هفته نامه نسیـم امید

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گفتوگو با بتول فرهبد،کارشناس ارشد تغذیه پیرامون تغذیه سالم؛

رژیم غذایی اکثریت مردم ناسالم است

گروه سالمت :مصرف دلستر و نوشابهها ،فست فود و غذای آماده در جامعه افزایش پیدا کرده و این باعث نگرانی جامعه سالمت شده است .مواد غذایی که روزانه مصرف میکنیم باید نیاز بدن ما
به انواع مواد معدنی و ویتامینها را تامین کند و باعث تقویت جسم در مقابل بیماریها شود ،اما استفاده از برخی غذاها ،نه تنها به بدن ما کمکی نمیکند بلکه باعث اضافه وزن و برخی سرطانها
در افراد میشود و بدن را در مقابل انواع بیماریها ضعیف میکند و همین موضوع باعث میشود...

سالمت 3

شنبه  21تیر  -1399شماره  -236سال ششم 6 -صفحه2000 -تومان
تیترها

مرگ و زندگی در تقاطع باسفهرجان -بلوار شاهد

مردم منتظر طرحها و مصوبات
مجلس انقالبی هستند
نسیم امید :حدود  40روز از شروع به کار مجلس یازدهم میگذرد.
طی این مدت عملکرد مجلس یازدهم از زوایای مختلف قابل نقد و
بررسی است .پس از رقابت صوری برخی از نمایندگان برای انتخاب
هیئت رئیسه به عنوان نمونه حاج بابایی که در مقابل قالیباف رجزخوانی
میکرد و در زمان انتخابات هیئترئیسه حتی نامزد ریاست نشد و افکار
عمومی را به تمسخر گرفت به بعد نیز قابل نقد است... .
آخـر 6

بحث بومی یا غیربومی فرماندار محلی از اعراب ندارد
آخـر 6

سرهنگایراننژاد،فرماندهانتظامیخبرداد:

شهر 4

عکس :سجاد حیدری فرد

موقری ،سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا:

تستکرونا
از افراد با شرایط خاص گرفته میشود
خبـر 2

حسینی ،رئیس اداره بهزیستی:

پروژه خیر ساز
برای دختران معلول باالی  14سال
خبـر 2

دستگیری  45سارق
در سیرجان
جوادث 5

خواجویی ،معاون مدیرکل امور مالیاتی:

تمدیدمهلت
اظهارنامه مالیاتی سال98
خبـر 2

2

خبر

شنبه  21تیر  ،1399شماره  ، 236سال ششم

در جلسه کارگروه ساماندهی حاشیهنشینی مطرح شد؛

محمد خواجویی ،معاون مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان و مدیر حسابرسی سیرجان:

سیرجانبامشکل
سکونتگاههایغیرمجازمواجهاست

گروه خبر :کارگروه ساماندهی حاشیهنشینی با موضوع
مقابله با زمینخواری ،تغییر کاربری و تصرف اراضی دولتی
به ریاست سرپرست فرمانداری و با حضور مدیر امور اراضی
جهاد کشاورزی استان کرمان و سایر اعضا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سیرجان؛ سرپرست فرمانداری
سیرجان با تأکید بر ضرورت حفظ اراضی ملی گفت :با توجه به
مشکالتی که در پی حاشیهنشینی به وجود میآید قطعا رسیدگی به
این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
بهاالدینی در ادامه افزود :شهرستان سیرجان به دلیل مهاجرپذیر
بودن با مشکل ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز مواجه است لذا باید
با استفاده از فرصتها و امکانات دستگاههای اجرایی از اراضی ملی و
جلوگیری از تصرف آنها مراقبتهای بیشتری صورت گیرد.
سرپرست فرمانداری سیرجان با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل
بیشازپیش دستگاههای اجرایی برای مقابله با ساختوسازهای
غیرمجاز و تصرف اراضی ملی افزود :حاشیهنشینی آسیبها و
پیامدهای اجتماعی و امنیتی زیادی را در بطن خود دارد لذا باید به
منظور حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تصرف آنها ،اقدامات و
مراقبتهای بیشتری صورت گیرد.

حسینی ،رئیس اداره بهزیستی سیرجان بیان کرد:
پروژه خیر ساز برای دختران معلول باالی  14سال
گروه خبر :رئیس اداره
بهزیستی از طرحهای در حال
ساخت برای رفاه معلوالن و
مددجویان زیرمجموعه خود
خبرداد.
دکتر مهتاب حسینی در گفتگو
با نسیم امید به مناسبت روز
بهزیستی گفت :با توجه به شرایط
فعلی کرونا در هفته بهزیستی
برنامه خاصی نداریم اما یکسری
کار نیمه تمام داریم که با تکمیل و راهاندازی آنها خیلی از
مشکالت مددجویان حل میشود .وی در ادامه اضافه کرد :یک پروژه
ساختمانی در دست ساخت داریم که در مرحله نمای داخلی است
این پروژه برای دختران معلول باالی  14سال است که توسط خیر
آقای عباسلو در حال ساخت است.
حسینی افزود :همچنین تفاهم نامه با مجمع خیرین سالمت برای
راهاندازی مراکز روزانه توانبخشی داشتیم که قرار براین شد که در
فاز اول  3مرکز ساخته شود .همچنین امسال بهزیستی کل کشور با
همکاری بنیاد مستضعفان قرار است که  20هزار واحد مسکن برای
مددجویان تحت پوشش بهزیستی بسازد که ما در حال جمعآوری
اطالعات افراد تحت پوشش که تاکنون از طرحهای مسکن استفاده
نکردند هستیم .رئیس اداره بهزیستی در ادامه افزود :همچنین طرح
جدید کمک هزینه اجاره مسکن برای مددجویان تحت پوشش با
مبلغ  400هزار تومان در ماه را داریم که این موضوع نیز در حال
بررسی و جمعآوری دقیق اطالعات تحت پوشش است.

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مديريت
ارتباطات شهرداري ،دكتر سروش نيا با بیان
اینکه آسفالت معابر یکی از دشوارترین و
پرهزینهترین پروژههای بهسازی شهری
به شمار میرود ،گفت :در رابطه با آسفالت
معابر شهرک صدف حدود 24000
مترمربع از این معابر آسفالت شد که حدود
دو میلیارد و سیصد میلیون تومان توسط
شهرداری هزینه شد و این جدای از لزوم
رعایت مسائلی نظیر ممانعت از ایجاد اختالل
در تردد شهری و ترافیک در آن شهرک بود.
سروش نیا با اشاره به اینکه در این شهرک
 8100متر نیز جدولگذاری انجام شده
است ،گفت :چیزی بالغبر  960میلیون
تومان نیز در این زمینه هزینه کردهایم که
البته همه اینها در راستای خدمترسانی
به شهروندان گرامی و بهبود عبور و مرور و
پیشگیری از خسارت به خودروها انجام شده
است.
شهردار سیرجان ،کیفیت را مهمترین رکن
در اقدامات عمرانی و بهسازی شهری دانست

خبـر

آگاهی مردم یکی از مهمترین

تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی سال 98

گروه خبر :به موجب مصوبه بخش
اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی
مدیریت کرونا ،موعدهای مقرر در قانون
مالیات های مستقیم و مالیات برارزش
افزوده مبنی بر تسلیم اظهارنامه های
مالیاتی که مهلت انقضای آن از 99/2/1
لغایت  99/4/31بوده به مدت  2ماه و
حداکثر تا پایان شهریورماه سال 99
تمدید شده است.
دکتر محمدخواجویی ،معاون مدیرکل امور
مالیاتی استان کرمان با اعالم این مطلب
بیان کرد :مودیان محترم مالیاتی در هنگام

تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود سعی کنند
اطالعات خواسته شده در اظهارنامه را به
دقت تکمیل و اعداد و ارقام خود را دقیق
وارد کنند .وی در ادامه اضافه کرد :با توجه
به اجرای برنامه جدید مالیاتی و دریافت
اطالعات مودیان از سامانههای مختلفی
که در اختیارسازمان امور مالیاتی قرار
دارد چنانچه مودیان محترم خالف واقع
در اظهارنامه های خود ابراز کنند ،مشمول
جریمه میشوند.
مدیر حسابرسی سیرجان توصیه کرد:
مودیان محترم تا حد امکان اظهارنامه

سال  98خود را به صورت
خوداظهاری ارائه کنند و
ضمنا با توجه به دستور
ستاد مقابله با بیماری
کرونا همکاران اینجانب
از پذیرش مودیانی که
فاقد ماسک باشند معذور
هستند و این عزیزان
هنگام مراجعه به معاونت
مالیاتی سیرجان نکات
اعالم شده را رعایت کنند.
همچنین از خدمات الکترونیکی سازمان

راهکارهای پرداخت مالیات است

به مناسبت هفته مالیات سرپرست فرمانداری سیرجان شهرستان
با حضور در محل اداره امور مالیاتی شهرستان ضمن دیدار و گفتگو
با رئیس و کارکنان این اداره از بخشهای مختلف اداره امور مالیاتی
سیرجان بازدید کرد.

امور مالیاتی استفاده کنند و تا حدامکان از
مراجعه حضوری خودداری کنند.

موقری ،سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان سیرجان:

تست کرونا از افراد با شرایط خاص گرفته میشود

گروه خبر :افزایش صعودی
تعداد مبتالیان بستری بیماری
کرونا نشان از وضعیت قرمز
این بیماری در شهرستان دارد
و هفته گذشته خبری مبنی
بر تکمیل ظرفیت تختهای
بیمارستانی مخصوص کرونا
منتشر شد.
دکتر محمد موقری سخنگوی
ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا
شهرستان در گفتگو با نسیم امید،
بیان کرد :باتوجه به پذیرش افراد
مبتال به بیماری کووید  19در
بیمارستان وضعیت سیرجان قرمز
است .وی ادامه داد :رعایت فاصله
اجتماعی و استفاده از ماسک در
این شرایط الزامی است و مردم
باید این موضوع را جدی بگیرند.
وی در خصوص نمونهگیری

کرونا از افراد بیان کرد :باتوجه به
دستورالعمل که از وزارت بهداشت
یکی دو هفته گذشته ابالغ شد
نمونهگیری با توجه به یکسری
موارد انجام میشود.
دکتر محمد موقری پور افزود:
عالوه برگرفتن تست کرونا از
بیمارانی که در بیمارستانها
بستری میشوند ،برای افرادی
که با عالئمی به طور سرپایی به
مرکز غربالگری و نمونهگیری
مراجعه میکنند ،تنها در صورتیکه
شرایط زیر را داشته باشند ،نمونه
برای آزمایش کرونا گرفته خواهد
شد :افراد سرپایی عالمتدار یا
افراد در تماس با آنها ،هر دو
گروه در صوت داشتن سن باالی
 ۶۰سال و یا داشتن بیماری
زمینهای(گروههای پرخطر از نظر

عوارض کووید )۱۹و نیز زنان
باردار ،زندانیان دارای عالئم و
کارکنان زندان در تماس با زندانی
مبتال ،معتادان متجاهر عالئم دار
در مراکز و کمپهای ترک اعتیاد
و کارکنان این مراکز و کمپها
در تماس مستقیم با معتادان
متجاهر مبتال ،مددجویان سامان
سراها ،مراکز نگهداری معلولین و
سالمندان عالمتدار و سایر مراکز
تجمعی و کارکنان آنها در تماس
مستقیم با مددجویان مبتال،
اتباع خارجی عالمتدار ساکن
در مهمان شهرها و اتباع داخلی
عالمتدار واردشده از کشورهای با
شیوع باال ،پرسنل شاغل در بخش
های ویژه کووید ۱۹و کارکنان
ارائه خدمات برای کووید ۱۹در
واحد.

بخشنامهاجراییقانون
تابعیتبهشهرستانها
ابالغ نشده است

ابراهیم امانی ،کارشناس واحد
سیاسی فرمانداری با اعالم این
مطلب گفت :با توجه به تاخیر
در ارسال بخشنامه اجرایی قانون
تابعیت(فرزندان حاصل از ازدواج
بانوان ایرانی با مردان خارجی) از
سوی وزارت کشور و ایجاد شایعاتی
مبنی بر ثبت نام از طریق کافینت و
غیره در بین اتباع خارجی ،احتمال

سوءاستفاده و کالهبرداری از این
موضوع افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه افزود :برای ثبت اولیه
صدور شناسنامه باید وزارت کشور
اعالم کند با توجه به اینکه قانون
در مجلس تصویب رسیده است اما
بخشنامهای از آن به استانداریها
و اداره امور اتباع ابالغ نشده است.
امانی اضافه کرد :درخواستی که

گروه خبر :شایعاتی مبنی بر قانون
تابعیتفرزندانحاصلازازدواجبانوان
ایرانی با مردان خارجی و ثبت نام اولیه
از طریق کافی نتها و  ...صحت ندارد.

نسیـم امید

ستاد
سخنگوی
پیشگیری مقابله با
کرونا اضافه کرد:
با توجه به شرایط
اپیدمی ،افراد بدون
عالئم زیاد هستند و
نمونهگیری از همه
بینتیجه است .وی
در خصوص اینکه
برخی اعالم میکنند
که نتیجه آزمایشها با
چند روز تاخیر داده میشود،گفت:
نتیجه آزمایش افرادی که مثبت
است  24ساعت بعد با آن تماس
گرفته میشود اما افرادی که منفی
است اگر پیگیری نکنند با تاخیر
جواب آنها داده میشود .دکتر
محمد موقری اضافه کرد :تنها
خواهشی که از شهروندان داریم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سیرجان،بهاالدینی سرپرست
فرمانداری سیرجان با بیان اینکه روز شانزدهم تیرماه در تقویم رسمی
کشور ،به عنوان روزمالیات نامگذاری شده ،این روز و آغاز هفته فرهنگ
مالیاتی را به تمامی کارگزاران پرتالش و کارکنان خدوم این دستگاه در
شهرستان و هم چنین مودیانی که همواره یاریگر نظام مالیاتی هستند
تبریک گفت .وی افزود :مالیات نقش حیاتی در تمامی اقتصادهای دنیا
دارد و مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است و در شرایط مختلف
میتواند موانع و مشکالت مهم حوزههایی همچون تولید و اشتغال را
برطرف نماید .سرپرست فرمانداری سیرجان تصریح کرد :اطالع رسانی
از خدماتی که اعتبارات آن از محل ارزش افزوده تامین میشود منجر
به ایجاد انگیزه ،تشویق و اعتماد بیشتر مردم برای پرداخت مالیات
میشود.آگاهی مردم یکی از مهمترین راهکارهای پرداخت مالیات
است .رئیس اداره مالیاتی شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه عوارض
وصول شده از محل مالیات بر ارزش افزوده جهت عمران و آبادانی
هزینه میشود ،افزود :تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با
توسعه و پیشرفت هر منطقه دارد تا جایی که اگر مردم از هزینه کرد
درآمدهای مالیاتی در شهر و روستای محل زندگی خود مطلع شوند
بدون شک تمایل بیشتری برای پرداخت مالیات و عوارض خواهند
داشت .محمد خواجویی تاکید کرد :باید برای افزایش درآمدهای
مالیاتی فرهنگسازی و اعتمادسازی مناسب صورت بگیرد تا مردم با
اطمینان هر چه بیشتر بخشی از درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی
خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند.

افزایش  ۳۲تا  ۵۰درصدی قیمت لوازم خانگی

این است که با توجه به اینکه شهر
سیرجان بر سر چهارراه قرار دارد
و استان هرمزگان دچار وضعیت
بحرانی است باید بیشتر رعایت
کنند و عالوه بر عدم حضور در
مراسم مثل عروسی و عزا ،فاصله
اجتماعی را نیز رعایت کنند و
حتما ماسک بزنند.

داریم این است اطالعرسانی مطلوب
و الزم پیرامون موارد فوق و اینکه
پیگیری در این خصوص صرفا از
طریق فرمانداریها و اداره کل امور
اتباع و مهاجرین خارجی امکان
پذیر است ،گفت :در صورت ابالغ
هرگونه بخشنامه از وزارت کشور
اطالعرسانی از طریق جراید و
رسانههای محلی انجام میشود.

گفتارنو :در حالی این روزها تمام نگاهها متمرکز به بازار خودرو و
مسکن شده ،که در بازاری دیگر قیمتها  ۳۲تا  ۵۰درصد گران شده
است .تولیدکنندگان از «عدم تخصیص ارز نیمایی به میزان کافی
برای تولیدکنندگان وتامین مواد اولیه»« ،کمبود سرمایه در گردش»
و همچنین «افزایش قیمت قابل توجه نهادههای تولید» به سه فاکتور
اثرگذار بر روند افزایشی قیمتها هستند و بازاریان از عدم عرضه به
موقع جنس خبر میدهند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش ۳۲
تا  ۵۰درصدی قیمت لوازم خانگی از اول سال تاکنون میگوید:
اجاقگاز تمام استیل اسنوا به  ۴میلیون و  ۴۰۰هزار تومان و تمام
استیل دوو به  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار تومان رسیده است؛ یخچال ساید
نیز هم اکنون در رنج قیمتی  ۲۳میلیون تا  ۳۴میلیون در بازار بسته
به نوع مارک متفاوت است .به گفته حمید رادمنش هم اکنون برخی
از شرکتها همچون الکترواستیل و پاکشوما فروششان را بستهاند و
کاالیی را تحویل فروشنده نمیدهند و هم اکنون شرکتها هنگام
سفارش و دریافت پول ،وعده تحویل یک ماهه کاال را میدهند ،اما دو
ماه و نیم بعد کاال را تحویل فروشنده میدهند .رادمنش در خصوص
تاثیرات کرونا و افزایش قیمتها بر میزان فروش محصوالت میگوید:
هم اکنون فروش بین  ۴۰تا  ۵۰درصد کاهش داشته است.

دستگاه ذیربط پیگیری و مطالبه شود.
در پایان شهردار سیرجان عنوان کرد:
براساس اولویت بندی ،برنامه ریزی و نظارت
کارشناسان فنی و عمرانی ،اجرای آسفالت
توسط شهرداری در تمامی مناطق سیرجان
تداوم خواهد داشت و تالش میکنیم در
معابری نظیر ورودی و خروجی شهر که کوتاه ترین زمان ممکن ایرادات موجود در
و گفت :اکنون در بسیاری از معابر اصلی و آسفالت ریزی و روکش آسفالت معابر صورت گرفت.
پرتردد سیرجان ،کار آسفالت انجام شده شهرک صدف به منظور خدمت رسانی وی همچنین در رابطه با گالیه برخی خارج از محدودهی شهری و کمربندی معابر و خیابان های اصلی را رفع و رضایت
بیشتر به شهروندان محترم و اهالی شهرک همشهریان در خصوص وجود مشکل در است،گفت :این مشکالت باید از طریق خاطر شهروندان محترم را فراهم آوریم.
است و این روال همچنان ادامه می یابد.
سروش نیا در ادامه اضافه کرد :با هدف
پرهیز از دوباره کاری و انجام حفاری و
اقدامات عمرانی در معابر آسفالت شده،
مکاتبات اداری الزم با دستگاههای خدمات
رسان انجام میشود که در همین زمینه با
انجام مکاتبه اداری رسمی از دستگاههای
خدمات رسان نظیر آبفا ،برق ،گاز و مخابرات،
در موضوع حفاری و اقدامات عمرانی استعالم
شده و میشود.
وی بابیان اینکه موضوع آسفالت یکی از
دغدغه های همیشگی مردم بوده است،
اشاره کرد:در این راستا عملیات بهسازی،

رضا سروش نیا ،شهردار سیرجان:

کیفیت مهمترین رکن در عمران شهری است

رامین يگانه ،معاون عمراني شهرداری:

احداث مکان دائمی جمعه بازار در حال تکمیل است

معاون عمراني شهرداری سیرجان با مروری بر مهمترین
فعالیت های این حوزه ،از اجرای ساماندهی سایت جمعه بازار
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري سيرجان ،مهندس رامين
يگانه با اعالم این خبر گفت :عملیات نخاله برداری و تسطیح و
زیرسازی زمین جمعه بازار انجام شده و در حال حاضر عملیات
آسفالت آن انجام شده است ،غرفه بندی و احداث سرویس

بهداشتی به مرحله اجرا میرسد .يگانه
در ادامه از امكانات مکان جدید جمعه
بازار گفت :که شامل سرویس بهداشتی ،
بوستان محلهای ،پیست ورزش صبحگاهی،
پارکینگ و...می باشد که با جابجایی مکان
دائمی خود بسیاری از مشکالت غرفه داران
و شهروندان گرامي مرتفع میگردد .

سالمت

نسیـم امید

شنبه  21تیر  ،1399شماره  ، 236سال ششم

3

تاواناشتباهات
بعضی را دیگران میدهند

گفتوگو با بتول فرهبد،کارشناس ارشد تغذیه پیرامون تغذیه سالم؛

سجاد حیدری فرد :مصرف
دلستر و نوشابهها ،فست فود و
غذای آماده در جامعه افزایش
پیدا کرده و این باعث نگرانی
جامعه سالمت شده است .مواد
غذایی که روزانه مصرف میکنیم
باید نیاز بدن ما به انواع مواد
معدنی و ویتامینها را تامین کند
و باعث تقویت جسم در مقابل
بیماریها شود ،اما استفاده از
برخی غذاها ،نه تنها به بدن ما
کمکی نمیکند بلکه باعث اضافه
وزن و برخی سرطانها در افراد
میشود و بدن را در مقابل انواع
بیماریها ضعیف میکند و همین
موضوع باعث میشود اکثر مواقع
بیحال و به نوعی بیمار باشیم.
در رابطه با تغذیه سالم با بتول
فرهبد ،کارشناس ارشد تغذیه
مرکز بهداشت سیرجان و مدرس
دانشگاه گفتوگویی انجام
دادهایم.
خانم فرهبد تغذیه سالم از
نظر عملی چه تعریفی دارد؟
تغذیه سالم یعنی در مصرف
خوراکیها دو اصل اساسی تعادل
و تنوع را رعایت کنیم .تعادل یعنی
دریافت روزانه مواد غذایی متناسب
با سن ،جنس و فعالیت بدنی و
شرایط فیزیولوژی فرد ،و میزان
تحرک بدنی افراد باشد و تنوع زمانی
در رژیم دریافتی افراد وجود دارد
که از همه گروههای غذایی به اندازه
مصرف شود .در صورت عدم رعایت
دو اصل مهم تعادل و تنوع  ،فرد
دچار بیماری میشود .اکنون شاهد
این هستیم که این رعایت نمیشود
و رژیم غذایی اکثریت مردم ناسالم
است.
چه بیماری هایی بیشتر
ناشی از تغذیه ناصحیح هستند؟
اکثر بیماریها به صورت مستقیم
و یا غیرمستقیم به تغذیه نامناسب

رژیم غذایی اکثریت مردم ناسالم است

مرتبطند ،بیماریهای غیرواگیر
مثل فشارخون باال ،کم خونی ،چربی
خون و ...و حتی برخی بیماری های
میکروبی که در ظاهر در اثر وجود
میکروب هستند اما منشا آنها
به تغذیه و سیستم ایمنی افراد
برمیگردد.
با توجه به موارد باال یکی از
مواردی که باید به آن توجه شود
و مصرف آن در شهر و جامعه ما
زیاد است ،استفاده از نمک زیاد
است.
در بحث مصرف نمک باید به یک
مسئله مهم توجه شود و آن طرق
ورود نمک به بدن میباشد ،یکی
از راههای ورود نمک به بدن مثل؛
نمک سفره ،نمکی که در آشپزی
به غذا استفاده میشود قابل رویت
است ،و راه دوم مصرف نمک غیرقابل
رویت است مثل نمک موجود در
کنسروجات ،پنیر و بهطورکلی مواد
غذایی که ممکن است مزه شور
نداشته باشند اما حاوی مقادیر
باالی سدیم باشند ،معموال دسته
دوم به چشم نمیآیند اما باید به
آن دقت کرد .تغییر ذائقه باید به
صورت تدریجی انجام شود و به مرور
میزان مصرف نمک مورد استفاده در
غذاهای خانوار کم شود.
در خصوص مصرف شکر باید
به چه مواردی دقت کرد؟
شکر افزوده شده به مواد غذایی
مختلف گرچه تنها ماده بد در رژیم
های غذایی امروزه نیست ،اما یکی
از بدترین افزودنیها برای بدن ما
محسوب میشود .این ماده ،بدون
مواد مغذی کالری زیادی به بدن
وارد میکند و در بلندمدت میتواند
به سوختوساز بدن آسیب برساند و
موجب افزایش وزن و بیماریهای
ناشی از آن نظیر دیابت ،فشار خون
باال ،سرطان و ...شود بنابراین توصیه
میشود تا حد امکان عسل ،کشمش
و کال قندهای طبیعی جایگزین

مصرف شکر شود.
خانم فرهبد مصرف
نوشیدنی های گازدار به چه
شکل است.
در بحث نوشیدنیها باید دقت شود
بهترین و سالمترین نوشیدنی آب
است و در کنار آن انواع شربتها و
دوغهای خانگی ،مخصوصا االن که
در فصل گرم سال به سر میبریم
بهتر است انواع شربتهای خانگی
نظیر شربت آب لیمو ،شربت تهیه
شده با تخم شربتی ،شربت گالب
و زعفران و  ...را جایگزین نوشیدنی
آماده شود.
نوشیدنی که در حال حاضر
رواج پیدا کرده ،مصرف قهوه
است و در شهر ما در بین جوانان
زیاد است ،برخی معتقدند
مصرف آن مضر است و برخی از
خواص آن حرف میزنند.
این موضوع طیف گسترده دارد
که آیا قهوه فوری است یا نه ،قهوه
دمکردنی است یا خیر ،همانگونه
که ابتدای صحبتم بیان کردم باید
در دریافت هر نوع ماده غذایی به
اصل تعادل دقت شود عموما مصرف
متعادل قهوه برای افرادی که بیماری
خاصی و زمینهای ،اختالل خواب یا
اعصاب ندارد ،در روز بهاندازه یک
الی دو فنجان مشکلی ایجاد نمیکند
اما زنان باردار و افرادی که دچار
بیماریهای گوارشی ،فشارخون و
...هستند بهتر است احتیاط کنند.
در استفاده از روغنها باید
چه نکاتی توجه شود؟
مناسب و مفیدترین روغن مصرفی
انواع روغن مایع گیاهی مثل؛ زیتون،
کنجد و آفتابگردان است و موضوعی
که در حال حاضر مطرح است که به
برچسب درج شده بر روی بطریهای
روغن توجه شود ،مصرف روغنهای
حیوانی زمانی بهسالمت محصول
اعتماد داریم برای افراد سالم و بالغ
مفید است اما برای افرادی که دچار

بیماریهای قلبی و عروقی و ...
هستند باید احتیاط شود.
با توجه به این که در حال
حاضر جامعه درگیر بیماری کرونا
است برای تقویت سیستم ایمنی
بدن باید چه مواد غذایی بیشتر
استفاده شود؟
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
باید انواع سبزیجات و میوههای
رنگی تازه استفاده کرد چون حاوی
مقادیر باالی آنتیاکسیدان هستند،
درنتیجه تغذیه سالم و مصرف میوه
و سبزیجات سالم ،خواب کافی و
فعالیت بدنی از عوامل بسیار مهم
تأثیرگذار بر سیستم ایمنی افراد
میباشند.
در مصرف خشکبار مثل
گردو ،پسته و بادام چه مزایای
دارد؟
آجیل مانند گردو و بادام در جایی
که بخشی از یک رژیم غذایی متعادل

مطرح باشد ،میتواند مزایایی را برای
سالمت بدن به ویژه سالمت قلب در
برداشته باشد .مغزها علیرغم مواد
مغذی و مزایایی که برای سالمت
بدن در بردارند حاوی کالری باالیی
هستند و بنابراین باید حتما اعتدال
را در مصرف آجیل رعایت کرده و
زیادهروی نشود .طبق توصیههای
منابع علمی ،برای افراد با وزن سالم،
مصرف یک مشت آجیل (در حدود
 ۴۲٫۵گرم) غیر بو داده از اغلب
آجیلها در طی روز مطلوب است و
آجیلهای منتخب میتوانند شامل
مواردی مانند؛ بادام و فندق و بادام
زمینی و گردو و پسته باشند.
در خصوص مصرف چیپس،
پفک و لواشک و ...که بخصوص
در بین کودکان فراوان است چه
نظری دارید؟
پفک ،چیپس و  ...از دسته تنقالتی
هستند که مضراتشان برای سالمتی

یادداشت

به خوبی در تمامی سنین شناخته
شده است بیماریهای قلبی و عروقی
و فشارخون سردسته و مهمترین
مشکل این گروه از خوردنیهاست.
مصرف اینگونه خوراکیها به دلیل
نمک زیاد ،سبب آسیب به کلیهها،
تغییر ذائقه افراد به شورخواری،
تجمع آب در بدن و در نتیجه
تورم بافتها و افزایش فشارخون و
سکتههای قلبی و مغزی میشود.
همچنین بحث چربیها یکی دیگر
از مشکالت این دسته از تنقالت
است ،اسیدهای چرب ترانس که
عامل اصلی افزایش چربیهای
بد خون بخصوص کلسترول بدن
میشود عالوه بر آن مصرف تنقالت
همانند چیپس و پفک دارای اثرات
جبرانناپذیری است که بسیاری از
کارشناسان علوم غذایی در این مورد
اتفاق نظر دارند.
با توجه به افزایش سرطان
که به اعتقاد کارشناسان ،تغذیه
تاثیر زیادی در ایجاد آن دارد،
نظر شما در این باره چیست؟
با توجه به شیوع روزافزون سرطان
در جوامع امروزی توجه به نکات
تغذیهای زیر میتواند بسیار سودمند
باشد ،دریافت کافی مایعات ،کاهش
مصرف چربی ،افزایش مصرف
غذاهاي داراي فیبر ،مانند :نانهای
تهیه شده از دانه کامل و غالت
سبوس دار ،سبزیها و میوههای
تازه ،مصرف روزانه انواع مختلف
سبزیها و میوهها ،اجتناب از مواد
احتماال سرطانزا با محدود کردن
مصرف غذاهایی که با نمک ،دود
یا نیتریتها حفظ میشوند ،مانند
گوشت هاي نمک سود شده ،ماهی
دودي ،انواع سوسیس ،کالباس و،...
پرهیز از چاقی و حفظ وزن نرمال،
طبخ صحیح غذاها و پرهیز از مصرف
زیاد غذاهاي سرخ شده و کبابی و
ورزش و تحرك کافی.

زهرا شاهدادی :کرونا ویروس اپیدمی
قرن حاضر همچنان با قدرت درحال
تاخت وتاز است .هرروز اعداد را اعالم
میکنند همان اعدادی که هر یک عددش
نماد انسان است .یک انسان بیماری کرونا
را گرفت .یک انسان براثر ابتال به این
بیماری جانش را از دست داد .یک انسان
حالش وخیم است و روی تخت افتاده
است ...رنجی که اطرافیان و خانوادهها
میکشند بحثی جداست .استرس و اضطراب و خستگی کادر درمان موضوع
دیگریست.
همهی این موارد این روزها جلوی چشممان است ماههاست خطی قرمز
در شبکه خبر مداوم هشدارمی دهد کارشناسان خطر را گوشزد میکنند.
مسئوالن با خواهش ،عمل به توصیهها را درخواست میکنند .اما هنوز هم
در اطرافمان سخنان بیهودهای را میشنویم بیماری سادهای هست ،باالخره
که باید بگیری ،چقدر بعضیها میترسند ،بترسی بدتره ،نباید بترسی،
هرچی خدا بخاد ،عمر دست خداست ،من که جوان و سالمم  .میگن معتادا
نمیگیرن و ...حرفهای مشابه دیگر
این شرایط نشان دهندهی جامعهپذیری ناقص افراد است آنها یاد
نگرفتهاند حقیقت را گوش کنند و جدی بگیرند حرف کارشناس برای چند
ساعت تاثیردارد از سوی دیگر خرافه گرایی و خودرایی در اوج است افراد
خرافات را بیشتر میپذیرند به نظر شخصی خود بیشتر عمل میکنند.
در مورد بیماری و نحوهی رعایت که میگویی لبخندی میزنند و
میگویند ما طوری مون نمیشه .این حرفا همه الکیه ،حتی توصیههای
سازمان بهداشت جهانی راهم کتمان میکنند .دوستی میگفت :ماسک
بزنی بیشتر مریض میشی حاال دو ساعت ماسک بزنی که چی بشه (بوتیک
داشتند)!
خبر فوت افراد مبتال رو میشوند حتما میخواهند دلیلی پیدا کنند آن
پیرمرد سنش باال بوده! آن زن جوان باورکن بیشتر از ترس مرده! آن مرد
جوان مورد دیگری داشته آن یکی طور دیگری...
خالصه همهی شواهد نشاندهندهی ضعف فرهنگی و عدم پذیرش مساله
اجتماعیست .اما این بار این ناهمنوایی تاثیر منفیاش را بر روی دیگران نیز
میگذارد از خانواده فرد گرفته تا دوستان و اطرافیان و غریبههایی که تعامل
دارند.
اینان همان کسانی هستند که تمام قوانین رانندگی را بلدند اما رعایت
نمیکنند تا پلیس نبینند کمربند نمیبندند.
خداوند به انسانها عقل و شعور داده است قدرت انتخاب و اختیار مثل
این میماند خود را درچاهی عمیق بیندازی و بگویی تا خدا نخواهد اتفاقی
نمیافتد .حال هم بدون رعایت فاصله و توصیههای بهداشتی در جامعه
حاضر شوی و بگویی تا خدا نخواهد.
کالهتان را قاضی کنید با خرافه گرایی و خودرایی سالمت دیگران را به
خطر نیندازید .یک لحظه خودتان را جای پرستاری بگذارید که حداقل 8
ساعت با پوشش لباسهای ویژه شیفت میدهد چه عذابی میکشد خجالت
او راست عدهای برای پوشیدن یک ماسک پزشکی ساده ،دالیل بیمنطقی
میآورند .امروز بیش از همیشه تاوان خطای یک نفر را دیگران میدهند.
حواسمان باشد امروز ماسک نزدن و عدم رعایت توصیهها و فاصلهها
حقالناس است.
*کارشناس پژوهشگری اجتماعی

خبر
مارتا
ثروتمندترینزنخانهدارجهان
معموال این طور به نظر میرسد که زنان خانهدار نمیتوانند
زیادی پولدار شوند اما مارتا هلن کستیرا نشان داد که این ایده
نمیتواند درست باشد .مارتا که هم اکنون زنی تقریبا سالمند (
سالمند جوان ) به شمار میرود ،عاشقانه از مادرش یاد میکند
و خود را مدیون زحمات والدینش میداند .مارتا کستیرا در
شبانهروز بیش از  4ساعت نمیخوابد و میگوید که تصمیم دارد
از این به بعد توجه خود را روی ساالدها و تزئینات آنان معطوف
کند.
در خانواده او ،کار مادر فقط پختن غذا ،نان ،کیک ،و دوختن
لباس بود و با آن کارها میکوشید به اقتصاد خانواده کمک کند،
تا ناچار نباشند پولی بابت خرید نان یا لباس بپردازند .والدین
مارتا به نظام اخالقی سختکوشی اعتقاد داشتند .مادرش از
کودکی به او یاد داده بود که چطور آشپزی کند و مارتا همانطور
که بزرگ میشد ،هنر حسابگر بودن را در کنار کار خانهداری
بهخوبی یاد میگرفت.
او چون ناچار بود هرسال بخشی از تعطیالت تابستان را در کنار
پدربزرگ و مادربزرگش در شهر بوفالو بگذراند ،از وقتی که دختر
کوچکی بیش نبود ،در کنار آنها کار میکرد و یاد میگرفت که
چطور میوهها و سبزیها را کنسرو کند و یا مربا بپزد.انجام آن
کارها که احتیاج به کسب مهارتهایی داشت ،بعدها در زندگی او
نقش مهمی ایفا کرد .مارتا بسیاری از مهارتهای خانهداری را که
امروز از آنها استفاده میکند ،مدیون پدربزرگ و مادربزرگش
است .وی در کنار کارهای خانه و کارهای باغبانی ،درس هم
میخواند و عاشق مطالعه بود.
او هنگام تحصیل در دبیرستان برای تامین خرج تحصیل خود،
تصمیم گرفت به نیویورک برود و در آنجا کار کند .مارتا در سال
 1961با اندی استورت ازدواج کرد ،اما همسرش نیز توان مالی
مناسبی نداشت و به همین دلیل ،مارتا و اندی به کمک همخانه
کوچک خود را تعمیر کردند و آن را به زیباترین شکل ممکن
آراستند ،این اقدام نخستین کار مارتا در رشته دکوراسیون بود.
مارتا که از بچگی بسیار اهل حسابوکتاب بود ،پس از چندی
تصمیم گرفت با رها کردن کار خود در خانه وارد بورس شود.
او به عنوان یکی از دالالن بورس مشغول به کار شد و به رغم
مشکالت بیشمار ،تجارب زیادی را کسب کرد .مارتا یاد گرفت که
تاجران چگونه میاندیشند و چگونه عمل میکنند و با توانایی و
پشتکاری که داشت ،توانست موفق شود.
خانه بعدی مارتا در شهر  West Portقرار داشت .او که از
بورس خارج شده بود ،تصمیم گرفت کار مرمت و دکوراسیون
خانه را شخصا انجام دهد و با کمک شوهرش حیاط آن خانه
را با درختان میوه ،بوتههای توت ،انواع سبزی و گلها آراستند.
مارتا در دوران بازسازی آن خانه تصمیم گرفت با تهیه و
تدارک غذاهای خانگی درآمد کسب کند و از آنجا که همواره از
انجام کارهای خانه داری لذت میبرد ،توانست به تجاربی سودآور
مشغول شود .او در ابتدا با چاپ آگهی در روزنامههای محلی
شروع به کار کرد .نخستین کار کاستیرا تهیه غذا برای یک جشن
عروسی کوچک بود .پس از آن ،کار خوب مارتا برای برگزاری
جشن عروسی به گوش همه رسید و به تدریج رونق گرفت.
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« نسیم امید» گزارش می دهد؛

مرگوزندگیدرتقاطعباسفهرجان-بلوارشاهد

سجاد حیدری
فرد :تقاطع سه
راهی باسفهرجان
بعد از پل شهید
فتحی زاده نقطه
اتصال مسیر ارتباطی روستاهای
باسفهرجان ،حجتآباد ،فخرآباد و ...به
شهر سیرجان به دلیل وجود کمربندی
شاهد و عبور و مرور صدها کامیون در
شبانهروز از آن محل پرخطر و حادثه
سازی محسوب میشود و اهالی این
روستاها بارها حوادث تلخی را در این
تقاطع شاهد بودهاند که منجر به تصادف
و از دست دادن عزیزانشان شده است.
تقاطعی که به گفته اهالی قرار بوده با
پیگیری مسئوالن شهرستان هر چه
سریعتر مشکل آن برطرف شود اما
زمان سامان دادن آن هنوز مشخص
نیست .نکته مهم دیگر با وجود پل
روگذر دو بانده باسفهرجان و فاصله
کمتر از  500متری به این تقاطع،
مشکل این سهراهی با یک دوربرگردان
مهندسی قابل برطرف شدن است تا به
سرنوشت تلخ و غیر کارشناسی زیرگذر
مکی آباد دچار نشود!

تقاطع باسفهرجان
سرشب خیلی خطرناک است
محمودآبادی یکی از اهالی باسفهرجان
اظهار داشت :هفتهای چند تصادف در
اینجا رخ میدهد درگذشته با توجه به
این بلوکهای بتونی وسط کمربندی
نبود در این تقاطع و تقاطع حجتآباد
خیلی تصادف میشد اما از زمانی این
جداول وسط کمربندی ایجاد کردند
وضعیت بهتر شده است ولی سر شب
به دلیل حجم کامیونهای عبوری و
خودروهای اهالی این تقاطع خیلی
شلوغ و خطرناک است .وی ادامه داد:
طبق صحبت دهیاری قرار بر این است
که در اینجا زیرگذر یا دوربرگردان ایجاد
شود ولی هنوز هیچ اقدامی صورت
نگرفته است .وی اضافه کرد :در این
منطقه تاالرها و خانه باغ وجود دارد

که مراسم برگزار میکنند و مسیر عبور
آنها از همین محدوده است و زمانی
که مراسمها تمام میشود حجم زیادی
خودرو با کامیونهای عبوری در این
قسمت باعث مشکل ترافیک و خطر زیاد
و این قاطع ایمن نیست.
رضا یکی از کسبههای باسفهرجان در
این باره گفت :این تقاطع چندین سال
است که باعث دردسر و مشکل شده
است اما تاکنون اقدام مناسبی برای
حل آن نشده است .وی ادامه داد :تنها
موضوعی که دهیاری اعالم میکند که
این است باید دوربرگردان یا زیرگذر
ساخته شود اما تا زمانی این طرح
ساخته شود ما کلی کشته میدهیم.
وی اضافه کرد :مسئوالن یک سرعتگیر
جلوتر میگذاشتند تا از سرعت ماشین
کاسته شود شاید تصادف کم داشته
باشیم.
اصالح سهراهی باسفهرجان،
اولین مطالبه عمومی مردم منطقه

ولی اله خدادادی ،کارشناس مهندسی
مدیریت و آبادانی روستاها ،با بیان اینکه
رشد جمعیت و وسایط نقلیه که در
بسیاری از نقاط با سرعت زیاد موجب
جا ماندن زیرساختها و امور عمرانی
و توسعه شهری از این شتابزدگی
لجامگسیخته شده ،گفت :حجم باالی
ترانزیت کاالی پایتخت و بندرعباس
و رشد جمعیت بیش از هفتاد روستا
و آبادی ساکن در دهستان شریفآباد
و تعداد زیاد خودرو و خودرو سوار که
نیمی از آن هم جمعیت بانوان هستند
و به اینها همه توسعه خانه باغها در
روستاهای مجاور را اضافه کنید که
مسافران هر روز بین شهر و خانه باغ

محدوده شهر هستند ولی متولی آنها
اداره راه و حملونقل جادهای است.
پروژه پس از تایید
اداره حملونقل استان انجام میشود

هستند ،همه اینها در کنار تصادفهای
هر روزه که با شدتهای متفاوت در
این سهراهی مرگبار باسفهرجان اتفاق
میافتد اهمیت پرداختن هر چه سریعتر
به موضوع احداث زیرگذر یا دوربرگردان
را دوچندان میکند .وی اضافه کرد :در
همین راستا اخیرا ً پویش مردمی از اهالی
منطقه و شوراها و دهیاران به راه افتاده تا
این امر هر چه سریعتر محقق شود و در
این راستا که به گفته مهندس بیگلری،
معاون عمرانی فرمانداری اعتبار آن از
محل تعهدات شرکت معدنی میدکو در
سالجاری تامین شده نقشههای طرح
نیز تهیه شده و استعالمات مربوط
به ادارات گاز و آب و برق ارسال شده
و بحث تملک اراضی در دستور کار
است ،اما آنچه قابل تامل است پیگیری
مداوم و همکاری بدون وقفه ارگانها و
نهادهای مسئول است که خدای نکرده
این طرح اسیر کاغذبازی و مرور زمان
و کارهای فرسایشی نشود .خدادادی
افزود :حاال که این مهم به عنوان اولین
مطالبه عمومی مردم منطقه ،شوراها و
دهیاران مطرح شده از این عزم همگانی
نهایت استفاده در جهت پیشبرد طرح و
کمک به کارفرما و پیمانکار و درنهایت
کاهش دغدغه صدها خانواده دل نگرانی

که هر روز در عبورومرور فرزندانشان
دچار استرس هستند فراهم شود.
کار مطالعاتی سهراهی
باسفهرجان انجام شده است

مهندس رضایی ،رئیس اداره
حملونقل و جادهای سیرجان در این
باره بیان کرد :در کل این محدوده
مرز شهر قرار میگیرد اما ما هدفمان
حل مشکل شهروندان در مجموعه
شهرستان است .وی اضافه کرد :با
توجه به مشکالتی که این تقاطع دارد
کارهای مشاورهای انجام شد و قرار است
شهرداری یکسری باکس مخصوص در
اختیار ما قرار بدهد و شرکتهای که
معین بخش اقتصادی هستند پیمانکار
آن مشخص کنند تا کار شروع شود.
رضایی اضافه کرد :کارهای مطالعاتی
آن انجام شد و جلساتی با اداره برق
برای جابجایی تیرهای برق داشتیم که
امیدواریم به زودی استارت بخورد.

اجرای هرچه سریعتر طرح
بهترین راهکار است

سرهنگ سلیمی ،رئیس پلیسراه
شهرستان سیرجان در این باره گفت:
اصالح سهراهی باسفهرجان در جلسه
شورای ترافیک مطرح شد و قرار براین
شد که از زیرگذر شهید فتحی زاده یک
الین جداگانه به صورت همسطح ایجاد
شود که این مشکل برطرف شود .وی
ادامه داد :پیشنهاد از طرف ما برای
جابهجایی تقاطع به  500متر جلوتر
است ،اما معضل دیگر است خیلی از
خودروها به صورت خالف مسیر میروند
و خطر چند برابر میشود .سلیمی بابیان
اینکه بهترین راهکار این است که طرح
اجرا شود ،افزود :در محدوده شهری
دونقطه حادثهخیز داریم که اختالف
نظر بین شهرداری و اداره راه در آن
است یکی تقاطع باسفهرجان و دیگری
سهراهی شهرک ثارا ...است و ظاهرا در

علی نژاد بیگلری ،معاون عمرانی
فرمانداری در این باره گفت :این محدوده
زیر نظر اداره راهداری قرار دارد و تقاطع
خطرناکی است و با توجه به اینکه باند
دوم مسیر بندرعباس و به شهربابک
در حال انجام بود و متوقف شده است
حجم زیادی از کامیونها طبق گذشته از
این مسیر عبور میکنند .وی ادامه داد:
باتوجه به اینکه روستاهای باسفهرجان،
حجتآباد ،فخرآباد ،و ...با توجه به افزایش
جمعیت و حجم خودروها تنها مسیر
دسترسی آنها به شهر سیرجان از این
مسیر است و چون در محدوده شهری
نیست از چراغ راهنما نمی شود استفاده
کرد طی جلسات مختلف و کارشناسی
طرح زیرگذر برای برطرف کردن آن داده
شده است .مهندس بیگلری با بیان اینکه
اداره راهداری بودجه دولتی برای این
کار نداشت ،افزود :با رایزنیهایی که با
شرکتهای فوالد ایرانیان و میدکو انجام
دادیم قرار براین شد که هزینه انجام این
پروژه را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد :کارهای مطالعاتی
و بررسی های الزم انجام شد و نهایتا
نقشه به اداره حملونقل جادهای استان
که متولی آن هستند ارائه شده و پس
از تایید مناقصه برگزار و عملیات آن
اجرا میشود .وی همچنین ادامه داد :با
توجه به خیلی از خدمات آب ،برق ،فیبر
نوری روستاهای غربی از این مسیر عبور
میکنند نیاز است که زیرساختهای آن
و در صورت نیاز جابجایی آن انجام شود.
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بیشتر واژگونیهابه دلیلسرعتغیرمجاز است

سردار ناظری ،فرمانده انتظامي استان کرمان:

گوناگون
دختر جوان همشهری در انتظار کمک خیرین

نامه وارده :اینجانب دختری هستم  35ساله و معلول با مادر
و پدرم در یک خانه استیجاری زندگی میکنم پدرم چند سال
پیش فوت کرده و تا زمانی که زنده بود نمیتوانست کار کند
چون زمینگیر شده بود در اثر بیماری ،مادرم مجبور به کار
کردن در خانههای مردم بود قالیبافی و خیلی کارهای دیگر
هم انجام داد و هرچه درمیآورد بیشتر از کرایه خانه نمیشد تا
اینکه مریض شد و دیگر توان کار کردن ندارد از آینده میترسم
از آیندهای نامعلوم که نمیدانم چه برسرم خواهد آورد همیشه
برای بودن مادرم دعا میکنم ولی اگر خدای ناکرده اتفاقی بیفتد
آینده من چه میشود منی که با معلولیتم نمیتوانم کار کنم باید
آواره این خانه آن خانه شوم.
در روستایی که مادرم زندگی میکرد یک تیکه زمین کوچک
به اندازه یک اتاق  3*4به مادرم رسیده هر کار کردیم به هر
دری زدیم نتوانستیم این اتاق را بسازیم که اگر میشد می
دونستیم سرپناهی از خودمان داریم که مجبور نباشیم کرایه
خانه بدهیم و در همان روستای دورافتاده زندگی میکردیم .شما
را به خدا اگر هر کسی میتونه کمکمون کنند ،یا این اتاق را
بسازن ما پولی نمیخواهیم فقط یک سرپناه میخواهیم .اگر
خواستید می تونید بیاید تحقیق و مطمئن باشید این کار خیری
که انجام میدهید چندین برابرش را درو خواهید کرد.
همشهریان و خیرین که قصد کمک به این خانم نیازمند را
دارند ،به دفتر هفته نامه نسیم امید به آدرس خیابان ابنسینا
جنب کلینیک سالمت مراجعه یا با شماره تلفن 42207250
تماس حاصل کنند.

گروه حوادث :فرمانده انتظامي
استان از کشف  248کيلوگرم
ترياک و دستگيري  3متهم در
عملیات پليس مبارزه با مواد
مخدر شهرستان سیرجان در
هفته گذشته خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری با اعالم
این خبر اظهار داشت :ماموران
پليس مبارزه با مواد مخدر
شهرستان سیرجان در راستاي
اجراي طرح شناسايي و انهدام
شبکههای قاچاق مواد مخدر و
مبارزه بیامان با سوداگران مرگ و
قاچاقچيان مواد افيوني ،در محور
سیرجان-شیراز به یک دستگاه
پژو مشكوك و آن را متوقف

کشف  481کیلوگرم مواد مخدر در سيرجان
كردند .وي بابیان داشت :ماموران
در بازرسی از خودرو مذکور 248
كيلوگرم ترياك  ،كشف و  2متهم
را دستگیر کردند.
ناظری با اشاره به اقدامات
فنی پلیس و توقیف یک دستگاه
پراید و دستگیری یک متهم که
به عنوان اسکورت محموله بودند
بیان کرد :اين محموله مواد مخدر
از شرق کشور به مقصد غرب
بارگيري شده بود که با تالش
پلیس ناکام ماند.
فرمانده انتظامي استان کرمان
در پايان خاطر نشان کرد :در اين
رابطه  2خودرو توقیف و  3متهم
دستگير و تحويل دستگاه قضائي

سرهنگایراننژاد،
فرمانده انتظامی خبرداد:

دستگیری45سارق
درسیرجان

گروهحوادث:فرماندهانتظامیسیرجان
از کشف 57فقره سرقت و دستگیری45
سارق در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد در
گفتوگو با نسیم امید ،گفت :در اجرای
طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در

شدند.
فرمانده انتظامي استان
همچنین از کشف  233کیلو
تریاک و دستگیری  1قاچاقچی
خبر داد ،گفت :مأموران انتظامی
این شهرستان در راستای مبارزه
بیامان با سوداگران مرگ و پس
از یکسری اقدامات اطالعاتی و
پلیسی از انتقال یک محموله
مواد مخدر آگاهی یافتند و یک
دستگاه سواری پژو  405وارد
ایست و بازرسی پلیس در محور
مواصالتی سیرجان شد که به
دلیل رفتار مشکوک سرنشینان
آن ،خودرو جهت بررسی متوقف
شد.

شهرستان سیرجان ،موضوع شناسایی و
دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه
در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت لذا
با گشت زنی محسوس و نامحسوس در
حوزه استحفاظی  45سارق را شناسایی و
دستگیرکردند.
وی بابیان این اینکه با دستگیری این
افراد پرده از راز  57فقره سرقت برداشته
شد ،ادامه داد :این افراد به سرقت از داخل
خودرو ،موتورسیکلت ،منزل و اماکن
خصوصی و سایر سرقتها اعتراف کردند
و در بازرسی از مخفیگاه سارقان لوازم و

سردار ناظری با تأکید بر جدیت
و قاطعیت پلیس و استمرار در
اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده
و جرم خیز ،همکاری عموم مردم
با پلیس را در اجرای آن الزم
دانست و از شهروندان خواست

وسایل برای باز نمودن
قفل ،وسایل و قطعات داخل
خودرو ،و تعدادی مدارک
شناسایی مربوط به افراد
مالباخته کشف و ضبط شد.
انتظامی
فرمانده
شهرستان سیرجان بابیان
اینکه تحقیق از سارقان
به منظور کشف سایر
سرقتهای احتمالی ادامه
دارد اظهار داشت :مشارکت شهروندان
نقش مهمی در پیشگیری از سرقت دارد و

در صورت مشاهده و برخورد
با هرگونه تهیه ،توزیع و فروش
موادمخدر ،در اسرع وقت از
طریق تلفن  110به پلیس اطالع
داده تا نسبت به شناسایی جرم و
دستگیری متخلفان اقدام شود.

در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک
میتوانند مراتب را در اسرع وقت از طریق
تلفن  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

فیروزآبادی ،مدیرعامل سازمان آتشنشانی:

انجام 175عملیاتدرخردادماهسالجاری
حریقتانکرحملبنزین
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی سیرجان؛
عصر پنجشنبه هفته گذشته در کمربندی نجف شهر به
سمت کرمان یک دستگاه تریلر حامل سوخت بنزین در آتش
سوخت .با اعالم این خبر  7اکیپ از واحد های آتش نشانی به
محل حادثه اعزام شدند گفتنی است این حادثه تلفات جانی
در پی نداشته ،علت حادثه در دست بررسی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان
آتشنشانی سیرجان ،آتشپاد سوم
مهدی فیروزآبادی مدیرعامل سازمان
آتش نشانی سیرجان افزود  73 :مورد
اطفاء حریق و  102مورد عملیات امداد
و نجات به دلیل بیاحتیاطی و عدم
رعایت مسائل ایمنی در سیرجان
اتفاق افتاده است.
فیروزآبادی در این خصوص گفت:
خردادماه در مجموع  73حریق اتفاق
افتاده است که از این تعداد  33مورد

مربوط به مواد پسماند و بازیافتی 14 ،
مورد مربوط به منازل مسکونی 10 ،مورد
مربوط به وسایل نقلیه 8 ،مورد مربوط به
جنگل و درختان 6 ،مورد مربوط به مراکز
تجاری 1 ،مورد مربوط به مرکز دولتی و
 1مورد عملیات پیشگیرانه بوده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی همچنین
به انجام  102مورد عملیات امداد و
نجات اشاره کرد و افزود  :از این تعداد
 68مورد حیوانات خطرناک و آزار دهنده
 11 ،مورد رهاسازی محبوس شدگان

 6 ،مورد امداد تصادفات خودرویی 5 ،
مورد عملیات رفع آبگرفتگی  3 ،مورد
ریزش آوار  2 ،مورد امداد و نجات از
چاه  1 ،مورد برش انگشتر و رهاسازی
انگشت  1 ،مورد امداد آسانسور و مابقی
آنها مربوط به سایر موارد بوده است.
مهندس فیروزآبادی نقش شهروندان
در کاهش ناایمنیهای شهر و محیط
زندگی خود را بسیار موثر دانست و
گفت :شهروندان به توصیههای ایمنی
توجه داشته باشند و قبل از انجام

حوادث

هرگونه کاری نکات ایمنی مربوطه را
رعایت کنند تا از بروز حوادث پیشگیری
نمایند.

گروه حوادث :رئیس پلیسراه سیرجان از واژگوني يك
دستگاه خودرو پژو  405در كيلومتر 40محور سيرجان-
کرمان با مرگ راننده خبر داد.
سرهنگ مهدی سلیمی با اعالم این خبر در گفت و با نسیم
امید ،اظهار داشت :در پي اعالم يك مورد واژگوني خودرو در
محور-سيرجان-کرمان-بالفاصله ماموران پلیسراه به محل
حادثه اعزام شدند .وی در ادامه در خصوص علت حادثه افزود:
با حضور مأموران در محل مشخص شد این خودرو به دلیل
سرعت غیرمجاز و عدم توانایی در کنترل خودرو ناشی از
سرعت مطمئنه از جاده خارج و منجر به فوت سرنشین آن
شده است.
فرمانده پلیسراه شهرستان بابیان اینکه بیشتر واژگونیها
به دلیل سرعت غیرمجاز است ،گفت :در جهت پيشگيري از
اینگونه حوادث دلخراش الزم است همواره با سرعت مطمئنه
رانندگي كنيم و حتما در رانندگیهای طوالني مدت ،زماني را
براي استراحت در نظر بگيريم تا قرباني حوادث و سوانح نشويم.

کشف 135حقهوافور

گروه حوادث :دادستان عمومی و انقالب شهرستان
از کشف  135حقه وافور و دستگیری یک نفر در هفته
گذشته خبر داد.
قاضی محسن نیک ورز ،دادستان سیرجان با اعالم این خبر
گفت :عوامل کالنتری زیدآباد پس از اطالع از اینکه یک واحد
مسکونی حوزه استحفاظی در امر فروش ادوات استعمال مواد
مخدر فعالیت دارد بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی با بیان اینکه ماموران با انجام تحقیقات از صحت موضوع
اطمینان حاصل کردند ،افزود :با هماهنگی مقام قضایی در
بازرسی از این منزل  135حقه وافور کشف و ضبط شد .نیک
ورز در ادامه افزود :در این رابطه یک نفر متهم و برای سیر
مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

کشفالمپواسباببازیقاچاق

گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان از توقیف
یک اتوبوس و کشف تعدادی المپ خارجی و اسباببازی
قاچاق در هفته گذشته خبرداد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد با اعالم این خبرگفت :ماموران
انتظامی این شهرستان ،در حین ایست و بازرسی و کنترل
خودروهای عبوری ،به یک اتوبوس مشکوک و آن را برای
بررسی بیشتر متوقف کردند.
ایران نژاد افزود :ماموران موفق شدند در بازرسی از این
خودرو ،تعدادی المپ خارجی و اسباببازی قاچاق و فاقد
مدارک قانونی کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابیان این که ارزش این محموله
قاچاق برابر نظر کارشناسان 20،میلیون تومان برآورد شده
است ،اظهار کرد :متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل
قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای میثم شهاب الدینی پاریزی وکیل آقای حسین ذاکر با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر
اسناد رسمی شماره  45سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  400فرعی از
 2112اصلی واقع در بخش  35کرمان به نام آقای حسین ذاکر 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  10روز 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 انتشار1399/ 4 /21 :
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

یم

نس

الم
س

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

09162756265

نگاهی کوتاه به عملکرد مجلس یازدهم؛

مردممنتظرطرحهاومصوباتمجلسانقالبیهستند
نسیم امید :حدود  40روز از شروع به کار مجلس یازدهم
میگذرد .طی این مدت عملکرد مجلس یازدهم از زوایای مختلف
قابل نقد و بررسی است .پس از رقابت صوری برخی از نمایندگان
برای انتخاب هیئت رئیسه به عنوان نمونه حاج بابایی که در مقابل
قالیباف رجزخوانی میکرد و در زمان انتخابات هیئترئیسه حتی
نامزد ریاست نشد و افکار عمومی را به تمسخر گرفت به بعد نیز
قابل نقد است.
یکی از موارد عملکرد مجلس یازدهم رد اعتبارنامه تاجگردون،
نماینده گچساران در مجلس شورای اسالمی بود که هفته پیش رخ
داد .اعتبارنامه به مجموعه مدارکی گفته میشود که نشاندهنده
سوابق کاری ،دانشگاهی ،نحوه انتخاب شدن و اطالعاتی درباره
نماینده است .هر منتخب با این اعتبارنامه وارد مجلس میشود اما
بررسی آن از سوی دیگر نمایندگان میتواند به این ورود پایان دهد.
اگر نمایندهای در یکی از موارد باال دچار اشکال باشد یا به هر دلیل
صالحیت خود را از دست دهد ،با رای دیگر نمایندگان اعتبارنامه
او رد خواهد شد .به نظر میرسد با توجه به موارد مطروحه درباره
تاجگردون ،این رد اعتبارنامه قانونی و از نکات مثبت این مجلس
است.
عملکرد بعدی مجلس یازدهم رفتار سخیفی بود که با سخنرانی
دکتر ظریف ،وزیر امور خارجه در مجلس شد و درشان یک مجلس
انقالبی نبود .حضور وزیر خارجه در مجلس شورای اسالمی به عنوان
مهمان و از باب معارفه و تحلیل وضعیت کشور و جهان تصویری از
تشنج و درگیری در سطح افکار عمومی ارائه کرد .رفتارهای شعاری
نمایندگان هیچ دستاوردی برای جامعه ندارد .در البهالی سخنرانی،
مکرر همهمه ،داد و فریاد از اطراف و اکناف مجلس بلند بود .دروغگو
خطاب کردن یک وزیر از نمایندگان ملت بدور بود .فضای تقابلی و
اهانت درشان مجلس و سایر قوای کشور ندارد .خسارت مهم این
رفتارها ،افزایش نگرانی و اضطراب در سطح جامعه است .بحث
گفتگو باید در یک فضای عقالنی ،به دور از توهین و درشتگویی
همراه با استدالل انجام شود و از رفتارهای احساسی آنهم در یک
جایگاه بلند مرتبه در مجلس شورای اسالمی جلوگیری شود.
تهیه طرح سوال از رئیس جمهور با  200امضا اقدام قابل تامل
بعدی است .مردم که در راستای شعارهای اصولگرایان مبنی بر
برطرف کردن مشکالت معیشتی به آنها رای دادند اکنون منتظر
طرحها و مصوبات آنها برای برون رفت از وضعیت اقتصادی فعلی
هستند .این اقدامات بیشتر به تسویه حساب سیاسی میماند تا
گرهگشایی مشکالت جامعه! زیرا یک سال دیگر انتخابات ریاست
جمهوری است و میتوانند نامزد مدنظر خود را به ریاست جمهوری
برسانند تا اینکه کشور را دچار آشفتگی و بی مدیریتی کنند؟
بدون داشتن یک طرح و نقشه کالن و زمانبندی مناسب ،مجلس
نمیتواند موفق به برطرف کردن برخی از مشکالت کشور شود.
لذا ضروری است نمایندگان محترم در گام نخست ،مسائلی را که
مجلس و کشور با آنها مواجه است احصا کنند و در فرآیندی مورد
اجماع اکثریت اعضای مجلس به یک اولویتبندی برای حل مسائل
برسند.

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)
تلفن42201609 - 42207250 :
فکس42233672:
نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

معرفت

گستره توزیع :استان کرمان
صندوق پستی 78185146 :
توزیع09139450096 :
مدیر مسئول09133470728 :
روابط عمومی09162756265 :
چاپ :مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات

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

در وصیت امام علی علیهالسالم به فرزندش بیان شد:
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وضعیت
جمع آوری
زباله
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میرزا سعید
(شهرک آب)

عکس :نسیم امید

بحث بومی یا غیربومی فرماندار محلی از اعراب ندارد
نسیم امید :این روزها بحث مدیریت فرمانداری ویژه سیرجان در
رسانهها و فضای مجازی مطرح است .فارغ از اینکه چه شخصی
سکاندار این مسئولیت مهم در شهرستان سیرجان میشود بحث
توانمندی او اولویت دارد که تجارب ،توانایی و انگیزه پیگیری
برطرف کردن مسایل شهرستان را داشته باشد و اهل باندبازی و
بذل و بخشش اموال عمومی نباشد .بحث بومی یا غیربومی محلی از اعراب ندارد چهبسا
مدیران بومی گاهی بهواسطه روابط و رودربایستی خساراتی به شهرستان زدهاند که قابل
جبران نبوده است .لذا کار بلدی و داشتن آیتمهای وزارت کشور از اهم معیارهای انتخاب
فرماندار جدید است.

همکاری گل گهر در تهیه تجهیزات مقابله با کرونا
ایسنا :حمزه ا ..بخش ،مدیر  HSEشرکت صنعتی معدنی گل
گهر گفت :در مجموعه گل گهر عالوه بر فعالیتهای داخلی،
کمکهایی در مقابله با کرونا به مجموعههای دیگر صورت
گرفته که نزدیک به  ۲۲میلیارد تومان برای خرید دستگاه
ونتیالتور ،تجهیزات ،ماسک و  ...به دانشگاههای علوم پزشکی
سیرجان ،کرمان و تهران کمک شده است .وی افزود :برای همکاران مجموعه نیز
بستههای ماهیانه شامل ماسک ،مواد ضدعفونی کننده و دستکش توزیع میشود و
بیش از  ۴میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است.

ویژه

تاالرها با  50درصد ظرفیت برقرار هستند
استانداری :محمدجواد فدائی ،استاندار در دومین
جلسه کارگروه نظارت و بازرسی طرح کاهش زنجیره انتقال
ویروس گفت :متوسط افزایش فوتی و بستریهای جدید در
بیمارستانهای استان را داریم که وضعیت مناسبی نیست.
استاندار کرمان با بیان اینکه اماکن و ادارات و دستگاههای با
مراجعات باال از جمله تاالرها ،شهرداریها ،باشگاههای ورزشی باید تحت کنترل بیشتر
قرار داشته باشند ،اضافه کرد :مصوبه استانی تعطیلی تاالرهای پذیرایی نداریم ،بلکه با
 ۵۰درصد ظرفیت و رعایت نکات بهداشتی برقرار هستند و کارشناس بهداشت محیط
به عنوان ناظر در این اماکن مقیم گذاشته شده است.

جریمه اصناف در صورت بکارگیری سربازان مشمول غایب

ایرنا :سرهنگ مقصودی ،معاون وظیفه عمومی فرمانده
انتظامی استان کرمان گفت :کارفرمایان ،کارخانجات ،کارگاهها،
شرکتها ،آموزشگاهها ،بنگاهها ،مغازهها ،تعمیرگاههای دولتی
و خصوصی که مشموالن غایب را به بهکارگیری میکنند باید
جریمه هر مشمول غایب را به مبلغ  ۱۶میلیون تومان برابر با
هزینه ساالنه یک سرباز پرداخت کنند .وی افزود :افراد متولد  ۱۶تیرماه  ۸۱در تیرماه
سالجاری مشمول خدمت سربازی میشود .وی با اشاره به مشموالن غایت گفت:
مشموالن غایت دارای محدودیتهایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور ،جلوگیری
از اعطای وام و تسهیالت بانکی ،شرکت نکردن در کنکور سراسری و انتخابات ،منع
استخدام در هر شرایطی و حتی اصناف ممنوع است.

فرزندم! مثل هر پدر دل سوزی ،نگران تو بودم .تصمیم گرفتم ( بر
اساس این تجربهها) تربیت تو را آغاز کنم و درست همین حاال ،که تو
در اوج زندگی هستی و در آستانه رویارویی با جهان ،همین حاال که نیتت
سالم است و درونت صاف و پاک ،تصمیم گرفتم تربیتت را با کتاب خدا و
تفسیرش شروع کنم؛ با احکام اسالم و حالل و حرامها .خواستم چیزی غیر
اینها نگویم .اینک ،این سفارشهای من؛ از تو میخواهم به آنها عمل
کنی.
فرزندم بدان! راهی طوالنی و دشوار پیش روی داری و قطعا به توشه کافی
ک باری و به اینکه قدم هایت درست و در مسیر باشند.
نیاز داری ،به سب 
اگر بین نیازمندان ،کسی را یافتی که توشهات را برایت به قیامت ببرد و
توشه را ،فردای محشر ،در لحظه احتیاج ،به تو برگرداند ،وجودش را غنیمت
بشمار (انفاق کن ،انفاق کن) بار را بگذار بر دوش او و تا میتوانی ،بار و
کولهاش را سنگین کن.
شاید بعدها ،کسی را با این مشخصات ،پیدا نکنی .هر کسی روز داراییات
از تو وام میخواه ،وجودش را غنیمت بشمار تا در آن روز تنگ دستی ،روز
گرفتاری ،وام را به تو پس دهد.
پسرم ،جبران ضرری که از سکوت به تو میرسد ،آسانتر از جبران
حرفهای نابجاست .پرحرف ،هرزهگو میشود و آنکه میاندیشد ،بینایی
مییابد.
جرعه جرعه ،خشم خود را فروده ،من شربتی با پایانی این همه شیرین
و تهمزهای این همه گوارا ،ندیدهام .با آن کس که با تو تندی میکند،
نرمی کن که خیلی زود ،با تو نرم خواهد شد .نسبت به دشمن ،باگذشت
و فضیلت رفتار کن که این ،از هر دو نوع پیروزی ،شیرینتر است .ظلم هر
که به تو ظلم میکند ،به نظرت بزرگ نیاید .چون او دارد به سود تو و به
ضرر خودش کار میکند .پاداش یکی که تو را خوشحال کرده ،بدی کردن
نیست.
فرزندم ،بدان دو جور رزق و روزی داریم ،یکی آن که تو دنبالش میروی
و یکی آنکه میآید دنبالت ،میآید سراغت حتی اگر پیاش نباشی .اگر
برای آن چه از دستت رفته ناله میکنی ،پس برای هر چه به دستت نرسیده
هم ناله بزن .بگذار وقایع گذشته ،دلیل و راهنمای تو در وقایع آینده و
نیامده باشد که امور ،همیشه به هم شبیهاند.
فرزندم ،بریدن از نادان ،مثل پیوستن به داناست .درباره همسفر ،پیش
از سفر و درباره همسایه ،پیش از خرید خانه ،پرسوجو کن .خویشانت را
احترام کن که پروبال تو هنگام اوجاند و ریشههای تواند که روزی به آن
برمیگردی و هنگام رویارویی ،دست توانای تواند .دین و دنیایت را به خدا
میسپارم و نیکوترین سرنوشت را برای امروز و فردایت و دنیا و آخرتت ،از
او میخواهم.
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