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 خبر 2

کریمی پور، شهردار سیرجان:

تشکیل ستاد استقبال از نوروز 
در شهرداری سیرجان 

تیترها

 آخر 4

نمایشگاه خوشنویسی شهرداری در یونسکو
 خبر 2

 جامعه 3

انجام شیوه نامه  های بهداشتی و واکسیناسیون

 تنها راه مقابله با اومیکرون؛

سرعت انتشار اومیکرون فزاینده است

در پی شکایت نماینده مجلس از برخی خبرنگاران و فعاالن اجتماعی؛

حسن پور، 
منتقدان را به دادگاه می کشاند

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گزارشی از انجام حجامت، زالو درمانی در مراکز مختلف؛

بقالی ها نیز حجامت انجام می دهند

 خبر 2 آخر 4

محمد سلمانی، مدیرکل امور مالیاتی استان: 

پرداخت 279 میلیارد تومان
 به شهرداری  سیرجان

محسن نیک ورز، دادستان سیرجان:

محکومان پس از حرفه آموزی 
مشغول به کار خواهند شد

  خبر 2

مکتوب  و  مجازی  فضای  در  ها  رسانه  برخی  گذشته  هفته  خبر:  گروه 
برخی خبرنگاران  از  مجلس  نماینده   پور،  از شکایت شهباز حسن  خبر 
سری  یک  پیرامون  آنها  کشاندن  دادگاه  به  و  اجتماعی  گران  مطالبه  و 
اخبار  اساس  بر  دادند.  خبر  مجازی  فضای  در  وی  عملکرد  به  انتقادها 
رسیده برخی فعاالن اجتماعی سیاسی گاهی در فضای مجازی سوالی در 

باره برخی شبهات ایجاد شده...

هفته نامه نسیـم امید

گزارشی از ضرورت پیشگیری معضالت اجتماعی در سیرجان؛

آسیب های اجتماعی مثل ویروس کرونا مسری اند

  خبر 2

 گروه سالمت: شاید بارها در سطح شهر با برگ تبلیغاتی در زمینه حجامت، زالو درمانی و... روبه رو شده اید که تاثیر اینگونه درمان ها را برای انواع بیماری ها بیان می کنند و یکي از رایج ترین 
انواع طب سنتي که طرفداران زیادي دارد، اما اگر همین حجامت یا زالو درمانی با رعایت اصول اولیه همراه نباشد و به درستي انجام نشود، نه تنها شما را از شر بیماري هایتان رها نمي کند، بلکه   

ممکن است دردسرهاي جدیدي از ایدز و هپاتیت گرفته تا بیماري هاي عفوني پوستي را هم به جانتان بیندازد. به همین دلیل کارشناسان و متخصصان بیان می کنند که برای انجام حجامت و جلوگیری 
از بیماری های خونی تنها به مراکز مجوز دار و پزشکان پروانه دار مراجعه کنید. 

روابط عمومی و امور فرهنگی باشگاه گل گهر سیرجان
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دادستان  خبر:  گروه 
عمومی و انقالب شهرستان 
راه  ضرورت  بر  سیرجان 
اندازی مرکز مراقبت پس از 
خروج زندانیان در سیرجان 
خبرگزاری  کرد.  تاکید 

میزان: محسن نیک ورز در نشست با مدیر کل فنی و حرفه ای استان 
برای  شهرستان  ظرفیت های  از  استفاده  و  راهکار  ارائه  هدف  با  که 
اشتغال زندانیان و مددجویان کمپ های ترک اعتیاد برگزار شد، ضمن 
تاکید بر راه اندازی مرکز مراقبت پس از خروج زندانیان سیرجان اظهار 
امیدواری کرد: با همکاری ادارات زندان، فنی و حرفه ای، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، بهزیستی و انجمن حمایت زندانیان زمینه حرفه آموزی 
هدفمند و اشتغال پایدار زندانیان و معتادین بازپروری شده ایجاد شود.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان ضمن تقدیر از اعالم 
آمادگی مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در مساعدت و 
ایجاد زمینه اشتغال مددجویان اصالح شده و توانمند، گفت: در پیش 
نویس تفاهم صورت گرفته، مددجویان عالقه مند اعم از محکومان و 
مددجویان تحت درمان ترک اعتیاد، با حمایت شرکت گل گهر توسط 
اداره آموزش فنی و حرفه ای شهرستان پس از آموزش و حرفه آموزی 
مشغول به کار خواهند شد و سوابق کیفری آن ها تاثیری بر اشتغال 
آن ها نخواهد داشت. وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر 
از سازمان فنی و حرفه ای استان و شهرستان که همکاری بسیار خوبی 
در جهت حرفه آموزی زندانیان داشته اند، فقدان مرکز مراقبت پس 
از خروج زندانیان را حلقه مفقوده بازدهی و تالش های صورت گرفته 
عنوان کرد و افزود: به پشتوانه این مرکز مددجویان آموزش دیده و 

ماهر جذب بازار کار در بنگاه های صنعتی و معدنی می شوند.

سومین کاروان سالمت گل گهر
 به مناطق کم برخوردار رفت

در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت  سالمت  کاروان  خبر:  گروه 
مناطق  در  سالمت  همدلی،  گل گهر،  شعار  با  خود  برنامه  سومین 
گلستان  از بخش  یوسف علی  و چاه  منطقه چاه بگسی  کم برخوردار 
حضور یافت و به ارائه خدمات رایگان به همشهریان مستقر در این 

نقاط پرداخت.
این تیم مجهز سالمت شرکت گل گهر شامل ۱۰ نفر از متخصصین 
و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان شامل پزشکان متخصص زنان، 
متخصص داخل ، متخصص اطفال، پزشک عمومی، کارشناسان تغذیه، 
روانشناس، بهداشت و فوریت های پزشکی شرکت گل گهر بودند که 
اقالم  توزیع  و  درمانی  اولیه  مراقبت های  ویزیت،  جمله  از  خدماتی 
بهداشتی ارائه کردند. داروهای تجویز شده توسط تیم درمانی کاروان 
طریق  از  گل گهر  شرکت  درمان  و  بهداشت  واحد  توسط  سالمت، 

داروخانه ها تهیه و تحویل بیماران مذکور می شود.
 این اقدام که با استقبال کم سابقه همشهریان در بخش های مختلف 
همراه شده، قرار است به صورت دوره ای در سایر مناطق کم برخوردار 

شهرستان ادامه یابد.

در  ها  رسانه  برخی  گذشته  هفته  خبر:  گروه 
شهباز  شکایت  از  خبر  مکتوب  و  مجازی  فضای 
خبرنگاران  برخی  از  مجلس  نماینده   پور،  حسن 
و مطالبه گران اجتماعی و به دادگاه کشاندن آنها 
در  وی  عملکرد  به  انتقادها  سری  یک  پیرامون 

فضای مجازی خبر دادند.
بر اساس اخبار رسیده برخی فعاالن اجتماعی سیاسی 
برخی شبهات  باره  در  مجازی سوالی  فضای  در  گاهی 
و  نماینده  عملکرد  پیرامون  جامعه  در  شده  ایجاد 
نزدیکان وی مطرح کرده اند که آنها بجای روشنگری و 
تبیین افکار عمومی با شکایت کردن سعی در خاموش 

کردن افراد دارند.

شفافیت،  نقد،  از  باید  مسئوالن  اسالمی  جامعه  در 
طبق  و  کرده  استقبال   ... و  سازی  شفاف  پاسخگویی، 
ضرب المثل رایج »آنرا که حساب پاک است از محاسبه 
چه باک«. شایسته است نماینده مردم شهرستان های 
ترساندن  و  به جای شکایت کردن  بردسیر  و  سیرجان 
افکار عمومی، نسبت به موارد مطروحه در جامعه پاسخ 

گویی داشته باشد.  
لذا باید فضای نقد اصولی و درست از عملکرد مدیران  
شکل گیرد و مسئوالن در مقابل نیز اجازه نقد منصفانه 
را بدهند در این راستا نفس عمل شکایت از خبرنگاران 
و کسانی که پیگیر مطالبه حقوق مردم و امر به  معروف 
هستند، ناپسندیده است، چون حق هر فردی در جامعه 

هست که نسبت به مسائل مطروحه از مسئوالن مطالبه 
باید  گران  مطالبه  کاری  های  اولویت  از  یکی  و  کند 

شناسایی و احصاء مشکالت و موانع سد راه مردم باشد 
و این موارد و کم کاری ها را پیگیری کند تا از مجاری 
گرفته  شهروندان  حقوق  تضییع  جلوی  موجود  قانونی 
شود که در نهایت خروجی همه این کارها به نفع مردم 

و افزایش آرامش آنها ختم شود.
بداند  که  است  مسئولی  هر  وظیفه  نیز  طرفی  از   
دادن  نشان  و  انتقادات  به  نسبت  شنوا  گوش  داشتن 
از  بهتر  ها  آن  قبال  در  معقول  و  درست  واکنش های 
شکایت کردن است  و نیاز است که در جامعه مسئوالن 
آستانه تحمل خود را در برابر نقد و انتقاد افزایش دهند 

چرا که نقد به نفع جامعه است.

برگ  با  شهر  سطح  در  بارها  شاید  سالمت:  گروه 
روبه  و...  درمانی  زالو  حجامت،  زمینه  در  تبلیغاتی 
انواع  برای  را  ها  درمان  اینگونه  تاثیر  که  اید  شده  رو 
انواع  رایج ترین  از  یکي  و  کنند  می  بیان  ها  بیماری 
همین  اگر  اما  دارد،  زیادي  طرفداران  که  سنتي  طب 
همراه  اولیه  اصول  رعایت  با  درمانی  زالو  یا  حجامت 
از  را  شما  نه تنها  نشود،  انجام  به درستي  و  نباشد 
است  ممکن  بلکه  نمي کند،  رها  بیماري هایتان  شر 
تا  گرفته  هپاتیت  و  ایدز  از  جدیدي  دردسرهاي 
بیماري هاي عفوني پوستي را هم به جانتان بیندازد. به 
همین دلیل کارشناسان و متخصصان بیان می کنند که 
های خونی  بیماری  از  و جلوگیری  انجام حجامت  برای 
مراجعه  دار  پروانه  پزشکان  و  دار  مجوز  مراکز  به  تنها 

کنید. 
حجامت، فصد یا زالو باید با نظر پزشک معالج باشد

هادیان،  فاطمه  دکتر 
در  سنتی  طب  متخصص 
از  یکی  کرد:  بیان  رابطه  این 
تندرستی  حفظ  روش های 
است،  استفراغ  درمان  نیز  و 
خروج  معنی  به  نه  منتها 
دهان،  از  معده  محتویات 

بدن  از  فضوالت  و  مواد  کردن  خارج  گونه  هر  به  بلکه 
استفراغی  همان  )یا  قی  مثال:  می شود،  گفته  استفراغ 
که امروزه منظور است(، اسهال، تعریق، ادرار کردن و 

... و نیز زالو، فصد و حجامت.

طب  در  عوام،  نظر  برخالف  ولی  افزود:  ادامه  در  او 
اینکه  ندارد، مثال  کاربرد  برای همه  سنتی یک دستور 
اکثر مردم تصور می کنند حجامت مفید است، ولی در 
تشدید  می تواند سبب  افراد  بعضی  برای  برخی شرایط 

بیماری شود. 
در ضمن انجام مواردی چون حجامت نیاز به شرایط 
خاصی دارد که الزم است بیمار قبل از مراجعه رعایت 
اما همان گونه که شاهدیم هر بیماری در لحظه  کند، 
انجام  برایش   ... و  حجامت  قانونی  غیر  مراکز  به  ورود 
می شود. در صورتی که مواردی که نیاز به اقدام فوری 
توصیه  که  مواردی  پس  است.  محدود  بسیار  دارند 
با  باید  تنها  شود  انجام  زالو  یا  فصد  حجامت،  می شود 

نظر پزشک معالج باشد. 
که  کسی  است  واضح  افزود:  ادامه  در  هادیان  دکتر 
و  درمانی  دخالت  حق  عنوان  هیچ  به  دارد  عطاری 
حجامت نداشته و تنها مجاز به فروش گیاه خام است، 
ترکیبات گیاهی  و  داروهای گیاهی  فروش  یعنی حتی 
یا  مشاهده  صورت  در  است.  ممنوع  افراد  این  توسط 
تجربه عارضه دار از این اشخاص می توانید با مراجعه به 
معاونت درمان واحد نظارت بر درمان مراجعه فرمایید. 
که  مدعی اند  افراد  از  بسیاری  االن  اینکه  به  توجه  با 
مراجعه  با  می توانید  هستند  سنتی  طب  متخصص 
صحت  از  فرد  نام  چک  و   www.itma.ir سایت  به 

مدعی اطمینان حاصل کنید. 
که  مواردی  بعضی  افزود:  سنتی  طب  متخصص  این 
مناطق  در  سرد،  مزاج  سوء  است:  ممنوع  فصد  انجام 

از ۱4 سال  و خیلی گرم، در سنین کمتر  خیلی سرد 
افراد  خون،  کم  الغر  افراد  کهنسالی،  سنین  در  یا 
و  است،  آلود  پف  فرد  که  چاقی  از  خاصی  )نوع  چاق 
خانم  دارد(،  شحمی  چاقی  ایرانی  طب  اصطالح  به 
شرایط  بعضی  در  بانوان،  قاعدگی  دوره  در  یا  و  باردار 
یا مرحله خاصی  و  بیماری ها  بعضی  خاص مزاجی، در 
از بیماری و ... از طرفی حجامت نیز در شرایط خاصی 
الزم است، و حتی نیاز است که قبل از آن بدن آمادگی 
پیدا کند. اینکه حجامت برای همه مفید و عالی است 

تصور بسیار اشتباهی است.
موارد  در  نیز  زالو  اینکه  به  اشاره  با  هادیان  دکتر 
که  است  این  مهم  نکته  گفت:  می شود،  تجویز  خاصی 
برخی افراد سودجو زالویی را که برای یک نفر استفاده 
زمانی  مدت  از  بعد  مجددا  و  نکرده  معدوم  کرده اند، 
استفاده  دیگر  فردی  برای  گرسنه شود  دوباره  زالو  که 
آلوده  است که سرنگ  این  مانند  اقدام  این  و  می کنند 
شود.  استفاده  دیگر  فردی  برای  را  فرد  یک  خون  به 
از   ... و  ایدز و هپاتیت  مانند  بیماری های خونی  انتقال 

این طریق مهیا می شود.
و  سودجویی ها  گونه  این  از  جلوگیری  راه  بهترین 
که  است  مردم  سازی  آگاه  مردم،  سالمت  به  آسیب 
و  نکنند  توجهی  افراد  این  برق  و  زرق  پر  تبلیغات  به 
دلخوش به امیدهای واهی این افراد نشوند، چرا که در 
نخواهد  عایدشان  مالی  و  آخر چیزی جز ضرر جسمی 

شد.
 برخورد با افرادی مه در امر درمان دخالت کنند

آقایی،  خان  مسعود  دکتر 
بر  نظارت  اداره  سرپرست 
پزشکی  علوم  دانشکده  درمان 
بیان  رابطه  این  در  سیرجان 
این  شاهد  بارها  داشت: 
برخی  از  مردم  که  هستیم 
غیرقانونی  به صورت  که  افراد 

سه  در  و  کنند  می  شکایت  دهند  می  انجام  حجامت 
ماه اخیر با سه مورد از عطاری ها و یا مکان هایی که 
همکاری  با  بودند  کرده  کار  این  به  اقدام  مجوز  بدون 

اداره غذا و دارو برخورد کردیم. 
انجام  حجامت  که  مراکزی  افزود:  ادامه  در  او 
نداشتن  دلیل  به  ماده  این  به  توجه  با  نیز  دهند  می 
شوند  می  محسوب  متخلف  بهداشت  وزارت  از  پروانه 
انجام  برای  باشند که  داشته  نظر  در  باید  و شهروندان 
سالمتکده  به  شکل  این  به  موضوع  هر  یا  و  حجامت 
نظارت  با  و  کنند  مراجعه  پزشکی  علوم  دانشکده 
یا  و  حجامت  به  اقدام  لزوم  صورت  در  و  متخصصان 
مختلف  افراد  تبلیغات  فریب  و  کنند  دیگری  اقدام  هر 

را نخورند. 
او اضافه کرد: برخی افراد با یک دوره آموزشی و یک 
به  اقدام  نیست  پزشکی  علوم  تایید  مورد  که  گواهی 
انجام حجامت، زالو درمانی و... می کنند و ما با خیلی 
از آن ها برخورد می کنیم اما متاسفانه این کار را در 
منزل افراد و به صورت زیرزمینی انجام می شود و باید 

شهروندان به این افراد مراجعه نکنند.

در پی شکایت نماینده مجلس از برخی خبرنگاران و فعاالن اجتماعی؛

حسن پور، منتقدان را به دادگاه می کشاند

محسن نیک ورز، دادستان عمومی انقالب سیرجان:

محکومان پس از حرفه آموزی مشغول
 به کار خواهند شد

هفته گذشته هفتمین جلسه سال جاری شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان با حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان به میزبانی رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 

سیرجان در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد .
در  سیرجان،  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه مذکور مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نهادها در رابطه با 
امور فرهنگی، عمرانی و خدماتی شهرستان و ترویج فرهنگ قرآنی 
در سطح شهرستان و اتخاذ راهکارهایی در این رابطه مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
همچنین در ادامه این جلسه و به مناسبت روز وحدت حوزه و 
دانشگاه و به رسم تجدید و تاکید بر همدلی و میثاق میان این 

دو نهاد، از روئسای حوزه ها و دانشگاه ها توسط حاج آقا حسینی؛ 
امام جمعه شهرستان، سهراب بهاالدینی؛ فرماندار ویژه شهرستان، 
حسن خدامی؛ رئیس شورا و سایر اعضای این نهاد مردمی، تقدیر 
و با اهدای لوح به رسم یادبود از تالش های ایشان در این رابطه 

تجلیل شد.
گفتنی است حجت االسالم محمدعلی ارجمند؛ رئیس حوزه 
علمیه سفیران هدایت امام صادق)ع( و حامد فرشی؛ رئیس حوزه 
علمیه مفیدیه، خانم معاذالهی؛ رئیس حوزه علمیه نرجسیه، دکتر 
رئیس  یعقوبی؛  دکتر  پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئیس  محمدی؛ 
دانشگاه آزاد، دکتر شهریاری پور؛ رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر 
محمودی نژاد؛ رئیس دانشگاه صنعتی، دکتر پورشهسواری؛ رئیس 

دانشگاه علمی کاربردی مرکز نوبنیاد، دکتر 
صادقی؛ رئیس دانشکده فنی شهید کرانی، 
مهندس مظفری؛ رئیس مرکز آموزش علمی 
کاربردی جهاد دانشگاهی و مهندس بارانی؛ 
رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران 
تجدید  مراسم  در  حاضران  جمله  از  کوثر 
میزبانی  به  دانشگاه  و  حوزه  میان  میثاق 

شورای اسالمی شهر سیرجان بودند.

جلسه مشترک شورای فرهنگ عمومی و شورای شهر سیرجان؛

بررسی حوزه های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نهادها

شهردار سیرجان در راستای آماده سازی، زیباسازی 
از  استقبال  در  شهر  پاکسازی  و  بهسازی  توسعه  و 
را  شهرداری  مدیران  از  زند  امین  حکمی  طی  نوروز 

بعنوان رئیس ستاد استقبال از نوروز منصوب کرد.
اکبر  علی  دکتر  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوروز  از  استقبال  ستاد  اینکه  به  اشاره  با  پور  کریمی 

در شهرداری سیرجان تشکیل گردیده اظهار داشت: با 
بازدیدهای محله ای و منطقه ای که در روزهای گذشته 
از محالت ۲۵ گانه شهر انجام گردیده تقسیم وظایف 
بین مناطق، سازمان ها و واحدهای مختلف شهرداری 
صورت گرفته که ان شاا... با همت همکاران و مشارکت 
شهروندان محترم در  سال نو حذف زوائد بصری از سطح 

شهر انجام می شود تا چهره شهر برای استفاده 
شهروندان و  مسافران آماده شود.

اقدامات  و  برنامه  افزود:  پایان  در  پور  کریمی 
شهرداری جهت پایان سال و نوروز در آینده ای 

نزدیک تشریح خواهد شد.

با دستور شهردار صورت پذیرفت؛

تشکیل ستاد استقبال از نوروز در شهرداری سیرجان 

گزارشی از انجام حجامت، زالو درمانی در مراکز مختلف؛

بقالی ها نیز حجامت انجام می دهند



دستگیری 5 سارق محتویات خودرو در سیرجان
گروه حوادث: سرپرست فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری 
این  انتظامی  ماموران  توسط  خودرو  محتویات  سرقت  سارق   5

شهرستان در هفته گذشته خبر داد.
در  داشت:  بیان  خبر  این  اعالم  با  نژاد،  رمضان  منصور  سرهنگ 
پی افزایش سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح شهرستان 
سیرجان و شکایات مردمی در این زمینه، مراتب با حساسیت الزم در 
دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت. وی در ادامه افزود: 
با انجام اقدامات وسیع در نهایت ماموران کالنتری های ۱۱،۱۲ و۱7 

با اقدامات فنی موفق به شناسایی و دستگیری سارقان شدند.
سرهنگ منصور رمضان نژاد افزود: پس از انتقال سارقان به پلیس 
فقره  به 7  تاکنون  بازجویی های الزم  و  انجام تحقیقات  و  آگاهی 

سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند .
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان در ادامه خاطرنشان کرد: 
تجهیزات  فاقد  تاریکی شب خودروهای  از  استفاده  با  سارقان  این 
ایمنی نظیر دزدگیر که در نقاط خلوت و تاریک پارک شده بودند 
را انتخاب و به آنها دستبرد می زدند. او در پایان تصریح کرد: متهم 
پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل  از تشکیل  دستگیر شده پس 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
افزود:  همچنین سرهنگ منصور رمضان نژاد در خبری جداگانه 
مختلف  محالت  در  موتورسیکلت  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  در 
شهرستان، بررسی موضوع به صورت تخصصی در دستورکار ماموران 
تحقیقات  بستر  در  افزود:  ادامه  در  او  گرفت.  قرار  انتظامی  نیروی 
پلیسی   عملیاتی  در  و  شناسایی  زمینه  این  سارق  یک  ماموران، 
دستگیر و از منزل او دو فقره موتور سیکلت سرقتی کشف شد و 
متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل 

قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

دستگیری شکارچیان غیرمجاز کبک وحشی
گفت:  سیرجان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس  خبر:  گروه 
های  زیستگاه  پایش  و  روزی  شبانه  های  کنترل  و  گشت  پی  در 
طبیعی حیات وحش مامورین یگان حفاظت، افرادی را که  اقدام به 
شکارغیرمجاز کرده بودند به طرز نامحسوسی غافلگیر و دستگیر 

کردند.
اداره حفاظت محیط زیست سیرجان،  به گزارش روابط عمومی 
علی اکبر رسولیان در ادامه افزود: در بازرسی از محل الشه 7 قطعه 
مربوطه جهت سیر  پرونده  و  و ضبط گردید  کبک وحشی کشف 

مراحل قانونی به مراجع محترم قضایی تحویل داده شد.

نجات جان نوجوان 13 ساله توسط اورژانس سیرجان
گروه خبر: مصدوم پسر نوجوان   ۱۳ ساله ای که  ) به علت نامعلوم( 
دچار حادثه و زمین خوردگی باموتور سیکلت  در خیابان ابومسلم 

شده بود بالفاصله  نزدیکترین آمبوالنس به محل اعزام گردید. 
به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ سیرجان،مصدوم به علت 
شدت جراحات وارد شده، هیچگونه عالئم حیاتی نداشت که بالفاصله 
مصدوم به آمبوالنس انتقال داده شد ارزیابی ها و احیای قلبی ریوی 

شروع  و اقدامات الزم اولیه انجام شد . 
 با تالش پرسنل  عالئم حیاتی بیمار در حین انتقال به بیمارستان 
برگشت و با عالئم حیاتی تحویل بیمارستان داده شد که آقایان علی 
خوارزمی و مهدی هاوشکی از پایگاه محمود آباد پرسنل حاضر در 

این ماموریت بودند.  
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سجاد حیدری فرد: 
حاضر  حال  در  شاید 
طالق،  شنیدن  با 
خشونت،  اعتیاد، 
حسی  و...  خودکشی 
به شما دست ندهد و 
از کنار این موضوعات عبور  راحت 
کنید، موضوعاتی که شاید در یک 
برهه از زمان تابو بود و اما در حال 
رخ  اطرافمان  در  راحتی  به  حاضر 
می دهد و توجهی به آن نمی کنیم 
برای  ها  اتفاق  گونه  این  شاید  که 
رخ  است  ممکن  ما  خانواده  یا  و  ما 
مختلف  دالیل  موضوع  این  بدهد. 
فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
لحاظ  به  دارد. شهرستان سیرجان 
یک  دارای  فرهنگی  و  اقتصادی 
و  است  توازن  عدم  و  ناهمگونی 
نسبی  توسعه  اقتصادی  لحاظ  به 
رشد  زمان  هم  ولی  کرده  پیدا 
در  مناسب  اجتماعی  و  فرهنگی 
نتیجه  در  است  نگرفته  صورت  آن 
این  آمار  کارشناسان  گفته  به 
است  افزایش  روبه  معضالت  گونه 
آسیب های  از  پیشگیری  در  که 
اجتماعی تمام دستگاه ها، نهادها و 
مجموعه ها دخیل و سهیم هستند.

عادی شدن مصرف مواد 
مخدر و مشروبات الکلی 

دادستانی  اخیر  های  هفته 
های  محموله  کشف  از  سیرجان 
در  مخدر  مواد  و  الکی  مشروبات 
اینگونه  از  و  داده  خبر  شهرستان 
منتشر  بارها  سال  طول  در  خبرها 
این  دهنده  نشان  این  و  شود  می 
در  استفاده  طرف  آن  از  که  است 
زیاد  جوان  قشر  به خصوص  برخی 
اطرافیان  در  شاید  بارها  که  است 
این  بر  عالوه  باشید.  دیده  خود 
وجوانان  ازنوجوانان  خیلی  موضوع 
ها  شاپ  کافی  د ر  که  می بینیم  را 
کوچه  د ر  یا  و  کشند   می  قلیان 
است  د ستشان  د ر  سیگار  وخیابان 
ساز  زمینه  تواند   می  اینها  که 

اعتیاد  باشد .
این  در  شهروندان  از  یکی  رضا 
حال  د ر  گفت:  امید  نسیم  به  باره 

مصرف  مبحث،  حاضرمهمترین 
بخصوص  صنعتی  مخدر  مواد 
و  است  وجوانان  نوجوانان  د ر  گل 
برخالف تصور، گل به شد ت اعتیاد  
فریب  نباید   نوجوانان  و  است  آور 
گل  کارشناسان  گفته  به  بخورند . 
توهم  د ارد   زیاری  بسیار  عوارض 
جمله  از  روانی  های  وآسیب  زایی 
ها  این  همه  است.  مشکالت  این 
یک  که  است  این  دهنده  نشان 
سری از کارها که شاید در گذشته 
تبدیل  حال  در  بوده  ناهنجاری 
شرایط  این  که  است  هنجار  شدن 
و  جوانان  اینده  و  سالمتی  برای 

جامعه خطرناک است.
خشونت و عدم تحمل دیگران از 

ضعف فرهنگی است
فرهنگی  از شهروندان  شهسواری 
ها  رسانه  در  بارها  گفت:  ما  به  نیز 
درگیری  از  خیابان  کوچه  در  یا  و 
افراد  فیزیکی  گاهی  و  لفظی 
در  یا  خودرو  کردن  پارک  برای 
که  شویم  می  رو  روبه  تصادف  اثر 
از وقایع خشونت  اینها نمونه هایی 
یا  شاهد  ما  روز  هر  که  است  باری 

تندخویی،  هستیم،  آنها  شنونده 
رفتن  در  کوره  از  و  پرخاشگری 
و  ملموس  برایمان  بسیار  چه 

آشناست. 
و  طلبی  خشونت  فرهنگ 
از  ناشی  دیگران  تحمل  عدم 
خودش  و  است  فرهنگی  ضعف 
از  است.  اجتماعی  آسیب 
با  مشاوران  صحبت های  طرفی 
می دهد  نشان  آسیب دیده  افراد 
مهمترین علل رواج خشونت های 
خانوادگی طالق، اعتیاد و... نبود 
زندگی،  مهارت های  آموزش های 

مجازی  فضای  از  نادرست  استفاده 
تعریف  ارتباطی  راه های  افزایش  و 
است  خیانت  آن  نتیجه  که  نشده 

هستیم.

خیانت در جامعه مردان ما 
افزایش پیدا کرده است

در  روانشناس  آذرفرهادی، 
که  اجتماعی  های  آسیب  خصوص 
دارد،  وجود  ما  شهری  جامعه  در 
حاضر  حال  در  که  کند  می  بیان  
بخواهیم  اگر  اهمیت  ترتیب  به 
طالق،  کنیم؛  اشاره  ها  آسیب  به 
و  خانگی  خشونت  خودکشی، 
و  الکلی  مشروبات  مصرف  اعتیاد، 

خیانت بیش تر دیده می شود.  

افزایش  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
که  موضوعی  افزود:  طالق  آمار 
نبود  دارد،  وجود  طالق  بحث  در 
از  قبل  افراد  برای  کافی  آموزش 
حاضر  حال  در  که   است  ازدواج 
چند جلسه ۵ دقیقه ای برگزار می 

که  است  زمانی  جلسات  این  کنند 
ازدواج  برای  را  نهایی  افراد تصمیم 
نمی  کوتاه  زمان  این  در  و  گرفتند 

توان تمام موارد زندگی و مهارت 
فرهنگ  باید  داد.  آموزش  را  ها 
شود  نهادینه  جامعه  در  مشاوره 
زندگی  از شروع  قبل  زوجین  و  
و  ببینند  را  الزم  های  آموزش 

شناخت کافی از هم پیدا کنند.
ادامه  در  روانشناس  این 
آموزش  اهمیت  به  کرد:   اضافه 
دوران  از  بخصوص  مدارس  در 
گفت:  و  کرد  اشاره  دبیرستان 
سنین  در  ها  آموزش  این  باید 
ها  خانواده  بین  و  تر  پایین 
قبل  های  ازدواج  که  شود  داده 
این  به  توجه  با  سالگی   ۱8 از 
شرایط  لحظه  در  زوجین  که 
مناسب را داشته باشند، همیشه 
رشد  دلیل  به  و  نیست  موفق 
است  ممکن  افراد  شخصیتی 
و  مشکل  دچار  بعد  سال  چند 

منجر به طالق شود.  
های  خشونت  به  فرهادی  آذر 
یک  که  خودکشی  و  خانگی 
شهری  جامعه  در  دیگر  معضل 
افزود:  و  کرد  اشاره  است،  ما 
باورهای  سری  یک  متاسفانه 

باعث  که  دارد  وجود  غلط  مردانه  
خانگی  خشونت  آمدن  وجود  به 
توافق  با  نهایت  در  که  شود  می 

خود  حقوق  حق  از  گذشتن  و 
ظاهر  در  که  گیرد  می  طالق  فرد 
رهایی از این موضوع است اما پس 
از طالق، مشکالتی برای آن فرد و 
فرزندان طالق به وجود می آید که 

بسیار آسیب زا هستند. 
اعتیاد  و  خیانت  روانشناس  این 
بیان  جامعه  در  دیگر  معضل  دو  را 
دیگر  یکی  خیانت  گفت:  و  کرد 
در  همیشه  که  است  معضالتی  از 
های  آسیب  چهارم  و  سوم  رده 
در  متاسفانه  و  دارد  قرار  اجتماعی 
جامعه مردان ما افزایش پیدا کرده 
مصرف  و  اعتیاد  طرفی  از  و  است 
هستند  معضالتی  الکی  مشروبات 
نیاز  و  دارند  وجود  جامعه  در  که 
اینگونه  کاهش  برای  که  است  این 
صورت  پیشگیرانه  اقدامات  موارد 

بگیرد.
با  است  معتقد  فرهادی   آذر 
نمی  جزیره  و  پراکنده  کارهای 
را  ها  آسیب  اینگونه  کاهش  توان 
کمربند  بحث  مثل؛  باید  و  داشت 
ایمنی که چند سال به شکل همه 
جانبه فرهنگ سازی شد، کار کرد 
این راستا همه سازمان های  و در 
که  هایی  ارگان  و  فرهنگ  متولی 
کار  پای  دارند،  اجتماعی  معاونت 
بیایند و پس از بررسی کارکرد هر 
کدام به شکل زنجیره به هم وصل 

شوند و همسو فعالیت کنند. 
به  اشاره  با  روانشناس  این 
کرد:  بیان  موضع  این  اهمیت 
تشکیل  کمیته  یک  که  طلبد  می 
متخصص  افراد  مدیریت  با  و  شود 
حمایت  و  همکاری  با  توانمند   و 
تمام ارگان ها  ریشه یابی صورت 
آسیب  پیشگیری  و  حل  برای  و 
طرفی  از  شود  اقدام  جامعه  در  ها 
شهر  سطح  بیلبوردهای  و  بنرها 
آگاه  سمت  به  تبلیغات  بر  عالوه 
رسانه  و حتی  بروند  جامعه  سازی 
این  در  فعالیت  با  توانند  می  ها 
جمله  یک  حد  در  حتی  زمینه 

کمک کننده باشند. 

گزارشی از ضرورت پیشگیری معضالت اجتماعی در سیرجان؛

آسیب های اجتماعی مثل ویروس کرونا مسری اند

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/آقای ابوالحسن ثقفی با ارائه دوبرگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 93 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
بخش 36  در  واقع  اصلی  از ۵۰87  فرعی  پالک ۲3۲78  آپارتمان 
کرمان بنام خانم/ آقای ابوالحسن ثقفی ثبت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
یا  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  تا  شود  می  آگهی  مردم  اطالع 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 
اداره تسلیم دارد در  این  به  را  اعتراض خود  انتشار روزنامه گواهی 
واخواهی  عدم  و  قانونی  مدت  شدن  سپری  از  پس  اینصورت  غیر 
انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند 

-۱4۰۰/۱۰/4
 محمدآرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/آقای کرامت اهلل خضری پور قرایی با ارائه دوبرگ استشهادیه از 
دفتر اسناد رسمی شماره ۱93 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 79۲ فرعی از ۲۱۱۲ اصلی واقع در بخش 3۵ کرمان 
بنام خانم/ آقای کرامت اهلل خضری پور قرایی ثبت و سند مالکیت صادر 
بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و 
تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
سند  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  تا  شود  می  آگهی  مردم 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 
مالک صادر خواهد شد.ضمنا ششدانگ در رهن موسسه اعتباری ثامن 

الحجج میباشد. تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۱۰/4-
 محمدآرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: 
خانم/آقای محمدرضا افسری نسب لری با ارائه دوبرگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره ۱4 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ۲4 
سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ پالک ۱۰۵۵ فرعی از ۲۱۱۲ اصلی واقع در بخش 3۵ کرمان بنام خانم/ آقای محمدرضا افسری نسب لری 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 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 ۱۰ 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: ۱4۰۰/۱۰/4    محمدآرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

یک شهروند: بارها در رسانه ها 
و یا در کوچه خیابان از درگیری 
لفظی و گاهی فیزیکی افراد برای 

پارک کردن خودرو یا در اثر 
تصادف روبه رو می شویم که 

اینها نمونه هایی از وقایع خشونت 
باری است که هر روز ما شاهد یا 

شنونده آنها هستیم 

آذر فرهادی، روانشناس: با 
کارهای پراکنده و جزیره نمی 

توان کاهش اینگونه آسیب ها را 
داشت و باید مثل؛ بحث کمربند 

ایمنی که چند سال به شکل 
همه جانبه فرهنگ سازی شد، 
کار کرد و در این راستا همه 
سازمان های متولی فرهنگ و 

ارگان هایی که معاونت اجتماعی 
دارند، پای کار بیایند و پس از 
بررسی کارکرد هر کدام به 

شکل زنجیره به هم وصل شوند 
و همسو فعالیت کنند. 

سیرجان  شهرداری  خوشنویسی  مجازی  نمایشگاه 
بین المللی  نمایشگاه  و  همایش  ویدئوآرت  بخش  در 
راه ابریشم سازمان یونسکو تحت عنوان "رقص قلم" 
ایرانی و جهانی هنر  برجسته  آثار هنرمندان  کنار  در 

خوشنویسی، به نمایش گذاشته شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، این 
از  پاسداشت خوشنویسی  اتفاق در پی "ثبت جهانی 
سوی ایرانیان " در سازمان بین المللی یونسکو به وقوع 
پیوست. به گفته حجت اهلل ایوبی؛ دبیر کل کمیسیون 
ثبت  جهت  متعددی  برنامه های  یونسکو-ایران  ملی 
نقش ایرانیان در هنر خوشنویسی توسط این کمیسیون 
آثار  نمایشگاه  برپایی  آن ها  جمله  از  که  گردید  اجرا 
ابریشم و کشورهای صاحب  راه  هنرمندان کشورهای 

راه  در  قلم  "رقص  عنوان   تحت  خوشنویسی  هنر 
ابریشم " در ایران و حضور در نمایشگاه بین المللی راه 
ابریشم سازمان یونسکو تحت عنوان "رقص قلم " بود 
که این برنامه ها کمک شایانی به ثبت جهانی پرونده 

مذکور کرد.
خوشنویسی  مجازی  نمایشگاه  است  ذکر  شایان 
برنامه های  از  یکی  عنوان  به  نیز  سیرجان  شهرداری 
برگزیده شده در این نمایشگاه و در کنار آثار هنرمندان 
ارزنده خوشنویسی ایران به نمایش جهانی گذاشته شد 
و بدین ترتیب سیرجان نیز به سهم خود در در نمایش 
هنر خوشنویسی ایرانیان به جهانیان و تصویب پرونده 
پاسداشت هنر خوشنویسی توسط ایرانیان در یونسکو 

نقشی به فراخور ایفا نمود.

افتخاری جهانی برای سیرجان در عرصه هنر؛

نمایشگاه خوشنویسی شهرداری در یونسکو



انجام شیوه نامه  های بهداشتی و واکسیناسیون 
تنها راه مقابله با اومیکرون؛

سرعت انتشار اومیکرون فزاینده است
گروه خبر: هفته گذشته وزارت بهداشت، از شناسایی چند نفر بیمار 
مبتال به اومیکرون در کشور خبر داد و گفت که تاکنون 7 بیمار مبتال 
به اومیکرون در تهران و یک مورد در مشهد شناسایی شده اند. بر اساس 
شواهد اولیه ارائه شده نشان می دهد که خطر ابتال به بیماری کوید ۱9 
در نوع امیکرون بیشتر است، یعنی افرادی که پیش ازاین به بیماری 
کوید ۱9مبتال شده اند نیز ممکن است به گونه اومیکرون آلوده شوند. 

به گزارش وزارت بهداشت ضرورت اقدامات پیشگیرانه ازجمله استفاده 
ازماسک، حفظ فاصله گذاری اجتماعی و حضور نیافتن در دورهمی ها 
و انجام واکسیناسیون کامل یکی از راه های اساسی پیشگیری محسوب 
می شود، سرعت انتشار به گونه ای فزاینده افزایش می یابد که در عرض 
یک هفته موارد ابتال دوبرابرشده وبصورت تصاعدی باالمی رود و این 

نشان دهنده آین است که قابلیت بیماری زا یی آن نسبتا باال است. 
 دکتر محمد موقری پور، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان در این رابطه بیان کرد: تأکید جدیدترین به روزرسانی پروتکل 
های جهانی بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا است و تمامی افراد باالی 
و گذشت  و دوم  اول  در دوزهای  تزریقی  واکسن  به  بسته  ۱8 سال 
حداقل 3 ماه از تزریق دوز دوم، می توانند برای تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا مراجعه کنند که این مهم از سوی روابط عمومی دانشکده به 

اطالع عموم همشهریان عزیز خواهد رسید.
او ادامه داد: با توجه به ورود سویه بسیار واگیر دار اومیکرون ویروس 
کرونا به کشور، برای برقراری تهویه مناسب در محیط سربسته، زدن 
ماسک و حفظ فاصله اجتماعی اصرار می کنیم و از افراد باالی 4۰ سال 
که حداقل 3 ماه از تزریق دوز دوم شان گذشته خواهشمندیم برای 
تزریق دوز سوم درنگ نکرده و هر چه سریع تر برای این مهم مراجعه 

کنند تا با سرکشی مجدد کرونا مواجه نشویم.
دکتر موقری پور برای اطالع افرادی هم که تاکنون واکسن کرونا را 
تزریق نکرده اند گفت: علم تا به امروز مشخص کرده که واکسن های 
کرونا در برای تمامی جهش های این ویروس مؤثر بوده و این اثرگذاری 
در صورتی که با رعایت پروتکل های بهداشتی همراه شود به میزان 
بسیار بیشتری کارایی دارد و به افرادی هم که تاکنون به هر دلیلی 
واکسن کرونا را تزریق نکرده اند توصیه می کنیم برای سالمتی خود 
و عزیزان شان و با توجه به این که به تازگی مقرر شده برای این افراد 
محدودیت هایی در جامعه و خدمات اجتماعی مقرر شود، هر چه سریع 

تر برای واکسینه شدن اقدام کرده و به علم پزشکی اعتماد کنند.

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

09۱62756265 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com

آغاز به کار دانشجویان پزشکی در سیرجان
 گروه خبر: پس از چند سال رایزنی و پیگیری توسط مسئوالن دانشکده 
مسئوالن  همکاری  با  سیرجان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
این  و  شد  داده  دانشکده  این  به  پزشکی  رشته  مجوز  سرانجام  شهرستان، 
دانشجویان برای شروع ترم جدید، از هفته گذشته در خوابگاه های سیرجان 
مستقر شدند همچنین جلسه معارفه دانشجویان با حضور رییس دانشکده علوم 
پزشکی؛ معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی؛ اعضای هیأت علمی 

و برخی اساتید دانشکده در واحد معاونت آموزشی برگزار شد.
دکتر محمدی، رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان نیز با آرزوی سالمتی 
بیان کرد: دانشکده علوم پزشکی  این جلسه  برای دانشجویان در  و موفقیت 
سیرجان نوپا است، اما در چند سال اخیر در همه زمینه ها توسعه خوبی داشته 
این  این موضوع، همکاران ما در  با توجه به اهمیت  افزود:  ادامه  او در  است. 
چند سال برای توسعه دانشکده پیگیری و تالش های زیادی کردند که حاصل 
آخرین پیگیری نیز منجر به اخذ مجوز رشته پزشکی در سیرجان شد. دکتر 
محمدی در ادامه با اشاره به این که در این چند سال سعی کردیم امکانات 
الزم را برای دانشجویان فراهم کنیم، بیان کرد: دانشجویان باید از امکانات و 
شرایط موجود برای رسیدن به هدف شان استفاده کنند و از طرفی دسترسی 
به مدیران و مسئوالن در دانشکده های کوچک تر راحت تر است البته که اگر 
دانشجویان عزیز نظر و یا پیشنهادی در زمینه های مختلف داشته باشند، من و 

همکارانم پاسخگوی آن ها هستیم. 
دکتر محمود رضا مسعودی، معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی 
پزشکی در  دانشجویان رشته  به  نیز طی سخنانی ضمن خیرمقدم  دانشکده 
از این  از آن ها خواست قدردان این نعمت بوده و حداکثر بهره را  سیرجان 
موقعیت داشته باشند. او با بیان این که موفقیت دانشجویان به تالش و کوشش 
در جامعه  باالیی  بسیار  اهمیت  از  پزشکی  رشته  دارد، گفت:  بستگی  ها  آن 
برخوردار است و امر طبابت و پزشکی از گذشته نیاز جامعه بوده و در آینده نیز 
خواهد بود. دکتر مسعودی در ادامه افزود: با همت مسووالن و کلیه همکاران 
در دانشکده علوم پزشکی سیرجان سعی کردیم که شرایط را برای دانشجویان 

فراهم کنیم و در این مسیر همکاری الزم را با دانشجویان خواهیم داشت.
گفتنی است تعداد ۲3 نفر دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان تحت عنوان محل تحصیل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان، برای 

دوره اول پذیرفته شده اند.

خبر

ویژه

افراد نسبت به کامل کردن واکسیناسیون اقدام کنند

کرمان امروز: سعید صحبتی، سخنگوی دانشگاه علوم 
با اشاره به رعایت پروتکل ها و استفاده  پزشکی کرمان 
باید  مردم  گفت:  دانست،  ضروری  بسیار  را  ماسک  از 
مردم  از  و  کنند  اجرا  را  دستورالعمل ها  فراوان  دقت  با 
می خواهیم که در اسرع وقت نسبت به کامل کردن روند 

واکسیناسیون اقدام کنند و به خصوص سالمندان دوز سوم را دریافت کنند. وی 
گفت: با توجه به شرایط استان امکان شیوع این ویروس در کرمان باالست و از 
مردم می خواهیم در تجمعات غیر ضروری و مکان های مسقف حضور نیابند.

رکورد کارخانه های گندله سازی و هماتیت  
گل گهر: مهندس علی پورمعصومی، معاون بهره برداری 
مجتمع گل گهر از ثبت چهار رکورد ماهانه و روزانه در 
کارخانه های گندله سازی و هماتیت شرکت گل گهر خبر 
داد و گفت:  با تالش همه کارفرمایان و پیمانکاران، شرکت 
گل گهر در آذر ماه ۱4۰۰ موفق به ثبت رکوردهایی در 
بخش تولید گندله و هماتیت شده  است. وی افزود: در این خصوص رکورد 
تولید ماهیانه کارخانه گندله سازی دو با ۵4۵  هزار و 7۲۱ تن ثبت شده است. 
پورمعصومی همچنین دومین رکورد ماهیانه را درباره کارخانه هماتیت گزارش 
کرد و گفت: در آذرماه این کارخانه نیز با تولید 88 هزار و 46 تن تولید هماتیت 

رکورد زده است.

متهمی که باید به معتادان مهارت بیاموزد
فردای کرمان: سرپرست محاکم کیفری دو شهرستان 
متهم  یک  برای  حبس  جایگزین  رای  صدور  از  کرمان 
خبر داد و گفت: »فردی که به دلیل نگهداری ۱4 لیتر 
مشروبات الکلی دست ساز دستگیر شده بود، به انجام ۲۵۰ 
ساعت خدمات عمومی رایگان محکوم شد. به گفته ی علی 
میرزابیگی، این فرد که دارای تخصص و مهارت در رشته ی تاسیسات ساختمان 
است باید به مددجویان حاضر در اردوگاه درمان اعتیاد ماده ی ۱6 کرامت سپاه 

ثارا...، این حرفه را آموزش دهد. 

پرداخت 279 میلیارد تومان به شهرداری  سیرجان
مالیاتی  امور  مدیرکل  سلمانی،  محمد  امروز:  کرمان 
امسال  نخست  ماهه   8 در  کرد:  اعالم  کرمان  استان 
بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات 
استان  دهیاری های  و  شهرداری ها  به  ارزش افزوده  بر 
از  واریزی ها  بیشترین  افزود:  وی  است.  شده  پرداخت  

این محل به ترتیب مربوط به شهرداری کرمان با بیش از 33۵میلیارد تومان، 
شهرداری سیرجان افزون بر ۲79 میلیارد تومان و شهرداری رفسنجان رقمی 
نزدیک به ۱63 میلیارد تومان است، همچنین شهرداری شهرهای جیرفت 77 

میلیارد تومان و بم74  میلیارد تومان دریافت نموده اند. 
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عضو شرکت تعاونی مطبوعات
نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

جناب آقای احمدی نیا،
ریاست محترم بانک سپه شعبه دکتر صادقی

جناب آقای مظفری ، معاون محترم

جناب سرهنگ شهیدی
جناب سرهنگ محمودآبادی

جناب سرهنگ مریدی
جناب سروان اسفندیارپور

تقدیر و تشکر تقدیر و تشکر

برخورد خوب و شایسته شما  از  را  تشکرمان  و  تقدیر  بدینوسیله مراتب 
بزرگواران و همکارانتان در بانک سپه را به عمل می آوریم امید است 
به شهروندان موفق و  در پرتو عنایات حق همواره در خدمت رسانی 

موید باشید.

زحمات بی شائبه شما در پلیس راهور سیرجان نشان از مدیریت توانمند، 
شما  بی دریغ  و زحمات  تالش ها  از  بدینوسیله  دارد،  متعهدانه  و  شایسته 
تقدیر و قدردانی می شود، از خداوند متعال برایتان سالمتی، بهروزی و 

توفیق استمرار خدمتگزاری را مسئلت داریم.
انتظامی شهرستان سیرجان نیروی  بازنشستگان  از  جمعی  انتظامی شهرستان سیرجان نیروی  بازنشستگان  از  جمعی 

نحوه آبیاری درختان 
فضای سبز واقع در 

خیابان ابن سینا
1400/9/28


