداستهزاگرفتند.

سورهجاثیه،آیه9:وزمانیکهچیزیازآیاتمارافراگیردآنرامسخره
میکند،برایآنانعذابیاستخوارکننده.اینبهخاطرآناستکهشماآیات
خدارابهریشخندگرفتیدوزندگیدنیاشمایانرافریبداد،امروزآناناز

دوزخخارجنمیشوندوهیچگونهعذریازآنهاپذیرفتهنیست.
بدکاران

اگرچههرکارخالفشرعوهرگناهومعصیت،کاربدیاستومجازاتو
کیفرخطرناکیداردوعاملآنبدکارحسابمیشودبااینحالقرآنکریماز
عدهایبهعنوانبدکار)فاسقفاجر(نامبردهووعدهعذاباخرویبهآنانداده

کهذیالیادآوریمیشود.
فاسقان)هرزهها(

اطاعت از )و شدند فاسق که کسانی اما و : 20 ،آیه سجده سوره در
پروردگارشانبیرونرفتند(جایگاهشانآتشاست.بهحکماینآیهفاسقان
وآنانکهفرمانخداسرپیچیمیکنندجزاهلجهنماندوجاوداندرآن
خواهندبودوهیچراهفراریندارندهرگاهکهبخواهندفرارکنندموکالندوزخ
آنانرابرمیگردانندوبهآنمیگویندشمایاننمیتوانیدازاینجابیرونبروید

بلکهبایدبمانیدوعذابآتشجهنمرابچشید.
فاجران)بیعفتان(

درسورهانفطار،14تا16:فاجران)پردهدران(دردوزخند.روزجزاواردآن
میشوندومیسوزندوهیچگاهازآنغایبودورنیستند.فاجرکسیاستکه
بیپردگیکندودرانجامکارهایناشایستپردهعفتوحیارابرداشتهباشدو
بدونشرموحیادرراهگناهومعصیتقدمبردارد.اینگونهافراداهلدوزخند
ودرآتشدوزخخواهندسوختوبههیچوسیلهازآندورنخواهندشد.یعنی
نهتنهاازآننجاتپیدانمیکنندکههموارهبهآتشنزدیکاندامکانندارد

ازآندورشوند.

 معرفت

ویژه

تولید زباله خانگی کاهش یافته است
نسیم امید: هفتهگذشتهخبریمبنیبرافزایشتولیدزبالهدر
چاپهفتهگذشتهنشریهنسیمامیدچاپشدکهبهصورتزیر
اصالحمیشود.مهندسفرهادافصحي،معاونتخدماتشهری
شهرداریسیرجانگفت:تولیدزبالهدرسیرجاندرروزهایعادی
100تنودرروزهايکرونایيبه80تنرسیدهاستکهنسبت

بهمدتمشابهسالگذشتهکاهشیافتهاست.ویادامهداد:کاهشمیزانتولیدروزانهزباله
درسیرجاننشانمیدهدشهرونداندرخانههاماندهاندوکمتردرمراکزخریدوعمومي
حضوریافتهاندکهجايتقدیردارد.وییادآورشد:ازمجموع80تنتولیدزبالهدرسیرجان،

60درصدزبالهترو40درصدزبالهخشکاست.

بررسی مشکالت 14 واحد تولیدی در فرمانداری
موانع رفع و تسهیل گروه کار جلسه فرمانداری:

فرمانداری سرپرست ریاست به سیرجان شهرستان تولید
رفع منظور به ذیربط دستگاههای مسئوالن حضور با و
مشکالتواحدهایتولیدیبرگزارشد.بهاالدینیاظهارکرد:
درسالجهشتولیدیکیازوظایفمهممسئوالنرفعموانع
ومشکالتتولید،زمینهسازیوفراهمکردنشرایطبرایسرمایهگذاریوایجاد
اشتغالاستکهباعثرونقاقتصادیوافزایشاشتغالدرسطحشهرستانوکشور
میشود.همچنیندراینجلسهمسائلومشکالت14واحدتولیدیوهمچنینبخش
خصوصیبررسیودستوراتالزمتوسطسرپرستفرمانداریدرراستایحلوفصل

آنهاصادرشد.

شعار »اصالح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا«
 یک شعار انحرافی است

گفتارنو: سیدحسینمرعشی،سخنگویحزبکارگزاران
سازندگیباانحرافیدانستنشعار»اصالحطلب،اصولگرا،
دیگهتمامشدماجرا«،گفت:اینشعارظاهراًپایانهردو
جناحرااعالممیکند،امااینطورنیست؛نیروهایاصولگرا
جامعه درصد 20 همان که را خودشان معتقد نیروهای
هستندراهموارهدارندوباآنهاانتخاباترامیبرند.مرعشیاضافهکرد:اینشعار
درواقععلیهاصالحطلبانمطرحمیشودوبعضیازمابهدالیلیاشتباهاینشعار

بیمحتوارادائماًتکرارمیکنیم.

نخستین فروشگاه مجازی تعاون روستائی در سیرجان 
استان روستائی تعاون ایسنا:محمدحسنی،مدیرکل
کرمانبیانکرد:نخستینفروشگاهمجازیتعاونروستائی
رادرسیرجانراهاندازیکردهایموپیگیرراهاندازیفروشگاه
مجازیدرکرمانوسایرشهرستانهایاستانهستیم.وی
این و داریم روستائی تعاون در افزود:ظرفیتهایخوبی

آمادگیوجودداردمحصوالترابهصورتعرضهمستقیمدراختیارمردمقرار
بدهیموهرچهتعاونیهایتخصصیتقویتوتوانمندشوند،میتواننددراین
زمینهکمکخوبیباشند.درمجموع2140تنانواعکاالهارابراییکماهگذشته
عرضهکردهایموحتیقیمتنیزدربرخیشهرستانهابین20تا50درصدزیر

قیمتبازاربودهاست.

سالروز 
رحلت

 حضرت 
امام خمینی)ره(

 و قیام
 15 خرداد
تسلیت باد.

مسخره کردن و به ریشخند گرفتن


