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تیترها

  شهر  3

امام حسین)ع( در شب عاشورا بر آگاهی تاکید می کند 

  شهر 4

  آخر  6

گزارش »نسیم امید« از هدف برگزاری مراسم محرم؛

شعور بر شور حسینی
 مقدم است

شروع  فرایند انتخاب شهردار سیرجان با مشارکت مردم؛

اولین آزمون شورای ششم 
در انتخاب شهردار

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر  2

ایران نژاد،فرمانده انتظامی سیرجان:

رسانه ها بازوی توانمند پلیس
 در آگاه سازی مردم هستند

  خبر 2

اولین  دوره ششم،  اسالمی شهر  کار شورای  به  از شروع  پس  گروه شهر:  
موضوعی که در دستور کار قرار گرفته انتخاب شهردار است و شورای ششم 
اولین فراخوان رسمی خود را پنجشنبه هفته گذشته برای افرادی که شرایط 
شهرداری سیرجان دارند، منتشر کرد. در این فراخوان از کارشناسان و افرادی 
که حائز شرایط پست شهرداری با رتبه9 را دارند، خواسته شده برنامه خود را  تا 
30 مردادماه به دبیرخانه شورای شهر ارائه دهند. در این راستا از نظرات اعضای 

شورای شهر سیرجان جویا شدیم ..

هفته نامه نسیـم امید

سردار ناظری، فرمانده انتظامی استان در بازدید از هفته نامه نسیم امید مطرح کرد:

احساس آرامش و امنیت  از امنیت با ارزش تر است 
نسیم امید: فرمانده انتظامی استان کرمان به همراه فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان  و تنی چند از همکاران  به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار ضمن بازدید و دیدار صمیمی با پرسنل هفته نامه نسیم امید روز 
خبرنگار را به کارکنان این نشریه تبریک گفت. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد درابتدای این دیدار با تبریک روز خبرنگار به فعاالن رسانه با بیان اینکه نشریات در مورد موضوعات مختلف با ما همکاری الزم را داشته 

اند، گفت: رسانه ها و خبرنگاران دغدغه مردم و شهر را دارند و بازوی توانمند پلیس در آگاه سازی مردم هستند...

  آخر 6

علیزاده، مدیرکل ارشاد در مراسم تجلیل از خبرنگار :

هیچ چیز جای 
کتاب و نشریه مکتوب را نمی گیرد

  خبر  2

موقری پور، معاون دانشکده علوم پزشکی،

در بیمارستان ها شاهد صحنه ها
 و اتفاقات ناگواری هستیم

  سالمت  5

آمار مبتالیان و مرگ و میر در اثر کرونا افزایش پیدا کرده است؛

سیرجان در  کرونا  وضعیت  شدن  نی  بحرا



کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  همراه  به 
به  همکاران  از  چند  تنی  و  سیرجان 
ضمن  خبرنگار  روز  گرامیداشت  مناسبت 
نامه  با پرسنل هفته  بازدید و دیدار صمیمی 
این  کارکنان  به  را  خبرنگار  روز  امید  نسیم 

نشریه تبریک گفت.
رسانه ها بازوی توانمند پلیس
 در آگاه سازی مردم هستند 

درابتدای  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ   
این دیدار با تبریک روز خبرنگار به فعاالن 
مورد  در  نشریات  اینکه  بیان  با  رسانه 
را  الزم  همکاری  ما  با  مختلف  موضوعات 
خبرنگاران  و  ها  رسانه  گفت:  اند،  داشته 
بازوی  و  دارند  را  شهر  و  مردم  دغدغه 
بوده  مردم  سازی  آگاه  در  پلیس  توانمند 
در  ها  رسانه  ظرفیت  و  بستر  از  پلیس  و 
تهدیدها  خصوص  در  مردم  آگاهی  افزایش 
ادامه  او  کند.   می  استفاده  ها  فرصت  و 
مستلزم  و  اجتماعي  محصول  امنیت  داد: 

ها،  سازمان  مردم،  تعامل  و  مشارکت 
در  او  است.  پلیس  با  مسئوالن  و  نهادها 
سیرجان  های  رسانه  کرد:  اضافه  ادامه 
دغدغه  و  مشکالت  به  پرداخت  کنار  در 
شهروندان رابطه خیلی خوبی برای سازمان 
و  هستند  انتظامی  نیروی  به خصوص  و  ها 

در این مدت با ما تعامل خوبی داشتند.
احساس آرامش و امنیت 

 از امنیت با ارزش تر است 
انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار 
استان  نیز در این دیدار بیان کرد: هم زبانی 
و همکاری رسانه ها در به وجود آمدن نظم 

و  روانی  امنیت  مخصوصاً  جامعه  امنیت 
احساس امنیت در جامعه تاثیر زیادی دارد، 
که   عقیده هستند  این  بر  همه  که  نوعی  به 
احساس آرامش و امنیت  از امنیت با ارزش 
برای  دارند  وظیفه  ها  رسانه  که  است  تر 
امنیت  و  آرامش  احساس  آمدن  وجود  به 
های  رسانه  تاثیر  داد:  ادامه  او  کنند.  تالش 
داخلی برای اصالح امور جامعه نمایان است 
و  در زمانی که دشمن با وجود شبکه های 
اجتماعی قصد ضربه زدن به توانمندی نظام 
را دارند، رسانه های داخلی و افراد فرهیخته 
در  کنند  می  فعالیت  زمینه  این  در  که  ای 
کردن  خنثی  و  مردم  سازی  آگاه  راستای 
کردند.  زیادی  تالش  دشمنان  های  برنامه 
روزنامه  برای  قلم  اضافه کرد:  ناظری  سردار 
ماند  می  سالح  مثل  خبرنگاران  و  نگاران 
تواند  می  نباشد  اهلش  دست  سالح  اگر  و 
فراموش  را  این  البته  کند،  ایجاد  مشکل 
نکنید کسی که قلم در دست دارد می تواند 
شما  تاثیر  و  بدهد  سو  و  سمت  جامعه  به 

رسانه ها برای حضور مردم در انتخابات 28 
خردادماه موضوعی بود که دیده شد. 

هفته  مدیرمسئول  زاده،  فتحی  فرهاد 
از  قدردانی  و  تشکر  با  نیز  امید،  نسیم  نامه 
نژاد  ایران  سرهنگ  و  ناظری  سردار  حضور 
و دلگرمی  مایه قوت  را  نشریه، آن  در دفتر 
دادن  بها  و  نشریه   پرسنل  و  خبرنگاران 
اشاره  با  و  دانست  رسانه  فعاالن  به  ها  آن 
اهمیت  و  سیرجان  در  ها  رسانه  فعالیت  به 
آن ها بیان داشت: در این مدت هفت سال 
مان  تالش  کردیم،  آغاز  را  خود  فعالیت  که 
را  اجتماعی  های  آسیب  که  بوده  این  بر 
خدای  که  نکنیم  نمایی  بزرگ  ولی  مطرح 
داشته   مردم  روحیه  در  منفی  تأثیر  ناکرده 
آسیب  کاهش  هدف  راستا  این  در  و  باشد 
ها و مشکالت بوده است. او در ادامه افزود: 
و  کردیم  ورود  مختلف  فرهنگی  مسائل  در 
شهروندان  ما  امنیت  برای  انتظامی  نیروی 
حمایت  ما  وظیفه  و  کشند  می  زحمت 

کنیم.

از  تجلیل  آئین  خبر:  گروه 
رسانه  اهالی  و  خبرنگاران 
حضور  با  سیرجان  شهرستان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
معاون  جمعه،  امام  استان، 
گل گهر،  مجتمع  مدیر  فرماندار، 
گل گهر،  شرکت  بازرگانی  معاون 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
رسانه،  اهالی  و  سیرجان  اسالمی 
توسط شرکت گل گهر و شرکت های 
به  منطقه گل گهر  و صنعتی  معدنی 
چهارشنبه  خبرنگار،  روز  مناسبت 
باز  محوطه  در  گذشته  هفته 

مهمانسرای گل گهر برگزار شد.
امام  حسینی،  االسالم  حجت 
جمعه سیرجان در این مراسم بیان 
در  خبرنگاران  رسانه  اصل  داشت: 
هستیم  پیگیر  استان  و  سیرجان 
های  زمینه  در  رسانی  اطالع  و 
رسانه  تر  کم  امروز  دارند.  مختلف 
اهل  و  آلوده می کنند   را  ای فضا 
و  کنند  می  عمل  خوب  رسانه 

مشکالت را مطرح می کند، دغدغه 
پیگیری  و  بینند  را می  مردم  های 
اضافه کرد: خبرنگاران  او  می کند. 
را  معروف  مسائل  ها  رسانه  در 
بیان  را  هم  منکر  و  کنند  برجسته 
در  و  نکنند  برجسته  ولی  کنند 
از منکر   نهی  و  به معروف  امر  دهه 
هستیم باید این موضوع را در نظر 
می  عمل  بد  کسی  اگر  و  بگیرند 
برخی  و  شود  بررسی  باید  کند، 
شود  می  برجسته  دلیل  بی  مواقع 
و  کند  نمی  حل  را  مشکلی  که 

جامعه را افسرده می کند.
معاون  نجمی،  حجت  مهندس 
گل گهر در این جلسه بیان داشت: 
شغل  یک  خبرنگاری  و  خبرنگار 
بستری  صنعت  متولیان  ما  و  است 

شفاف  صورت  به  کنیم  ایجاد 
در  و  بدهند  ارائه  شهروندان  به 
عتیقی  ایمان  مهندس  راستا  این 
صنعتی  معدنی  شرکت  مدیرعامل 

مسائل  به  ویژه  نگاه  گهر  گل 
فرهنگی  شهر و به خصوص رسانه 
است  این   بر  تالش  در  و  دارد  ها 
تا رسانه ها  فراهم شود  که شرایط 

رابط بین ما و مردم باشند و اطالع 
رسانی به شکل مناسب انجام شود. 
ارشاد  مدیرکل  محمدعلیزاده، 
استان در این مراسم  بیان داشت: 
روزنامه  و  کتاب  جای  چیز  هیچ 
اشاره  با  او  گیرد.  نمی  را  مکتوب 
رسانه  چاپ  و  نشر  ها  سختی  به 
را  بستری  باید  گفت:  مکتوب  های 
فراهم کرد که جامعه رسانه ای به 
روز شود و آموزش در حوزه رسانه  
چند  هر  است  اساسی  بحث  یک 
کشور  سطح  در  مکتوب  نشریات 
جایگاه خود را تا حدودی از دست 
اما نشریات و رسانه های   اند،  داده 
در  باید  و  تر شدند  رنگ  پر  محلی 
بحث  و  شوند  حمایت  زمینه  این 
های بیمه و تسهیالت و هنر کارت 

دولت انجام می شود. 
هیأت  عضو  خواجویی،  ابوذر 
در  استان  مطبوعات  خانه  مدیره 
این مراسم بیان کرد :در سال های 
اجتماعی  رونق شبکه های  با  اخیر 
کاغذی  روزنامه  از  رونق  کم  کم 
است  معضل  واقع  در  و  شد  گرفته 
که  شود  ایجاد  بستری  و  فضا  و 
و  شوند  احیا  مکتوب  های  روزنامه 
روزنامه نگاری تحلیلی در سیرجان 
در  تا  شود  داده  تری  بیش  بها، 

فضای امن فعالیت کنند.
این  پایان  در  است  گفتنی 
شهید  خانواده  خانواده  از  مراسم 
شهید  آبادی،  مکی  نظری  حمید 
مدیران  و  خبرنگار  سیرجانی 
عکاسان،  خبرنگاران،  مسئول، 
خبرگزاری  نمایندگان  پیشکسوتان 
شهرستان  های  رسانه  فعاالن  و  ها 

سیرجان تجلیل شد.

سردار ناظری، فرمانده انتظامی استان در بازدید از هفته نامه نسیم امید، مطرح کرد:

احساس آرامش و امنیت  از امنیت با ارزش تر است 

2 نسیـم امیدخبرخبر

در نشست خبر رئیس و معاونان دانشکده علوم پزشکی مطرح شد؛

در انتظار روزهای سیاه کرونا
 در سیرجان هستیم

گروه خبر: نشست خبری رئیس و معاونان دانشکده علوم پزشکی 
با موضع روز خبرنگار و آخرین وضعیت  با اصحاب رسانه  سیرجان 
بهداشت و درمان هفته گذشته در سالن  بیماری کرونا و مشکالت 

اجتماعات مرکز بهداشت برگزار شد.
دکتر  غالمعباس محمدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی در این 
همه  شد  کرونا  گیر  در  شهرستان  که  زمانی  از  کرد:  بیان  جلسه 
خبرنگاران و رسانه ها به ما در امر اطالع رسانی کمک کردند و در 
حال حاضر در شرایط خیلی حادی هستیم و اگر با همین شکل پیش 
رود و شهروندان رعایت نکنند با مشکل روبه رو می شویم. او افزود: 
رشته پزشکی که 3 الی 4 سال همکاران دانشکده و نماینده سیرجان 
این  اندازی شد. همچنین در  پیگیر بودند، باالخره در سیرجان راه 
مدت فوق تخصص گوارش و بیماری های تنفسی ریه، روماتولوژی  
در سیرجان جذب شد و به زودی فوق تخصص غدد نیز به بهداشت 

درمان شهرستان اضافه می شود.
بر درمان دانشکده علوم  نظارت  دکتر غالمرضاجهانشاهی، معاون 
پزشکی نیز گفت: با توجه به افزایش آمار مبتالیان تخت خالی  در 
بخش و آی سی یو بیمارستان امام رضا)ع( و دکتر غرضی نداریم و 
از طرفی تعدادی از پزشکان و پرستاران ما درگیر بیماری شدند و از 
گردونه درمان خارج شدند که با حجم بیماران با مشکل نیرو روبه رو 
هستیم. او در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم های مختلف افزود: 
دانشکده علوم پزشکی آمار و مشکالت درمانی را به ستاد کرونا اعالم 
کرد و در جلسه مخالفت خود را با برگزاری جلسه و مراسمات اعالم 
است.   متولی  ارگان های  عهده  بر  و...  برخورد  وظیفه  و  است  کرده 
جهانشاهی با بیان این که امروز روز سیاه سیرجان است، بیان کرد: 
رعایت  ها  پروتکل  اگر  عاشورا  دهه  از  بعد  دهیم  می  هشدار جدی 
نشود با مشکل روبه رو می شویم و وضعیت آمار بیماران روبه افزایش 

اشت و در حال حاضر در راهرو بیمار بستری کردیم.
پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون  پور،  محمدموقری  دکتر 
بیان داشت: در زمان اپیدمی ها و پاندمی ها بهترین واکسن اولین 
چه  که  موضوع  این  درگیر  خیلی  شهروندان  گفت:  است،  واکسن 
را  است  موجود  که  های  واکسن  و  نباشند  کنند  تزریق  واکسنی 

دریافت کنند.
دکتر مسعودی، معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی بیان داشت: 
در شرایط فعلی راه اندازی رشته پزشکی کار ساده ای نبود که پس 
از بررسی ها موافق کردند و   در این مدت هیأت علمی جذب کردیم 
و منتهی زیرساخت عقب افتاده ایم چون در  این دوسال اعتبارات 
بیش تر صرف درمان کرونا شده است. اودر ادامه افزود:  از خیرین 
فرهنگی و سالمت درخواست دارم که  در بحث زیر ساخت ها در 

حوزه آموزش ورود کنند.
دکتر سید محمد رضوی بیان کرد:  یک سری داروها که در حال 
اوایل  و  هستند  بیمارستانی  داروهای  برخوردارند،  مشکل  با  حاضر 
امسال سامانه تی تک راه اندازی شده و اطالعات داروهای داروخانه 
ها در آن ثبت می شود که هم از طریق وزارت خانه و غذا و دارو 
افزود: سرم تزریقی  او  بر آن را دارد.  شهرستان دسترسی و نظارت 
نمکی  در سیرجان کم شده است که هفته جاری تالش می کنیم 

محموله 5 میلیونی را وارد کنیم. 

شنبه 23 مرداد 1400، شماره 288 ، سال هفتم

در مراسم آیین تجلیل از خبرنگاران  توسط گل گهر مطرح شد؛

هیچ چیز جای کتاب و نشریه مکتوب را نمی گیرد



3 شهر  نسیـم امید
باید و نباید های واکسیناسیون کرونا

 ۱۱ از  بیش  تاکنون  بهداشت  وزارت  اعالم  اساس  بر  ایرنا: 
میلیون و ۷۰۰ نفر ُدز اول واکسن کرونا را در ایران تزریق کرده 
اند. حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیز ُدز دوم واکسن را زده 
اند و مجموع واکسن های تزریق شده به بیش از ۱4میلیون و 
۷۰۰ دز رسیده است. واکسن های تزریق شده در ایران تاکنون 
ایرانی بوده است. واکسن های  از چهار برند خارجی و دو برند 
روسیه،  اسپوتنیک  هند،  کوواکسین  واکسن  شامل  خارجی 
سینوفارم چین و آسترازنکا ) وارداتی از کره، ایتالیا و ژاپن( بوده 
است، دو واکسن ایرانی برکت و پاستوکووک )هر دو در فاز سوم 
کارآزمایی بالینی( نیز به تازگی وارد چرخه واکسیناسیون کرونا 
از این دو  اما تعداد واکسن های تزریق شده  اند  ایران شده  در 

هنوز به یک میلیون دز نمی رسد.
ُدز اول واکسن، ایمنی کافی ایجاد نمی کند

ُدز   از تزریق  بعد  افراد  این است که برخی  مساله بسیار مهم 
اول واکسن، تصور کرده اند که ایمن شده اند و اصول ایمنی و 
بهداشتی را کنار گذاشته و مبتال شده اند. این مساله ربطی به 
عوارض واکسن ندارد، ایمنی بعد از تزریق ُدز اول واکسن کامل 
نیست، واکسن هایی مثل سینوفارم و برکت که در ایران استفاده 
می شوند ایمنی بعد از تزریق ُدز اولشان پایین و شاید در حد 
افراد زیادی هستند که  3۰ تا 4۰ درصد است. به همین علت 
بعد از تزریق دز اول واکسن، کرونا گرفته اند. بعد از تزریق دز 
دوم تا حدی ایمنی ایجاد می شود که آن هم البته ۱۰۰درصد 

و کامل نیست.
مبتالیان کرونا، واکسن نزنند

کرونا  به  که  است  کسانی  برای  زدن  واکسن  محدودیت  تنها 
یا یکی از بیماری های عفونی مبتال هستند. این افراد تا زمان 
بهبودی کامل، نباید واکسن کرونا بزنند، افرادی که به هر دلیل 
تب دارند باید دو هفته بعد از بهبودی کامل از بیماری واکسن 
بزنند. غیر از این مورد هیچ محدودیتی برای واکسن زدن وجود 
یا تغذیه قبل و  از نظر وضعیت فردی  ندارد و هیچ توصیه ای 
بعد از واکسن زدن نیست و همه افراد بدون هر گونه نگرانی می 

توانند واکسن بزنند.
رعایت پروتکل های بهداشتی حتی بعد از تزریق  ُدز دوم

از  بعد  که  است  این  واکسیناسیون  انجام  در  مهم  نکته  تنها 
تزریق ُدز اول واکسن، ایمنی ایجاد نمی شود و افراد باید همچنان 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند. حتی افرادی که هر 
دو ُدز  واکسن را زده اند هم باید این اصول را رعایت کنند. تا 
زمانی که حداقل ۷۰ درصد جمعیت کشور واکسن کرونا بزنند 
همه باید اصول بهداشتی را رعایت کنند تا زنجیره انتقال بیماری 
داده  انجام  باال  واکسیناسیون  که  تجربه کشورهایی  قطع شود. 
افزایشی  با موج  اند نشان داده که  این نکته را رعایت نکرده  و 

بیماری مواجه شده اند.

خبر شنبه 23 مرداد 1400، شماره 288 ، سال هفتم

عاشورا،  فرهنگ  فرهنگ:  گروه 
قبال  در  پذیری  مسئولیت  فرهنگ 
سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  مسائل 
نباشیم  تفاوتی  بی  انسان  اینکه  و  است 
جدای  باشیم.  جامعه  اصالح  دنبال  به  و 
شهادت  و  عاشورا  مکتب  معنوی  بحث  از 
حضرت سیدالشهدا و اصحاب که به نوعی 
این  اما  است  حسینی  شور  و  سخن  جان 
از  نیز  مهم تری  و  مختلف   ابعاد  در  مکتب 
با  مقابله  ایثار،  و  مقاومت  معرفت،  جمله 
به  رساندن  یاری  عدالتی،  بی  و  تبعیض 
مظلوم و تبادل فرهنگی و...که همان شعور 
دو  این  که  است  گذار  تاثیر  است  حسینی 
۱۴00 سال  از گذشت  باعث شده پس  وجه 
و  عزاداری  جهان  سرتاسر  در  هم  هنوز 
در  زدنی  مثال  شکوهی  با  حسینی  مراسم 
با شیوع  است  سالی  دو  برگزاریست.  حال 
هایی  واکنش  با  مراسم  این  کرونا،  ویروس 

همراه بوده است.
یک  به  عاشورا  اینکه  است  مهم  آنچه 
و  سخنرانان  و  شده  تبدیل  ایدئولوژی 
نهضت  و  قیام  چرایی  باید  عزیز  مداحان 
را  اربعین  مردمی  عظیم  حرکت  و   عاشورا 
دور  به  و  درک  قابل  شکلی  به  مردم  برای 
تبیین  ها  زدگی  سیاست  و  گرایشات  از 
شناخت  با  )ع(  حسین  امام  پیرو  تا  کنند  
و  با عمل درست  و  و عقاید خود  افکار  در 

بهنگام در این مسیر قدم بردارد.
  هدف معرفت

 به قیام امام حسین)ع( است
سیرجانی  شهروندان  از  یکی  حسینی 
به شروع  توجه  با  بیان کرد:  رابطه  این  در 
گرفت  نظر  در  باید  که  چیزی  محرم 
و  است  حسین)ع(  امام  قیام  به  معرفت 
نباید به عزاداری  همین چند شب مراسم 
ختم شود و باید دید راه و روش اهل بیت 
را  آن  و  بوده  هدفی  چه  یا  و  بوده  چی 
که  چیزی  افزود:  ادامه  در  او  کرد.  دنبال 
بی  متاسفانه  شود  می  دیده  ما  جامعه  در 
در  باید  یک  هر  و شهروندان  است  تفاوتی 
شکل  این  به  و  باشند  گذار  تاثیر  اجتماع 
چند  همین  در  و  کنیم  گریه  فقط  نباشد 
کمک  مستمندان  به  و  بدهیم  نذری  روز 
هر  در  و  باید همیشه  موضوع  این  و  کنیم 

این  باشد.  ما  های  برنامه  جزو  شرایطی 
همشهری درادامه گفت: امام حسین)ع( و 
از  نهی  و  معروف  به  امر  دنبال  بیت  اهل 
منکر بودند و ما باید در کنار شور حسینی 
آن  اهداف  ترویج  و  حسینی  شعور  به 

باشیم.  پایبند 
به رعایت مسائل بهداشتی

 در کنار عزاداری توجه کنیم
باره  این  در  همشهریان  از  دیگر  یکی 
اصالح  حسین)ع(  امام  هدف  کرد:  بیان 
شهروندان  و  بود  عدالت  ایجاد  و  جامعه 
داشته  را  الزم  فعالیت  زمینه  این  در  باید 
چند  در  که  نباشد  شکل  این  به  و  باشند 
زاری  و  گریه  ها  برنامه  در  حضور  با  شب 
کنند و از فردا همان راه اشتباه قبل خود 
را بروند. او ادامه داد: در شرایطی فعلی که 
خوبی  وضعیت  کرونا  بیماری  نظر  از  شهر 
افراد مسن  افراد مثل  از  باید خیلی  ندارد، 
از داخل خانه و از طریق تلویزیون مراسم 
را  آگاهی خود  مطالعه  با  و  کنند  را گوش 
از طرفی  ببریم  باال  ع  امام حسین  قیام  از 
ریزی  برنامه  شهرستان  و  هیات  مسئوالن 
خدای  که  نشود  ایجاد  تجمعی  تا  کنند 
روبه  بدتری  مشکل  با  ایام  از  بعد  ناکرده 

رو شویم.

  جامعه به سمت
 مسئولیت اجتماعی برود

رئیس  شهابی،  سعید  االسالم  حجت 
شهرستان  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
چندین  کرد:  بیان  رابطه  این  در  سیرجان 
بودند  باور  این  بر  غربی  روانشناسان  سال 
درون  در  ها  انسان  رفتار  و  فرهنگ  که 
عامل  خانواده  و  گیرد  می  شکل  خانواده  
تمام  بودیم  این  شاهد  و  است  موثری 
خانواده  پاشیدن  هم  از  برای  را  تمرکز 
های  قالب  در  را  موضوع  این  و  کردند  ها 
بر خانواده  اما عالوه  کردند،  ایجاد  مختلف 
یک  مثال  طور  به  و  است  مهم  نیز  جامعه 
فاز  آن  فرزند  ولی  است  مذهبی  خانواده 
زمانی  و  گیرد  می  پیش  در  را  جدیدی 
بررسی می کنی، دلیل آن محیط و جامعه 
است که اثر قوی تر از خانواده دارد و باید 
که  کنیم  سازی  جامعه  و  سازی  فرهنگ 
و جامعه  پیدا کند  ادامه  و شور  این شعور 

و  آن حساس  در  همه  که  برود  سمتی  به 
احساس مسئولیت کنند.

این  امروزی  دغدغه  که  است  معتقد  او 
کسی  کار  به  کاری  ها  انسان  که  است 
ندارند و همه در الک خود رفتند و این را 
هدایت  سمتی  به  باید  و  دانند  می  کالس 

بشویم که ارتباط  با اهل بیت قطع نشود و 
این شور بعد از عاشورا تا محرم سال آینده  
ادامه پیدا کند و افراد حساسیت به جامعه 

پیدا کنند.
شهابی ادامه داد: بهترین حالت این است 
که افراد در این ایام با مسئولیت اجتماعی 
گفتمان  به  تبدیل  را  موضوع  این  و  آشنا 
کنیم به طور مثال شما در طول ایام محرم 
باید  و  شوند  می  سیر  گرسنه  افراد  اکثر 
کاری کنیم که این موضوع به همین چند 
گفتمان  این  و  نشود  ختم  عزاداری  روز 
کرونا  فواید  از  یکی  البته  کند،  پیدا  ادامه 
همین بود که بسته های معیشتی و غذا و 
کمک های دیگر در طول سال جمع آوری 

شده و به افرادی نیازمند رسید.   
امام  کرد:  اضافه  مذهبی  کارشناس  این 
می  روزه  خواند،  می  نماز  )ع(  حسین 
را  خود  فردی  عبادت  تمام   و  گرفت 
داشت، اما قیامش برای این بود که حرف 
جدیدی را مطرح کند و بیان می کند که 
ما  و  کردم  قیام  جدم  امت  اصالح  برای 
روزه  نماز،  مثل؛  فردی  تکلیف  سری  یک 
و مستحبات ... را داریم و از همه مهم تر 
تکلیف اجتماعی است آن دفاع از حق  و 
مقابله با ظلم است و زمانی که حق فردی 
پایمال شود و کسی حرف نزند به تکلیف 

اجتماعی عمل نشده است.
در  کرد:  اضافه  شهابی  االسالم  حجت 
معموال  ها  هیات  در  شهرستان  سطح 
این  در  هیأت  مدیر  و  مداح  سخنران، 
با مجموعه  از طرفی  راستا موثر هستند و 
می  مطرح  را  موضوعات  این  مداحان 
هستیم  گفتمان  یک  دنبال  به  که  کنیم 
اجتماعی  مسئولیت  سمت  به  جامعه  که 
برود و در پایان این را بیان کنم که هیچ 
پیامبر و امامی را نخواهید دید که نسبت 
به جامعه دغدغه نداشته باشد و هیچ وقت 
افرادی که   بودن تک تک  با خوب  جامعه 
در موضوعات اجتماعی به هم رحم نکنند، 
خوب نمی شود و باید از این فرصت های 
اهل  برای  شدن  جمع  هم  دور  و  عزاداری 
عمومی  خواست  به  تا  کنیم  استفاده  بیت 

برسیم که باعث رشد جامعه شود.

گزارش »نسیم امید« از هدف برگزاری مراسم محرم؛

شعور بر شور حسینی مقدم است

حجت االسالم شهابی،کارشناس 
مذهبی: امام حسین )ع( نماز می 
خواند، روزه می گرفت و تمام  
عبادت فردی خود را داشت، اما 
قیامش برای این بود که حرف 

جدیدی را مطرح کند و بیان می 
کند که برای اصالح امت جدم 

قیام کردم و ما یک سری تکلیف 
فردی مثل؛ نماز، روزه و مستحبات 

... را داریم و از همه مهم تر 
تکلیف اجتماعی است آن دفاع از 
حق  و مقابله با ظلم است و زمانی 
که حق فردی پایمال شود و کسی 

حرف نزند به تکلیف اجتماعی 
عمل نشده است.



کار  به  شروع  از  پس  شهر:   گروه 
شورای اسالمی شهر دوره ششم، اولین 
موضوعی که در دستور کار قرار گرفته 
انتخاب شهردار است و شورای ششم 
اولین فراخوان رسمی خود را پنجشنبه 
شرایط  که  افرادی  برای  گذشته  هفته 
منتشر  دارند،  سیرجان  شهرداری 
کرد. در این فراخوان از کارشناسان و 
افرادی که حائز شرایط پست شهرداری 
با رتبه9 را دارند، خواسته شده برنامه 
دبیرخانه  به  مردادماه   30 تا  را   خود 
شورای شهر ارائه دهند. در این راستا 
از نظرات اعضای شورای شهر سیرجان 
شهردار  انتخاب  برای  که  شدیم  جویا 

چه معیارهای را مدنظر دارند.
 مالک، تعهد و تخصص

 نامزد شهرداری است

حسن خدامی، رئیس شورای شهر در 
این باره بیان داشت: من برای انتخاب 
تعهد  دارم که  الی 5 معیار  شهردار 4 
خیلی اهمیت در این زمینه دارد چون 
فرد اگر تعهد برای مسئولیتی که می 
پذیرد داشته باشد، اگر تخصص الزم را 
نداشته باشد ولی با استفاده از صاحب 
خواهد  موفق  قطعا  مشاوران  و  نظران 
فرد  که  شود  بررسی  باید  ابتدا  و  بود 
در سابقه اجرایی گذشته چقدر متعهد 
بوده است. او در ادامه افزود:  با توجه 
که  هایی  نارضایتی  و  مشکالت  به 
باید  دارند  در حوزه شهری  شهروندان 
فردی مردمی و جهادی باشد و بتواند 
شهروندان  شان  در  و  خوب  تعامل  با 
کارهای مختلف در حوزه های شهری 
ماندگی  عقب  و  ها  ضعف  و  داشته  
رئیس  کند.  برطرف  و  ببینند  را  شهر 
شورای شهر اضافه کرد:با توجه به این 
که خیلی از کارهایی که در سطح شهر 
صورت می گیرد، تنها شهرداری متولی 

آن نیست و ارگان های مختلفی در آن 
دخیل هستند، باید فردی انتخاب شود 
شهرستان  مدیریتی  مجموعه  با  که 
تعامل و همکاری داشته باشد تا بتوانیم 
ها  برنامه  اجرای  در  که  هدفی  آن  به 

داریم دست پیدا کنیم. 
تجربه، سواد و انگیزه الزم

 را داشته باشد

شورای  رئیس  نائب  صادقی،  امین   
شهر در خصوص انتخاب شهردار بیان 
شهرداری  مدیریت  حوزه  در  داشت: 
افراد متعددی از قبل حضور داشتند و 
کارهای زیادی را انجام داده اند اما باز 
یک سری نواقص در حوزه شهری   و 
است  نیاز  که  دارد  وجود  شهرداری 
فردی مدیریت شهر را بر عهده بگیرد تا 
بتواند به خواسته های مردم عمل کند. 
او متعقد است  برای مدیریت شهرداری 
فردی حضور پیدا کند که بتواند شهری 
برای  و  بسازد  سیرجان  مردم  حد  در 
اینکار باید ویژگی های مختلفی در امر 
مدیریت داشته باشد مثل؛ تجربه و سواد 
و انگیزه الزم را برای مدیریت شهرداری 
سیرجان را داشته باشد. او ادامه داد: به 
عنوان یک عضو شورای شهر در کنار 
گزینه های بومی به دنبال این هستم 
یزد،  شهرهای  از  هایی  گزینه  با  که 
اصفهان، کرمان و بندرعباس که تجربه 
تا  باشند، دعوت کنیم  را داشته  کافی 
در کنار گزینه های بومی برنامه آن ها 

بررسی و تصمیم گیری شود.
 شهردار باید فردی توانمند، 

متخصص ومتعهد باشد
اعظم جوان لری، تنها بانوی شورای 
انتخاب شهردار،  با بیان اهمیت  ششم 
انتخاب  برای  خود  معیار   پیرامون 
شهردار گفت: انتخاب شهردار برای یک 
شهر همیشه مهم وسرنوشت ساز بوده 

انتخاب صحیح وآگاهانه آینده ی  با  و 
شهر رقم می خورد. او در ادامه افزود: 
توانمند، متخصص  باید فردی  شهردار 
ومتعهد باشد و به دلیل اینکه مجموعه 
باید  شهردار  است  پیچیده  شهرداری 
آشنایی به امورات مرتبط با شهرداری 
مدیریتی  وتجربه  توان  از  و  داشته  را 
خوبی برخوردار باشد. این عضو شورای 
شهر با بیان اینکه  شهردار باید بتواند 
از تمام قابلیت ها وظرفیت های مجموعه 
کرد:  بیان  کند،  استفاده  شهرداری 
شهردار در کنار مردم داری و اهمیت 
به تکریم ارباب رجوع باید به  بهترین 
نحو از معاونان و نیروهای متخصص در 
بدنه شهرداری استفاده کند و رسیدگی 
به امورهای شهروندان و خواسته های 
آن ها در توسعه شهر در اولویت کاری 

خود قرار دهد.
 شهردار 2۴ ساعت در اختیار 
مردم  و پیگیر مشکالت آن ها باشد

شورای  عضو  دیگر  کاظمی،  حجت 
برای  داشت:  بیان  باره  این  در  شهر 
معیارها  مسئول  یا  و  مدیر  انتخاب 
تقریبا یکسان است بایستی یک سری 
بحث  در  و  باشد  داشته  ها  ویژگی 
کل  و  بزرگ  مجموعه  یک  شهرداری 
قرار  مدیریت  سیستم  اختیار  در  شهر 
خدمات  روزمه  با  فردی  که  گیرد  می 
داد:   ادامه  او  باشد.  پاسخگو  مردم  به 

برای مدیریت شهری تعهد و کارآمدی، 
مردمی و جهادی بودن مالک است و 
از طرفی باید ارتباط خوب و مناسب با 
شهروندان داشته باشد و پاسخگو باشد. 
کاظمی  با اشاره به این که شهرداری 
مرتبط با خواسته های شهروندان است، 
ساعت  به  صرفاً   نباید  شهردار  افزود: 
در  و   کند  بسنده  اداری  کار  و  اداری 
24 ساعته شبانه روز در اختیار مردم  و 

پیگیر  مشکالت آن ها باشد. 
شهردار  یک  کرد:  اضافه  کاظمی 
فرهنگی  رویکرد  با  متدین  متعهد، 
موفق  قطعاً  شود  انتخاب  جهادی  و 
خواهیم شد و اقتدار مدیریت در بحث 
تخصیص بودجه، نگهداری از امکانات و 
کارهای عمرانی و مدیریت کند و عقب 
مختلف  های  حوزه  در  های  افتادگی 

جبران شود.
 نامزدهای شهرداری 

برنامه داشته باشند

عضو  دیگر  اسفندیارپور،  مصطفی 
معیارهایش  خصوص  در  شهر  شورای 
برای انتخاب شهردار گفت: در شورای 
این  بر  تالش  اعضا  همکاری  با  ششم 
شهرداری  برای  ای  گزینه  که  است 
بتواند  مشکالتی که  انتخاب شود که 
در حوزه های مختلف وجود دارد را بر 
طرف کند. او در ادامه با اشاره به نیاز 
داد:   ادامه  شهر در حوزه های عمرانی 
در دوره های قبل یک سری پروژه ها 
و برنامه کلنگ زنی شد که نیاز است 
انتخاب  شهری  مدیریت  برای  فردی 
می شود، توانایی به نتیجه رساندن این 
به  توجه  با  و  باشد  داشته  را  ها  پروژه 
اینکه 3۰۰ کوچه در دوره قبل آسفالت 
شد اما به دلیل حجم باالی خرابی ها 
در شهر کافی نبوده و شهروندان راضی 
برای  معیارهایش  مورد  در  او  نیستند. 

این  در  بتواند  که  شهرداری  انتخاب 
موفق  شهر  شورای  همکاری  با  راستا 
من  معیارهای  از  یکی  گفت:  شود، 
برای انتخاب شهردار فردی توانمند و با 
برنامه است که بتواند پروژه های نیمه 
تمام مثل؛ باغ ایرانیان، مجموعه دلفین 
بهره  به  را  شدند  زنی  کلنگ  که  و... 
برداری برساند. اسفندیارپور اضافه کرد:  
های  برنامه  باید  شهرداری  نامزدهای 
توسط شورای  بدهند که  ارائه  را  خود 
شهر بررسی صورت بگیرد و از طرفی 
اعضای شورا یک سری برنامه و هدف 
برای 4 سال آینده دارند که باید ببینیم 
آن فرد توانایی اجرا کردن این برنامه ها 

را دارد یا خیر.
 شهرداری محل خطا و آزمون 

برای کسی نباشد

شورای  عضو  دیگر  صادقی،  حمزه   
انتخاب  سوال  به  پاسخ  در  شهر 
از  یکی  شهردار  انتخاب  شهردارگفت: 
های  برنامه  ترین  اصلی  و  ترین  مهم 
شورای شهر است و برای حل مسائل 
شهرداری  به  نیاز  موجود  مشکالت  و 
توانمند است. او در ادامه افزود: شهردار 
باید متخصص، باسابقه و تجربه  باشد و 
د ر روزمه کاری خود مدیریت اجرایی 
در این زمینه را  داشته باشد و با توجه 
مدیریت  با  بتواند  بودجه شهرداری  به 
درست شهر را آباد کند. صادقی اضافه 
کار  یک  شهردار  انتخاب  البته  کرد: 
کمک  همکاران  اگر  و  است   شورایی 
توانمند  و  برنامه  با  فردی  از  کنند 
حمایت کنیم و شهرداری محل خطا و 
آزمون برای کسی نباشد و افراد باسابقه 

و توانمد حضور پیدا کنند. 
 مطالبه شهروندان تغییر است

وحید جوان، دیگر عضو شورای شهر 
انتخاب شهردار  باره بیان کرد:  در این 

به  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت 
شورای  آبروی  و  عملکرد  بنده  عقیده 
و  خوب  شهردار  انتخاب  گرو  در  شهر 
توانمند است و از آنجایی که  مطالبه 
این  است  تغییر  بحث  در  شهروندان 
موضوع اهمیت ویژه ای پیدا می کند. 
او در مورد معیارهای خود برای انتخاب 
شهردار گفت: فردی که برای مدیریت 
مدیریت  باید  شود،  می  انتخاب  شهر 
های  ازدوره  قوی  رزومه  اجرایی،  های 
گذشته، شجاعت، توانمندی، شایستگی، 
داشته  پذیری  مسئولیت  و  تخصص 
باشد که همه این آیتم ها در کنار برنامه  

فرد برای مدیریت شهر بررسی شود. 
متخصصان،  همه  کرد:  تاکید  جوان 
در  که  شهر  فرهیختگان  مشاوران، 
برای  شهر  مدیریت  و  شهردار  انتخاب 
و  در حوزه های محتلف طرح  توسعه 
پیشنهادی دارند، دعوت می کنیم که 
در این راستا همکاری داشته باشند تا 
بتوانیم تصمیماتی در حد و اندازه مردم 

شهر سیرجان بگیریم.
 این عضو شورا به صحبت های که 
انتخاب  در خصوص  کنار  و  گوشه  در 
است،  مسائل سیاسی  گرو  در  شهردار 
گفت:  انتخاب شهردار در گرو مسائل 
شهردار  انتخاب  در  و  نیست  سیاسی 
که  همانگونه  شهری  حوزه  مسائل  و 
اعالم کردیم با صاحب نظران، مسئوالن 
با  نوعی  به  که  هر کسی  و  شهرستان 
است،  ارتباط  در  شهرداری  مجموعه 
خواسته  و  داریم  همکاری  و  تعامل 
این  شهروندان  و  مسئوالن  همه  از  ام 
است که پای کار بیایند و اعضای شورا 
به تنهایی نمی توانند کاری را در شهر 
انجام بدهید و زمانی ما موفق  خواهیم 
بود که  همه مردم مسئولیت پذیر و به 

یک جامعه مدنی تبدیل شویم.

شروع  فرایند انتخاب شهردار سیرجان با مشارکت مردم؛

اولین آزمون شورای ششم در انتخاب شهردار

4 نسیـم امیدشهرخبر

بازدید از نانوایی ها با جدیت و مستمر انجام شود
به  فرمانداری سیرجان  ریزی  برنامه  و  توسعه  معاون  گروه خبر: 
نانوایی های سطح شهرستان  از  نان  و  آرد  کارگروه  اعضای  اتفاق 
بازدید و از نزدیک کیفیت، کمیت، رعایت بهداشت فردی کارگران، 
با  نان  با مردم، وزن چانه های هر قرص  برخورد فروشندگان  نوع 

توجه به نوع نان، مورد بررسی قرار گرفت.
سیرجان؛  شهرستان  ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  بازرسی   تشدید  لزوم  بر  بازدید  این  در  عباسپور  اکبر  مهندس 
واحدهای نانوایی سطح شهر به صورت روزانه و مستمر از نانوایی ها 
از سوی دستگاه های ذی ربط تاکید کرد و گفت: بایستی بصورت 
در شهرستان  ها  نانوایی  توسط  ارائه خدمات  بر چگونگی  مستمر 
توسط تیم بازرسی که متشکل از بازرسی فرمانداری، اداره صمت، 
حداکثری  نظارت  راستای  در  بهداشت  مرکز  و  نانوایی ها  اتحادیه 
انجام شود. او افزود: تحویل نان بی کیفیت به مردم به هیچ وجه 
قابل قبول نیست و نانوا در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو است 

و الزم است همواره به این مسئله توجه شود.
عباسپور با بیان اینکه یک واحد نانوایی متخلف پلمب شد، تصریح 
کرد:  طی این بازدید برای واحدهای متخلف پرونده تخلف تشکیل و 

جهت  رسیدگي به تعزیرات حکومتی ارجاع  مي شود.

افزایش تسهیالت اشتغالزایی توسط گل گهر 
گروه خبر: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و بنیاد برکِت ستاد 
تسهیالت  اعطای  منظور  به  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی 
و  خرد  کارهای  و  کسب  اندازی  راه  از  حمایت  برای  اشتغالزایی 
خانگی در شهرستان های سیرجان و بردسیر، تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
گهر،  گل  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل گل گهر در این باره گفت: گل گهر در عمل به مسئولیت 
های  شهرستان  شریف  مردم  به  خدمت  در  و  اجتماعی  های 
شهرستان،  دو  این  اقتصادی  معین  عنوان  به  بردسیر  و  سیرجان 
با  تسهیالت  فقره  2هزار  قالب  در  اشتغالزایی  تسهیالت  پرداخت 
شبکه اجتماعی رسالت را اخیرا آغاز کرد و اکنون در اقدامی دیگر 
فرمان  اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  با  همکاری  نامه  تفاهم  قالب  در 
ریال،  میلیارد   ۱2۰۰ معادل  اعتباری  تأمین  با  امام)ره(،  حضرت 
پرداخت25۰۰ فقره تسهیالت اشتغالزایی در این دو شهرستان را 

در دستور کار دارد.
اجرای  را  تفاهم  این  اصلی  هدف  عتیقی  ایمان  مهندس 
و  اقتصادی  توانمندسازی  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
اجتماعی با اولویت کسب و کارهای خرد و خانگی برشمرد و اظهار 
از محل  فقره تسهیالت  پرداخت مجموع 45۰۰  با  امیدواری کرد 
منابع گل گهر در بانک رسالت و تفاهم نامه بنیاد برکت شاهد رونق 
مناطق  در  ساکن  خانوارهای  معیشت  وضعیت  بهبود  و  اقتصادی 

کمتر توسعه یافته سیرجان و بردسیر باشیم.
مدیرعامل بنیاد برکت گفت: 5۰ مجری و تسهیل گر بنیاد که در 
زمینه شناسایی متقاضیان اشتغال و ایجاد فرصت های کسب و کار 
در مناطق روستایی و محروم استان کرمان فعال هستند، اجرای و 
عملیاتی کردن طرح های اشتغال زایی اجتماع محور پیش بینی شده 
در این تفاهم را نیز پیگیری خواهند کرد. امیرحسین مدنی افزود: 
مدت تفاهم نامه اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی شهرهای 
سیرجان و بردسیر سه سال است و مشاغل مورد نظر نیز با توجه به 

پتانسیل ها و مزیت های نسبی هر منطقه ایجاد خواهند شد.

شنبه 23 مرداد 1400، شماره 288 ، سال هفتم

برگ  دو  ارائه  با  زاده  رحمانی  غالمرضا  خانم/آقای  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 93 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
56 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ پالک 30۴9 فرعی از 2۱۱2 اصلی واقع در بخش 
35 کرمان بنام خانم/آقای غالمرضا رحمانی زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی 
تاریخ  از  روز   ۱0 باشد ظرف مدت  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  معامله  انجام 
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 
ثبت  اداره  -رئیس  آرمانپور  محمد   - شنبه ۱۴00/05/23  انتشار:  تاریخ  خواهد شد. 

اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای نجمه زیدآبادی نژاد با ارائه 
دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان مدعی 
واقع  اصلی  از 5830  فرعی  مالکیت ششدانگ پالک2  است که سند 
در بخش 37 کرمان بنام خانم/آقای نجمه زیدآبادی نژاد ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده 
لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
یا  معامله  انجام  تا هر کس مدعی  آگهی می شود  اطالع مردم  جهت 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱0 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: شنبه ۱۴00/05/23 - محمد 

آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان به نمایندگی بنیاد مسکن سیرجان به استناد 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رسمی تقاضای سند مالکیت تصرفات مفروز خود تحت پالک 2۱9 فرعی 
از 29۱ اصلی واقع در بخش 39 کرمان اراضی بلورد آگهی ماده 7 الحاقی 
آن منتشر و اینک به استناد تبصره ماده ۱3 را نموده که قانون و ماده 
۱3 آیین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی 
به شرح ذیل منتشر می گردد: پالک 2۱9 فرعی از 29۱ اصلی شرکت 
توزیع برق جنوب استان به نمایندگی بنیاد مسکن سیرجان ششدانگ 
واحد اداری به مساحت 250 مترمربع واقع در سیرجان- اراضی بلورد 
دوشنبه  روز  صبح   9 ساعت  حدود  تحدید  عملیات  کرمان   39 بخش 
مورخه ۱۴00/6/۱5 در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد، لذا بدینوسیله 
به مالک و مجاورین و صاحبان حقوقی ارتفاقی در پالک فوق اعالم می 
گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر 
و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدید حدود به مدت 20 روز اعتراض خود را کتباً به این 
واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه 
تقدیم و گواهی آن را به اداره ارائه نمایند. تاریخ انتشار: شنبه ۱۴00/5/23  

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای زهره عربی مکی آبادی با ارائه 
اسناد رسمی شماره ۱9۴ سیرجان مدعی  از دفتر  استشهادیه  برگ  دو 
واقع  اصلی  از 5087  فرعی  مالکیت ششدانگ پالک ۱6  است که سند 
در بخش 36 کرمان بنام خانم/آقای زهره عربی مکی آبادی ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا 
بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
روزنامه  انتشار  تاریخ  از  روز  باشد ظرف مدت ۱0  می  نزد خود  مالکیت 
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 
آرمانپور  محمد   -  ۱۴00/05/23 شنبه  انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  صادر 

-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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گروه خبر: سخنگوی ستاد مقابله با کرونا سیرجان نسبت به آمار 
ناراحت کننده درگذشت 5 نفر از همشهریان عزیز طی 2۴ ساعت 

گذشته در سیرجان واکنش نشان داد.
دکتر محمد موقری پور گفت: آمار امروز نتیجه بی توجهی به 
پروتکل های بهداشتی و برگزاری مراسم ها و دورهمی هاست 
دعوت  مقابل  در  ساده  و  محترمانه   » نه   « یک  بتوانیم  اگر  و 
این  از  را  و عزیزان مان  بگوییم، خود  به مراسم و دورهمی ها 

بیماری نجات داده ایم. 
او گفت: متأسفانه در سویه دلتا افراد با سنین پایین نیز درگیر 
را تشکیل می دهند  اکثریت جامعه  و چون جوانان  می شوند 
کنند  نمی  رعایت  را  بهداشتی  های  پروتکل  ایشان  از  برخی  و 
بیشتر  انتشار  باعث  و  بوده  ویروس  ناقل  توانند  می  راحتی  به 

ویروس شوند.
مان  همکاران  و  ما  متأسفانه  گفت:  سخنانش  پایان  در  وی 
همچون  ناگواری  اتفاقات  و  ها  شاهد صحنه  ها  بیمارستان  در 
افزایش بی حساب و کتاب تعداد مراجعین، کمبود تخت و دارو، 
بستری  و  درگیری  و  پرسنل  و  درمان  کادر  مضاعف  خستگی 
شدن حتی افراد با سنین پایین هستیم و کادر از خودگذشته 
طبق  در  اوضاع  این  کنترل  برای  را  شان  تالش  تمام  درمان، 
و شریف سیرجانی  فهیم  تقدیم همشهریان  و  اخالص گذاشته 
می کنند و از پیروان فهیم و انسان دوست مکتب امام حسین 
برای  مجازی  فضای  ظرفیت  از  داریم  درخواست  الّسالم  علیه 
عزاداری سرور و ساالر شهیدان استفاده کنند و نسبت به رعایت 
پروتکل ها و زدن صحیح ماسک حساس و به آن پایبند باشند 
و در این ماه محرم نیز کادر پُرتالش و از جان گذشته درمان 
را از دعای خیرشان محروم نکنند و به یاد تالش های بی وقفه 

و شبانه روزی این مدافعان سالمت مردم عزیزمان نیز باشند.
همچنین وی اضافه کرد: واکسیناسیون 22 بهمن سال گذشته 
کرده  پیدا  افزایش  شهرستان  در  واکسیناسیون  سرعت  و  شد  آغاز 
است که در روز حدود 25۰۰ دوز واکسن دریافت می کنند و از ابتدا 
برای تمام  از  5434۰ دوز تزریق شده است و  این لحظه بیش  تا 

روستاها به صورت سیاری واکسیناسیون انجام می دهیم.
او با بیان اینکه در زمان اپیدمی ها و پاندمی ها بهترین واکسن 
اولین واکسن است، گفت: شهروندان خیلی درگیر این موضوع که 
چه واکسنی تزریق کنند نباشند و واکسن های که موجود است را 

دریافت کنند.

شنبه 23 مرداد 1400، شماره 288 ، سال هفتم حوادث

امروزی،  ماشینی  زندگی  سالمت:  گروه   
موجب  کرونا  گیری  همه  و  تحرکی  بی 
شیوه  در  چشمگیری  تغییراتی  بروز 
و  وزن  اضافه  است.  شده  افراد  زندگی 
چاقی یکی از عوارض آن است. به اعتقاد 
کارشناسان از ۱0 عامل خطر بیماری های 
غیرواگیر، 5 عامل مربوط به تغذیه است 
که در این بین اضافه وزن و چاقی، بعد از 
فشارخون از مهم ترین عوامل خطر ساِز 
ابتال به بیماری هایی نظیر قلبی - عروقی، 

سرطان و دیابت است.
برای کاهش وزن، فک خسته شود

این  در  تغذیه  کارشناس  فرهبد،  بتول 
و  منزل  در  اقامت  داشت:  بیان  رابطه 
داشتن وقت اضافه تر موجب می شود تا 
افراد تمایل زیادتری برای مصرف خوراکی 
باشند.  داشته  تر  متنوع  و  بیشتر  های 
غذایی  مواد  خرید  از  پرهیز  همچنین  
روزانه  مایحتاج  آوری  فراهم  و  بیرون  از 
)حتی  نان و انواع شیرینی(  نیز موجب 
مصرف افزون تر مواد غذایی داخل منزل 

شده است. او ادامه داد: از پیامدهای دیگر، 
به  منجر  که  است  خواب  الگوی  تغییر 
دیرتر بیدار شدن و دیرتر خوابیدن شده 
وعده  حذف  باعث  عمدتا  امر  این  است. 
اصلی صبحانه و ریزه خواری های ساعات 
را  زمینه  خود  که  شود  می  شب  پایانی 

برای افزایش وزن مهیا کرده است. 
این کارشناس تغذیه در خصوص راهکارها 
برای جلوگیری از اضافه وزن گفت: برای 
مقابله با این معضل در درجه اول توصیه 
به تنطیم ریتم خواب می شود که خود 
و  خورد  در  نظم  حفظ  به  قضیه  این 
مقابله  مشترک  مخرج  بعنوان  خوراک 
استفاده  و  کند  می  کمک  پدیده  این  با 
مدیریت  و  منظم  غذایی  برنامه  یک  از 
محتویات یخچال و خوراکی های موجود 
در منزل به نحوی که غذاهای پروتئینی 
نظیر گوشت ها و حبوبات، میوه جات و 
سبزیجات کم کالری بیشتر در دسترس 
و  چرب  های  خوردنی  مقابل  در  و  بوده 

شیرین و پرکالری در دسترس نباشند.
فرهبد در یک جمله خالصه گفت: برای 
تغذیه  ، در  بر تحرک  کاهش وزن عالوه 
خوردنی هایی خورده شود که فک خسته 
شود و کاهش مصرف خوراکی هایی که 
راحت جذب بدن می شوند نظیر بستنی، 
نوشابه،  پاکتی،  های  میوه  آب  سوپ، 

دلستر ، برنج و ماکارونی.
علت عمده چاقی، رژیم غذایی و 

عدم تحرک است 

نژاد، متخصص داخلی  ایران  امین  دکتر 
مولتی  بیماری  اینکه چاقی یک  بیان  با 
فاکتوریال است، گفت: موارد متعددی در 
بروز آن می تواند نقش داشته باشد مثل 
فیزیکی  فعالیت  فرد،  غذایی  های  عادت 
ریز  درون  غدد  های  بیماری  برخی  کم، 

مثل کم کاری تیروئید، بیماری کوشینگ 
و ... است و یک علت خاص داشته باشد 
این  به  توجه  با  و  کرد  مطرح  توان  نمی 
موضوع در افرادی که چاقی آن ها در اثر 
علت چاقی  نیست عمده  ریز  درون  غدد 
رژیم غذایی و عدم فعالیت فیزیکی افراد 

است.
این متخصص با بیان اینکه یک شاخص 
که   Bmi یا  بدن  توده  اسم  به  داریم 
وزن فرد را بر حسب کیلوگرم تقسیم بر 
مجذور قد بر حسب متر می کنیم، گفت: 
عدد  آن  که  آید  می  دست  به  عدد  یک 
مشخص می کند که فرد از نظر وزنی در 
چه شرایطی قرار دارد و در این فرمول اگر 
فرد زیر ۱8/5  الغر، ۱8/5 تا 24/۹  وزن 
نرمال و از 25 تا 2۹/۹ فرد دارای افزایش 
وزن تلقی می شود و اگر بیش از 3۰ باشد 

فرد چاق است. 
دکتر ایران نژاد در ادامه به عوارض چاقی 
برداشت و گفت: ابتدا چاقی به دلیل اینکه 

ایجاد  باعث  دارد  افراد  زیبایی  با  رابطه 
طرفی  از  و  شود  می  فرد  در  افسردگی 
ریسک یک سری بیماری زمینه ای مثل 

قلبی،  های  بیماری  فشارخون،  دیابت، 
آپنه خواب،  روماتیسمی،  کلیوی و حتی 
برخی  و  مغزی  سکته  و  خون  چربی 
سرطان ها ایجاد می کند. لذا شهروندان 
امکان  تا حد  و  بگیرند  را جدی  آن  باید 
تالش کنند که با انجام فعالیت های بدنی 
رعایت  غذایی  رژیم  و  روی  پیاده  مثل 
کنند تا از چاقی پیشگیری کنند و یا اگر 
دچار چاقی هستند هر چه سریع تر برای 

درمان اقدام کنند. 
در  کرد:  اضافه  متخصص  پزشک  این 
برخی  خصوص  در  تبلیغات  حاضر  حال 
که  است  زیاد  وزن  کاهش  داروهای 
افراد هستند چون  برای سالمت  خطری 
می  سوءاستفاده  ها  شرکت  از  برخی 
کنند. این داروها خطرهای مثل خیلی از 
آمفتامین در آن ها  ترکیبات  این داروها 
وزارت  تأیید  مورد  که  شود  می  استفاده 
بهداشت نیست و افراد چاق برای کاهش 

وزن حتما با پزشک مشورت کنند.
راه هاي کنترل و پیشگیري

 از اضافه وزن 
و  عادات  اصالح  براي  هایی  توصیه 
مصرف  است،  ها  آن  غذایی  رفتارهاي 
روزانه صبحانه به عنوان یکی از سه وعده 
دو  حداقل  روزانه  مصرف  غذایی،  اصلی 
 ، میوه  مانند:  مناسب  غذایی  وعده  میان 
نان و پنیر، صرف غذا به همراه خانواده، 
هنگام  تنقالت  یا  غذا  دادن  از  خودداري 
تلویزیون، محدود کردن مصرف  تماشاي 
غذاهاي پرچرب، با کالري باال و شیرین، 
نوشیدن آب یا دوغ کم نمک و یا آبمیوه 
نوشابه،  جاي  به  قند  بدون  و  طبیعی 
براي  چرب  کم  لبنیات  و  شیر  مصرف 
محدود  سال،  دو  از  بزرگتر  کودکان 
و  خامه  سرشیر،  کره،  مصرف  کردن 
میوه  آب  یا  میوه  مصرف  ماینوز،  سس 
پاکتی  میوه  به جاي آب  و طبیعی  تازه 
و شربت، استفاده کافی روزانه از سبزي 
هاي تازه یا پخته و میوه تازه در برنامه 
غذایی کودک، مصرف غذاهاي فیبر دار 
 ،) سنگک  نان   ( دار  سبوس  نان  مانند 
بیسکوئیت سبوس دار، خشکبار و میوه 
هاي خشک، میوه ها و سبزي هاي خام 
کلم،  گل  کرفس،   ، کاهو  هویج،  )مثل 
تنقالت  جاي  به  مغزها  و  آجیل  مصرف 

بی ارزش. 

نظر کارشناسان در خصوص افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی؛

ایمنی  داروهای کاهش وزن عوارض دارند  بیماری کرونا تقویت سیستم  با  برای مقابله  سالمت: 
 D ویتامین  کمبود  زمینه  این  در  دارد؛  بسیاری  اهمیت  بدن 
می تواند مشکل ساز باشد. ویتامین D نقش اساسی در تقویت 
در حال حاضر  که  جا  آن  از  و  دارد  بدن  ایمنی  های  واکنش 
کافی   D ویتامین  از  جامعه  استفاده  مورد  موادغذایی  معموالً 
برخوردار نیست افراد برای تامین این ویتامین، وابسته به اشعه 
ماوراء بنفش خورشید هستند. البته مکمل های غذایی نیز می 
توانند سطح ویتامین D بدن را افزایش دهند. محققان تاکید 
می کنند که این ویتامین و مکمل های آن می توانند از عفونت 

های حاد تنفسی جلوگیری کنند.
مدیر گروه بهبود تغذیه جماعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
به  غذاها  از  خیلی  در   D »ویتامین  می گوید:  مشهد،  پزشکی 
مقدار الزم وجود ندارد و بسیاری از مردم به دلیل آن که همه 
روزه در محل کارشان داخل فضای بسته هستند شرایط دریافت 

نور را ندارند.«
به نظر می  این جا ضروری  نکته مهم در  به یکی دو  توجه 
رسد؛ هر چه پوست تیره تر باشد، توانایی سنتز این ویتامین 
از طریق نور خورشید کاهش می یابد. بنابراین کمبود ویتامین 
D در این افراد باید از طریق مصرف غذاهای سالم شامل ماهی 
قزل آال، سیر، قارچ یا غالت و آب میوه های غنی شده و در 
ویتامین  یک   D ویتامین  شود.  جبران  ها  مکمل  مواد  برخی 
محلول در چربی است یعنی جذب آن بستگی به توانایی روده 
در جذب چربی دارد. مبتالیان به بیماری کرون یا کولیت زخم 

سطوح ناکافی ویتامین دی را دارند.
کارمندان اداره ها، به علت عدم دریافت نور کافی خورشید از 
گروه های پرخطری هستند که در معرض فقر ویتامین دی قرار 
دارند و نیازمند پیروی از یک رژیم غذایی هوشمند و مصرف 

مکمل های هستند.
از  دارید   D ویتامین  دریافت  کنید کمبود  احساس می  اگر 
 D پزشک خود بخواهید آزمایش بررسی سطح سرمی ویتامین

را برای شما درخواست کند.
از سوی وزارت بهداشت،  یافته  انتشار  براساس گزارش های 
بیشتر افرادی که در ایران به بیماری کووید ۱۹ مبتال شده اند و 
یا بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند دچار کمبود 
ویتامین D بوده اند از این رو مصرف قرص یا کپسول ویتامین 
برای  مؤثر  طور  به  و  پزشکی  های  دستورالعمل  اساس  بر   D
تمامی افراد جامعه شامل کودک و بزرگسال برای پیشگیری از 
کرونا از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه 
شده است و  میزان کنونی کمبود ویتامین D در بین شهروندان 
باردار  زنان  در  و  درصد  تا۷۰  بین 6۰  متوسط  طور  به  ایرانی 

ایرانی 8۰ درصد گزارش شده است.

ویتامین D و نقش مهم آن در مبارزه با کرونا

بتول فرهبد، کارشناس 
تغذیه: برای مقابله با این 

معضل در درجه اول توصیه به 
تنطیم ریتم خواب می شود که 
خود این قضیه به حفظ نظم در 
خورد و خوراک بعنوان مخرج 
مشترک مقابله با این پدیده 

کمک می کند.

 امین ایران نژاد، متخصص 
داخلی: چاقی یک بیماری مولتی 
فاکتوریال است. موارد متعددی 

در بروز آن می تواند نقش داشته 
باشد مثل عادت های غذایی 

فرد، فعالیت فیزیکی کم، برخی 
بیماری های غدد درون ریز 

مثل کم کاری تیروئید، بیماری 
کوشینگ و ... است.

دکتر موقری پور، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی،
در بیمارستان ها شاهد صحنه ها

 و اتفاقات ناگواری هستیم
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گروه معرفت: عاشورا تبلور زنده عبودیت، مناجات، حماسه، عدالت 
و شهادت است. در مورد این رخداد بسیار سخن گفته شده است ولي 
انساني و اجتماعي و درس ها و پیام هاي زندگي  ابعاد گوناگون  به 
ساز و حماسه  آفرین آن کمتر توجه شده است. اولین نکته مهم این 
است که امام حسین)ع( به دعوت اهالی کوفه و مطلع شدن از برنامه 
یزید جهت ترور ایشان در مراسم حج، آنرا نیمه تمام رها نموده و به 
سمت کوفه حرکت می نماید و هیچگاه به دنبال درگیری و جنگ 
نبوده و این در سیره معصومین )ع( همگی بوده است و در کربال نیز 
به لشکریان یزید گفت: راه من را باز کنید تا من به سرزمین دیگری 
بروم زیرا من نه قصد جنگیدن با شما را دارم و نه قصد بیعت کردن 
با یزید را به گواهی تاریخ در روز عاشورا نیز فرمانده دشمن، عمرسعد 
تیری به سوی سپاه امام حسین )ع( فرستاد و فریاد برآورد: سپاهیان 
ایشان  لذا  را من رها کردم.  تیر  امیر گواهی دهید که نخستین  نزد 
به عنوان رهبر دینی و انقالبی سازش ناپذیر در راه اهداف مقدسش 
ماند و تن به ذلت نداد تا فرهنگ اسالم را حفظ نماید. موضوع دیگر 
و  هوشیاری  و  آگهی  افزایش  بر  ائمه  تمام  و  حسین)ع(  امام  تاکید 
ائمه  وظایف  از  یکی  دادن  آگاهی  باشد.  کلیه مسلمانان می  معرفت 
با  عمل  آگاهی،  بر  عاشورا  در شب  امام حسین)ع(  که  بطوری  بوده 
معرفت و چشم باز دوستانش تاکید دارد و از آنچه فردا رخ خواهد داد 
و شهادت کلیه کسانی که می مانند را به اطالع افراد رساند تا آنها 

هوشیارانه و از روی علم، انتخاب تکلیف نمایند. 
بحث بسیار مهم دیگری که از پیام های بزرگ پدیده عاشورا است، 
امام  که  آنجا  است.  گیری  تصمیم  و  انتخاب  در  افراد  آزادی  بحث 
فرمود:  ایشان  به  و  کرد  جمع  را  یارانش  تمام  عاشورا  شب  در  )ع( 
»من تکلیف دارم و این دشمنان با من سروکار دارند و اگر شما هم 
بمانید، کشته خواهید شد. هیچ تکلیفی بر شما نیست.« و چراغ ها را 
خاموش می کند و می فرماید: » هر کس که می خواهد از همین راه 
که آمده است، باز گردد.« آیا شما آزادی عمل و اختیاری بیش از این 
در طول تاریخ سراغ دارید؟ وقتی که امام )ع( می فرماید: » من بیعت 
ایشان صاحب  آنچه که خود  از  یعنی  دارم.«  برمی  از شما  را  خودم 
حق و اختیار است هم کوتاه می آید و از حق خودش نیز می گذرد. 
فقط به این دلیل که به اصل آزاد منشی و آزادی در تصمیم گیری 
و تفکر افراد احترام می گذارد. امام )ع( با این کار قصد داشت فقط 
افرادی را در کنار خود نگه دارد که به اهمیت موضوع و باطن اعمال 
ایشان آگاهی داشتند و نه از روی جهل و یا اجبار در کنار امام )ع( 
افرادی که  تعداد معدود  فرمودند: »آن  دلیل  به همین  بودند.  مانده 
با من هستند، باید از آگاه ترین انسان ها باشند.« افرادی که عقیده 
کامل داشتند که امام )ع( برای رضای خداوند و اجرای تصمیم الهی 

دست به این کار زده است نه از روی قدرت طلبی و حرص دینوی. 

معرفت

ویژه
مخالف تقسیمات جدید در استان ها هستیم

مهر:  ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: تقسیم استان ها 
نمی تواند مشکالت را برطرف کند از این رو نباید به دنبال 
تقسیمات جدیدی بود بلکه باید مشکالت را برطرف کرد و 
به شدت مخالف تقسیمات جدید در استان ها هستیم بلکه 
باید به جای تقسیمات جدید راهکاری مناسب برای برطرف شدن مشکالت جست تا 
بتوان گره ای از مشکالت جامعه را بگشاییم. وی ادامه داد: به عنوان یکی از نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی با طرح تقسیمات جدید استان ها به شدت مخالف 

بوده و بر این باور هستیم که این طرح نمی تواند نقش مؤثری در جامعه داشته باشد.

مراسم عزاداری در مکان های سربسته ممنوع است
فردای کرمان: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با اشاره 
به ممنوع بودن برگزاری مراسم عزاداری در اماکن سربسته و 
دسته روی در خیابان ها، گفت: متأسفانه گزارش هایی نامناسب 
از عدم رعایت پروتکل ها در برخی از هیات ها واصل شده و 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه در اماکن سرپوشیده، 
مساله ی کنترل بیماری را در کشور دچار اشکال می کند. وی 

با اشاره به این که مهم ترین مساله در مهار بیماری کرونا، رعایت حداکثری پروتکل های 
بهداشتی است و مراسم عزاداری در مکان های سربسته ممنوع است.

)

خّیرین، درمان کرونایی ها را فراموش نکنند
امام  بیمارستان  رئیس  جهانشاهی،  دکتر  امید:  نسیم 
رضا)ع(  گفت: این ماه محرم با تأسی از سیره و روش 
بزرگمنشانه اهل بیت، بهترین فرصت برای ادای نذر و 
نذورات است و تأمین هزینه بیماران بی بضاعت می تواند 
گره های بزرگی از مشکالت این عزیزان برطرف کند و 
دکتر غالمرضا جهانشاهی شماره حساب 28۰۰۰۰2۰۰ و همچنین شماره کارت 
58۹463۷۰۰۰۰6۰852 نزد بانک رفاه را به عنوان شماره حساب واریز کمک های 
مردمی به دانشکده علوم پزشکی سیرجان اعالم کرد و افزود حتی خود خّیرین 

محترم هم می توانند بر روی هزینه کرد این نذورات، نظارت داشته باشند.

رکورد اوج مصرف برق باز هم شکسته شد
ایرنا:  مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق 
گفت: رکورد اوج نیاز مصرف برق از مرز 6۷ هزار مگاوات عبور 
کرد. وی ادامه داد: »با وجود ثبت این رکورد بی سابقه، میزان 
خاموشی ها به 5۰ درصد روز گذشته رسید. سخنگوی صنعت 
برق علت کاهش خاموشی ها را همکاری مردم دانست و افزود: 

»اگر این همکاری ها تداوم یابد، روزهای آینده بدون خاموشی سپری خواهد شد. وی 
گفت: »از مردم خواهش می کنیم در ساعت اوج مصرف روزانه از ساعت ۱2 تا ۱8 و 
اوج مصرف شبانه از ساعت 2۰ تا 23 از به کار بردن وسایل پرمصرف به طور جدی 

خودداری کنند«

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

نسیم سالم

09۱62756265 

آمار مبتالیان و مرگ و میر در اثر کرونا افزایش پیدا کرده

بحرانی شدن وضعیت کرونا در سیرجان 
 5 مرگ  با  کرونا  پنجم  پیک  در  مرگ  ترین  بیش  سالمت:  گروه 
نفر از همشهریان پنجشنبه هفته گذشته رقم خورد، موضوعی که 
کادر درمان مدتی است هشدار آن را می دادند. وضعیت کرونا در 
شهر ما دو سه هفته ای است که خراب شده است و روزانه تعداد 
بیماران افزایش پیدا می کند. به طوری که در هفته گذشته عکسی 
دکتر  بیمارستان  باز  محیط  در  بیماران  برخی  کردن  بستری  از 
پزشکی  علوم  دانشکده  و  بیمارستان  رئیس  و  منتشر شد  غرضی 
این موضوع را تایید کردند و این یعنی فاجعه ای که در کنار عادی 

انگاری شهروندان در حال رخ دادن است.
به گفته کادر درمان هم اکنون وضعیت شیوع کرونا، بسیار بد است 
با  به صورت خانوادگی است  اغلب  ها،  بیمارستان  به  و مراجعه ها 
که  واقعی  متوجه خطر  هنوز  مردم  رسد  می  نظر  به  اما  همه  این 
پیش روی جامعه است، نشده اند. گروهی همچنان در دورهمی ها 
و مراسم شرکت می کنند، حتی استفاده از ماسک هم کمتر شده و 
در خیابان مردم زیادی دیده می شوند که بدون ماسک در کنار هم 

جمع شده اند. 
حتی در شهر ما با کمبود نیروی انسانی متخصص به ویژه پزشک 
پرستار  نیروی  باشد  هم  تختی  اگر  که  هستیم  رو  روبه  عفونی 
به آن ها نیست که در همین رابطه   برای خدمات دهی  و پزشک 
دانشکده علوم پزشکی از نیروهای داوطلبی که توانایی همکاری را 
دارند به صورت جهادی ورود کنند و به همکاری کادر درمان بیایند. 
واریانت  انتقال  سرعت  اینها،  همه  کنار  در  متخصصان  گفته  به 
دلتا هم فوق العاده باالست و گرفتاری قلب و ریه هم در آن بسیار 
گزارش شده است. در میان فوتی ها، تمام رده های سنی دیده می 
بر استفاده  افرادی که واکسن دریافت کردند  دلیلی  شود و حتی 

نکردن از ماسک ندارند و منجر شود تا افراد به راحتی تردد کنند. 
بهداشتی  های  پرتکل  رعایت  به  پزشکی  های  توصیه  وجود  با 
حاد  روز  به  روز  را  بیماری  و  شهر  وضعیت  ها  نکردن  رعایت  این 
تر می کند و نیاز است ستاد بحران شهرستان تشکیل شود و برای 
جلوگیری از فاجعه اقدامی را انجام بدهد، چون که با توجه افزایش 

ابتالیان مرگ و میر نیز روز به روز افزایش پیدا می کند.
و تجمعات مختلف در سطح  فرا رسیدن محرم  موضوعی دیگر  
شهر است که نیاز است تدبیری برای این گونه مراسمات اندیشیده 

شود که بتوانیم این پیک خطرناک را پشت سر بگذاریم.

امام حسین)ع( در شب عاشورا
 بر آگاهی تاکید می کند 

مراسم
 تجلیل

 از خبرنگاران 
به مناسبت روز 
خبرنگار توسط 

شرکت گل گهر  
چهارشنبه 
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