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تیترها

  حوادث  5

کم تحرکی و فشارخون عامل بیش تر سکته های قلبی است 

  اخر  6

  سالمت  4

در پی سرقت مسلحانه به طالفروشی ریاحی مطرح شد؛

تجمیع طالفروشی ها
 و استفاده از نیروهای شرکت های حفاظتی 

رهبر معظم انقالب:

بدگویی و بدزبانی
 در جامعه باید جمع شود

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر  2

سرهنگ دستوری، فرمانده بسیج سپاه: 

اجرای برنامه های دهه فجر 
به صورت حقیقی و مجازی

  خبر 2

عماد یوسفی، فعال اجتماعی:

سیرجان، 
کارگاه سازندگی شود

  شهر  3

نسیم امید: در خجسته سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها، 
با  تصویری  نشست  در  گذشته  هفته  چهارشنبه  اسالمی  انقالب  رهبر 
جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السالم، حضرت صدیقه طاهره را تجسم 
گفتند:  و  دانستند  همسر  و  مادر  زن،  درباره  اسالمی  مفاهیم  عالی ترین 
در دیدگاه اسالمی قوی ترین پایه تربیت فکری و روحی انسان در کانون 

خانواده قرار دارد...  

هفته نامه نسیـم امید

در نشست خبری رئیس و معاونان دانشکده علوم پزشکی با اصحاب رسانه مطرح شد؛

فوقتخصصگوارش،ریهوانکولوژیبهکادردرمانافزودهمیشوند
نسیم امید: نشست خبری رئیس و معاونان دانشکده علوم پزشکی شهرستان با اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر چهارشنبه هفته گذشته در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی برگزار شد. دکتر غالمعباس 
محمدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی در این ابتدا این جلسه بیان کرد:  در یکسال گذشته با پیدا شدن اولین مورد کرونا در کشور بالفاصله کمیته تشکیل شد و با پیش بینی هایی که همکاران در معاونت 

توسعه، درمان و بهداشت داشتیم شروع  به تهیه وسایل )ماسک، شیلد و ...( و حفاظت پرسنل کردیم و در کادر درمان شاغل موارد فوت نداشتیم....   

  شهر 3

گفتگو

رضا رجایی، سرپرست اداره ارشاد:

اهدای »هنر کارت« 
بین هنرمندان سیرجانی

  خبر  2

در پی بازدیدهای متعدد شهرداری و اعضای شورا از مشکالت خیابان بدرشمالی؛

قول های بی عمل شهرداری و شورای شهر
عکس: سجاد حیدری فرد 



2 نسیـم امیدخبر خبر

گروه خبر: نشست خبری فرمانده سپاه سیرجان به مناسبت دهه 
فجر و ارائه برنامه های این ارگان در این باره با اصحاب رسانه هفته 

گذشته برگزار شد.
سرهنگعلیدستوری،فرماندهبسیجسپاهشهرستانسیرجان
بااشارهبه42مینسالگردپیروزیانقالباسالمیگفت:دراین
مدتپسازپیروزیانقالباسالمیکشوردرعرصههایمختلف
علمی-فناوری،فرهنگیودفاعیوامنیتیتوفیقاتبزرگیبدست
آوردهاستوهرسالهدرایامدههفجرمراسمهایمختلفیباحضور
مردمبرگزارمیشد،اماامسالبهدلیلشیوعویروسکروناواعمال
برنامههای افزود: وی نیست. امکان این محدودیتها سری یک
متعددیرامشخصکردیمکهبرخیازآنهابهصورتحقیقیو
برخیدرفضایمجازیانجاموبرنامههایمادر5دستهمختلف
تقسیممیشوند؛درعرصهدفاعیوامنیتی،نقشآفرینیفرهنگی،
برنامههایورزشی،خدمترسانیمردمومحرومینوفضایمجازی
استطرحخودحفاظتیکارخانههاوادارههارادردستورکارداریم
کهاینبرنامهدر10ادارهو4کارخانهانجاممیشودوآموزشهای

الزمدادهمیشود.
ویبااشارهبهکارهایفرهنگیگفت:گروههایسرودبهمناطق
با دیدار و میکنند اجرا برنامه خانهها مقابل و میروند مسکونی
خانوادههایشهدا،جشنازدواجزوجهایجوانبارعایتبهداشتی

درحسینیهامامراداشتیم.
فرماندهسپاهسیرجاندرادامهافزود:درعرصهورزش،برگزاری
مراکز باحضوردر کارواندوچرخهسواریکه و مسابقاتورزشی
تجلیلمیکنند.همچنیندربحث مدافعانسالمت از بهداشتی
خدمترسانیبهمحروماندرجهتمعیشتقشرهاینیازمند2000
بستهکمکمعیشتیتوزیعمیشودو2سریجهیزیهتأمینشده
است،مرمتمسکنمحرومانودربحثاشتغالباتوجهبهتفاهمنامه
باکمیتهامدادداریمتاکنون61مورداشتغالدرسیرجانو24مورد
درنجفشهرایجادشدهاست.توزیعبستهکمکآموزشیبرای25
دانشآموزنیازمند،توزیع500بستههایبهداشتیرانیزداریم.او
اضافهکرد:میزخدمتدرتعدادیمساجدمحالتشهرایجادشده
ومدیرانادارههایمختلفدراینمساجدحضورپیدامیکنندو
درفضایمجازینشستهایفرهنگی،بصیرتومسابقاتفضای

مجازیپیرامونوصیتنامهحضرتاماموحاجقاسمراداریم.
سرهنگدستوریبااشارهبههمکاریبسیجشهرستانبادانشکده
در غربالگری برای سلیمانی قاسم حاج طرح برای پزشکی علوم
تیم سه با موضوع این گفت: کرونا بیماری برای محروم مناطق
مراقبتیوحمایتیونظارتیتشکیلشدهکهدربحثشناساییافراد
بیماروراهکارهایالزمبرایافرادیکهبیمارشدهآموزشهایالزم

دادهشدهاست.
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رئیس  خبری  نشست  خبر:  گروه 
پزشکی  علوم  دانشکده  معاونان  و 
شهرستان با اصحاب رسانه به مناسبت 
دهه فجر چهارشنبه هفته گذشته در 
پزشکی  دانشکده  کنفرانس  سالن 

برگزار شد.
رئیس محمدی، غالمعباس دکتر
این ابتدا این در پزشکی علوم دانشکده
جلسهبیانکرد:دریکسالگذشتهباپیدا
شدناولینموردکرونادرکشوربالفاصله
پیشبینیهایی با و شد تشکیل کمیته
کههمکاراندرمعاونتتوسعه،درمانو
تهیهوسایل به  بهداشتداشتیمشروع
پرسنل حفاظت و )... و شیلد )ماسک،
کردیمودرکادردرمانشاغلمواردفوت
گرفته مردمکمک از همزمان نداشتیم.
شدوانجمنهاکمککردندکهدرسطح
میلیارد 5 بودجه با بود بینظیر شهر
تومانیکسریتجهیزاتخریداریشد.
ارگانها تمامی از تشکر و تقدیر با وی
بهداشتدرمانگفت:در وهمکاراندر
بحثتوسعهدانشکدهجلساتیبرگزارشد
وقراربودازنیمسالگذشتهدانشجودر
توجه با اما باشیم داشته پزشکی رشته
بیماریکرونابهتعویقافتادویکسری
ایراداتوجودداشتکهبرطرفکردیم.

زمینه در کرد: اضافه محمدی دکتر
جذب متخصص زیادی تعداد بالینی
و ریه گوارش، تخصص فوق و شدند
انکولوژیبهزودیبهکادردرماناضافه
پزشکی علوم دانشکده رئیس میشود.
و بهداشت بحث در عمرانی کارهای به
درماناشارهکردوگفت:تکمیلپروژهها
وتوسعهاورژانسبیمارستانامامرضاو
به توجه با داشتیم، روان اعصاب بخش
نیازشهرستاندستگاهامآرایخریداری
رضا)ع( امام بیمارستان در زودی به و
نصبمیشود.دکترمحمدیدرخصوص
آزمایشگاههای در که آزمایشهایی
خون آنتیبادی میزان برای خصوصی
گفت: میشود، انجام کرونا تشخیص و
خود آزمایشگاه در فقط غربالگری
دانشکدهعلومپزشکیانجاممیشودوبه
هیچعنوانخصوصیدادهنشدهاستو

تستآنتیبادیهیچارزشیندارد.
   اورژانس هوایی هفته آتی 

رسمی افتتاح می شود 
دکترموسینصرا...پور،معاونتوسعه
این ادامه در پزشکی علوم دانشکده
جلسهبیانکرد:باشیوعبیماریکرونا
کمکهایمردمیدرپویشهایمختلف
میلیارد 3 ریالی کمک و شد انجام
اینپویشهادر از تومان و800میلیون
قرارگرفتداشتند.در اختیاردانشکده
بهداشت مسئوالن مردمی پویش کنار
محیطدرمجموعهگلگهرازروزاول
پایکاربودندوخوشبختانهباتوصیههای
این در بحرانی بهداشتی مجموعه
اضافه ادامه در او نداشتیم. مجموعهها
کرد:شرکتهایصنعتیمعدنیگلگهر
وشرکتهایزیرمجموعهجهانفوالدو
توسعهآهنفوالددربحثکرونابهکمک
و آوران،گهرروش نظم همچنین آمدند
شرکتماهان،شرکتمستختگنبد،
به ایرانکمکهایی شرکتصنایعمس
اینهادرکنار بهداشتودرمانکردند،
اعتباراتیبودکهازسویوزارتبهداشت
در داد: ادامه پور نصرا... کردیم. جذب
خوبی پیشرفت دانشکده توسعه بخش
مثلراهاندازی18تختicuبیمارستان
امامرضا)ع(و5تا6تختدربیمارستان
غرضیبینظربودهاست.10تختویژه
نوزادانوبیمارانشیمیدرمانیراهاندازی
هفته در که هوایی اورژانس است، شده
آتیبهصورترسمیافتتاحمیشودوتا
آبانماهکلیهمطالباتپزشکانوپرسنل

با موارد این وهمه پرداختشده درمان
کووید19 بحث در مشکالتی به توجه

داشتیمانجامشدهاست.
   طرح شهید سلیمانی موفق 

بوده است
معاون پور، موقری محمد دکتر
با نیز پزشکی علوم  دانشکده بهداشتی
بیاناینکهبیماریکروناتمامجنبههای
گفت: است، داده قرار تأثیر را زندگی

پیکسومکرونادرشهرماباشیببندی
تندیزدهشدوآبان،آذرتعدادفوتیها
6  روزها برخی در و کرد پیدا افزایش
فوتیداشتیمکهباهمکاریمسئوالنو
دستگاههایاجراییوپیشگیریهاباعث
شدکاهشپیداکند.اوادامهداد:امادر
چندروزاخیرباافزایشبیمارانسرپایی
روبهروهستیمکهعادیانگاریخطری
با معموالً که میکند تهدید را ما است
بعد روز 10 ، سرپایی بیماران افزایش
افزایش آن تبع به و بستریها افزایش
پور موقری راخواهیمداشت. مرگومیر

و کرد اشاره سلیمانی سردار طرح  به
و سپاه همکاری با طرح این کرد: بیان
موفق بسیار و میشود انجام هاللاحمر
و دارد ادامه سال پایان تا و است بوده
همچنینبهداشتمحیطتاکنون3140
که6294 داشته اصناف از بازدید مورد

اخطارو400موردپلمپداشتیم.
  در حوزه آموزش و پژوهش 

عقب هستیم 
معاون مسعودی، محمودرضا دکتر
این در دانشکده پژوهشی و آموزشی
و آموزش حوزه در داشت: بیان نشست
پژوهشدرحوزهنرماستانعقبهستیم
گرچهدانشکدهودانشجوتقویتمیکنیم
وباهمتریاستدانشکدهومسئوالندر
است بیشتری امیدهای اخیر سال دو
و کنیم پیدا را خود واقعی جایگاه که
رشته برای کنیم متقاعد را خانه وزارت
پزشکیکهبااختصاصاینرشتهجایگاه
وامکاناتبیشتریدادهمیشودوتعداد
هیاتعلمیمادریکیدوسالاخیراز
32نفربه50رسیدهاستکهتاپایان
60نفرمیرسدوامکاناتوزیرساختها
برایرشتهپزشکیالزمبودفراهمشد.
این افتخار من عقیده به داد: ادامه او
نیستکهتمامامکاناترابهسمتخود
سوقبدهیموبایدتوزیعمتوازنباشد.

   مردم ترس از مراجعه به 
بیمارستان نداشته باشند

معاون جهانشاهی، غالمرضا دکتر
درماندانشکدهعلومپزشکینیزدراین
جلسهبیانکرد:بامشکالتیکهداشتیم
ودرحوزهسالمت ارگانها باهمکاری
را کرونا بحران توانستیم بهداشت و
پشتسربگذاریمامامتأسفانههرلحظه
شدت با را ویروس این دارد احتمال
بیشتریتجربهکنیمکهتوصیهمیشود
او نکنند. شرکت در تجمعها در مردم
عدم و کرونا بیماری توجه با داد: ادامه
بیماریهایی برای مردم برخی مراجعه
دیابت و عروقی قلبی فشارخون، مثل
اطالعرسانی باید و شدند عوارض دچار
مراجعه راحت خیال با مردم که شود
کنندوترسازحضوردربیمارستانهاو

مراکزدرمانینداشتهباشند.

در نشست خبری رئیس و معاونان دانشکده علوم پزشکی با اصحاب رسانه مطرح شد؛

اضافهشدنفوقتخصصگوارش،ریهوانکولوژیبهکادردرمان
  ام آر آی دولتی به زودی در سیرجان راه اندازی می شود

در نشست خبری فرمانده بسیج سپاه سیرجان مطرح شد؛

رضا رجایی، سرپرست اداره ارشاد سیرجان:اجرای برنامه های دهه فجر به صورت حقیقی و مجازی

اهدای »هنر کارت« بین هنرمندان سیرجانی
گروه خبر: سرپرست اداره ارشاد سیرجان از اهدای »هنر کارت« به 
هنرمندان حوزه های مختلف فرهنگ و هنر شهرستان که عضو صندوق 

هنر هستند خبر داد.  
رضارجاییدرگفتگوبانسیمامید،بیانکرد:»هنرکارت«
معیشتی،هویتیوشناساییبرایهنرمنداناستواینکارت،
کارتیچندمنظورهاستکهبراساسآنمجموعهایازخدمات
رفاهیبههنرمنداندادهمیشودودرهفتهجاریکارتتحویل
هنرمندانیکهعضوصندوقهنرهستنددادهمیشود.ویدرادامه
افزود:مزایایاینکارتبهاینصورتاستکههرگونهحمایتی
ازسمتوزارتارشادمیشودوهنرمندازتمامامکاناتیچهبه
لحاظتفریحی،گردشگریو...میتوانداستفادهکنند.رجاییبا
اشارهبهسیونهمینجشنوارهفیلمفجر،گفت:همزمانباتهران
وبهرهمندیشهروندانسیرجانیوتماشایفیلمهادرفضاییآرام
وخانوادگیاقدامبهاکرانهمزماناینفیلمهادرسینماقدس

کردوخوشبختانهبااستقبالعمومیخوبیروبروشد.

تعریض و ایمن سازی محور بلورد-چهارگنبد
مسئوالن  از  چند  تنی  و  سیرجان  ویژه  فرماندار  خبر:  گروه 
از  بلورد  بخش  در  حضور  با  فجر  دهه  مناسبت  به  شهرستان 
بخش های مختلف و طرح های در حال احداث این بخش بازدید و 

جلسه شورای اداری بخش بلورد برگزار شد.
این در سیرجان، ویژه فرمانداری عمومی روابط گزارش به
خصوص در تصمیماتی فعالیتها، روند بررسی ضمن نشست
مسائلومشکالتموجودبخشبلوردگرفتهشد.دراینبازدید
و تعریض بلورد-چهارگنبد، محور ایمنسازی و تعریض پروژه
ترمیمپلپلنگیوروندساختپروژهدرمانگاهبلوردپیگیریو
اینحوزهبررسیورفعشد.فرماندارو برخیمشکالتموجود
هیاتهمراهدرادامههمچنینباحضوردرمنزلشهیدانعباسپور

ودریابیگیباخانوادهمکرماینشهدادیداروگفتگوکردند.
افتتاحطرحهادیروستایمحمدآبادتزرج،زیرسازی،آسفالتو
جدولگذاریمعابرروستابااعتباریبالغبر10میلیاردریالازمحل
اعتباراتبنیادمسکن،بازدیدازمجموعهتفریحیوگردشگری
شرکتهفتآسماندردستورکارقرارگرفتوفرماندارسیرجان

دستورپیگیریبرخیازمشکالتاینمجموعهراصادرکرد.
روستای از بازدید در نیز اسالمی انقالب مسکن بنیاد رئیس
350قطعه تحویل خصوص در الزم اقدامات کهنشهرگفت:
زمیندرروستایکهنشهرپسازانجامکارهایاداری،تحویل

متقاضیانمیشود.

سرپایی  بیماران  افزایش  با 
روبه رو هستیم که  عادی انگاری 
تهدید  را  ما  است  خطری  
می کند معموالً با افزایش بیماران 
افزایش  بعد  روز   10 ، سرپایی 
افزایش  آن  تبع  به  و  بستری ها 

مرگ ومیر را خواهیم داشت. 



شهر  نسیـم امید

سیرجان اینکه به توجه با یوسفی: عماد 
اقتصادی و صنعتی بزرگ شهرهای از یکی
کشوراست،وضعیتشهرباجایگاهاستراتژیک
مسیر در باید سیرجان ندارد. همخوانی آن
همهجانبهباسرعتپیشرودوبایددریکدهه
آتیباهمکاریهمهذینفعانبهویژهشهروندان
باهمدیگر،ازنظراقتصادیاجتماعیوفرهنگی
خود مناسب جایگاه و شود پیشتاز ایران در

یابد.کاریکهدستیافتنبهآنواقعاًمشکلنیست.شایدمهمترین دست
پیشنیازبرایدستیابیبهجایگاهمناسباقتصادیکشور،استفادهازمدیران
تکنوکراتباشد.مدیرانیکهعالوهبرتعهدتخصصهمداشتهباشند،افرادی
است. نبوده کار متن در آنان حضور از اثری اخیر وقت چند در شاید که
بایدباهمتشهردارواعضایمحترمشورایشهر،سیرجانرابهیککارگاه
سازندگیتبدیلکنیموبرایرفاهوپیشرفتبیشترسیرجان،درجایجای

شهرپروژهتعریفکنیم.
بایدسعیشودباتکیهبراینکهسیرجانبهلحاظزیرساختی،شرایط
مطلوبیندارد،نگاهویژهایهمبهمناطقکمبرخوردارداشتهباشیم
تافاصلهحاشیهومتنشهرراهمبابهرهبرداریازاینپروژههاکمتر
کنیم.کارهاییکهبایدانجامشوندبایدمطالعهمحورومتوازنباشند.
شایدمهمترینوظیفهشهرداروشورایشهر،برقراریارتباطودوستی

وهمکاریهایچندجانبهبامجتمعمعدنیصنعتیگلگهرباشد.
اگرنگاهکوچکیبهکرمانبیندازیمکهدرپنجسالاخیر،چهکارهای
کاهش باعث هم که است انجامشده مثمرثمری و سنگین عمرانی
راهحلهای از یکی است. شده شهر زیبایی افزایش هم و ترافیک
برطرفکردنمشکالتعمرانیشهر،همکاریبینشهرداریوشوراو
گلگهرباقرارگاهخاتماالنبیاباشد.درگیرکردنپیمانکاراندرجهیک

دربحثعمرانیشهر،قطعاًیکیازبهترینراههاست.
که است حادثهخیز منطقهای باسفهرجان سهراهی بهعنوانمثال
قطعاًبایدیکیازدغدغههایواحدعمرانیشهرداریباشدکهمتأسفانه
یابهآنتوجهینمیشودیااگرهممیشودسرعتانجامآنبسیار
کنداست.اینمشکلباساختیکزیرگذریاروگذر،یادوربرگردان
درنقطهمناسبحلخواهدشدونتیجهآنچیزیجزافزایشایمنی

وحفظجانشهروندانعزیزماننخواهدبود.
کارکردنبرایمردمدرایندورهوزمانه،یکجنگتمامعیاراست
روبرویآدمدراینجنگ،لشکرعراقینیست.لشکرخودخواهیها،
لشکر و مسئولیتناپذیریها لشکر تنبلیها، لشکر نفهمیها، لشکر
با قطعاً باشد، شرایط بهبود برای عزمجدی اگر و بیانصافیهاست
توکلبرخداوندوتالشبیوقفهوکمکهمشهریانعزیزمانتمامی

لشکرهاشکستخواهندخورد.
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گروه خبر: در پی پیگیری های چندساله 
خیابان  مشکالت  مطبوعاتی  انعکاس  و 
بدر شمالی، شهردار و تنی چند از اعضای 
اوایل  در  عسکری(  شهر)محمد  شورای 
و  شدند  حاضر  محل  در  میدانی  دی ماه 
جدول گذاری  بعد  روز  دو  از  که  شد  قرار 
از  خیابان  این  ورودی  در  پل  ایجاد  و 
مرور  و  عبور  برای  ابن سینا  خیابان  طرف 
شروع شود تا زمانی که مشکل تملک این 
خیابان حل شود حتی سروش نیا در محل 
از دو روز بعد کار  به پیمانکار دستور داد 
را شروع کند ولی با وجود گذشت 6 هفته 
کوچک  کار  یک  شروع  از  خبری  هنوز 

نیست؟
فقط  بدر شمالی،  از طرح  فارغ     

یک پل نصب شود
در درمانی مراکز و  درمانگاه ایجاد
خودرو حجم افزایش و ابنسینا خیابان
به منتهی کوچهها در ترافیک باعث
است چندی و شده ابنسینا خیابان
گزارشاتمردمیوگالیههاییازساکنان
منتهی فرعی خیابانهای و کوچههای
توقف و تردد بر مبنی خیابان این به
میشود دریافت محله این در خودروها
از فارغ میکنند پیشنهاد ساکنان که
حتی شمالی، بدر خیابان طرح اجرای
خیابان شدن وصل و پل یک ایجاد با
ترافیک بروز از ابنسینا به شمالی بدر
به نیاز و میکند پیشگیری مشکالت و
ندارد حاضر حال در زیاد عمرانی هزینه
این به اهمیتی شهرداری و شورا اما
برای جدی عزم و نمیدهند موضوع

بازگشاییاینمعبرندارند.
   دو سال در پی انتخاب پیمانکار 

خیابان میرزا رضا هستند
میگوید: دراینباره اهالی از یکی رضا
بهحالخودرهاشده بدرشمالی خیابان
بازدید برای شورا و شهرداری از است
میآیندقولمیدهندولیعملنمیکنند
کنند  اجرا را خیابان این طرح باید و
کوچکترین اما شود، باز مسیر این تا
اقدامینمیشود.اودرادامهافزود:اهالی

مراجعه نیز شهرداری به مرتبه چند
پل یک شهرداری اگر اکنون و کردند
اینخیابان ابنسیناورودی رویخیابان
بقیه و میشود آزاد مسیر این بگذارد

طرحبهمرورتملکشود.
و شورا کرد: اضافه همشهری این 
این برای تصمیمی هیچ شهرداری
و ندارند است شهر مرکز در که خیابان
فقطقسمتهاییکهمدنظرخودهستند
رسیدگی و جدولگذاری آسفالت، را
رضا میرزا خیابان بحث فقط و میکنند
وبدرکهمیشود،بیانمیکنندپیمانکار
مشخص با و نشده مشخص برایش
این به رسیدگی به اقدام پیمانکار شدن
همین است سال دو و میشود خیابان

دیگر میزنند!خراسانی را تکراری حرف
میرزا محله میگوید: محله این ساکن
مشکل اجتماعی فرهنگی لحاظ از رضا
انجام بهراحتی مخدر مواد فروش دارد.

خیابان این میشود.
و کندهشده آسفالتش
حتی است چاله از پر
هم شب برای روشنایی

ندارد.
در افزود: ادامه در او 
پارک یک منطقه این
نیست حسابی درست
کنند بازی بچهها که
تیکه یک خیابان اول
به که است سبز فضای
نمیکنند رسیدگی آن

تمامچمنهازردشدنددرختدرستو
حسابیندارد.اگرطرحاینخیاباناجرا
محلهکم این ازمشکالت بسیاری شود
روی گذاشتن پل یک حداقل میشود.
ورودیخیابانازطرفابنسینااینهمه
کار قصد هم اگر ندارد؟ فردا و امروز
در درخت چند پس چرا ندارند کردن

ورودیاینخیابانراقطعکردند!!
   انداختن توپ در زمین دیگران
کمیسیون رئیس عسکری، محمد
پیگیری قول بارها شهر شورای عمران
دادهحتیقولنصبیکپلدرورودی
خیابانرادادهاستولیخبریازنتیجه
امیدمیگوید: نسیم به نیستمجدد آن
معاون و شهردار با که بازدیدی طی

داشتیم محل این از شهرداری عمرانی
برایعبورو اینشدکهیکپل بر قرار
تملک مشکل که زمانی تا بگذارند مرور
باز و پل گذاشتن برای  شود. حل آن
وجود برق تیر یک مسیر این کردن
شهرداری و شود برداشته باید که دارد
جابهجا برای برق اداره به نامه نمیتواند
مسکونی واحد باید و بدهد آن کردن
ارسال برق اداره به را نامه آن مجاور
اینواحد بامالک ادامهمیدهد: او کند.
صحبتکردیموقراربراینشدکهنامه
بهنظرمیرسد ارسالکند. برق اداره به
شهر شورای عهده از پل یک نصب

برنمیآید!
اجرای  برای  شهردار  قول های     

یک کار ساده
سال در سیرجان شهردار نیا، سروش
بانسیمامیدپیرامونحل 97درگفتگو
کرده بیان شمالی بدر خیابان مشکالت
تشکیل طرح مسیر در ملک 5 « بود:
حقوقی واحد طریق از و شده پرونده
وپس ارسال مالکین به اخطارها آخرین
ازقیمتگذاریوتعیینتکلیفمیشوند
کهتالشایناستاینطرحامسالاجرا
این از سال دو گذشت با اما  میشود«.
موضوعاقدامیبرایآناجرایطرحنشد
رئیس با جاری سال دیماه اوایل در و
محل این از شورا عمران کمیسیون
این اجرای شروع برای و کرد بازدید
شروع آینده روز دو از کرد: بیان طرح
آغاز خیابان این فعالیت و جدولگذاری
میشودامااتفاقیرخنداد.برایپیگیری
فنی معاون یگانه، رامین با موضوع این
وی گرفتیم تماس شهرداری عمرانی و
این  طرح اجرای در تأخیر خصوص در
خیابانگفت:دومنزلمسکونیدرمسیر
نشدند تملک هنوز که طرح این اجرای
تملک به نسبت حقوقی واحد باید و
بازدید ادامهداد:در او  اقدامکند. آنها
شهردارازاینمنطقهحضورنداشتمواز
جزئیاتاینموضوعخبریندارموآقای
پورمهدیآبادیواحدفنیبودندکهبیان
بررسی و شدیم حاضر محل در کردند
کردیموتوضیحاتکاملبهاهالیدادیم.

در پی بازدیدهای متعدد شهرداری و اعضای شورا از مشکالت خیابان بدرشمالی؛

قولهایبیعملشهرداریوشورایشهر
  گذاشتن حداقل یک پل در ورودی خیابان از طرف ابن سینا این همه امروز و فردا ندارد؟

حداقل یک پل گذاشتن روی 
ورودی خیابان از طرف ابن سینا 
این همه امروز و فردا ندارد؟ 

اگر هم قصد کار کردن ندارند 
چرا پس چند درخت در ورودی 

این خیابان را قطع کردند!!

سیرجان، کارگاه سازندگی شود
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سجاد حیدری فرد:
از  برخی  روزها  این 
در  خطرناک  بیماری های 
فضای شیوع کرونا از دید 
سالمت  مسئوالن  و  مردم 
است  مانده  پنهان  جامعه 
این  جمله  از  می گیرد.  را  خود  قربانیان  و 
پی  در  که  است  قلبی  سکته های  بیماری ها، 
کم تحرکی، فشارخون، دیابت و استرس های 
زندگی رخ می دهد و بسیاری از افراد به دلیل 
ناآشنایی با نشانه های حمله قلبی جان خود 
گرفتن  نظر  در  بدون  می دهند.  دست  از  را 
کرونا و حوادث، سکته های قلبی شایع ترین 
این  در  است.  ما  جامعه  در  مرگ ومیر  علت 
رابطه با دکتر محمدقاسم زاده متخصص قلب 

و عروق گفتگویی انجام داده ایم.

بیماری های  شایع ترین  دکتر  آقای    
باالخص  و  مردم  مرگ ومیر  باعث  که  قلبی 

شهروندان سیرجانی می شود چه است؟
تظاهرات از یکی قلبی سکتههای بله،
شایعترین که است قلبی عروق سندروم
در بلکه سیرجان در نهتنها مرگومیر علت
کلکشورودنیااستکهمتأسفانهبهدالیل
مختلفدرجامعهماروبهافزایشوازطرفی

سناینبیماریروبهکاهشاست.
نشانه هایی  و  عالیم  چه  قلبی  سکته     

دارد؟
قلب درد قلبی، سکته عالمت شایعترین
بااشتباهگرفتندرد افراد است،ولیبرخی
قلببادردهایدیگرمثلدردمعدهیاقولنج
این نمیگیرند، جدی را درد علت این به
مراجعه پزشک به دیر میشود باعث عامل
کنند.امادردقفسهسینه،تنگینفس،عرق
دست درد استفراغ، و تهوع حالت و سرد
باالی تظاهرات راست، دست گاهی و چپ

شکموحتیبرخیمواقعسکسکهدربعضی
ازبیمارانعالئمسکتهمیتواندباشدوحتی
کرده فکر که داشتم بیمار مورد سه من
دردشان منشأ ولی است معده درد بودند،

قلبیبود.
سکته بیشتر در چه سنی رخ می دهد؟

سکتههایقلبیدرگذشتهدرسنین60
و65دیدهمیشدولیاآلنسکتههایقلبی
درسنحدود40و45سالرخوحتیدر
سیرجانمواردیدرحدودزیرسن40سال

داشتیم...
بروز  در  عواملی  چه  دکتر  جناب    

سکته های قلبی تأثیر دارد؟
مثلمرض بیماریهای که افرادی تمامی
قند،پرفشاریخونوچربیخونو...دارند
مثل دخانیات مصرف و کنند رعایت باید
سیگارخیلیتأثیرگذاراستحتیدربرخی
مقاالتایناستکهاگرفردسیگارینباشد
میتواند بگیرد قرار دود این مجاور در اما
تأثیر و... الکل مصرف باشد، داشته تأثیر
دارند.کمتحرکیوتغذیهنامناسبنیزخیلی
باید که موردی دارد. تأثیر بیماری این در
مسن، افراد در که است این شود توجه
خانمها،افراددیابتیوافرادیکهموادمخدر
است ممکن قلبی سکته میکنند، مصرف
قلبی واضح درد مثل همیشگی تظاهرات

نداشتهباشد.
در  کمتر  نکاتی  چه  رعایت  با  افراد    

معرض سکته قلبی قرار می گیرد؟
باشند داشته کافی تحرک باید افراد ابتدا
فضاهای در بدنی فعالیت هفته طول در و
رژیم بعدی مورد  باشند، داشته را مناسب
است مواردی از دیگر یکی مناسب غذایی
گوشت مصرف در و شود دقت باید که
باشند، داشته را کافی و...دقت نمک قرمز،
و طبیعی میوههای و سبزیها از همچنین

که  افرادی و کنند استفاده  بیشتر فصلی
و فشارخون خون، قند مثل بیماریهایی
کنند بیشتری رعایت دارند خون چربی
قلبی بیماری نظر از ساالنه امکان حد و
بیماراندیابتی در بررسیکنند.مخصوصاً
شدند چشم عروق مشکالت دچار که
که شده ثابت پزشکی علمی مقاالت در
زیادی درگیریعروقچشمهمراهیبسیار

بادرگیریعروققلبیدارد.

   در سیرجان بیماری های قلبی و سکته 
قلبی بیشتر کدام افراد را تهدید می کند؟

سکته دچار که بیمارانی سیرجان در
قلبیشدندبیشتردالیلآنفشارخونباال

،کمتحرکیومصرفسیگاربودهاست.
کرونا  شیوع  به  توجه  با  دکتر  آقای    
کرونا وجود  با  قلبی  بین سکته  رابطه ای  آیا 

آن  افزایش  روی  بر  تأثیری  کرونا  آیا  دارد، 
داشته است؟

کروناباعثافزایشآمبولیمیشودوحتی
قلب ماهیچه روی بر موارد از درصدی در
اثرمیگذاردومامواردیمثلنارساییقلب
توصیه و میبینیم را بیماری این از ناشی
میکنیمحتیبیمارانیکهبعدازکرونادچار
آنها نفس تنگی یا و نفسمیشوند تنگی
مراجعه پزشک به حتماً میکند پیدا ادامه

وبررسیشوند.
جلوگیری  برای  آسپرین  مصرف    
تجویز  صورت  چه  به  قلبی  سکته های  از 

می شود؟
مصرف قلبی بیماران از پیشگیری در
که میکنیم توصیه ما که است آسپرین
کسانیکهفاکتورهایخطرمثلفشارخون،

دیابت،سنباالوسابقهبیماریقلبیدارند
باالی آنها قلبی بیماری ابتال احتمال و
میلیگرم 80 دوز از حتماً است درصد 10
آسپرینهرروزاستفادهکنند،مخصوصاًدر

آقایان.
و روان مثل  اعصاب  بیماری های    بحث 
قلبی  سکته  در  اندازه  چه  تا  و...  استرس ها 

تأثیر دارد؟
فاکتورخطر عنوان به روحی استرسهای
بیشتر ولی است مطرح قلبی بیماریهای
ما یعنی است قلبی دردهای تشدیدکننده
در اینها داریم قلبی عوارض موارد بیشتر
اثراسترسهایشدیدروحیایجادمیشود،
چوناسترسهاباعثباالرفتنضربانقلب
قلبی سکته بروز مستعد را فرد و میشود

میکند.
است این شود اضافه باید که موضوعی
کهسکتهقلبیدریکسومموارددرافرادی
بیماری سابقه هیچگونه که میکند بروز
جوانمرگ افراد و افراد این در و نداشتند
بارها فردی اگر یعنی دارد، باالتری میر و
قلبی یامشکل باشد بستریشده سیسییو
ازگذشتهداشتهباشدواگردچارسکتهشود
احتمالمرگآنپایینترازافرادیاستکه
بهیکبارهسکتهمیکنندمخصوصاًدرسنین

پایین.
رخ  قلبی  سکته  که  دالیلی  هر  بر  بنا    
انجام  چه کارهایی  اطرافیان  است  بهتر  داد، 

بدهند؟
این سابقه که افرادی میشود توصیه
برای فاکتورهای از یکی و دارند را بیماری
استفاده زیرزبانی قلبی قرص است آنها
توسط ممکن زمان سریعترین در و کنند
این اکیداً ما توصیه و شوند ویزیت پزشک

استکهازخوددرمانیپرهیزکنند.

گروه خبر: از ابتدای سال جاری، محصوالت 
تولیدی توسط کارخانجات مستقر در منطقه 
ویژه اقتصادی سیرجان در زمینه های مختلف 

صنعتی، مانند موادغذائی و داروئی، شیمیائی، 
برق و الکترونیک و غیره در مقام مقایسه بازمان 

سال قبل، 93 درصد افزایش نشان می دهد.
گفت: منطقه مدیر میرزاده، قاسم
104 مدت این طی تولیدی کاالی میزان
مانند، محصوالتی شامل  که بوده هزارتن
تلویزیون، شکر، و قند خوراکی، روغن

اسانس انواع استیل، محصوالت یخچال،
گرانول طیور، و دام داروهای خوراکی،
پیویسی،موادضدعفونیکننده،انواعفوم
وبلوکهایسقفی،دربوپنجرهدوجداره،
دیجیتال، ترازوی خودرو، بلندگوی انواع
انواع کپی، کاغذ مداربسته، دوربین انواع
نوارچسب،کابلشبکهوکواکسیالوسایر

تولیداتبودهکهجهتارائهبهبازارمصرف،
ازکشور یابهخارج واردسرزمیناصلیو
صادرگردیدهاست.اوافزود:اکنونقریب
مختلف زمینههای در تولیدی واحد 40
صنعتی،برقوالکترونیک،موادغذائی،داروئی
وبهداشتی،شیمایی،صنایعفلزیوغیرهبا
نفر 2700 بر بالغ مستقیم اشتغال ایجاد

میزان این  میباشند. فعالیت به مشغول
تولید میزان افزایش آن متعاقب و فعالیت
بنگاههای اکثر که حالیست در منطقه در
و اصلی سرزمین از اعم کشور اقتصادی
مناطقآزادوویژهدچارمشکالتعدیدهای
بودهوباحداقلظرفیتتولیدخودفعالیت

مینمایند.

گفت و گو با دکتر محمد قاسم زاده، متخصص قلب، پیرامون بیماریهای شایع قلبی در شهروندان سیرجانی:

کمتحرکیوفشارخونعاملبیشترسکتههایقلبیاست

درد قفسه سینه، تنگی نفس، عرق سرد و حالت تهوع واستفراغ، درد 
دست چپ و گاهی دست راست، تظاهرات باالی شکم و حتی برخی 
مواقع سکسکه در بعضی از بیماران می تواند عالئم سکته قلبی باشد. 

یادداشت

سیرجان شهر سالم نیست
شهری سالم شهر سعیدصادقی:
در مستمر و مداوم بهطور که است
آنگونه به بخشی بهبود و آفرینش حال
محیطهایکالبدیواجتماعیوگسترش
را مردم که است جامعه منابع آنگونه
قادرمیسازدیکدیگررادراجرایتمامی
عملکردهایزندگیودستیابیبهحداکثر

توفانهایخودشانپشتیبانینمایند.
شهرسالمدارایاصولدهگانهاستکهعبارتنداز:

سالمتی و حیات قابلیت که شهری یعنی پایدار 1(حیاتبخشی
باشدونیازهایانسانراتأمیننماید.

حوادث از بودن امان در یعنی باشد داشته امنیت و ایمنی )2
طبیعیوحوادثغیرطبیعی.

3(بهرهوریاقتصادییعنیشهربایدبازدهیوراندمانرادرهمه
عرصهاجتماعیافزایشدهد.

4(دسترسی،شهربایدتسهیالتبالفعلوبالقوهمطلوبرانهتنها
بهمراکزخدماتبلکهبهاطالعات،اخبار،منابعومکانهایخاص

فرهنگیومذهبیوغیرهمهیانماید.
5(تعادل،شهربایدسعیدرحفظاستمرار،نیازهارابرآوردهکرده
وازفشاربیشازحدبهیکبخشبهنفعسایربخشهاجلوگیری

نماید.
6(سازگاری،شهرمیبایستموجباتسازگاریوهمسازیاجزاو
عناصرنسبتبهیکدیگرونیزابعادمختلفزندگیشهریباشرایط

طبیعیرافراهمآورد.
7(تنوع،شهربایدحداکثرتنوعرادرساختارکالبدیواجتماعی
انتخابتوسط اینطریقحق از تا آورد بهوجود اقتصادیخود و

شهروندانفراهمشود.
در الخصوص علل ابعاد همه تا کند تالش باید شهر زیبایی، )8

نمودهایکالبدیوبصریبرایمردملذتبخشباشد.
امن فیزیکی محیط داشتن از: عبارتند  سالم  شهر  اهداف 
نیازهای تأمین پایدار، اکوسیستم داشتن باال، باکیفیت تمیز و
اساسی،داشتنساختارشهریمناسب،ایجادمشارکتهمگانیدر
و نوآور و زنده اقتصادشهری داشتن زندگی، به مربوط تصمیمات
پویا،دسترسیبهتجاربومنابعدرسطحوسیعبرایهمه،داشتن

حداقلسطحمناسبازبهداشتعمومی.
حالبااینتعارفسؤاالتاینجانبازاعضایشورایشهرکهناظر

برکارهاوخدماتشهرداریاستعبارتنداز
و تنوع زیبایی،هویت، تعلق، 1(چرادرشهرسیرجانکهحس

سازگاریشهریبرایشهروندانبهچشمنمیآید؟
گرفته صورت شهری فضاهای کدام در پایدار حیاتبخشی )2
اهداف از دارد باالیی پتانسیل لحاظ به سیرجان شهر چرا است؟
شهرسالمفاصلهدارد؟چراساختارشهریسیرجاننامشخصاست؟
بهزندگیشهری 4(چرامشارکتهمگانیدرتصمیماتمربوط

دردیدگاهشمانقشیندارد؟
عملکرد میکنیم نگاه ثروتمند شهر این از نقطه هر به چرا )6

ضعیفشمابهچشممیآید؟
شهرسازی آن تخصصی رشته که فرد یک دیدگاه از آخر 7(در
استبیانمیکنمنمیدانمچراهیچیکازاصولدهگانهشهرسالم

درسیرجانبرایشهروندانقابلرؤیتنمیباشد.
                                                     *کارشناس ارشد طراحی شهری

تولید بیش از 100 هزار 
تن کاال در منطقه ویژه



هفته  شب  یکشنبه  حوادث:  گروه 
شد  پر  مجازی  فضای  یکبار  به  گذشته 
سرقت  خصوص  در  فیلم  و  عکس  از 
در  ریاحی  طالفروشی  از  مسلحانه 
شایعات  اولیه  ساعت های  در  که  بازار، 
آسیب دیده  افراد  تعداد  از  مختلفی 
می رسید  گوش  به  خصوص  این  در 
انتظامی  و  قضایی  مقام های  این که  تا 
که  دادند  را  نهایی  آمار  بررسی  از  پس 
فرزند  سرقت ،  این  پی  در  متأسفانه 
طالفروش جوان21 ساله سیرجانی توسط 
سارقان کشته شد. پس از آن گزارشات 
و  کسبه  زبان  از  متعددی  خبرهای  و 
منتشر  موضوع  این  پیرامون  شاهدان 
به  مواقع  این گونه  در  که  موضوعی  شد. 
آن توجه کرد بحث دالیل این اتفاق است 
و اینکه برای پیشگیری از حوادث مشابه 
ویژه  به  مهم  مراکز  از  سرقت   کاهش  و 
و  آگاه سازی  اقدامات  باید  طالفروشی ها 

حفاظتی صورت بپذیرد. 
فرمانده ایراننژاد، محمدرضا سرهنگ
درباره سیرجان شهرستان انتظامی
یک گفت طالفروشی سارقان شناسایی
سریاقداماتانجامشدهوهمکارانمااز
کرمانباامکاناتوارائهروشهایکارآمد
سیرجان به همهجانبه همکاری جهت

حال در شهرستان در پرونده و آمدهاند
پیگیریاست.

ویدرادامهدراینبارهکهطالفروشان
از پیشگیری برای مهم صنفهای یا و
اتفاقهایاینگونهچهکارهایرامیتوانند

انجامبدهند،بیانکرد:درسیرجانسه
دارد وجود مراقبتی و حفاظتی شرکت
کهنیروهایآموزشدیدهدارندوتوصیه
ماایناستکهطالفروشانوصنفهایی
نیروهایی از دارند باال قیمت لوازم که

خود مغازه امنیت برای شرکتها این
بارها افزود: ادامه در او کنند. استفاده
بیانکردیمکهطالفروشانمااگربتوانند
بهصورتمتمرکزدریکمحدودهباشند،
خطرکمتریبرایآنهابهوجودمیآید.
عمومی دادستان ورز، نیک محسن
انقالبشهرستانبیانداشت:برایبحث
با جلسه چندین طالفروشیها ایمنی
است شده برگزار طالفروشیها اتحادیه
ارائه آنها به بوده نیاز که توضیحاتی و
شدهاستوبرخیواحدهایصنفیمثل
طالفروشیکهارزشریالیاجناسآنها
باالستبرایپیشگیرییکسریضوابط
ایمنی و مراقبت برای خاص اقدامات و
دارند.اودرادامهافزود:بهترینراهکاهش
خیلی مانند باید شکل این به خطرات
دریک ازشهرهایکشورهمهصنفها
مکانخاصمثلپاساژتجمیعشوندکه
قابلیتکنترلورودیوخروجونگهبان
راداشتهباشد.نیکورزدرخصوصجرم
تشخیص  داشت: بیان مسلحانه سرقت
اینگونهموضوعاتبرعهدهقاضیمرتبط
سالح حمل چون  اما است پرونده با
غیرمجاز،سرقتمسلحانه،قتلورفتاری
کهدرمنظرعمومانجامدادهاند،میتواند

مصادیقمحاربهباشد.

انتظامی  فرماندهی  حوادث:  گروه 
سیرجان از کشف یک  کیلو  و 100گرم 
این  در  نفر  یک  دستگیری  و  هروئین  

شهرستان در هفته گذشته خبر داد.
در ایراننژاد محمدرضا سرهنگ
پلیس مأموران گفت: خبر این تشریح
از  اینشهرستان باموادمخدر مبارزه
از یکی توسط هروئین مقداری ورود
گردیده مطلع مخدر مواد فروشندگان
خود کار دستور در را مراتب که

قراردادند.
با مبارزه پلیس مأموران افزود: وي
متهم  منزل از بازرسی در مخدر مواد
کیلوو100گرمهروئینکشف یک
متهم نفر یک رابطه این در و شد
پرونده تشکیل از پس شده دستگیر
مراجع به قانوني مراحل سیر جهت

انتظامي فرمانده شد. معرفي قضایي
از پایان در سیرجان شهرستان
شهروندانخواست:برايکاهشتبعات
را پلیس موادمخدر از ناشي اجتماعي
کنند یاري قاچاقچیان دستگیري در
طریق از را دراینباره اخبار هرگونه و

سامانه128بهپلیساطالعدهند.

انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
نفر   8 دستگیری  از  سیرجان 
به صورت  نفر مالخر که  سارق و  2 

برق  سیم  سرقت  به  اقدام  باندی 
کشاورزی   برق  ترانس های  و 

می کردند، خبر داد. 
اشاره با ایراننژاد سرهنگمحمدضا
برای پلیس شبانهروزی تالش به
داشت: بیان جرائم وقوع از پیشگیری
اولویتهای از یکی سرقت با مبارزه

اصلیدرراستایتأمینوارتقاءامنیت
پایداراستکهدراینرابطهباتوجهبه
وقوعچندفقرهسرقتازموتورآبهای
مخابراتی و برق کابلهای و کشاورزی
بررسی سیرجان، شهرستان سطح در
موضوعدردستورکارپلیسقرارگرفت.
سیرجان شهرستان انتظامی فرمانده
پاسگاه مأموران رابطه این در افزود:

پلیسی اقدامات انجام با محمودآباد
8نفررابهاتهامانجامسرقتهایمتعدد
این که کردند دستگیر و شناسایی
متهماندرتحقیقاتپلیسبه35فقره
مخابراتی، برق،کابلهای سیم سرقت
سرهنگ کردند. اعتراف منزل و مغازه
اموالکشفشده ایراننژاد،ارزشریالی

را2میلیاردریالبرآوردکرد.

در پی سرقت مسلحانه به طالفروشی ریاحی مطرح شد؛

تجمیعطالفروشیهاواستفادهازنیروهایشرکتهایحفاظتی
  دادستان: سرقت با سالح غیرمجاز، ایجاد رعب و وحشت از مصادیق محاربه است

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
دستگیری متخلفین کبک های وحشی

کبک های  گیری  زنده  به  اقدام  که  افرادی  حوادث:  گروه 
در  تیمار  از  پس  کبک ها  و  دستگیر  بودند  نموده  وحشی 

طبیعت رهاسازی شدند.
محیطزیست حفاظت اداره عمومی روابط گزارش به
حفاظت اداره رئیس رسولیان علیاکبر سیرجان،
از پس گفت: خبر این اعالم با سیرجان محیطزیست
زنده بر مبنی محیطزیست همیاران از واصله گزارشات
پاریز، شکارممنوع منطقه در وحشی کبکهای گیری
از پس و اعزام محل به بالفاصله حفاظت یگان همکاران
شدند. وحشی کبک قطعه چهار کشف به موفق بازرسی
به قانونی مراحل سیر برای پرونده و دستگیر متخلفین
ادامه در رسولیان گردید. تحویل قضایی محترم مراجع
وحشی حیوانات فروش یا و نگهداری گیری، زنده افزود:
قانون برابر متخلفین با و دارد را غیرمجاز شکار حکم
برخوردقاطعمیشود.پرندگانپسازتیمارواطمیناناز

سالمتدرزیستگاهشانرهاسازیشدند.

کشف قطعات کامپیوتری قاچاق  
گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف قطعات 
کامپیوتری قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال 
گذشته  هفته  در  شهرستان  این  آگاهی  پلیس  عملیات  در 

خبر داد. 
اظهار خبر، این اعالم با ایراننژاد محمدرضا سرهنگ
پلیس ارز و کاال قاچاق با مبارزه دایره مأموران داشت:
آگاهیاینشهرستانهنگامکنترلخودروهایعبوریدر
اتوبوس خودروی دستگاه یک به  شیراز سیرجان- محور

مشکوکوآنرابرایبررسیبیشترمتوقفکردند.
ویافزود:مأموراندربازرسیازایناتوبوس43قطعه
را نفر یک و کشف پاور و هارد شامل قاچاق کامپیوتری
دستگیرکهپسازتشکیلپروندهبهمرجعقضائیمعرفی
کردند.فرماندهانتظامیشهرستانسیرجاناشارهبهاینکه
ارزشاینقطعاتتوسطکارشناسانمربوطهیکمیلیارد

و100میلیونریالبرآوردشدهاست

تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر 
اجراي  تشدید  از  انتظامي سیرجان  فرمانده  حوادث:  گروه 
توزیع کنندگان  و  خرده فروشان  با  برخورد  و  مبارزه  طرح 

مواد مخدر در سیرجان خبر داد. 
اظهار خبر این اعالم با ایراننژاد محمدرضا سرهنگ
داشت:درراستايارتقاءاحساسامنیتاجتماعيوبرخورد
و آلوده نقاط پاکسازی طرح مرگ، سوداگران با قاطعانه
برخوردقاطعباتوزیعکنندگانموادمخدردرسطحمناطق
افزود:در اجرادرآمد.وي بهمرحله روز بهمدت7 آلوده
اجراياینطرح19نفرخردهفروشموادمخدرشناسایيو
باهماهنگيمرجعقضائيدستگیرودربازرسيازمخفیگاه
آنانمقدار36کیلوو700گرمانواعموادمخدر،93کیلو
انواع عدد 700 و هزار 41 و متادون شربت گرم 200 و
شهرستان انتظامي فرمانده شد. کشف متادون قرصهای
مواد توزیع محل 8 ارتباط این در داشت: بیان سیرجان

مخدرباهماهنگيمرجعقضائيپلمبشد.
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پزشکی  علوم  دانشکده  ایرانی  طب  متخصص  خبر:  گروه 
سیرجان گفت: خواب خوب، خوابی پیوسته و عمیق است که 
پس از برخاستن از آن احساس نشاط و سرزندگی ایجاد شود؛ 
کودکان  رشد  برای  خصوصاً  همه  برای  خواب  ساعت  رعایت 

بسیار مهم است.
دکترفاطمههادیانبااشارهبهاینکهازنظرمیزانخواب،بر
دارد، وجود تفاوتهایی قطعاً مختلف مزاجهای و افراد اساس
تندرستیشود، بهحفظ زمانخوابطبیعیکهمنجر افزود:
بهاینصورتاستکهساعت9شببهرختخواببرویدودر

عوضقبلطلوعآفتاببرخیزید.
ویادامهداد:رعایتساعتخواببرایرشدکودکانبسیار
ساعات در و عمیق خواب در رشد هورمون زیرا است مهم
ابتداییشبترشحمیشده؛ازطرفدیگرهورمونکورتیزولکه
بدنرابرایانجامفعالیتهاآمادهمیسازد،بعدازروشنشدن
و ازخوابعمیقممانعتکرده اینهورمون ترشحشود. هوا
سببکاهشترشحهورمونرشدنیزمیشود.پسبهاینخاطر
خواببعدازطلوعآفتابمفیدنبودهوسبباحساسکسالتو

خستگیمیشود.
دکترهادیاندررابطهباشرایطالزمبرایخوابخوباظهار
کرد:حداقل2-3ساعتقبلخوابشاممیلکنید؛ازخوردن
غذاهایسنگین،پرادویه،وحبوباتدروعدهشامپرهیزکنید.
درعوضخوردنغذاهاییمانند:شیربرنج،حریرهبادامونانو
پنیردروعدهشام،ویاکاهوهمراهباادویههایگرم)دارچین
یا وقرنفل(بهبهبودکیفیتخوابکمکمیکند؛رختخواب
به خوابیدن از باشد. نمناک یا سرد نباید خواب محل زمین
پشتیارویصورتبپرهیزید،یکیازبهترینحاالتخوابیدن،
بلندی زانوهاست؛ بین بالش یک دادن قرار و پهلو به خواب
بالشزیرسرنیزبایدبهحّدیباشدکهسروگردنکاماًلدر
راستایستونفقراتقرارگیرند.ویادامهداد:قبلازخواباز
هیجانبیشازحدمانندتماشایتلویزیون،وازخشمومجادله
پرهیزکنید.درطولروزیاقبلخوابنیزنبایدازمحلخواب

برایمطالعهیاتماشایتلویزیونو...استفادهکنید.
درزمانخواببخصوصدرفصلسردبایکپوششهرچند
ظریفرویشکمرابپوشانید.چنانچهبهطورمرتّبدچارزکامیا
ترشحاتپشتحلقیمیشوید،درزمانخوابنواحیسروگلو

وکفپاهارابپوشانید.
اینمتخصصطبایرانیگفت:ماساژباروغنیمناسب)روغن
بادامشیرینیابابونه(اززانوتانوکانگشتانپابهروندخواب
یا واریس باشیددرصورتوجود داشته توجه کمکمیکند.
خود پزشک با پاها ماساژ انجام برای دیگر عروقی مشکالت
مشورتکنید.همچنینمالیدنروغنیمانندروغنبنفشهبه
نواحیپیشانی،شقیقههاواطرافپرههایبینییاداخلبینی
دربهبودخوابمؤثراست.دوشگرفتنباآبولرمبهمّدت10

دقیقهنیزکمککنندهاست.

خبر

دکتر هادیان، متخصص طب ایرانی دانشکده علوم پزشکی:

کودکان ساعت 9 شب به رختخواب بروند

کشف بیش از یک 
کیلوگرم هروئین 

انهدام باند سارقان 
ترانس های برق  

برگ  دو  ارائه  با  پسندی  بهروز  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی   
که سند  است  مدعی  اسناد رسمی شماره 175 سیرجان  دفتر  از  استشهادیه 
مالکیت ششدانگ پالک 1513 فرعی از 334 اصلی واقع در بخش 36 کرمان 
بنام خانم/آقای بهروز پسندی 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 
مالک  بنام  المثنی  مالکیت  واخواهی سند  عدم  و  قانونی  مدت  از سپری شدن 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 18/ 1399/11 - محمد آرمانپور رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

 آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای سمنبر پورجهانشاهی با ارائه دو برگ 
که سند  است  مدعی  اسناد رسمی شماره 224 سیرجان  دفتر  از  استشهادیه 
مالکیت ششدانگ پالک 11034 فرعی از 5087 اصلی واقع در بخش 36 کرمان 
بنام خانم/آقای سمنبر پورجهانشاهی 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 
از  روز   10 مدت  ظرف  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله  انجام 
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: 18/ 1399/11 - محمد آرمانپور 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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برگزاری مراسم ازدواج 
80 زوج جوان در حسینیه سپاه

گروه خبر: ازدواج در اسالم همچون نردبان ترقي براي قرب 
از پلیدي ها و آراستن دل به  الهي، زمینه ساز پیراستن نفس 

پاکي ها و نیکي ها است. 
سرهنگمنصوررمضاننژاد،جانشینفرماندهیانتظامیسیرجان
روز چهارمین در همسر انتخاب در اسالمی معیارهای بر تأکید با
ازدواج80زوججواندر برگزاریمراسم  به باتوجه ازدههفجر
حسینیهسپاهباحضورتعدادیازمسئوالنشهرستانبرگزارشدکه
یکیازآنانسربازنیرویانتظامیبودبیانداشت:ازدواجیکپیمان

مقدساستکهدرمیانتماماقوامومللوجودداشتهاست.
جانشینفرماندهیانتظامیسیرجانبابیاناینکهازدواجیکنیاز
جوامع در مکاتب همه افزود: است، مرد و زن طبیعي خواسته و
بشريبهویژهمکاتبآسمانيوخاصهدینمبیناسالمبرآنصحه
نهادهوپیروانخودرابهاینامردعوتوترغیبکردهاستبعداز
اجرایمراسمخطبهعقدبهسربازمذکورهدیهایبهرسمیادبودبه

ویتقدیمکرد.
اسالم گرامي پیامبر فرمایش به اشاره با نژاد رمضان سرهنگ
)ص(کهميفرمایند)هیچبنایيدراسالمبنیانگذارینشدهاست
بر بسیاري فواید گفت: باشد( ازدواج از محبوبتر خداوند نزد که
ازدواجمترتباست،زیراازدواجازفطرتآفرینشویژهانسانهامایه
ميگیردوازضروریاتزندگيهرانسانيبهشمارميآید.سرهنگ
منصوررمضاننژاددرپایاناذعانداشت:ازدواجدراسالمهمچون
نردبانترقيبرايقربالهي،زمینهسازپیراستننفسازپلیديهاو

آراستندلبهپاکيهاونیکيهااست.

تجلیل از بانوان شاغل در فرمانداری ویژه سیرجان 
روز  و  )س(  زهرا  حضرت  والدت  مناسبت  به  خبر:  گروه 
در  شاغل  بانوان  با  سیرجان   ویژه  فرماندار  بهاالدینی  زن 

فرمانداری دیدار کرد و روز زن را به آنان تبریک گفت.
مناسبت به سیرجان؛ فرمانداری عمومی روابط گزارش به
با مادر مقام و زن روز گرامیداشت و  زهرا)س( حضرت والدت
و فرمانداری بانوانکارمند از فرماندارشهرستانسیرجان حضور

بخشداریهایشهرستانتجلیلبهعملآمد.
سیرجانضمن شهرستان ویژه فرماندار بهاالدینی دیدار دراین
نقش  داشت: )س(اظهار الزهراء فاطمة حضرت والدت تبریک
زنانوبانواندرتمامیعرصههایفرهنگی،اجتماعی،سیاسیو

اقتصادیبرکسیپوشیدهنیست.
زهرا فاطمه افزود:حضرت سیرجان شهرستان ویژه فرماندار
و پاکدامنی نماد و اسوه و مسلمان زنان شایسته الگوی )س(
وارستگیبرایزنانایراناسالميميباشدکهپیرویازسلوکو
منشآنبزرگوار،همچونچراغی،روشناییبخشمسیرزندگی

است.
و اطهـر)س( زهـراي ادامهگفت:سالروزوالدت در بهاالدینی
براي ارزشمندي فرصت مادر، روز و زن مقام بزرگداشت هفته
ارزش ترویج و اسالمي جامعه زنان و مادران تجلیـل و تکریـم
بوم و مرز این فضاي در اسالم اول بانوي کرامات و فضائل ها،
است.گفتنیاستدرپایاناینجلسهفرماندارسیرجانبااهداء
تقدیر شهرستان فرمانداری شاغل بانوان از هدیه و سپاس لوح

بعملآمد.

 خبر

ویژه

ساماندهی شبکه برق بلوار شاهد
ساماندهی و همکاری تفاهمنامه انعقاد آیین فرمانداری:
اداره و شهرداری فرمانداری، میان شاهد بلوار برق شبکه
توزیعبرقسیرجانبرگزارشد.درایننشستکهباحضور
بهاءالدینیفرماندارویژه،رضاسروشنیا،شهرداروسلمانی،
و همکاری تفاهمنامه شد، برگزار برق توزیع اداره رئیس

بهسازیشبکهبرقوجابهجاییتیرهایچراغبرقوبهسازیشبکهروشناییبلوار
شاهدامضاشد.فرماندارویژهدراینجلسهگفت:باتوجهبهلزومروشناییمعابر،
ضروریاستمشکلروشناییکویمکیآباد،دهیادگار،آبادهوبدرآباددردستورکار

قرارگیردوپروژهطرحنور،روزیکشنبههفتهآیندهآغازخواهدشد.

10 میلیارد تومان برای سیستم های نظارتی سطح شهر
شورای شهر: طاهرهجهانشاهی،نایبرئیسشورای

شهرسیرجانازاختصاصمبلغ10میلیاردتومانجهت
توسعهسیستمهاینظارتیسطحشهرخبرداد،گفت:
بهتأثیرباالیسیستمهاینظارتیدرپیشگیریازوقوع
جرائمیمانندسرقتو...،ازابتدایشروعبکارشورای
پنجمتاکنونبیشاز120میلیاردریالجهتتوسعهسیستمهاینظارتیشهر
سیرجاناختصاصدادهشدهومجموعهشوراوشهرداریسیرجانهموارهدر
جهتبرقرارینظموامنیتنهایتهمکاریرابادستگاههایانتظامیوامنیتی
داشتهاست.گفتنیاست10میلیاردتومانازبودجهتقاطعهمسطحدراصالح

مصوبهکسروبرایسیستمنظارتیتخصیصپیداکرد.

چرا پیک چهارم کرونا خطرناک تر است
ایسنا: دکترمسعودمردانی،عضوکمیتهعلمیستاد
بودن تر خطرناک چرایی تشریح ضمن کرونا با مقابله
موججدیدیازبیماریکووید-19،گفت:اگردچارپیک
شیوع، میزان که دارد امکان شویم، کشور در جدیدی
مبتالیانومرگومیرناشیازبیماریافزایشیابد؛چراکه

ممکناستویروسجهشیافتهومقاومشود.اوبااشارهبهوضعیتشیوعکرونادر
کشور،افزود:درحالحاضربیماریوروندبیماریکاهشداشتهاست،اماباتوجه
بهبرخیعدمرعایتهادرپروتکلهایبهداشتیشاهدیمکهمجددادربرخیمناطق

بیماریپیکزدهوداردخیزبرمیدارد.

)

شناسایی و جمع آوری متکدیان سطح شهر
نسیم امید: سیدرحیمرضوی،معاونسیاسیوامنیتی
گفت: شهر سطح متکدیان کارگروه رئیس و فرمانداری
جلسهایبرایساماندهیوجمعآوریمتکدیانازسطح
شهربرگزارشدومقررشدباتوجهبهاینکه95درصداز
اینافراداتباعبیگانههستندشناساییوبرخوردالزمانجام
شود.اودرادامهاضافهکرد:پسازشناساییخانوادههایآنهااگرمجوزداشته
باشدکهتعهدنامهگرفتهمیشودواگرمجوزنداشتهباشدنسبتبهطردآنها
اقداممیشودواگردربینآنهاافرادیایرانیباشند،ارگانهایمربوطهمثل

کمیتهامدادوبهزیستیبرایحلمشکالتآنهااقداممیکنند.

انتقادها، پیشنهادها و مشکالت
 خود و پیرامون را به ما پیامک بزنید.

نسیم سالم

09162756265 

بدگویی و بدزبانی
 در جامعه باید جمع شود

فاطمهزهرا حضرت میالد سالروز خجسته در خبر:  گروه 
سالما...علیها،رهبرانقالباسالمیصبحچهارشنبههفتهگذشتهدر
نشستتصویریباجمعیازمداحاناهلبیتعلیهمالسالم،حضرت
صدیقهطاهرهراتجسمعالیترینمفاهیماسالمیدربارهزن،مادر
وهمسردانستندوگفتند:دردیدگاهاسالمیقویترینپایهتربیت
کانون این در و دارد قرار خانواده کانون در انسان روحی و فکری
استکهزمینهرشدواقعیزندرعرصههایمختلففراهممیشود.
ایشانهمچنینبرلزومحفظادباسالمیدرسخنگفتنوپرهیز
ازبدزبانیوبدگوییعلیهیکدیگردرفضایرسانهایومجازی،تأکید

کردند.
حضرتآیتا...خامنهایباتبریکمیالدحضرتزهراسالما...علیها
وبزرگداشتمقامزنومادرگفتند:آنحضرتدردورانزندگی
متعددی ومحنتهای بینظیر آزمونهای نشیبها، و فراز با خود
مادری، همسرداری، همچون عرصهها همه در اما شدند مواجه
مدیریتخانه،تربیتفرزندان،جهادفیسبیلا...،امربهمعروفونهی
ازمنکر،عبادتوبندگیخدا،واخالصدراوجبودندونشاندادند

یکزنمیتواندبهرتبهیعالیعصمتبرسد.
و اسالم دیدگاه بنیادین تفاوت به اشاره با رهبری معظم مقام
غربدرمقولهزن،افزودند:نگاهاسالموجمهوریاسالمیبهزن،
نگاهتکریمواحتراماستدرحالیکهنگاهرایجغرب،نگاهکاالییو
ابزاریاست.ایشانخاطرنشانکردند:دراسالم،زنومردازلحاظ
ارزشهایالهیوانسانیتفاوتیندارند.البتهدرکناروظایفمشترک،
هریکاززنومردوظایفویژهایهمدارندوبههمینعلتاست
کهخداوندمتعالترکیبساختمانجسمیآنهارامتناسببااین

وظایفویژهآفریدهاست.
حضرتآیتا...خامنهایباتأکیدبرلزومارجگذاریبهجایگاهزنان
و بهنگام ازدواج موضوع به خانواده، در آنان ویژه نقش و خانهدار
نیازهای از موضوع دو این افزودند: و کردند اشاره نیز فرزندآوری
یک بهعنوان باید مداحان که است کشور فردای و امروز حیاتی
رسانهبزرگبرایترویجآننقشآفرینیکنند.رهبرانقالباسالمی
مداحانوشعرایاشعارمداحیرابهاستفادهازمطالبمتقنومحکم
ومتینسفارشکردندوباانتقادازمخدوششدنادباسالمیدر
برخیمحیطهایرسانهایوفضایمجازی،درتوصیهمهموپایانی
خودبهمداحانوهمهتریبوندارانورسانهها،بر»حفظادباسالمی
درسخنگفتن«تأکیدوخاطرنشانکردند:بدگوییوبدزبانیدر

جامعهبایدجمعشودوادباسالمیگسترشیابد.

سالگرد پیروزی
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 گرامی باد 


