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  خبــر  2

مالرحمان، مدیرعامل شرکت گل گهر:

بیمارستان گل گهر
 ۱۶۰۰ شغل ایجاد می کند

در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی معدن، صنایع معدنی و زنجیره تامین فوالد سیمکس ۲۰۲۰ ارائه شد: 

نمایش آخرین دستاوردهای گل گهر در زمینه تکمیل زنجیره فوالد 

تیترها

  حوادث  5

شیرینی باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود

  خبــر  2

  آخــر  6

قاضی نیک ورز، دادستان خبر داد:

کشف سه قبضه
اسلحه شکاری غیرمجاز 

گفتگوی »نسیم امید« با یک خانم سیرجانی مبتال به کرونا: 

فکر ابتال به کرونا را نمی کردم

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گفت وگو با اعظم عباسپور، عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد به مناسبت »روز معمار«:

تضاد و آشفتگی در نماهای ساختمان

  سالمت  4

دکتر زهرا ابناء، متخصص عفونی :

سرفه های آلرژیک
با خارش گلو شروع می شوند

  شهــر  3

بتول فرهبد،کارشناس ارشد تغذیه:

تقویت سیستم ایمنی
 در شیوع کرونا

  حوادث  5

گروه خبر: دو خانواده سیرجانی برای پاسداشت سنت »شنبه سال« در تاریخ 
دوم فروردین تصمیم می گیرند به طبیعت اطراف منطقه گل گهر بروند. علیرغم 
تذکرات مسئوالن سالمت کشور، رسانه ها و صدا وسیما این دو خانواده سوار 
بر خودرو عالوه بر گشت وگذار در طبیعت سرسبز منطقه، با توجه به بارندگی 
خوب ایام نوروز در پی جمع آوری دنبالن نیز می روند که ناگهان یک خانم از آن 

جمع دچار تب و لرز ناگهانی می شود و به خانه مراجعه می کنند...

تعویض پالک بر اساس رقم آخر شماره پالک خودروها  
  حوادث 5

هفته نامه نسیـم امید

گروه شهر: ناهمگونی و نبود الگوی مناسب در نمای 
ساختمان ها، باعث شده که ساخت و سازهای شهری 
در سیرجان از نظر بصری زیبا نباشند و سبب شده تا 

سازندگان از مصالح و نمای مغایر نامناسب با فرهنگ 
شهر استفاده کنند. نمای آلومینیوم، نمای فلزی، استفاده 
از شیشه و سرامیک در نما و موارد مشابه باعث شده تا 

معماران نسبت به آن ها واکنش نشان دهند. به مناسبت 
اعظم  با  گفت وگویی  معمار«  »روز  اردیبهشت  سوم 
عباسپور سیرجانی، عضو هیات علمی گروه معماری 

دانشگاه آزاد سیرجان انجام داده ایم.
مهندس اعظم عباسپور سیرجانی، دانشجوی دکتری 

معماری در گفت گو با نسیم امید، بیان داشت: ...



2 نسیـم امیدخبـریادداشت

انسان در خسران است
گروه فرهنگ: إَِنّ اإلِنْساَن لَِفی ُخْسٍر  »قطعا انسان در خسارت 

است.« سوره عصر آیه 2
انسان سرمایه وجودی خود را چه بخواهد یا نخواهد از دست می دهد 
ساعات و ایام ماه ها و سال های عمر به سرعت می گذرد. نیروهای 
معنوی و مادی تحلیل می رود و توان و قدرت او کاسته می شود. آری 
انسان همانند کسی است که سرمایه عظیمی در اختیار داشته باشد 
و بی آنکه بخواهد هر روز بخشی از آن سرمایه ها را از او بگیرند. این 
طبیعت زندگی دنیا است طبیعت زیان کردن مداوم! یک قلب استعداد 
معینی برای ضربان دارد وقتی آن استعداد و توان پایان گرفت قلب 
خود به خود می ایستد بی آنکه عیب و علت و بیماری در کار باشد و 
این در صورتی است که بر اثر بیماری قبال از کار نیفتد. همچنین سایر 
دستگاه های وجودی انسان و سرمایه ها و استعدادهای مختلف او. َخَسر 
و ُخسران چنانکه راغب در مفردات می گوید: به معنی کم شدن سرمایه 

است گاه به انسان نسبت داده می شود. 
و می گویند فالنی زیان کرد، گاه به خود عمل نسبت داده می شود 
و کمی گویند: تجارتش زیان کرد این واژه غالبا در سرمایه های برونی 
مانند مال و مقام به کار می رود و گاه در سرمایه های درونی مانند صحت 
و سالمت و عقل و ایمان و ثواب و این همان است که خداوند متعال 
به عنوان خسران مبین و زیان آشکار از آن یاد فرموده است. آنجا که 
می فرماید: »إَِنّ الَْخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا أَنُْفَسُهْم َوأَْهلِیِهْم یَْوَم الِْقَیاَمِة أاََل 
َذلَِک ُهَو الُْخْسَراُن الُْمِبیُن« زیانکاران واقعی کسانی هستند که سرمایه 
بدانید  از دست می دهند  وجود خود و خانواده خویش را در قیامت 

خسران مبین همین است. 
یکی از بزرگان می گوید: معنی این سوره را من از مرد یخ فروشی 
آموختم، فریاد می زد و می گفت: )ارحموا من یذوب راس ماله، ارحموا 
من یذوب راس ماله( رحم کنید به کسی که سرمایه اش ذوب می شود 
رحم کنید به کسی که سرمایه اش ذوب می شود! پیش خود گفتم این 
است معنی )إَِنّ اإلِنْساَن لَِفی ُخْسٍر( عصر و زمان بر او می گذرد و عمرش 

پایان می گیرد و ثوابی کسب نمی کند و در این حال زیانکار است.
به هر حال از نظر جهان بینی اسالم، دنیا یک بازار تجارت است 
نَْیا ُسوٌق  الُدّ همانگونه که در حدیثی از امام هادی)ع( می خوانیم: )  
َربَِح فِیَها َقْوٌم َو َخِسَر اآلَخُروَن( دنیا بازاری است که جمعی در آن سود 

می برند و جمع دیگری زیان.
آری تنها راه برای جلوگیری از این خسران عظیم و زیان قهری و 
اجباری وجود دارد، فقط یک راه که در آخرین آیه این سوره به آن اشاره 
شده است می فرماید: مگر انسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام 
دادند و یکدیگر را به صبر و استقامت توصیه نمودند.) إاَِلّ الَِّذیَن آَمُنوا 

ْبِر (. الَِحاِت َوتََواَصْوا بِالَْحِقّ َوتََواَصْوا بِالَصّ َوَعِمُلوا الَصّ

*تفسیر آیات دین زندگی

 گروه خبر: فرمانده انتظامی سیرجان با قدردانی از همکاری 
بسیار خوب عموم شهروندان با پلیس و دیگر دستگاه به منظور 
حفظ حرمت ماه مبارک رمضان طی سال های اخیر، برای امسال 
نیز توصیه هایی ارائه و از آن ها خواست تا از روزه خواری در مالء 

عام خودداری کنند. 
مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری 
سیرجان گفت: طرح ضدعفونی خودروهای حامل دام زنده و گوشت در 
کشتارگاه صنعتی دام شهرداری سیرجان در تمامی مراحل بیش از پیش 

انجام می شود.
محمدحسین قاسمی افزود: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا که سرعت انتقال بسیار باالیی میان مردم دارد، اقدامات پیشگیرانه 
برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در میان کارکنان، ماشین آالت 
و وسایل موجود در مجموعه کشتارگاه صنعتی دام در تمامی سطوح 
با ضدعفونی و گندزدایی حوزه های مربوطه بر اساس پروتکل های 
بهداشتی وزارت بهداشت و طبق آخرین دستورالعمل ها روزانه چندین 

مرحله ضدعفونی و شستشو می شود.
مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی یادآور 
شد: بر اساس این طرح و در راستای پیشگیری و کنترل بیماری های 
مشترک بین انسان و دام و همچنین لزوم اعمال اقدام های بهداشتی 
در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا، تمامی خودروهای مربوطه در 
کشتارگاه ضدعفونی و سپس با رعایت نکات بهداشتی مجوز ورود و 
خروج از این محیط را دریافت می کند؛ ضمن اینکه پرسنل مجموعه 
کشتارگاه با رعایت تمام اصول بهداشتی از جمله استفاده از روپوش، 
ماسک و دستکش، بهداشت فردی را رعایت می کنند و تمام افرادی که 
در فرآیند تولید گوشت فعالیت می کنند در صورت داشتن دمای باال و 

تب اجازه ورود به داخل کشتارگاه را نخواهند داشت.
کردن  عفونی  ضد  و  شستشو  به  همچنین  قاسمی  محمدحسین 
خط کشتار، میز کارهای استیل و سطوح سنگی کشتارگاه ها اشاره 
کرد و افزود: تمامی سطوح کشتارها در وهله اول توسط دستگاه های 
کارواش به صورت دقیق شستشو می شوند و پس از آن با استفاده از 
مواد مخصوص ضد عفونی و آب انجام می شود تا گوشت مصرف مردم 
در نهایت دقت و پاکیزگی تولید شود؛ ضمن اینکه تمامی ماشین آالت 
حمل گوشت در ورودی کشتارگاه ها شستشو و سپس ضد عفونی می 
شوند تا در فرآیند انتقال نیز گوشت های تولید شده از هر گونه آلودگی 

مصون بمانند.

سیرجانی  خانواده  دو  خبر:  گروه 
برای پاسداشت سنت »شنبه سال« 
تصمیم  فروردین  دوم  تاریخ  در 
منطقه  اطراف  طبیعت  به  می گیرند 
تذکرات  علیرغم  بروند.  گهر  گل 
رسانه ها  کشور،  سالمت  مسئوالن 
سوار  خانواده  دو  این  وسیما  صدا  و 
در  گشت وگذار  بر  عالوه  خودرو  بر 
توجه  با  منطقه،  سرسبز  طبیعت 
پی  در  نوروز  ایام  خوب  بارندگی  به 
که  می روند  نیز  دنبالن  جمع آوری 
دچار  جمع  آن  از  خانم  یک  ناگهان 
تب و لرز ناگهانی می شود و به خانه 
چند  از  پس  او  می کنند.  مراجعه 

نهایت  در  پزشکان  توسط  ویزیت 
در  کرونا  مثبت  تست  تشخیص  با 
بستری  رضا)ع(  امام  بیمارستان 

می شود.
سیرجانی  ساله   50 خانم  این   
در  نشود  مطرح  نامش  خواست  که 
نسیم  خبرنگار  به  تلفنی  گفت وگوی 
و  خواهر  با  همسرم  و  من  گفت:  امید، 
فرزندش شنبه سال به اطراف منطقه گل 
جمع آوری  و  تفریح  هنگام  رفتیم.  گهر 
دنبالن ناگهان دچار تب و لرز با سردرد 
شدید شدم که به خانه مراجعه کردیم. 
وی ادامه داد: به اتفاق همسرم به جهت 
آراد  درمانگاه  به  پزشک  توسط  ویزیت 

رفتیم که پزشک آنجا به کرونا مشکوک 
نشد و گفت: سرماخوردگی است و برایم 
بر  تب  و  مسکن  آمپول  چند  و  سرم 

نوشت. 
این خانم در ادامه افزود: پس از مصرف 
دو  کردم  پیدا  بهبودی  مقداری  آن ها 
بعد  ولی  بود  نسبتا خوب  روز حالم  سه 
از چند روز دوباره حالم بدتر شد عالوه 
بر تب و سرفه دچار بی حالی نیز شدم. 
جهت ویزیت مجدد به درمانگاه سالمت 
مراجعه کردیم که پزشک مربوطه با شک 
به کرونا برایم عکس و آزمایش نوشت و 
من،  آزمایشات  مشاهده  و  انجام  از  پس 
پزشک گفت: سلول های خونی و پالکت 

خونی ام پایین است و باید بستری شوم 
و باید تست کرونا انجام بدهم.

 این خانم بهبود یافته از کرونا در پایان 
با بیان اینکه حتی تصور ابتال به کرونا را 
نمی کردم اکنون پس از چند روز بستری 
در بخش کرونای بیمارستان امام رضا)ع( 
مرخص شده ام، بسیار ضعف دارم، قدرت 
بدنی ام افت کرده  و توان اینکه از جایم 
همشهریان  از  او  ندارم.  را  شوم  بلند 
سیرجانی خواست توصیه های بهداشتی 
حتی  بگیرند.  جدی  را  کرونا  درباره ی 
المقدور از خانه بیرون نروند و از ماسک 
و دستکش استفاده کنند و رعایت ایمنی 

کنند و در تجمعات حاضر نشوند.

سیرجان  انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه   
عموم  خوب  بسیار  همکاری  از  قدردانی  با 
شهروندان با پلیس و دیگر دستگاه به منظور 
رمضان طی سال  مبارک  ماه  حفظ حرمت 
های اخیر، برای امسال نیز توصیه هایی ارائه 
و از آن ها خواست تا از روزه خواری در مالء 

عام خودداری کنند. 
براساس  اینکه  بیان  با  نژاد  ایران  محمدرضا   

احکام اسالمی، مسافران و بیماران از روزه داری 
معاف شده اند، افزود: الزم است افرادی که دارای 
عذر شرعی بوده از خوردن و آشامیدن و همچنین 
استعمال دخانیات در مالء عام مانند پارک ها و 

تفرجگاه ها خودداری کنند.
یادآوری  انتظامی شهرستان سیرجان  فرمانده 
و  ها  خانه  قهوه  ها،  رستوران  از  دسته  آن  کرد: 
غذاهای آماده که برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا مجوز فعالیت دوباره پیدا کرده اند الزم است 

پس از اذان مغرب فعالیت خود را از سر بگیرند.
و  شخصی  نقلیه  وسایل  رانندگان  گفت:  وی 
عمومی نیز الزم است با رعایت نکات بهداشتي و 
ضدعفونی کردن مداوم خودروی خود، از تظاهر به 
روزه خواری و استعمال دخانیات در داخل آن و 

همچنین ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند.
سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: با آغاز ماه مبارک 
رمضان، صنوف پذیرایی شامل رستوران ها و اغذیه و 

آب میوه فروشی ها از اذان صبح تا هنگام اذان مغرب 
رعایت حال  برای  البته  که  بود  تعطیل خواهند 
مسافران و افرادی که دارای عذرشرعی هستند، 
برخی از اصناف با کسب مجوز و رعایت شئونات 
اسالمی، به نحوی که تظاهر به روزه خواری در مالء 

عام نشود، اجازه فعالیت خواهند داشت.
این مقام انتظامی تصریح کرد: متصدیان مراکز 
پذیرایی بین راهی، پایانه های مسافربری، فرودگاه 
ها، ایستگاه راه آهن و بیمارستان ها نیز می توانند به 
منظور ارائه خدمات به مسافران و افرادی که دارای 
عذر شرعی هستند، با رعایت موازین بهداشتي و 
فاصله گذاري اجتماعي پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط، ضمن استتار مکان به گونه ای که 

تظاهر به روزه خواری نشود، فعالیت کنند.
وی همچنین با اشاره به تعطیلی استخرها و 
سینماها نیز گفت: فعالیت آن ها در ماه مبارک 
با  مقابله  ملی  ستاد  تصمیم  به  منوط  رمضان 

کروناست و دستور العمل های الزم در خصوص 
چگونگی نحوه فعالیت آن ها اعالم خواهد شد.

 ایران نژاد در خصوص رستوران های بین راهی 
نیز گفت: این دسته از واحدهای صنفی با معرفی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از طریق اداره 
نظارت بر اماکن عمومی جهت رفاه حال مسافرین 
با رعایت پوشش مناسب و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برای آنان مجوز 

فعالیت صادر خواهد شد.
یادآوری  انتظامی شهرستان سیرجان  فرمانده 
کرد: برای دادن مجوز فعالیت به اصناف در طول 
روز طی ماه مبارک رمضان، سهمیه بندی خاصی 
وجود دارد که این کار با همکاری اتحادیه اصناف 
و تائید اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس صورت 
می گیرد. سرهنگ ایران نژاد در پایان گفت: پلیس 
با معدود هنجارشکنانی که بخواهند حرمت ماه 
مبارک رمضان را زیر پا گذاشته و به تذکرات ارائه 
شده بی توجهی کنند برخورد قانونی کرده و آن ها را 

تحویل دستگاه قضائی می دهد.

گروه خبر: مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: 
با اجرا و بهره برداری بیمارستان تخصصی فاطمه زهرا)س( گل 
گهر، بیش از 6۰۰ فرصت شغلی مستقیم و یکهزار فرصت شغلی 
غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و میزان پیشرفت این پروژه در 

حال حاضر ۵۷ درصد است.
مهندس جمشید مالرحمان به مناسبت هفته ملی سالمت در 
گفت وگو با ایسنا، افزود: بیمارستان تخصصی گل گهر در ۶ طبقه و با 

بخش های درمانی و کلینیکی، بخش های ویژه، بخش های تشخیصی 
و پاراکلینیکی در حال احداث است که بخش های تصویربرداری در 
زیرزمین، درمانگاه ها و اورژانس در طبقه همکف، اتاق های جراحی قلب، 
آنژیو و جراحی عمومی و مراقبت های ویژه )ICU و CCU( در طبقه 
اول و اتاق های بستری در طبقات دوم و سوم قرار دارند. وی با اشاره به 
اینکه شرکت گل گهر در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی خود 
و با اهدافی از قبیل ارتقا و احساس مسئولیت در قبال سطح سالمت و 

درمان شهروندان، ارتقا سطح کیفیت خدمات در بخش درمان، رفع 
نیازها و کمبودهای درمانی شهرستان اقدام به احداث این بیمارستان 
کرده و بر اساس مطالعه و نیازسنجی انجام شده و با همکاری و مشورت 
متخصصان و مدیران بخش درمانی پیش رفته است، ادامه داد: اتاق 
های عمل مدوالر)ترکیب شیشه و استیل(، نمای خشک، طراحی 
داخلی زیبا، فضاهای متنوع، ۱۲۸ تخت بستری به همراه  ۹0 تخت 

پشتیبانی و ریکاوری از ویژگی های قابل توجه این پروژه است.

گفتگوی »نسیم امید« با یک خانم سیرجانی مبتال به کرونا: 

فکر ابتال به کرونا را نمی کردم
محمدحسین قاسمی،

مدیرعامل سازمان مشاغل شهری شهرداری سیرجان:
اجرای اقدامات پیشگیرانه

از ویروس کرونا  در کشتارگاه 

شنبه 6 اردیبهشت 1399، شماره 226 ، سال ششم

 توصیه های پلیس به شهروندان برای ماه مبارک رمضان

مالرحمان، مدیرعامل شرکت گل گهر:
بیمارستان گل گهر

 ۱۶۰۰ شغل ایجاد می کند



3 شهــر  نسیـم امید
10 اشتباه هنگام استفاده از ماسک

۱-هنگامی که یک بار از ماسک استفاده می کنید، به هر چیزی آلوده 
قرار دهید، آن  را درآورده و روی سطح دیگری  اگر ماسک  می شود. 
سطح نیز اکنون آلوده شده است.بهترین گزینه پوشیدن ماسک های 
یک بار مصرف و دور انداختن آنها به روش درست پس از استفاده است. 
اگر از یک ماسک پارچه ای یا دست ساز استفاده می کنید، بین هر بار 

استفاده باید آن را شسته و ضد عفونی کنید.
۲-اگر ماسک خود را حتی اگر از سطح بیرونی آلوده کرده باشید، 
همچنان این امکان وجود دارد که به راحتی خود را نیز آلوده کنید. 
می تواند  آلوده  های  دست  با  آن  دوباره  پوشیدن  و  ماسک  درآوردن 
باکتری یا ویروس را به بخشی که تنفس می کنید، انتقال دهد. پیش از 
تنظیم ماسک از تمیز بودن دست های خود اطمینان حاصل کنید. به 

طور کلی بهتر است که از لمس صورت خود پرهیز کنید.
3-یک ماسک باید هر چند ساعت یک بار تعویض یا ضد عفونی شود، 
در غیر این صورت، ذرات ویروسی می توانند روی آن انباشته شده و 

احتمال تنفس آنها افزایش یابد.
4-شاید افراد زیادی را دیده باشید که از ماسک تنها برای پوشاندن 
دهان خود استفاده می کنند و بینی آنها بدون پوشش است. در شرایطی 
که این می تواند هنگام سرفه یا عطسه همچنان مقداری از دیگران 
محافظت کند اما اگر فردی مبتال به بیماری کووید-۱۹ در نزدیکی 
وی عطسه یا سرفه کند، محافظتی از خود فرد در برابر این بیماری 

نخواهد داشت.
5-بدون ماسک، افراد مستعد استنشاق ذرات موجود در هوا هستند. 
شما باید پیش از حضور در منطقه ای پر خطر، به عنوان مثال، پیش از 

خروج از خانه، ماسک خود را پوشیده باشید.
۶-ممکن است فکر کنید که یک ماسک ۱00 درصد قابل اعتماد 
است و شما را به طور کامل از گزند ویروس دور نگه می دارد اما در 
واقع این گونه نیست. استفاده از ماسک در واقع به معنای کاهش خطر 
ابتال به بیماری است. حتی در صورت پوشیدن ماسک، فاصله گیری 

اجتماعی همچنان باید رعایت شود.
7-استفاده از مواد شیمیایی روی ماسک که موجب مرطوب شدن آن 
می شود، اقدامی نامناسب است. اسپری سبک برای ضدعفونی کردن 
ماسک و سپس قرار دادن ماسک در کیسه مشکلی ایجاد نمی کند، اما 
از اسپری بیش از حد و موادی که موجب مرطوب شدن ماسک می 

شوند، پرهیز کنید.
۸-زمانی که ماسک مرطوب می شود، کارایی آن برای پیشگیری از 
نفوذ ذرات کاهش می یابد و باید آن را با یک ماسک خشک و تمیز 
تعویض کنید. از لمس ماسک با زبان خود پرهیز کنید. این کار می 
تواند موجب مرطوب شدن ماسک و افزایش میزان نفوذپذیری آن شود.

۹-ماسک ها دارای یک بخش بیرونی که معموال رنگی، دارای بافت 
یا نشان تجاری شرکت تولید کننده است و یک بخش داخلی هستند 
که معموال سفید رنگ و کتان مانند است. روش درست پوشیدن ماسک 
این گونه است که بخش داخلی باید روی صورت قرار گرفته تا ذرات 

موجود در هوا به درستی فیلتر شوند.
یک  هستند.  مختلف  کاربردهای  دارای  مختلف  های  ۱0-ماسک 
ماسک N95 اگر به درستی روی صورت قرار بگیرد می تواند تا ۹5 
درصد باکتری ها و ویروس ها را فیلتر کند. بر همین اساس، استفاده 
از این نوع ماسک برای کادر درمانی که بیشتر در معرض ویروس قرار 
دارند، توصیه شده است. از سوی دیگر، یک ماسک جراحی برای مهار 
قطرات تنفسی و کمک به محافظت از افرادی که اطراف شما هستند، 

طراحی شده است.

یادداشت

سجاد حیدری فرد: 
نبود  و  ناهمگونی 
در  مناسب  الگوی 
ساختمان ها،  نمای 
که  شده  باعث 
ساخت و سازهای شهری در سیرجان 
از نظر بصری زیبا نباشند و سبب شده 
مغایر  نمای  و  مصالح  از  سازندگان  تا 
نامناسب با فرهنگ شهر استفاده کنند. 
نمای آلومینیوم، نمای فلزی، استفاده از 
شیشه و سرامیک در نما و موارد مشابه 
باعث شده تا معماران نسبت به آن ها 
واکنش نشان دهند. به مناسبت سوم 
اردیبهشت »روز معمار« گفت وگویی با 
اعظم عباسپور سیرجانی، عضو هیات 
آزاد  دانشگاه  معماری  گروه  علمی 

سیرجان انجام داده ایم.
سیرجانی،  عباسپور  اعظم  مهندس 
گو  گفت  در  معماری  دکتری  دانشجوی 
ها  ساختمان  داشت:  بیان  امید،  نسیم  با 
عناصر  ترین  مشاهده  قابل  و  اصلی ترین 
به  توجه  هستند،  شهرها  دهنده  تشکیل 
حائز  بسیار  فن  اهل  میان  در  مسئله  این 
در  هر ساختمان  قرارگیری  است،  اهمیت 
جایگاه مناسب در الگوي کلي شهر به مانند 
ارتفاع و طراحي نماي ساختمان ها، از مهم 
ترین عواملي هستند که بر ظاهر شهرها اثر 
می گذارد. او ادامه داد: در میان این عوامل، 
نماي ساختمان ها شاید مهم ترین بخش 
که  روست  این  از  باشد؛  شهر  یک  هویت 
کشورهاي مختلف جهان ضوابط و مقرراتي 

براي ساماندهي ساخت وساز هاي شهري 
خود تدوین کرده اند و آن را اجرا می کنند، 
ولي متاسفانه با توجه به ضعف در ضوابط 
ضوابط  کلی گویی  و  نماسازي  مقررات  و 
در طراحی نماها امکان اعمال سلیقه هاي 
ساختمان  نماهای  درشکل گیري  گوناگون 
امروز  نماهاي  در  عمدتا  است.  بوده  فراهم 
شهرهاي ما آنچه دیده می شود تنها تضاد 

است.
معتقد  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
باید اهمیت هسته  این موارد  به  است که 
اصلي شهرهایي مانند سیرجان که اغلب در 
بافت هاي تاریخي و فرسوده قرار می گیرند 
را نیز اضافه کرد که حتي به راحتي نمي 
توان تغییرات یا ضوابط جدید را اعمال کرد 
که نمونه آن را در خیابان امام خمینی )بازار( 
داریم. تصویري کامل از نماي کاربری های 
درکنار سردر  خیابان  این  موجود  وضعیت 
بازار به عنوان یک نماد تاریخي، آشفتگي 
انتظار  که  می دهد  نشان  را  زیادي  بسیار 
می رود نهادهاي مسئول جهت ساماندهي 
اقدامات  شهر  اصلي  خیابان  نماهاي  بدنه 
الزم را انجام دهند. همچنین ذکر این نکته 
نیز ضروري است که شهرداري سیرجان و 
واحد زیباسازي نماي شهري در شهرداري، 

در سنوات اخیر کارهاي نسبتاً خوبي را شروع 
کرده اند ولي هنوز کافي نیست، شاید نیاز 
باشد در راستاي ماندگاري این آثار، اقداماتي 

عمیق تر و کاربردی تر انجام شود.
داراي  شهر  هر  کرد:  اضافه  عباسپور 

ویژگی های خاص خودش است و ساختمان 
ها باید طبق شرایط بومي هر شهر و منطقه 
طراحي شوند که این موضوع در حال حاضر 
به طور کامل رعایت نمی شود. یعني شهرهاي 
ما از یک الگوي خاص تبعیت نمی کنند و 

پوسته های ساختماني از عوامل موثر اقتصادي 
و اجتماعي تاثیر می پذیرند. بحث نماسازی در 
ساختمان و ساخت بدنه شهري بحثي هویتي 
ما،  شهري  نماهاي  در  است،  فرهنگي  و 
معموال به هم ریختگی هایی مشاهده می شود 
که بیشتر ناشي از تقلیدهاي کورکورانه از 
سبک هاي معماري است. پراکندگي شکل 
نماهاي  طراحي  بین  بسیار  تفاوت  و  ها 
ساختمان های همجوار در یک خیابان، نشانگر 
براي  مقررات خاصي  و  عدم وجود ضوابط 

طراحي نما است.
به  توجه  با  معماری  آموخته  دانش  این 
اهمیت نما به عنوان دیوار خارجي که وظایف 
مهمي از جمله کنترل تبادل حرارت، رطوبت، 
تابش خورشید، انتقال صدا و تامین زیبایي 
اقلیمي  مباحث  به  توجه  دارد  عهده  بر  را 
است،  اهمیت  با  بسیار  مصالح  انتخاب  در 
همچنین استفاده های بی رویه و نا به جا از 
مصالح، باعث از بین رفتن و بي ارزش شدن 
آن مصالح می شود که نمونه بارز آن استفاده 
از نماهاي فلزي و آلومینیوم می باشد که به 
هیچ روي با اقلیم و شرایط محیطي ما سازگار 
نیست و به لحاظ اصول علمي اقلیمي مورد 

تایید معماران نیست.
او افزود: در ضمن، اینکه ادعا کنیم باید 

یک بدنه خیابان به صورت یکپارچه رنگ 
آمیزي بشود ادعاي صحیح و علمي نیست، 
بلکه هدف این قبیل کارها باید دستیابي به 
هماهنگي، هارموني و تعادل بصري صحیح 
باشد تا سبب بازخوردهاي مثبت در اذهان 
عمومي شود؛ بدنه شهري زیبا می تواند چشم 
از دیدن  به شهر دهد و مردم  انداز خوبي 
این تناسبات و هارموني لذت ببرند، اما در 
صورتي که هیچ تناسبي با هم نداشته باشند، 
با مخاطب ارتباط برقرار نمی کند، بنابراین 
به  نیاز  بدنه های شهر  زیبایي  و  همخواني 

برنامه ریزی و تفکر دارد.
اعظم عباسپور، دانشجوی دکتری معماری 
در پایان  با بیان اینکه متاسفانه بسیاري از 
ساختمان  بنا،  ساخت  امر  در  سازندگان 
باکیفیت بد طراحي کرده و می سازند که به 
چهره شهر آسیب می زند، گفت: براي رفع 
چنین مشکالتي باید کمیته هایی تخصصي 
تشکیل و کیفیت طراحي و اجرا کنترل شود، 
و اقداماتی مثل؛ ضابطه طراحي شهري باید 
هوشمند باشد و از استانداردهایي برخوردار 
باشد که هر فردي بتواند با هر میزان بضاعت 
و توانمندي آن ها را به کار بندد، افراد مسئول 
در این کمیته ها باید از ضوابط موجود، تفسیر 
درستي ارائه دهند، نه تفسیرهاي سلیقه ای، تا 
آنچه باید تأیید کنند به درستي انجام شود و 
توجه به مسائل اقلیمي در معماري، دقت در 
طراحی و انتخاب مصالح نما؛ عالوه بر این باید 
به مسائل فرهنگي، زیست محیطي، مسائل 
اشتغال و کارآفریني توجه کرد و تا حد امکان 

باید از مصالح بوم آورد)محلي( استفاده شود.

گفت وگو با اعظم عباسپور، عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد به مناسبت »روز معمار«:

تضاد و آشفتگی در نماهای ساختمان

گروه خبر: اولین جلسه رسمی هیات عالی 
سال  در  سیرجان  شهرداري  سرمایه گذاری 
جدید با حضور مهندس بهاءالدینی سرپرست 
شهردار،  نیا  سروش  دکتر  ویژه،  فرمانداری 
مهندس صادقي رئیس شوراي شهر، مهندس 
شهرداري،  واداری  مالي  معاون  حسیني 
مهندس زیدآبادي معاون مالي مجتمع معدني و 
صنعتي گل گهر،  دکتر خضري، سرپرست بانک 
سپه استان و خانم صادقي، دبیر هیات هفته 

گذشته در دفتر شهردار تشکیل جلسه داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداري 
سیرجان، در شروع جلسه شهردار سیرجان با عرض 

همه جانبه  توجه  لزوم  هیات  اعضای  به  خیرمقدم 
شهرداری ها به امر سرمایه گذاری را جهت دستیابی 
بخش  به  امور  واگذاری  و  پایدار  مالی  منابع  به 
را  شهری  جامعه  نیازهای  تأمین  برای  خصوصی 
واقعیتی انکارناپذیر خوانده و گفت: بایستی در این 
راستا از ظرفیت های هر شهر به نحو احسن بهره برد.

 سروش نیا در ادامه با اشاره به اهداف موردنظر 
جهت  بایستی  افزود:  سرمایه گذاری  در  شهرداری 
ترغیب و تشویق سرمایه گذار تمامی زیرساخت های 
اطمینان  با  سرمایه گذار  تا  شود  فراهم  پروژه  یک 
خاطر بیشتری نسبت به سرمایه گذاری اقدام کند. 
موضوع  این  در  که  سیاستی  افزود:  ادامه  در  وی 

برد است که هم   – برد  دنبال شود سیاست  باید 
سرمایه گذار به سود پیش بینی شده در طرح برسد 
و هم شهرداری بتواند ضمن تأمین نیازهای خود 
آید.  نائل  ارزش افزوده  و  پایدار  درآمد  کسب  به 
دکتر سروش نیا ادامه داد: رفع نیازهای نامحدود با 
منابع محدود شهری امکان پذیر نبوده و شهرداری 
بایستی برنامه های بلندمدت و هدف داری را جهت 
سرمایه گذاران  بخصوص  سرمایه گذاران  جذب 
تهیه  گفت:  همچنین  وي  باشند.  داشته  بومی 
بسته های سرمایه گذاری کارشناسی شده و دقیق و 
مناسب بایستی در دستور کار شهرداری قرار گیرد 
به طوری که سرمایه گذار با مشاهده آن تمامی نیازها 

و آورده های خود و طرف شهرداری و نرخ سود و 
برداشت سرمایه را درک کند. 

گفتنی است دیگر اعضا به بیان نکته نظرات و 
پروژه های  تکمیل  بر  و  پرداخته  خود  دیدگاه های 
ناتمام شهرداري خصوصاً تکمیل سالن همایش ها، 
و  شهرداري  جنب  طبقاتي  پارکینگ  ایراني،  باغ 

تأکید  دیگر  طرح  چندین  و  تره بار  میدان  احداث 
پایان  در  همچنین  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  و 
پروژه های پیشنهادی اعضاء بررسی و مقرر شد، برای 
پروژه ها جهت کارشناسی و تهیه طرح های توجیهی 
بعدی  جلسه  در  اجرایی  طرح  و  فنی-اقتصادی 

تصمیم گیری شود.

سروش نیا، شهردار در جلسه رسمی هیات عالی سرمایه گذاری مطرح کرد:

ترغیب و تشویق سرمایه گذاربا تامین  زیرساخت ها
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یادداشت

ویروس ها قدمتی به اندازه تاریخ دارند
روی  از  دایناسورها  اسرارآمیز  و  ناگهانی  شدن  ناپدید 
متعددی  های  تئوری  و  افسانه ها  منشا  همواره  زمین  سیاره 
بوده است. همه ما نظر به معروف برخورد یک سنگ بزرگ 
آسمانی به زمین و عواقب بعدی آن را که تئوری ها می گویند 
منجر به نابودی حیات دایناسورها شده است شنیده ایم اما در 
این میان یک نگاه جدید و تا قدری هم تخیلی وجود دارد که 
تحقیقات درباره آن تازه آغاز شده و امید می رود نتایج این 
انقراض  مرموز  دالیل  کردن  روشن  بر  عالوه  جدید  پژوهش 
مبنی  دالیلی  دریافتن  بشر  به  بتواند  دایناسورها،  ناگهانی 
اجرام منظومه شمسی و همچنین  بر وجود حیات در سایر 
کمک به بهبود زندگی بشر در آینده نیز کمک کند. نظریه 
جدید می گوید که دایناسورها بر اثر یک ویروس آنفوالنزای 

نادر منقرض شدند.
وجود  زمین  روی  حیات  پیدایش  ابتدای  از  ویروس ها 
داشتند و موجودات را آلوده می کردند دانشمندان با خودشان 
فکر کردند چرا ویروس های قوی نتوانسته باشند دایناسورها 
بقایای  به  بتوانند  دانشمندان  اگر  حال  درآورند؟  پای  از  را 
این ویروس های باستانی دست پیدا کنند می توانند با بررسی 
ساختار ژنتیکی آنها و کشف چگونگی تکامل و به روز شدن 
گونه  این  درباره  را  خود  دانش  موجودات خطرناک  ریز  این 

منفور حیات بیشتر کنند.
بعضی ها معتقدند از آنجا که ویروس ها برای تامین انرژی 
به  نیز  خود  سلولی  وساز  ساخت  برای  الزم  مواد  حتی  و 
از حیات به  آنها را گونه ای  میزبانانشان وابسته اند نمی توان 

حساب آورد.
های  مکانیسم  که  هستند  آن  از  کوچکتر  آن ها  واقع  در 
سلولی را به تنهایی برنامه ریزی و هدایت کنند. ویروس چه 
بدن  بر  را  تاثیر خود  در هر صورت  مرده  و چه  باشند  زنده 
میزبان به جای می گذارند و از آنجا که ویروس ها قدمتی به 
تاریخ پیدایش حیات برسیاره زمین دارند حدس زده می شود 
که این دشمنان منفور تاثیر به سزایی بر روند تکاملی زندگی 

در سیاره زمین برجای گذاشته باشند. 
نشان  که  دارند  مستدلی  آمار  شواهد  امروزه  دانشمندان 
می دهد همه گونه های زیستی سیاره زمین حداقل یکبار در 
تاریخ پیدایش خود توسط یک گونه از ویروس ها مورد تهاجم 
همکاران  که  دارد  قطعیت  چنان  امر  این  و  گرفته اند  قرار 
حیات  تکامل  اصحاب  عنوان  با  ویروس ها  از  کایل  پروفسور 

نیز یاد می کنند.

 نسیـم امیدسالمت4

آلرژیک  سرفه های  فرد:  حیدری  سجاد 
واکنش  بهار شروع می شود. یک  در فصل 
معموالً  گرده هاست  به  نسبت  آلرژیک 
گیاهی  گرده ی  که  می کند  بروز  زمانی 
گلو  و  چشم ها  بینی،  دهان،  با  تماس  در 
عالئم  سری  یک  باعث  و  می گیرد  قرار 
گلو  سوزش  و  نفس  تنگی  سرفه،  قبیل  از 
شیوع  کرونا  بیماری  که  اکنون  می شود. 
با دکتر زهرا  افراد،  برای رفع نگرانی  دارد 
خصوص  این  در  عفونی  متخصص  ابناء، 

گفت وگویی انجام داده ایم.
وی در خصوص اینکه چه عواملی باعث بروز 
چه  عالمت  سرفه ها  و  می شوند  افراد  در  سرفه 
بیماری هایی هست، گفت: سرفه یک مکانیسم 
دفاعی مفید بدن است که محیط ریه و راه های 
هوایی را از عوامل آسیب رسان مختلف مصون 
نگه می دارد. اما در مواقعی که سرفه ها شدید و 
را  افراد  زندگی  می تواند  باشد  زیاد  آن  دفعات 
سرفه  بروز  باعث  متعددی  عوامل  کند.  مختل 
غیرعفونی  عوامل  جمله  از  می شود  انسان  در 
گوارشی،   اختالالت  فصلی،  آلرژی های  می توان 
برخی  عوارض  همچنین  و  ریفالکس  مثل 
عوامل  جمله  از  و  برد  نام  را  مصرفی  داروهای 
آنفوالنزا،  سرماخوردگی ها،  می توان  عفونی 
از  ناشی  عفونت  به  همچنین  و  سینوزیت ها 

ویروس کرونا اشاره کرد.
این متخصص عفونی با اشاره به اینکه معموال 
دوره کمون )نهفتگی( در بیماری کرونا بین ۱ 
اما  است  ویروس  با  مواجهه  از  پس  روز   ۱4 تا 
از  پس  روز   4  -5 طی  عالئم  بروز  موارد  غالبا 
قرنطینه  رعایت  کرد  بیان  می دهد  رخ  مواجهه 

می شود،  توصیه  بهبودی  از  پس  هفته  دو  تا 
سرما  در   : گفت  عالئم  توضیح  در  ادامه  در 
گلو،  خارش  شروع  در  معموال  خوردگی ها 
و  آنها سرفه  دنبال  به  و  بینی، عطسه  آبریزش 
گلودرد خفیف ایجاد می شود که عالئم معموال 
طی چند روز برطرف می شود. در بیماران مبتال 
 4۱ تا  حتی  باال  های  تب  معموال  آنفوالنزا  به 
آن  دنبال  به  و  لرز  شدید،  درد  بدن  درجه، 
بیماران  در  اما  دارد،  وجود  خشک  سرفه های 
مبتال به کووید ۱۹ معموال در شروع تب ممکن 
سرفه  و  باشد  نداشته  وجود  یا  و  داشته  وجود 
های خشک، احساس ناراحتی در قفسه سینه، 
بی اشتهایی  و  بی حالی  و  نفس، خستگی  تنگی 
این  در  سرفه  مورد  در  همچنین  دارد.  وجود 
و  وجود سرفه های خشک  کرد:  عنوان  بیماران 
آزاردهنده را در بین بیماران مبتال به کووید ۱۹  
اهمیت  آنچه  و  نمی دانیم  خطر  عالمت  صرفا 
دارد  تنگی نفس در افراد است. در واقع سرفه 
ها به دلیل التهاباتی که در راه های هوایی ایجاد 
چند  تا  است   ممکن  بهبودی  از  بعد  می شود 

هفته باقی بمانند. 
به گفته این پزشک متخصص پرهیز از عوامل 
از جمله دمنوش  مایعات گرم  آلرژی زا، مصرف 
کنترل  در  حدودی  تا  می تواند  گیاهی  های 
بیشتر در  البته  باشد که  سرفه ها کمک کننده 

مراحل اولیه و شروع عالئم سرفه موثر است.
کرونا  بیماری  در  ابناء در خصوص تب  دکتر 
چند درجه است و تب سنجی پیشانی، زیر بغل 
و  مطمئن تر  یک  کدام  دهانی  تب سنج های  یا 
به  مبتال  بیماران  در  کرد:  بیان  است،  دقیق تر 
کووید ۱۹ ممکن است در مراحل اولیه عفونت 
بدون تب باشد تب باال عموما شایع نیست، لرز، 
از دست دادن حس بویایی و چشایی در ابتدای 
بیماری و خصوصا خستگی مفرط شایع و تب 
معرض  در  های  گروه  در  به  ویژه   37.۸ باالی 

از تب  قطعا  دارد.  باالیی  اهمیت  بیماری  خطر 
آلودگی  انتشار  خطر  علت  دهانی  های  سنج 

نباید استفاده کرد .
داشت:  بیان  ادامه  در  عفونی  متخصص  این 
درمانی  مراکز  به  تنفسی  عالئم  که  افرادی  در 
نفس  تنگی  وجود  در صورت  مراجعه می کنند 
با  دقیقه  در  بار   30 از  بیش  تنفس  تعداد  با 
اکسیژن خون زیر ۹3 درصد توصیه به مراجعه 
ریه  اسکن  انجام  جهت  تخصصی  مراکز  به 
و  باشد  دار  تب  بیمار  که  صورتی  در  می شود. 

انجام  باشد  خطر  معرض  در  گروه های  جزو 
توصیه  ریه  اسکن  تی  سی  یا  ساده  گرافی 
می شود که البته سی تی اسکن ریه ارجح است. 
گفت:  نیز  ماسک  از  استفاده  مورد  در  وی 
استفاده از ماسک برای افرادی که دچار عالئم 
انتقال  میزان  کاهش  برای  شده اند  تنفسی 
افرادی  می شود.  توصیه  سایرین  به  بیماری 
به  نیازی  ندارند  سرفه  مثل  تنفسی  عالئم  که 
پوشیدن ماسک ندارند استفاده از ماسک برای 
افرادی که عالئم بیماری کووید ۱۹ را دارند و 
همچنین برای سایر مواردی که عالئمی از تب 
افراد  سایر  برای  می شود  توصیه  دارند  سرفه  و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، رعایت بهداشت 
دست و پرهیز از دست زدن به صورت، دهان و 
بینی از اقدامات موثر در زمینه پیشگیری است.

دکتر زهرا ابناء در پایان اضافه کرد: در زمینه 
وجود  کافی  اطالعات  ها  ماسک  ضدعفونی 
حفاظتی  نقش  رفتن  بین  از  احتمال  و  ندارد 
کردن  ضدعفونی  یا  و  شستشو  حین  ماسک ها 
آن ها وجود دارد و در این زمینه توصیه می شود 
شود.  مراجعه  سازنده  شرکت  دستورالعمل  به 
وی در خصوص شستشوی دست ها نیز افزود: 
جای  به  می توانند  هستند  خانه  در  که  افرادی 
از  دست،  کننده ی  ضدعفونی  مواد  از  استفاده 

آب و صابون استفاده کنند.

گفتگو با دکتر زهرا ابناء، متخصص عفونی پیرامون تفاوت عالئم کرونا با آلرژی فصلی :

سرفه های آلرژیک با خارش گلو شروع می شوند

سازمان  عامل  مدیر  خبر:  گروه 
باز آفریني شهري شهرداري  عمران و 
آماده  و  معبر   ۳ آسفالت  از  سیرجان 

سازی۸ معبر دیگر خبر داد.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
در  باستاني  ابراهیم  مهندس  شهرداري، 
شاهد  اینکه  با  کرد:  اظهار  خصوص  این 
ولی  کرونا هستیم  ویروس  گسترش شیوع 
با  سیرجان  شهرداری  عمرانی  خدمات 
لحاظ اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی برای 
کارگران و عوامل بدون هیچ وقفه ای انجام 

می شود.

بسیج  کوچه  داد:  خبر  همچنین  وی 
عملیات   ۱ و   ۸ سپیدار  هاي  کوچه  و   3
آسفالت شان به پایان رسیده و شایان ذکر 
فرسوده  آسفالت  برداشت  عملیات  است 
خیابان  جدید  آسفالت  و  سازی  زیر  جهت 
امام  خیابان   ۹ شماره  کوچه  فیاض بخش، 
سازی  آماده  همچنین  و  )ع(  باقر  محمد 
انجام  جهت  نواب  خیابان   ۲ شماره  کوچه 
شهرک  بلوار  ریزی  مخلوط  و  اسفالت 
صدف، معابر فرعی آن و ضمنا گفتي است 
پروژه های آسفالت ریزی و لکه گیری معابر  
شیوع  به  اشاره  با  وی  می یابد.  تداوم  شهر 

ویروس کرونا نیز اظهار کرد: تمهیدات الزم 
گرفته  نظر  در  ریزی  آسفالت  عوامل  برای 

ماسک،  به  مجهز  کارگران  و  است  شده 
دستکش و مواد ضدعفونی می شوند.

این که  به  توجه  با  داد:  ادامه  باستانی 
رسان  خدمات  ارگانی  سیرجان  شهرداری 
است، به همین دلیل تعطیل شدنی نیست 
و عوامل شهرداری سیرجان برای آبادی و 

توسعه بیشتر شهر تالش می کنند.

ابراهیم باستانی، مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی شهري شهرداري:

 آسفالت ریزی  و لکه گیری معابر شهر تداوم می یابد
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این ستاد در بحث طوفان و بارندگی های 
رفع  شکسته،  درختان  آوری  جمع  اخیر، 
آبگرفتگی های ایجاد شده و سایر بحران 
های شهری جهت احتیاط و خدمات ایمنی 
انجام داده  را  اقدامات مناسبی  شهروندان 

است.
اطالع رسانی: رئیس ستاد پیشگیری و مدیریت 
بحران شهرداری سیرجان گفت: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا در کشور به دستور شهردار محترم 
شهرداری  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  ستاد 
سیرجان تشکیل و با توجه به ضرورت مقابله با 
این  کار  دستور  در  الزم  اقدامات  کرونا  ویروس 

ستاد قرار گرفت.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری، آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی با اشاره 
به فعالیت های این ستاد گفت: با همکاری کلیه 
سازمان ها و واحدهای شهرداری و گروه های مردم 
نهاد تاکنون نزدیک به 40 روز درگیر اقداماتی از 

قبیل گندزدایی و ضدعفونی شهر  بوده ایم .
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری افزود: از ابتدای شروع به فعالیت این 
ستاد تاکنون بالغ بر   دو میلیون و پانصد هزار لیتر 
محلول ضدعفونی کننده در اختیار سازمانها، گروه 
ها و دستگاه های فعال در زمینه محلول پاشی 
قرار گرفته و بر اساس آمار ثبت شده بالغ بر۶00  
سرویس محلول پاشی در نقاط مختلف شهر انجام 
شده که از این بین بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 
دفاتر خدمات   ، بازار   ، بار  تره  میدان   ، درمانی 
مسافربری شهری و بین شهری و کلیه جایگاه 
خیابان های  و  بلوارها  کمربندی،  سوخت،  های 
احتمال  که  آلوده ای  نقاط  همچنین  و  اصلی 
آلودگی بیشتری نسبت به سایر اماکن داشته اند 
و نقاط و محالتی را که از طریق دانشکده علوم 
پزشکی آلوده اعالم شده اند به صورت یک نوبت در 

هر روز ضدعفونی شده اند. 
بحران  مدیریت  و  پیشگیری  ستاد  رئیس 
و  آمار  بررسی  به  اشاره  با  سیرجان  شهرداری 
اطالعات ثبت شده گفت: در مدت زمان مذکور 
بالغ بر ۱0000 نفرساعت در زمینه محلول پاشی 
صورت  فعالیت  ستاد  این  توسط  ضدعفونی  و 

پذیرفته است. 
داد  ادامه  فیروزآبادی  مهدی  سوم  آتشپاد 
:ضدعفونی جایگاه های CNG و در اختیار دادن 
محلول و تجهیزات بهداشتی به اپراتورها ، خرید 

محلول پاش و در اختیار کارخانه آسفالت و کلیه 
مسیر  کردن  مسدود   ، شهرداری  سازمان های 
 ، شاهد  بلوار  سمت  از  شورا  میدان  راست گرد 
 آماده سازی محل استقرار کمپ نیروی انتظامی 
جهت کنترل ورودی و خروجی های شهر )شامل 
مخلوط ریز تسطیح و رگالژ (،  مسدود نمودن 
کلیه مسیرهای فرعی و غیرضروری شامل کلیه 
ورودی های فرعی ، بلوار والیت ، بلوار حرم تا 
حرم، مسیر ورودی جاده شیراز و بلوار آیت اهلل 
و  اسالمی  میدان شورای   ، رفسنجانی  هاشمی 
میدان نیروی دریایی ، محلول پاشی کلیه ورودی 
های شهر بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
تا میدان امام علی )ع( و بلوار خلیج فارس، ورودی 
شیراز تا پل دفاع مقدس ، ورودی تهران تا مسیر 
خروجی از شهر و سرویس های بهداشتی سطح 
شهر ،  راه اندازی وب سایت ستاد پیشگیری و 
bohran. مدیریت بحران شهرداری به آدرس

sirjan.ir   و اطالع رسانی محتوای آموزشی 
های  و شبکه  مجازی  فضای  از طریق  اخبار  و 

بیلبوردهای   ۲0 حدود  اختصاص  اجتماعی، 
محتوای  و پخش  و طراحی  ، 30 فک  شهری 
آموزشی، کلیپ ها جهت اطالع شهروندان محترم 
، همکاری ویژه با دانشکده علوم پزشکی و ستاد 
کرونا شهرستان،  ساخت غسالخانه در بهشت رضا 
مکانیکی  بیل  تامین   ، عمرانی  معاونت  توسط 
  ، نیاز  مورد  تجهیزات  سایر  و  قبر  حفر  جهت 
آتش نشانی  های  سازمان  روزی  شبانه   خدمات 
و آرامستان شهرداری ،   ممنوعیت وجلوگیری 
از اسکان مسافرین در پارک ها و مناطقی که 
سابقه اسکان مسافر در سال های گذشته ، نصب 
تابلوهای توقف ممنوع در سرتاسر کمربندی شاهد 
و بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،  ضدعفونی 
ناوگان حمل و نقل عمومی و ایستگاه های تاکسی 
و اتوبوس،   پخش ماسک و مواد ضدعفونی به 
از جمله  نقل  و  ناوگان حمل  پرسنل،  تعطیلی 

اقدامات این ستاد در طی مدت فعالیت نام برد.
  فیروزآبادی در ادامه اضافه کرد: مسدود نمودن 
بهشت زهرا و بهشت رضا در روزهای اعالم شده از 

جمله پنجشنبه آخر سال و شنبه سال ، محدود 
گندزدایی  ها،  آرامستان  در  مراسمات  کردن 
غسالخانه بصورت روزانه، محلول پاشی برخی از 
ادارات شلوغ و مجتمع های مسکونی دارای تراکم 
جمعیتی باال ، محلول پاشی و ضد عفونی کردن 
مساکن مهر و کلیه مساکن دارای تجمع باال انجام 
خدمات سازمان آتش نشانی به تعداد 30 مورد 
در جهت بارندگی شدید در روزهای بارندگی و 
رفع آبگرفتگی ، انجام خدمات سازمان عمران و 

مسدود نمودن مسیرها جهت رفع آبگرفتگی  و 
با همکاری شهرداری های مناطق در جهت رفع 
و محلول  به صورت کلی گندزدایی  آبگرفتگی  
پاشی در سطح شهر سیرجان همه روزه فعال می 

باشد.
بحران  مدیریت  و  پیشگیری  ستاد  رئیس 
شهرداری سیرجان بیان کرد : در بحث سالمت 
شهروندان ، نگاه ویژه ای به کشتارگاه دام داشته ایم 
که با اقدامات سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
ضد عفونی تمامی خودروهای حمل دام زنده قبل 
از ورود به مجموعه کشتارگاه ، استفاده از کلر و 
فرمالین جهت ضدعفونی خودروهای ورودی از 
چاله ضدعفونی، اقدام به عدم ورود افراد متفرقه 
به مجموعه، ضدعفونی روزانه کامیون های حمل 
مواد شوینده،  و  با آب گرم  و شستشو  گوشت 
ضدعفونی روزانه تمامی سکوهای ورودی سالن 
کشتارگاه، ضدعفونی ورودی دام زنده به صورت 
روزانه ، تمدید و اصالح تمامی کارت های صحت 
سالمت پرسنل مشغول بکار  و تجهیز تمامی 

پرسنل به لباس کار مناسب از قبیل دستکش ، 
ماسک،روپوش و کاله یکبار مصرف ، ضدعفونی 
تمامی ابزار کار، شستشوی روزانه تمامی سالن 
از  استفاده  با  خروجی  های  کانال  و  کشتارگاه 
مواد شوینده و با توجه به بحث تامین گوشت از 
کشتارگاه که یک محصول و کاالی اساسی بشمار 
می رود  و با سالمت مستقیم شهروندان در ارتباط 
است بصورت ویژه توسط سازمان مشاغل شهری 
نظارت مستقیم داشته ایم و دستورالعمل های 
مربوطه با دقت و جدیت مورد توجه قرار گرفته 

است.
و  این ستاد در بحث طوفان  داد:   ادامه   وی 
بارندگی های اخیر ، جمع آوری درختان شکسته،  
رفع آبگرفتگی های ایجاد شده و سایر بحران های 
شهری جهت احتیاط و خدمات ایمنی شهروندان 

اقدامات مناسبی را انجام داده است .
فیروزآبادی خاطر نشان کرد :  از ابتدای طرح 
ضدعفونی شهر سیرجان تعدادی از فعالین مردمی 
با این ستاد همکاری داشته که ضمن تقدیر و 
تشکر از آن ها به عرض می رسانم تعدادی نیز تحت 
اسامی و عناوین  مختلف بدنبال ایجاد نام بودند 
که بدینوسیله اعالم می کنم تمامی گروه هایی که 
تحت نظارت این ستاد فعالیت داشته اند کدگذاری 
شده و این ستاد با توجه به کمبود امکانات لوازم 
مصرفی و اقالم بهداشتی آن ها را در حد امکان 
تامین کرده و همچنین برخی ستادهای مردمی 
نیز خودشان همه لوازم و حتی وایتکس را داشتند 
و بدنبال نام نیز نبودند و راضی نشدند که اسمی 
از آن ها برده شود ولی الزم میدانم جهت روشن 
شدن اذهان عمومی عرض کنم کلیه لوازم مصرفی 
گروه ها از طریق این ستاد تامین گردیده  و  پس 
از گذشت ۲0 روز از سال جدید بحث گندزدایی 
آتش نشانی  سازمان  توسط  شهر  ضدعفونی  و 

شهرداری صورت گرفته است. 
وی در آخر گفت : از مردم عزیز، حمایت های 
شهردار ساعی و اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر سیرجان ، اعضای محترم ستاد پیشگیری 
و مدیریت بحران شهرداری ، ارگان های دولتی 
و همه عزیزانی که این ستاد را کمک می کنند 
و زحمت می کشند تشکر و قدردانی می کنم و 
تاکید می کنم برای شکست کرونا همکاری همه 
می طلبد  را  مسئوالن  همه  و  شهروندان  جانبه 
تا این وضعیت بحرانی را با موفقیت پشت سر 

بگذاریم.

مهدی فیروزآبادی، رئیس ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری سیرجان:

40 روز گندزدایی و ضدعفونی شهر  
از همکاری شهروندان تشکر می کنم

فعالیت  به  شروع  ابتدای  از 
دو  بالغ بر  تاکنون  ستاد  این 
لیتر  هزار   پانصد  و  میلیون 
در  ضدعفونی کننده  محلول 
و  سازمان ها،گروه ها  اختیار 
زمینه  در  فعال  دستگاه های 
شهرستان  در  پاشی  محلول 

قرار گرفته است.



قاضی نیک ورز، دادستان خبر داد:
کشف سه قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز 

توسط  غیرمجاز،  شکاری  سالح  قبضه  سه  حوادث:  گروه 
ماموران پلیس امنیت عمومی  هفته گذشته در سیرجان کشف 

و ضبط شد.
محسن نیک ورز، دادستان شهرستان با اعالم این خبر افزود: بنا به 
اطالعات دریافتی  در طرح ارتقاء امنیت عمومی ماموران پلیس اطالعات 
شهرستان در سطح شهر موفق به کشف سه اسلحه شکاری شدند. وی 
در ادامه افزود: در این رابطه پنج نفر دستگیر شدند. نیک ورز اضافه کرد: 
پرونده هم اکنون در دستگاه قضا در حال رسیدگی است. وی ادامه داد: 
دستگاه قضا و نیروی انتظامی در مقابله با خرید و فروش سالح، دارندگان 

سالح های غیر مجاز و ... برخورد جدی دارد.

کشف ۳۰۵ لیتر مشروبات الکلی 
گروه حوادث:کارگاه بزرگ تولید مشروبات الکلی دست ساز 
گذشته  هفته  در  شهرستان  انتظامی  نیروی  ماموران  توسط 

شناسایی و منهدم شد.
  محسن نیک ورز دادستان با اعالم این خبر گفت: در پی اطالع 
از وجود این کارگاه در یک منزل مسکونی محل توسط مأموران زیر 
نظر گرفته شده و در عملیات 305 لیتر مشروب دست ساز از منزل 
مسکونی در نجف شهر کشف شد. وی در ادامه افزود: یک نفر در این 

رابطه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیربط شدند.

راه اندازی اپلیکیشن تلفن همراه آموزش 
همگانی پلیس

گروه خبر: مدیرکل آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا از 
راه اندازی اپلیکیشن تلفن همراه آموزش همگانی پلیس خبر 
داد و گفت: پاسخگویی به نیازهای آموزشی هموطنان در حوزه 
مسائل اجتماعی پلیس؛ از اصلی ترین دالیل راه اندازی اپلیکیشن 

تلفن همراه آموزش همگانی پلیس است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، احمد کاهه ضمن معرفی اپلیکیشن 
تلفن همراه آموزش همگانی پلیس، اظهار داشت: نیروی انتظامی در 
اجرای وظایف ذاتی خود که همانا تامین امنیت است، همپای اقدامات 
سلبی مثل دستگیری و بازداشت مجرمان و تشکیل پرونده و غیره که 
بر طبق قوانین صورت می گیرد، اقدامات پیشگیرانه را در راستای کاهش 

جرایم و آسیب های اجتماعی در دستور کار خود دارد.
 وی افزود: در این رویکرد که توسط معاونت اجتماعی ناجا طراحی 
و برنامه ریزی می شود، همسو با سازمان های پیشگیری محور، اساس 
فعالیت های خود را برتوسعه ی امنیت و تالش به منظور کاهش جرایم 
و آسیب های اجتماعی از مسیر فعالیت های آموزشی و پیشگیرانه در دو 

حوزه ی آموزش های حضوری و غیرحضوری بنا نهاده است.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

گروه سالمت: برای این که در روزهای ماه 
رمضان دچار مشکالتی نشویم و از طرفی 
هم با وجود بیماری کرونا که امسال مهمان 
افرادی سیستم  به  که  ناخوانده ای هست 
ایمنی آن ها ضعیف باشد آسیب می رساند 
باید هم در طول روزه داری نکاتی را رعایت 
کنید. در این ماه ضرورت دارد که روزه داران 
با  اصول تغذیه مناسب آشنا شده تا از بروز 
بیماری  جلوگیری کنند. در این رابطه با بتول 

فرهبد، کارشناس ارشد 
تغذیه و مدرس دانشگاه 
گفت وگو انجام داده ایم. 

به  اینکه  بیان  با  وی 
و  کرونا  بیماری  وجود 
سیستم  تقویت  اهمیت 
ایمنی بدن بیان کرد: برای 
تقویت سیستم ایمنی بدن 
به منظور عملکرد صحیح 
مواد  از  دسته  چند  به 
مغذی نیاز دارد که  شامل 

پروتئین، انواع ویتامین، به همراه مواد معدنی مانند 
روی )زینک( و آهن می شوند و بنابراین دریافت 
برای  فوق  مغذی  مواد  حاوی  غذاهای  روزانه 
تقویت سیستم ایمنی بدن امری الزم و ضروری 
است و شهروندان در وعده های غذایی خود باید 
افزایش  ترکیبات  حاوی  غذایی  مواد  جمله  از 
دهنده سیستم ایمنی مثل؛ انواع سبزیجات تازه 

متنوع،  رنگ های  با  و 
شیر و لبنیات کم چرب 
آجیل ها  همچنین  و 
را  بادام  مغز  بخصوص 

داشته باشند.
بتول فرهبد به تغذیه 
در ماه رمضان اشاره کرد 
و افزود: افراد به اشتباه تصور می کنند که چون 
با روزه داری قند خونشان افت کرده هنگام افطار 
باید از خوراکی های شیرین مثل زولبیا استفاده 
کنند. البته افت قند خون وجود دارد، اما اشتباه 

در نوع قند مصرفی است.
او ادامه داد: بهترین وجه شروع افطار، با آب 
ولرم است. آب ولرم، اخالطی را که در طول روز 

در معده جمع شده اند را می شوید و شستشوی 
ابتدایی معده و مجاری گوارشی از دهان تا معده 
انجام می شود و افطار را با مایعات گرم مانند چای 
همراه  به  گرم  شیر  یا  و  آب جوش  رنگ،  کم 
خرما یا کشمش، عسل و به طور کلی با یک 
قند طبیعی آغاز کنید تا افت قند خون جبران 
شود.گرم مزاجانی که دچار ریزش صفرا به معده 
هستند )مثال احساس سوزش یا درد گزنده ای 
بدبوست،  خیلی  دهانشان  دارند،  معده  سر 
تحریک پذیر و عصبی شده اند(، شربت سکنجبین 
ولرم در شروع کار بسیار مفید است تا معده را از 

صفرا بشوید. 
همچنین به دلیل حرارت باالی معده در اثر 
گرسنگی زیاد، وارد کردن آب یخ و سرد در ابتدا 
باعث تغییر ناگهانی حرارت معده و قبض یکباره 
معده و سردی شدید معده و ضعف معده می شود، 
همچنین مصرف آب خیلی گرم و جوش هم 

می تواند موجب افزایش حرارت معده شود.
این کارشناس تغذیه  با بیان اینکه در افطار 
باید مقدار غذا را تدریجا اضافه کنیم و از رقیق 
شروع کرده و به غلیظ برسیم همچنین باید غذا 
را به خوبی و به آهستگی بجویم، گفت: سرعت 
غذا خوردن را نیز در هنگام افطار بایستی کنترل 
کرد پیشنهاد می شود ۱5-۲0 دقیقه را برای افطار 
بایستی اختصاص داد تا در طی این مدت تنظیم 

احساس سیری توسط مغز صورت پذیرد.
فرهبد همچنین به وعده سحری اشاره کرد 

روی  تاثیر  خیال  به  سحری  حذف  گفت:  و 
باعث  که  چرا  نیست  درستی  الغرشدن،کار 
سوخت ناقص چربی ها و تولیدکتون ها و ایجاد 
سردرد می شود و سحری باید شامل یک وعده 
غذای کامل، سبک و سرخ نشده باشد حتماً میوه 
در برنامه غذایی سحر گنجانده شود. یک لیوان 
شیر یا یک لیوان ماست نیز باید در وعده سحری 
گنجانده شود و بهتر است از خرما، کشمش و 
کربوهیدرات های پیچیده مثل نان سبوس دار 
و برنج و همچنین حبوبات استفاده کنید که 
به دلیل اینکه قند موجود در آن ها به تدریج در 
بدن مي سوزد، انرژي روزانه شما را کامال برآورده 
مي کند و در بین روز دچار رخوت، بي حالي و 

سردرد نمي شوید.
 به گفته این کارشناس تغذیه وعده سحري 
قرار نیست شما را تا افطار سیر نگه دارد چون در 
این صورت روزه گرفتن بي معني است. آنچه که 
مهم است استفاده از مواد غذایي و رژیم مطلوبي 
است که در فعالیت هاي روزانه بدن خللي ایجاد 

نشود.
 بتول فرهبد با اشاره به اینکه در وعده سحر 
حتماً از غذاهای گرم و تازه، کم چرب، کم نمک 
، کم روغن مصرف شود، بیان داشت: برای صرف 
غذا در هنگام سحـر به اندازه کافـی وقت بگـذارید 
از تند خوردن و پرخوری پرهیز شود و بالفاصـله 
بعد از صرف غذا نخوابیـد و برای بهبـود عملکـرد 

دستگاه گوارش، چند دقیقه پیاده روی کنید .

گفتگو با بتول فرهبد،کارشناس ارشد تغذیه درباره نحوه تغذیه در ماه رمضان:

تقویت سیستم ایمنی در شیوع کرونا فرهاد افصحی،
معاون خدمات شهری شهرداری عنوان کرد:
تولید زباله های خانگی افزایش یافته است

گروه خبر: معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان 
از افزایش میزان تولید زباله های خانگی در فروردین ماه 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
مالحظه  قابل  افزایش  به  اشاره  با  افصحی  فرهاد  مهندس 
تولید پسماندهای شهری، جداسازی پسماندهای قابل بازیافت 
را امری ضروری برشمرد و افزود: روند جمع آوری زباله یکی 
است که  معاونت خدمات شهری  اقدامات حوزه  از مهمترین 
توسط سازمان مدیریت پسماند طبق روال معمول انجام می 
های  زباله  جداسازی  به  نسبت  باید  نیز  همشهریان  و  شود 
خشک، تر، شیشه ها و مواد قابل بازیافت دقت بیشتری داشته 
باشند؛ ضمن اینکه با توجه به استفاده و تولید پسماند کاغذ 
ها  مکان  این  در  کاغذ  جداسازی  مخازن  تعبیه  ادارات،  در 
زباله و  از  نهادینه کردن فرهنگ جداسازی کاغذ  در راستای 
از  زباله های کاغذی نقش موثری در جلوگیری  این  بازیافت 
قطع درختان و حفظ منابع طبیعی دارد و ضروری است که 
آغاز شود. وی  ادارات  از  از مبدا  زباله  فرهنگ سازی تفکیک 
افزود: روند حضور مردم در منزل به منظور جلوگیری از شیوع 
کرونا و قرنطینه خانگی سبب شده تا تولید زباله خانگی به طور 

روزانه بالغ بر ۱۲0 تن افزایش پیدا کند.
ادامه  در  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  رضایی،  علی 
تعیین  پیش  از  برنامه  اساس  بر  زباله  آوری  کرد: جمع  بیان 
شده در تمام سطح شهر با استفاده از 3۶ کامیون حمل زباله 
از ساعت ۹ شب تا ۸ صبح انجام می شود و شهروندان ضمن 
رعایت اصول بهداشتی در خصوص نحوه نگهداری زباله، به جز 
ساعات اعالم شده از قرار دادن زباله خارج از محل تعبیه شده 

خودداری کنند.
های  نخاله  حمل  و  جمع آوری  روند  افزود:  ادامه  در  وی 
سازمان  به  شهروندان  مراجعه  با  شهر  سطح  از  ساختمانی 
مدیریت پسماند و پرداخت هزینه انجام می شود که در این 
رابطه از ابتدای سالجاری بیش از ۱50 تن نخاله ساختمانی از 

سطح شهر جمع آوری شده است.

خبــر
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سـرعت غـذا خـوردن را نیـز 
بایسـتی  افطـار  هنـگام  در 
کنترل کرد. پیشـنهاد می شود 
15-20 دقیقـه را بـرای افطـار 
اختصـاص داد تـا در طـی این 
مدت تنظیم احسـاس سـیری 
توسـط مغـز صـورت پذیرد.

گروه خبر: فرمانده انتظامی سیرجان از آغاز 
به کار مراکز تعویض پالک شهرستان به صورت 

زوج و فرد خبر داد. 
محمد رضا ایران نژاد در تشریح این خبر 
اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با 
کرونا و برابر اعالم پلیس راهور ناجا، به منظور 
پیشگیری از شیوع و گسترش بیماری کرونا، 
ارائه خدمات در  ماه،  اردیبهشت  از شنبه ۶ 
مرکز تعویض پالک شهرستان سیرجان آغاز 
و خدمات خودرویی بر اساس رقم آخر شماره 
پالک خودرو به صورت زوج و فرد انجام خواهد 
شد. این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مالکان 
خودروهایی که رقم سمت راست پالک آن 
ها زوج است در روزهای زوج و آن دسته از 

خودروهای که شماره آخر سمت راست آن ها 
دریافت  جهت  فرد  روزهای  در  است  فرد 

خدمات مراجعه کنند.
سرهنگ ایران نژاد تاکید کرد: با توجه به 
در  خودروها  پذیرش  از  موضوع  حساسیت 
خارج از برنامه زمان بندی اعالم شده جلوگیری 
به عمل خواهد آمد. فرمانده انتظامی شهرستان 
سیرجان در پایان بیان داشت : افرادي که عجله 
و ضرورتي براي تعویض پالک خودرو ندارند 
مي توانند در هفته هاي بعد از بازگشایي به 

مراکز تعویض پالک مراجعه نمایند.
۲-کلیه مراجعه کنندگان موظفند از وسایل 

حفاظت شخصي نظیر ماسک و دستکش در 
زمان مراجعه به مراکز تعویض پالک و دفاتر 

خدمات خودرویي استفاده نمایند.
3- براي جلوگیري از تجمع افراد در مقابل 
عرف و در راستاي اجراي طرح فاصله گذاري، 
فضاي مقابل باجه ها با استفاده از خط کشي و 
با فاصله یک متري جداسازي شده است لذا 
متقاضیان ملزم به رعایت فاصله یک متري از 

یگدیگر مي باشند.
4- صرفا خریدار و فروشنده مجازند وارد 
مراکز تعویض پالک و دفاتر خدمات خودرویي 

گردند.

زمان  در  موظفند  کنندگان  مراجعه   -5
مراجعه به مراکز تعویض پالک و یا به دفاتر 
خدمات خودرویي نوشت افزار مورد نیاز خود را 

به همراه داشته باشند)مانند خودکار(.
۶-مراجعه کنندگاني که مهلت اعتبار وکالت 
باید  است  اتمام رسیده  به  ها  آن  نامه هاي 
نسبت به تمدید اعتبار وکالت نامه ها اقدام 

نماید.
7-مراجعه کنندگان در هنگام استفاده از 
دستگاه خودپرداز یا Pos بایستي از تماس 
از  و  نموده  اجتناب  ها  دکمه  با  مستقیم 
دستکش و یا دستمال کاغذي استفاده نمایند.

۸-نشستن در صندلي هاي انتظار با رعایت 
فاصله هاي مشخص.

تعویض پالک بر اساس رقم آخر شماره پالک خودروها  

آگهی فقدان سند مالکیت: آقای احمد دبیری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 14 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 654 فرعی از 
939  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای احمد دبیری ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن 

مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 6/ 2 /1399 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: آقای حمیدرضا شهبا وکیل آقای اکبرشهبا با ارائه دو برگ 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 86 نجف شهرسیرجان مدعی است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 225 فرعی از 4611  اصلی واقع در بخش 
36 کرمان بنام آقای اکبر شهبا ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 

عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:
6/ 2 /1399 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



  ترافیک خیابان ابن سینا و خیابان ۱7 شهریور از سه راهی ۱7 شهریور به 
بعد بسیار زیاد است. کدام مسئول وسط این دو خیابان را جدول گذاشته و 
مشکالتی برای مردم ایجاد کرده است؟ از کجا مدرک گرفته است؟ عباسی

  در کفه مور روستای چاه مرد بیماری تب مالت بسیار زیاد است. به مرکز 
بهداشت هم گفته ایم ولی اقدامی تا کنون انجام ندادند.اکثر افراد تب مالت 

گرفته اند.۶4۸4
  سالم، مسئوالن این شهر فکری برای ثبات قیمت اجاره امالک کنند. یک 
خانه معمولی در منطقه پایین شهر زیر یک میلیون تومان اجاره پیدا نمی 

شود. از کجا بیاوریم؟ 75۹7
  متأسفانه پارک زیبا و قدیمی ۱7 شهریور در حال خراب شدن است. از 

شهردار محترم تقاضا دارم نمازخانه
همیشه قفل این پارک را بازگشایی نمایند. از وقتی که اینجا پاتوق انجمن 
الکلی های گمنام شده به روی نمازگزاران و مسافرین عبوری بسته شده 

است.4۱7۹
  سالم، از اهالی شهرک صدف هستیم کوچه ها و خیابان های این شهرک 

نه اسم دارن نه شماره خواهشا فکری کنید. ۹۸۲3
  سالم مسئولین بهداشت فکری به حال منازل نزدیک غسالخانه بهشت 

زهرای دهیادگار بکنند بعد از بیست سال
دوباره بازگشایی شده نزدیک مدرسه است و دفن زباله حاصل از غسل اموات 
درست انجام نمی شود با شیوع بیماری کرونا نظارت بیشتری انجام شود. 

۲۸3۶
 توبه

بدان که بداند که آن نور خدایی، که در عالم مستی زند بر عالم مستان
ندانم که ندانی که آن نور خدایی، چنان دوست بدارد که آن رندان مستان

تو گویی خدایا: که من چنینم، چنانم
تو دانی که آنکس که مست است که گوید خدایا خدایا 

تو بینی که در جمع نگوید خدایا؟ 
تو گویی که در جمع خدایا 

چه دانی که او در خلوت رندان که گوید خدایا 
در این خلوتو جمع که تو در حال حسابی، چه سرها به خم آمد از آن توبه 

مستان 
اگر هر که هستم که مستم بدان که در عالم مستی چه هستم 

رندانه و مستانه و خندانه تا نروم سوی خندق بالیانه نمی دانم که خود کی 
هستم 

تا نشوم اسیر گناه قدر خدا ندانم در سحرگاه 
پس زدیم و خوردیم و شکستیم تا که فهمیدیم کی هستیم 

آنگه که دانم که هستم دل نبستم به دنیا بجز پرورده خود که او بود نگهدارم 
تا بدانم قدر روز پایانم 

حال بگو تو که هستی آیا خسته ای یا که هنوز به کارهای خود دل بسته ای
* سعید بستی- از دیوان کوچه باغ

* از دست سگ های ولگرد شهر و منطقه زندگی مان رنج می بریم. آیا 
هیچکس به فکر این جریان هست که این حیوانات هار می باشند و کثیف؟ 

یک نفر تو خیابان بهشتی کوچه بعد از
هیئت بیت الحزان دو تا سگ پرورش داده که باعث دلهره و مشکالت 

بهداشتی اند. خودتان بروید بررسی کنید. 7۲۱0
* سالم ما اهالی اول بلوار نبوت از سمت بهشت زهرا نه کوچه هامون 

آسفالت دارد و نه شماره کوچه و پالک داریم، نه کدپستی! اول نبوت هم 
روشنایی ندارد چرا؟ 03۸3
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : ۷۸1۸۵146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: ۰91۳94۵۰۰96
مدیر مسئول: ۰91۳۳4۷۰۷2۸
روابط عمومی: ۰9162۷۵626۵

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: 422۰۷2۵۰ - 422۰16۰9
فکس:422۳۳6۷2

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

۰9162۷۵626۵ 

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

رمضان در کرونا
زهرا شاهدادی: این بار ما همان آدم های سابق نیستیم درگیر بیماری 
ای بودیم که ناتوانی انسان را به وی گوشزد کرد. با این بیماری خیلی 
ازماها خدا را طور دیگری درک کردیم انگار بیشتر به حس کردن 

وجودش نیاز داشتیم.
ترس و نگرانی که تا سازگارشدن با آن دلمان ترسید.حال با مدیریت 
این بیماری وارد ماه رمضان شدیم فرصتی ناب برای بهره گیری از 

ارزشهای بی نظیر این ماه.
ماه مبارک رمضان به همراه خودش حس عجیبی به انسان می دهد. یکی از واجبات دین 
اسالم روزه دارای است  روزه داری دارای آثار وجودی فراوانی است: سالمتی شخص، استراحت 
دادن به اعضا و جوارح بدن، حس کردن آثار معنوی وجود خدا، کمتر حرف زدن، دوری کردن 
از کارهای ناشایست اعم از دروغ و پرحرفی، تقویت حس انسان دوستی، درک حال فقرا و 

هزاران فایده مادی و معنوی دیگر.
این بارکرونا خیلی از فقرا را فقیرترکرده کارگران بی درآمد مانده اند . انگار خداوند تلنگر زده 
و پررنگ کرده است .حال امتحان دستگیری و اطعام نیازمندان درحال برگزاری است. الهی 

که سربلند در بیاییم.
باید به یاد داشته باشیم که داریم به مهمانی خدا می رویم و سرسفره خدا می نشینیم، عمری 

است نشسته ایم این ماه تذکری برای یادآوری و شکر نعمت است.
 مسلمانی مجموعه ای از اعمالی است که همه آن ها با هم در ارتباطند جهت رسیدن به 
فیوضات الهی . درست مانند بدن انسان که همه اعضا با هم در جهت سالمتی و ادامه زندگی 

فرد با هم کار می کنند همچون یک سیستم 
ماه رمضان در این شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور تلنگر بزرگی برای بیدارشدن برخی 

مسلمان ها از خواب غفلت است.
مدتی است بعضی ها فکر می کنند خیلی از مسائل دینی شخصی اند به عنوان مثال مرد مومن 
در محل کار مدام دیگران را  ورانداز می کند و غیبت می کند و درکنارش روزه هم می گیرد و 
خانم مسلمانی که با اقسام و انواع آرایش ها و لباس های تنگ و چسبان در جامعه حضور پیدا 
می کند و روزه هم می گیرد و ادعای مسلمانی اش هم می شود. نمی داند با ظاهرش دارد تمام 
ارزش های یک دین را زیر پایش له می کند و حق الناس ها برگردنش می ماند. آنهایی که در 
محیط کارکم کاری، وقت کشی می کنند و قسم دروغ می خورند و نان برسرسفره ها می برند 
در این ماه به خود بیاییند. بیاییم در این ماه چند کتاب بخوانیم و با دین و روش دین داری 
آشنا شویم. آموزه های دینی مان را یاد بگیریم. این کارها که افراد انجام می دهند، نه یک 
مساله شخصی بلکه یک بحران عمومی است. خیلی ها با رفتارشون با پوشش با افکارشون 
خنجر به فرهنگی که برای این شدنش خون ها جاری شده است، می زنند. با خدا روراست 
باشیم، دست از این رنگارنگی برداریم خدا برخالف تصور ما بخشنده و مهربان است اما نسبت 

به حق خودش کمی تامل کنیم.
دراین ماه تمرین مسئولیت پذیری کنیم حق خداوند را با نماز و روزه به موقع و صحیح ادا 
کنیم، حق مردم را با احترام گذاشتن به آن ها، غیبت نکردن و حقشان را ضایع نکردن...حق 
خلقت را با تمیز نگه داشتن محیط زیست، آب به درختی دادن و.... کمک به هم نوع نیازمند، 

حق خودمان را هم با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی. ان شاا...

*کارشناس پژوهشگری اجتماعی

ستون آخــر

ویژه

برنامه های تولید را در سال »جهش تولید« محقق می کنیم
گل گهر: مهندس جمشید مالرحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر به همراه جمعی از معاونان و مدیران از کارخانه های  
گندله سازی شماره یک و هماتیت این شرکت بازدید می  کرد، گفت: 
در سال ۹۸ با همت تمامی همکاران توانستیم رکورد تولید را بهبود 
بخشیم و از همکاران حوزه بهره برداری تشکر می کنم که با وجود تمامی 
مشکالت و در حالی که در ماه های گذشته با شیوع بیماری چالش 

برانگیز در سطح کشور مواجه بودیم، تالش گران در خط مقدم تولید با عزمی راسخ توانستند به 
اهداف معین شده دست پیدا کنند. وی اظهار امیدواری کرد: در سال جدید که به نام جهش تولید 
نام گذاری شده است بتوانیم بیش از پیش در راهبرد اهداف شرکت و کشور مثمر ثمر باشیم.

سرهنگ سلیمی فرماندهی پلیس راه سیرجان شد
راه  پلیس  فرماندهی  معارفه  و  تودیع  مراسم  امید:  نسیم 

شهرستان سیرجان با حضور سرپرست فرمانداری، فرماندهی پلیس راه 
شمال استان کرمان و جمعی از مسئوالن شهرستان چهارشنبه گذشته 
در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. سرهنگ نصیری، فرماندهی 
پلیس راه شمال استان در این جلسه گفت: شهرستان سیرجان همواره 
یکی از محورهای پرتردد استان بوده و با توجه به موقعیت ویژه ای که در مسیر ارتباطی دارد پیش 
بینی می شود با توجه به قرنطینه شدن استان ها در ایام نوروز سفر های تابستانی افزایش داشته 
باشند و این مسئله زحمت پلیس راه سیرجان را بیش تر می کند. در پایان از زحمات سرهنگ 
پیام محمدی در دوران تصدی فرماندهی پلیس راه سیرجان تقدیر شد. سرهنگ مهدی سلیمی 

از این پس فرماندهی پلیس راه سیرجان را برعهده خواهد گرفت.

شیرینی باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود
درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصصان  جوان:  خبرنگاران 
عقیده دارند که ویروس کرونا در دمای باال از بین خواهد 
به  شیرینی  است  ممکن  که  است  درحالی  این  و  رفت 
از  جعبه  در  دادن  قرار  هنگام  اما  نباشد،  آلوده  ویروس 
ویروس  ناقل  شیرینی  فروشنده  فرد  آلوده  دست  طریق 
این  در  باشد.  آلوده شده  کرونا  ویروس  به  قبل  از  اینکه خود جعبه  یا  و  شود 
روز های کرونایی یکی از مهم ترین خوراکی هایی که باید از لیست برنامه غذایی 
حذف کنید، شیرینی جاتی مانند نوشابه، قند، شکر و ... است؛ چرا که استفاده 

از آن ها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن خواهد شد.

ساماندهی مراکز توزیع میوه و تره بار
شهری  خدمات  معاون  افصحی،  فرهاد  شهرداری: 
شهرداری سیرجان از ساماندهی دکه ها و دست فروشان میوه 
و تره بار در سطح شهر خبر داد. وی افزود: با توجه به شرایط 
فعلی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن 
در سیرجان و رعایت بهداشت فردی و عمومی، روند توزیع 

میوه و تره بار و گوشت استحصالی از کشتارگاه صنعتی دام شهرداری سیرجان بر 
اساس پروتکل ها و دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت انجام می شود. وی تصریح 
کرد: از ابتدای سالجاری ساماندهی کانکس ها و دستفروشان عرضه میوه و تره بار 
در دستور کار قرار گرفته که بنا بر رعایت ضوابط بهداشتی، سالمت شهروندان مورد 

توجه فراوان قرار گیرد.

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم سمیرا ترکی وکیل علی غیاثی نژاد با ارائه دو برگ استشهادیه 
از دفتر اسناد رسمی شماره 175 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 
16113 فرعی از 5087  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای علی غیاثی نژاد ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا ششدانگ 
در رهن بانک ملی می باشد. تاریخ انتشار: 6/ 2 /1399 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان سیرجان


