هفته نامه نسیـم امید

رسانه جامعه مدنی اسالمی

به مناسب هفته منابع طبیعی ،مرهمی باشیم بر زخم های طبیعت؛

آسیب معادن بر محیط زیست

نسیم امید :محیط زیست و منابع طبیعی از اهمیت فوق العاده زیادی در جوامع برخوردار هستند.به جرأت می توان گفت :بدون حفظ منابع طبیعی ،امکان زندگی در کره زمین وجود ندارد.
در این راستا هر فردی به فراخور شغل ،دانش و آگاهی خودش در این زمینه وظایفی دارد که انتظار می رود نقش خود را انجام دهد-1 .هم اکنون ما شاهد ریزگردها ،مشکالت آب ،آلودگی
هوا ،فرونشست زمین و سیالب ها در نقاط مختلف کشور هستیم .همه اینها آثاری است که ناشی از تغییر اقلیم به دست انسان صورت گرفته است...
خبر 2
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ضرورت دغدغه مندی والدین؛

تاکید رهبر انقالب بر حفاظت از دو ثروت عظیم «آب» و «خاک»:

بیم افزایش کودکان مبتال به امیکرون در نوروز

محیطزیست
ازاساسیترینمسائلکشوراست

تخریب جنگلها و محیط زیست ،تخریب منافع ملی است

دعوت مردم به کاشت و نگهداشت درخت
خبر 2

خدمتشهیدحاجتهمتنصادقیدرمسئولیتهایمختلف
آخر 6

گفت و گوی نسیم امید با بتول فرهبد،کارشناس ارشد تغذیه؛

خبر 2

عکس :سجاد حیدری فرد

شهبا ،دکترای مدیریت محیط زیست:

نگرانی از افزایش

افزایشچاقی
در ایام نوروز
سالمت 4

آژ ،مدیر گروه سالمت ،خانواده معاونت بهداشتی:

سبتکی ،فرمانده نیروی انتظامی سیرجان:

جوان عزیز،

برخورد با هنجارشکنان و مخالن

تخریب منابع طبیعی

تو الیق بهترین ها هستی

شهر 3

سالمت 4

نظم و امنیت عمومی
حوادث 5

سرمقاله
به مناسب هفته منابع طبیعی،

آسیب معادن بر محیط زیست
فرهاد فتحی زاده :محیط زیست و منابع
طبیعی از اهمیت فوق العاده زیادی در جوامع
برخوردار هستند.به جرأت می توان گفت :بدون
حفظ منابع طبیعی ،امکان زندگی در کره زمین
وجود ندارد .در این راستا هر فردی به فراخور
شغل ،دانش و آگاهی خودش در این زمینه
وظایفی دارد که انتظار می رود نقش خود را انجام دهد.
-1هم اکنون ما شاهد ریزگردها ،مشکالت آب ،آلودگی هوا،
فرونشست زمین و سیالب ها در نقاط مختلف کشور هستیم .همه
اینها آثاری است که ناشی از تغییر اقلیم به دست انسان صورت گرفته
است .قطع کردن درختان ،آتش سوزی در مراتع ،تصرف اراضی
طبیعی ،آسیب زدن به گیاهان ،تخریب جنگل ها ،آلوده کردن آب ها
و خاک ،ساخت و سازهای بی رویه از جمله مواردی است که به منابع
طبیعی آسیب زده است.
-2شهروندان محترم در حفظ و نگهداری درختان جلو منازل و
مغازه های خود کوشا بوده و درخت های مناسب آب و هوای محل
زندگی بکارند .مثال در سیرجان زیتون تلخ و توت مناسب است اما از
کاشتن اوکالیپتوس خودداری کنند .پس از کاشتن درختان نسبت به
حفظ آنها تالش کنیم و مانع خشک شدن و یاآسیب های دیگر به
درختان شویم.
 -3همه ما وقتی طبیعت می رویم ،از آتش روشن کردن خودداری
کنیم و اگر ضروری بود پس از اتمام پخت و پز و غیره حتماً آتش
را خاموش کنیم و خاک روی خاکسترها و ذغال ها بریزیم .زیرا با
کمترین وزش باد می تواند شعله ور شود و باعث آتش سوزی در
طبیعتشوند.
 -4طبق اصل  50قانون اساسی ،هر گونه فعالیت اقتصادی که به
محیط زیست و منابع طبیعی آسیب وارد کند ممنوع است .لذا بر همه
شهروندان است که طبق اصل  50قانون اساسی نسبت به حفظ و
نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی حساس بوده و بی تفاوت عبور
نکنند .اهمیت منابع طبیعی و درختان آنقدر زیاد است که پیامبر اکرم
(ص) می فرماید« :اگر درختی در دست داشتید و دیدید قیامت برپا
شده است درخت را بکارید ».چقدر این موضوع مهم است که حتی در
لحظه قیامت حق نداریم درخت را رها کنیم و باید آنرا بکاریم.
 -5متاسفانه یکی از مواردی که اکنون باعث آسیب محیط زیست
و طبیعت در شهرستان ما و استان کرمان شده است بهره برداری
معادن بدون توجه به اهمیت زیست محیطی است .استفاده از معادن
در مکان هایی که پوشش گیاهی و جنگلی ندارند و ارزش گردشگری
ندارد ایراد ندارد و امری الزم است ولی در مناطق بکر خدادادی و
کوهستانی با پوشش گیاهی امری ظالمانه است که همه وظیفه داریم
نسبت به جلوگیری از آسیب های معادن به منابع طبیعی فعال باشیم،
زیرا اگر طبیعت بمیرد جهان خواهد مرد.
 -6منابع طبیعی ،سرمایه ملی و امانت خداوند متعال است .این
اراضی ملی به نسل های بعدی نیز تعلق دارد .لذا فرهنگ سازی ،اصل
مهم و محوری در کاهش آسیب ها به منابع طبیعی است .فرهنگ
سازی در هر امری بسیار حائز اهمیت است .فرهنگ حفظ طبیعت،
درختان ،آب و خاک جزو وظایف ما است که الزم است در موقعیت
های مختلف این فرهنگ را به دیگران و فرزندان خود آموزش دهیم
*مدیر مسئول
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تاکید رهبر انقالب بر حفاظت از دو ثروت عظیم «آب» و «خاک»:

محیط زیست از اساسیترین مسائل کشور است
تخریب جنگلها و محیط زیست ،تخریب منافع ملی است

دعوت مردم به کاشت و نگهداشت درخت

گروه خبر :به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع
طبیعی ،رهبر معظم انقالب اسالمی هفته گذشته دو
اصله نهال میوه کاشتند.

به گزارش ایسنا حضرت آیتا ...خامنهای سپس در
سخنانی کاشت درخت را یک حرکت کام ً
ال دینی و
انقالبی خواندند و افزودند :البته نگهداشت و حفظ
درختان نیز کار بسیار مهمی است که باید رعایت شود.
رهبر انقالب ،گیاه زنده را آسایشبخش روح و نگهدارنده
جسم انسان و منبع رزق خدادی و همهجانبه برای آحاد
بشر دانستند و تاکید کردند :به همین علت تخریب
جنگلها و محیط زیست و پوششهای گیاهی ،تخریب
منافع ملی است و ویران کردن بخشی از جنگلها برای
ساخت و ساز جز در موارد اضطراری ،قطعاً به ضرر ملت
است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با ر ّد نگاه تزیینی و
حاشیهای به محیط زیست ،این موضوع را از جمله
اساسیترین مسائل کشور برشمردند و گفتند :یکی از
کارهای جدی در حفاظت از محیط زیست ،حفاظت از
دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی ملتها یعنی «آب» و
«خاک» و پرهیز از برخورد مسرفانه با آنها است که در
این زمینه مسئوالن باید به راهنماییهای متخصصان

شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است

توجه کنند.
«حفاظت از حیات وحش» مسئله دیگری بود که
رهبر انقالب اسالمی بیتوجهی به آن را به ضرر منافع
ملی دانستند و گفتند :در اسالم ،شکار فقط در صورت
نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت ،غیرمجاز
و خالف است و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده شده
است ،بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی
گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت.
ایشان در ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد
کشاورزی را موظف به جلوگیری از تبدیل زمینهای
کشاورزی دانستند و افزودند :این کار به ضرر منافع ملی
است و زمینهای کشاورزی باید توسعه پیدا کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با تأکید بر لزوم
توسعه انرژیهای پاک گفتند :توسعه انرژیهای غیر
فسیلی مانند انرژی هستهای که استفاده از آن در
دنیا روزافزون است و کشورهای منطقه ما نیز در حال
حرکت به سمت آن هستند و نیز انرژیهای بادی و
خورشیدی ،باید جدی گرفته شود.
ایشان در پایان آحاد مردم را به کاشت و نگهداشت
درختان فراخواندند و گفتند :انجام همه کارهای مهم
نیازمند پشتوانه ملی است و درختکاری نیز از جمله

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،این نشست
که با حضور معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان ،مدیرعامل
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ،مدیر واحد ،HSE
رییس اداره محیط زیست و جمعی از فعاالن و مدیران انجمنهای
مردم نهاد محیط زیست برگزار شد ،ضمن بررسی مباحث حوزه
محیطزیست و لزوم مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست
و نیز توسعه سرانه فضای سبز ،در خصوص روند برگزاری مراسم
روز شهر پاک برنامهریزی و تبادل نظر شد .در این نشست ضمن
تشکیل کارگروه محیطزیست ،مقرر شد آیین روز شهر پاک روز
چهارشنبه  25اسفندماه جاری همراه با اجرای برنامههای فرهنگی
و پاکسازی مسیر ورودی تهران (میدان منطقه ویژه) ،بازدید از
نمایشگاه سفرههای هفتسین در فرهنگسرا ،بازدید از گذر گلیم
و اختتامیه جشنواره گنجشکها و تخممرغهای رنگی برگزار شود.

گروه خبر :سازمان غذا و دارو اعالم کرد محصوالت با نام
تجاری اورال -بی ،سنسوداین و پرونمل از سال  ۱۳۹۷مجوزی
برای واردات نداشته اند و محصوالت موجود در بازار با این برند
مورد تأیید این سازمان نیست.

کارهایی است که همه مردم میتوانند با کاشتن و حفظ
درختان و جلوگیری از محو درختان و باغهای اطراف
و درون شهرها ،به گسترش پوشش گیاهی در کشور
کمک کنند.

ضرورت دغدغه مندی والدین؛

گروه خبر :آنچه که در ابتدای همه گیری کرونا
مطرح بود عدم ابتال کودکان بود ،اما در امیکرون
سویه غالب فعلی عالوه بر ویژگی سرایت پذیری باالی
آن غالب مبتالیان را کودکان تشکیل می دهند که
کارشناسان و متخصصان حوزه سالمت و بهداشت،
عدم واکسیناسیون را از جمله دالیل بروز چنین مساله
ای می دانند  .به نظر می رسد در ایام نوروز سال
 1401باید نگران سالمتی کودکانمان باشیم و این
موضوع را جدی بگیریم.
بنا به نظر کارشناسان حوزه سالمت کودکان،
بی اطالعی خانواده ها و عدم رعایت استانداردهای
پیشگیری و حضور در تجمعات و مهمانی های
خانوادگی باعث شده تا شاهد بروز افرایش آمار کودکان
مبتال به اُمیکرون در جامعه نسبت به سویه های قبلی
باشیم .اکنون هم بیم آن می رود که با دورهمی ها و

لزوم مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست

گروه خبر :نشست بررسی و برنامهریزی آیین روز شهر پاک
برگزار و لزوم مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

محصوالت تجاری اورال -بی ،سنسوداین
و پرونمل مورد تائید نیست

بیم افزایش کودکان مبتال به امیکرون در نوروز
مسافرت های نوروزی سالمت کودکان بیش از پیش
در تهدید اُمیکرون قرار گیرد زیرا کودکان اغلب توسط
مهمانان چندین بار بوسیده میشوند.
در این شرایط شکی نیست که بی تفاوتی والدین در
ایام نوروز نسبت به بروز مشکالت احتمالی در حوزه
دارو و درمان و ادامه مسافرت و دروهمی می تواند
سالمت کودکان را در معرض تهدید جدی اُمیکرون
قرار دهد .به گفته پزشکان و وزارت بهداشت برای
پیشگری از این اتفاق نامبارک در روزهای آغازین سال
 1401الزم است والدین بی تفاوتی را کنار گذاشته و
آگاهی خود را باال ببرند.
گفتنی است موردی که خانواده ها باید به آن توجه
کنند زمانی که شاهد تب طول کشیده کودک بیش
از  3روز ،مشکل تنفسی کودک از جمله کم یا زیاد
شدن تعداد تنفس کودک یا کودک دچار بی حالی شد

نسیـم امید

دکتر سید محمد رضوی نسب در این باره گفت :همشهریان
محترم هنگام خرید کلیه محصوالت سالمت محور برای اطمینان
از اصالت و سالمت این محصوالت ،با رؤیت برچسب ردیابی روی
محصول کد  16رقمی درج شده روی آن را از طریق سامانه پیامکی
 ،2000۸۸22نرم افزار تی تک و یا سامانه  ttac.irبررسی کنند.
مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی سیرجان افزود :باتوجه به
وجود محصوالت با نام تجاری اورال -بی ،سنسوداین و پرونمل
در بازار ،در صورت رؤیت این محصوالت علیرغم الصاق برچسب
اصالت و سالمت ،به اطالع مردم میرساند صرفاً وجود برچسب
اصالت کافی نیست ،چرا که این محصوالت تقلبی ،قاچاق و فاقد
مجوز سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هستند.

توزیع  ۲۴دستگاه تنور گازی

و بازیگوشی اش کم شد ،به این معناست که عوارض
اُمیکرون شدت یافته و نیازمند درمان جدی است .در
صورتی که عوارض اُمیکرون در کودک تشدید شود
و در درمان تعلل صورت بگیرد ،به ناچار کودک در
بیمارستان بستری می شود و ممکن است خطرات
جدی تری متوجه او شود .خانواده ها عالوه بر جدی
گرفتن تزریق واکسن به خود که موجب افزایش ایمنی
کودکان نیز می شود ،رعایت فاصله اجتماعی در مقابل
با کودکان را نیز باید مورد نظر قرار دهند .

گروه خبر :رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
سیرجان گفت ۲۴ :دستگاه تنور گازی و  ۱۸دستگاه سیلندر گاز
مایع در روستاهای بخش بلورد سیرجان توزیع شد.

مهران میرشاهی هزینه اجرا شده را یک میلیارد و 100
میلیون ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی عنوان کرد و
گفت :با اجرای طرح حفظ ،احیا و صیانت از پوشش گیاهی در
شهرستان به صورت چشمگیری افزایش یافته است واین طرح با
هدف جلوگیری از قطع درخت ،درختچه و بوتههای جنگلی اجرا
میشودمیرشاهی افزود :اجرای این طرح در راستای پروژه تغییر
الگوی مصرف سوخت فسیلی و در قالب طرح حفاظت مشارکتی
با هدف تهیه نان و انجام پخت و پز روستاییان و جلوگیری از
قطع درختان جنگلی به عنوان هیزم تنورهای سنتی است.

شهر

نسیـم امید
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سال  ۱۴۰۱را هدف گذاری کنیم؛

شهبا ،دکترای مدیریت محیط زیست:

اهداف مکتوب داشته باشیم

نگرانی از افزایش تخریب منابع طبیعی
شهبا:
سودابه
هرساله همزمان با هفته
منابع طبیعی در کشور
اقدامات مختلفی ازجمله
کاشت درخت توسط
ارگان های مختلف و
گروههای داوطلبانه و مردمی صورت می پذیرد.
این اقدامات بستر مناسبی جهت حفاظت از منابع
طبیعی و محیط زیست کشور فراهم می سازد .با
نگاهی به وضعیت منابع طبیعی متوجه می شویم
که برنامه های اجرا شده در راستای مدیریت این
منابع زیستی با توفیق چندانی همراه نبوده اند.
تخریب منابع آب ،خاک ،جنگل و سکونت گاه
های طبیعی در چند دهه اخیر افزایش یافته است
همین امر موجب نگرانی هایی شده است.
در این میان ،هرچند نقش مداخله انسانی در
تخریب منابع زیستی موردپذیرش قرارگرفته ،اما
سیاست گذاری های انجام شده در زمینه حفاظت

از منابع طبیعی بی نقص نبوده اند .به نحوی که
این سیاست گذاری ها همچنان بر مبناي تفکرات
سنتی فایده نگر طرح ریزی می گردند که در آن،
تخریب منابع به عنوان فرایندی طبیعی تلقی می
شود و نقش انسان ها در شکل گیری تغییرات
زیست محیطی نادیده گرفته می شود انسان ،به
شیوه های گوناگون منابع طبیعی را تخریب می
کند.
یکی از این شیوه ها ،بی احتیاطی جنگل
نشینان ،دامداران و گردشگران و آتش سوزی
های جنگل ها و مراتع است .صنعتی شدن،
عبور جاده های گوناگون از جنگل ها و مراتع،
قطع درختان و آلودگی هوا نیز در تخریب منابع
طبیعی مؤثرند.
برخی دیگر از عوامل تخریب منابع طبیعی
عبارتند؛ از افزایش غیرعادی جمعیت ،بهره
نبردن از دیگر انرژی های موجود در کشور
مانند انرژی خورشیدی ،نفت و ...مدیریت اشتباه

در عرصه منابع طبیعی و نبود آموزش صحیح و
 ...لذا حفاظت از منابع طبیعی همواره بایستی
موردتوجه باشد .برای دستیابی به اهداف حفاظت
پایدار منابع زیستی ،نیازمند بازنگری و نواندیشی

در شیوه تفکر و سیاستگذاری صحیح در این
حوزه احساس می شود .به گونه ای که رابطه
نظام اجتماعی و طبیعت موردتوجه قرارگرفته و
بر نقش ابعاد انسانی در سازگاری با طبیعت تأکید

شود.
از طرف دیگر حفاظت از منابع طبیعـی
داراي بنیانی فرهنگی می باشد .لذا ایجاد رابطه
فرهنگ و ارزش ها و نگرش های برآمده از آن با
سیاستگذاری ها ،تولید ،نشر و به کارگیری برنامه
های حفاظتی ضروري است.
لذا با این تفاسیر بایستی همکاری و هماهنگی
همه ارگان های دولتی و بهره برداران خصوصی
و همه اقشار مردم در جهت حفاظت از منابع
طبیعی صورت پذیرد و این مسئله ،جز با شناخت
و آگاهی دادن و فرهنگ سازی میسر نمی شود.
فراموش نکنیم منابع طبیعی هر جامعه ،ثروت
خدادادی آن جامعه است که فقط به نسل حاضر
تعلق ندارد ،بلکه میراثی است که باید برای
آیندگان باقی بماند .اگر بخواهیم آینده بهتری
داشته باشیم ،باید در راه حفظ ،احیا و توسعه این
منابع بیش از پیش بکوشیم.
* دکترای مدیریت محیط زیست

با رعایت چند نکته محیط زیستی در نوروز جشن بگیریم
گروه محیط زیست :هر قدر کرونا باشد
یا گرانی یا مشکالت دیگر اجتماعی ،نوروز
با همه زیبایی میآید و در کنار آن طبیعت
زیبای ایران که شکفتنش را شروع میکند
و صدای پای بهار .همیشه عادت داشتهایم
به دامن طبیعت برویم اما در هیچ کالس
درسی به ما گفته نشده که چطور روزتان را
در طبیعت بگذرانید تا آسیبی به آن نرسد و
بقیه مردم تا نسلهای آینده بتوانند همان
لذتی را که شما بردهاید ،ازطبیعت ببرند.
این همان تعریف توسعه پایدار است یعنی
جوری از منابع استفاده کن که دستنخورده
به نسلهای بعدی برسد .برای اینکه طبیعت
بتواند هر سال پذیرای ما باشد ،چند راهکار
ساده را برای نگهداری آن تاکیدمیکنیم.
اینها روشهای عملی هستند که باعث
میشوندآسیبی به طبیعت نرسد.

دوستی با طبیعت بهاری

 ۱تا حد امکان غذاهای بدون نیاز
به روشن کردن آتش وکباب کردن را به
طبیعت ببریم :آتش روشن کردن هر سال
باعث به راه افتادن آتشسوزیهای زیادی در
جنگلهای کشورمان میشود.
 2اگر نیت کردهایم که در طبیعت
خود و عزیزانمان را به کبابی مهمان کنیم،
آتش را کوچک و و به حد نیاز آنهم دور
از شاخ و برگ درختان و پوشش گیاهی و
ترجیحا در جای آتشهای قبلی روشن کنیم
و نکته بسیار مهم آنکه بعد از استفاده دقت
کنیم آتش به طور کامل خاموش شده باشد
و حتی جرقهای از آن نمانده باشد.
 ۳هیچ نوع پسماندی را در طبیعت
رها نکنیم ،نه خشک و نه تر .زبالههای

تجزیهپذیر مانند کاغذ و باقیمانده غذاها
را قبل از ترک محل ،در جایی دفن کنیم.
مواد غذایی هرچند تجزیهپذیر هستند اما
تا زمان تجزیه به دلیل تراکم باکتریهای
تجزیهکننده عالوه بر منظره ،بوی بدی ایجاد
میکنند .مواد قابل بازیافت و تجزیهناپذیر
یا همان زباله خشک را با خود به خانه
برگردانیم و در سطل زباله بریزیم.

دوست ندارند کسی آنها را آزار دهد .حتی یاد
بگیرند به دلیل سنگها را جابجا نکنند زیرا
با این کار موجودات زندهای که زیر سنگها
زندگی میکنند ،بیخانمان میشوند.

۴

برای برپا کردن چند ساعته یا چند
روزه چادر و هموارکردن زمین ،پوشش اصلی
و سطحی گیاهی زمین را تخریب نکنیم
زیرا چند سال طول میکشد تا این پوشش
بازیابی شود.
 ۵به بچه هایمان یاد بدهیم که با
حشرات ،حیوانات ،گلها و گیاهان مهربان
باشند زیرا آنها هم مانند ما جان دارند و

آگهی رای هیات:در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع میرساند در اجرای این قانون طبق
بند  2ماده  ۱این قانون مورد تقاضای بی بی جان صالحی زیدآبادی فرزند غالم رضا به شناسنامه  ۳کدملی  ۳۰۷۱۳۵۷۹۱۵صادره از سیرجان مبنی بر صدور
سند ششدانگ یکباب خانه پالک  ۰فرعی از  ۵8۴2اصلی واقع در نجف شهر سیرجان بخش  ۳6کرمان به مساحت  2۳۰/۰۹مترمربع صادر که برابر رای هیات
حل اختالف موضوع ماده  ۷آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به تنظیم اظهارنامه و بدینوسیله به اطالع عموم میرساند ظرف مدت  2۰روز از تاریخ انتشار
یا الصاق برای یک نوبت منتشر یا الصاق میگردد چنانچه کسی به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان
تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نمایند
چنانچه ظرف مدت  2۰روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف مدت یک ماه ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را
ارایه ننمایدسند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم میگردد .تاریخ الصاق /انتشار شنبه۱۴۰۰/۱2/2۱ :

یادداشت

انواع ساندویچ

 6به بچهها یاد بدهیم برای بازی
کردن آتش روشن نکنند زیرا شاخ و برگ
خشک درختان باید تجزیه و تبدیل به کود
شود.

سارا فتحی زاده :در آغاز سال
۱۴۰۱هستیم ،همه در تکاپو برای ایجاد
تغییراتی در زندگی خودشان هستند ،از
خونه تکانی و خرید عید گرفته تا تغییرات
در ظاهر و پوشش افراد .ولی یکی از
موضوعاتی که دارای اهمیت خاصی برای
ایجاد تغییرات و رسیدن به رویاهایمان
است ،این است که باید یک سری تغییرات و برنامه ریزی در
ضمیر ناخودآگاه خود داشته باشیم و برای ایجاد تغییر نیاز به
شهامت است ،برای شهامت داشتن باید از دایره امن خود خارج
شویم .برای این که شما نیز در سال ۱۴۰۱به رویاهای خود
برسید ،باید نقشه راه داشته باشید و برای داشتن نقشه راه باید
هدف گذاری کنید.
مغز انسان ذاتا تنبل است و با هر تغییری مخالفت می کند
و به سمت جذب ناراحتی و انرژی منفی می رود ،شما باید مغز
خودتان را مدیریت کنید .مثال در رانندگی کردن باید رانندگی
بلد باشید ،مسیر آغاز و پایین را بدانید تا به مقصد برسید.
مغز مثل یک دفترچه راهنما است ،باید مرتب از آن سئواالت
سازنده بپرسید تا این سئواالت به زندگی شما جهت بدهد .اگر
مغز را به حال خودش رها کنید به سمت تباهی می رود ولی با
برنامه ریزی و هدف گذاری ذهن شما جهت می گیرد.
هر دقیقه نزدیک به ۱۵میلیون دیتا اطالعات به سمت مغز شما
می آید .وقتی هدفی را می نویسید بخصوص با رنگ خودکار
قرمز ناخودآگاه توجه و هدف گذاری ذهن به سمت همان
موضوع جلب می شود .پس نوشتن اهداف شما را یک قدم به
رسیدن به آن نزدیک می کند.
در دانشگاهی میشیگان طی یک تحقیق روی دانشجویان
اهداف دانشجویان بررسی شد۷ .درصد دانشجویان اهداف
مکتوب داشتند۳ ،درصد اهدافی در سر داشتند و ۹۰درصد بی
هدف بودند.
بعد از ده سال درآمد این دانشجویان را بررسی کردند .همان
۷درصد که اهدافشان را مکتوب کردند ،مشاغلی پر درآمد و با
سطح باال داشتند و سپس سه درصد بعدی مشاغلی با درآمد به
نسبت کمتر داشتند و ۹۰درصد باقی مانده شغل های معمولی با
درآمدی کم ومعمولی داشتند.
نوشتن هدف دارای قواعد و اصول خاص خودش می باشد.
هدف گذاری را باید مانند یک چک با تاریخ و مبلغ مشخص
باشد .اگر در هدف گذاری بنویسید بیشترین و تاریخ نزنید این
چک هیچ وقت پاس نمی شود .باید هم مبلغ چک و هم تاریخ
چک مشخص باشد.
هدف گذاری یکی از مهم ترین مبانی موفقیت است .همه ی
ما خواسته ها و آرزوهایی داریم و با تمام وجود می خواهیم به
آنها دست یابیم اما باید بدانیم داشتن یک آرزو و رویا به تنهایی
نمی تواند تضمینی برای تحقق آن رؤیا باشد .جمله ای معروف
است که می گوید:هنگامی که رؤیای خود را می نویسیم به هدف
تبدیل می شود .هنگامی که هدف خود را به گام های کوچک
تقسیم می کنیم به برنامه تبدیل می شود و هنگامی که متعهد
به اجرای برنامه می شویم رویای ما به واقعیت تبدیل خواهد شد.

یادداشت
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به مناسبت هفته ملی سالمت جوان؛

*مدیر گروه سالمت ،جمعیت ،خانواده و مدارس معاونت بهداشتی

سالمت
گفت و گوی نسیم امید با بتول فرهبد،کارشناس ارشد تغذیه؛

جوان عزیز ،تو الیق بهترین ها هستی

رقیه آژ :هفته ملی سالمت جوان از
تاریخ  21اسفندماه تا  27اسفند و روز 23
اسفند به مناسبت سالروز والدت حضرت
علی اکبر به عنوان روز ملی جوان نامگذاری
شده است .هر ساله بدین مناسبت برای
گروه های سنی  18تا 29سال برنامه های
گسترده فرهنگی ،اجتماعی ،بهداشتی ،مشاوره ای ،خدماتی
و مراقبتی و  ..در سطح دستگاه های مختلف به مقوله سالمت
جوانان صورت می پذیرد.
از آنجایی که مسأله سالمت همه جانبه جوانان ،مسأله ای
فرابخشی است و دستگاههای مختلف با توجه به رسالت خود،
متولی بخش ها و حیطه هایی از سالمت جوانان هستند لذا
موفقیت در اجرای برنامه ها جز با مشارکت کلیه ذینفعان این
امر میسر نخواهد بود .شعار انتخابی این هفته در سال 1400با
توجه شعار روز جهانی بهداشت «جوان عزیز ،تو الیق بهترین
ها هستی» می باشد ،جوانان ما ثابت کرده اند در زمان بحرانه
از جمله همه گیری بیماری کرونا ،نقش مهمی در کنترل این
بیماری در سطح خانواده ها و جامعه داشته اند .آنها به عنوان
سفیران سالمت و فرهنگ سازی در مبارزه با ویروس کرونا،
بسیاری از همساالن خود را به رعایت و پیشگیری و کنترل
بیماری کرونا ترغیب کردند .سال  1400را در حالی به پایان می
رسانیم که هنوز متاسفانه بیماری کرونا همچنان در جامعه جوالن
می دهد و تنها راه کنترل این بیماری ،واکسیناسیون جمعی و
حداکثری و نیز رعایت پروتکل های بهداشتی است.
الزم به ذکر است واکسیناسیون کرونا نه تنها عوارضی ندارد
بلکه مانع بروز شدید بیماری می گردد و کاهش چشمگیر مرگ
و میر ناشی از این بیماری می شود .بنابراین توصیه اکید ما به
جوانان این است که هر چه سریعتر جهت تزریق نوبت سوم
واکسن کرونا اقدام نمایند و اگر دوستانی دارند که تاکنون به هر
دلیلی موفق به انجام واکسیناسیون نشده اند را تشویق و ترغیب
به تزریق واکسن نمایند.
روزشمار هفته ملی جهت اطالع عموم به شرح ذیل است :تالش
برای آینده ای بهتر ،جوانان ،ازدواج سالم و بهنگام ،ارتقا رفتارهای
سالم و پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز ،ارتقا سالمت روان
جوانان ،افزایش امید به زندگی با پیشگیری از حوادث ترافیکی،
سالمت جوانان با واکسیناسیون کووید ،جوانان و تفریحات ایمن.

نسیـم امید

افزایش چاقی در ایام نوروز

تغییر الگوی خواب در تعطیالت یکی از علل چاقی است
سجاد حیدری فرد :همه
گیری کرونا موجب بروز
تغییرات چشمگیری در
شیوه زندگی افراد شده
است .تغییرات ناشی از شیوع بیماری و
شرایط قرنطینه موجب افزایش احتمال بروز
اضافه وزن و چاقی در جوامع شده است و به
اعتقاد کارشناسان از  10عامل خطر بیماری
های غیرواگیر 5 ،عامل مربوط به تغذیه
است که به دلیل اینکه رابطه با زیبایی افراد
دارد ،باعث ایجاد افسردگی در فرد می
شود و از طرفی ریسک یک سری بیماری
زمینه ای مثل دیابت ،فشارخون ،بیماری
های قلبی ،کلوی و حتی روماتیسمی ،آپنه
خواب ،چربی خون و سکته مغزی و برخی
سرطان ها را باال می برد.

بی حرکتی ،علت عمده چاقی
است
به گفته پزشکان متخصص افراد تا حد
امکان تالش کنند که انجام فعالیت های
بدنی مثل؛ ورزش ،پیاده روی و ،...رژیم
غذایی را رعایت کنند تا از چاقی پیشگیری
کنند و یا اگر دچار چاقی هستند هر چه
سریع تر برای درمان اقدام کنند .در
حال حاضر تبلیغات در خصوص داروهای
کاهش وزن زیاد است که خطری برای
سالمت افراد هستند چون برخی از شرکت
ها سوءاستفاده می کنند.
این داروها خطرهای مثل خیلی از
این داروها ترکیبات آمفتامین در آن ها
استفاده می شود که مورد تأیید وزارت
بهداشت نیست و افراد چاق برای کاهش
وزن حتما با پزشک مشورت کنند.
تغییر الگو خواب در تعطیالت
بتول فرهبد ،کارشناس تغذیه در این
رابطه بیان داشت :اقامت در منزل و داشتن
وقت اضافه تر موجب می شود تا افراد تمایل
زیادتری برای مصرف خوراکی های بیشتر و
متنوع تر داشته باشند .همچنین پرهیز از
خرید مواد غذایی از بیرون و فراهم آوری
مایحتاج روزانه (حتی نان و انواع شیرینی)

نیز موجب مصرف افزون
تر مواد غذایی داخل
منزل شده است.
او ادامه داد :از
پیامدهای دیگر در
تعطیالت طوالنی ،تغییر
الگوی خواب است که
منجر به دیرتر بیدار
شدن و دیرتر خوابیدن
شده است .این امر عمدتا
باعث حذف وعده اصلی
صبحانه و ریزه خواری
های ساعات پایانی شب
می شود که خود زمینه را برای افزایش وزن
مهیا کرده است.
عامل دیگری که به عنوان برهم زننده
توازن بین مصرف انرژی و سوخت وساز
بدن بایستی از آن یاد کرد ،کاهش فعالیت
فیزیکی به دلیل در خانه ماندن افراد است.
خودداری از مصرف خوردنی های
چرب ،شیرین و پرکالری
این کارشناس تغذیه در خصوص
راهکارهایی که می توان برای جلوگیری از
این موضوع انجام داد گفت :برای مقابله با

در دید و بازدید نوروز از
خوردن زیاد شیرینی های
پرکالری ،آجیل و میوههای قند
دار اجتناب کنید و ترجیحا به
عنوان میزبان یا مهمان به سمت
میوه و شیرینی های ساده و کم
کالری بروید.
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 و استفاده از یک برنامه غذایی منظم

انواع مغزها و تخمه داراي مقادیر زیادي چربی هستند

و مدیریت محتویات یخچال و خوراکی
های موجود در منزل به نحوی که غذاهای
پروتئینی نظیر گوشت ها و حبوبات ،میوه
و سبزیجات کم کالری بیشتر در دسترس
بوده و در مقابل خوردنی های چرب و
شیرین و پرکالری در دسترس نباشند.
او اضافه کرد :درنظر گرفتن یک برنامه
منظم برای فعالیت بدنی در منزل نیز از
جمله راهکارهای الزامی است که ضمن
تنظیم سطح سوخت و ساز بدن ،عاملی
موثر در پر کردن اوقات بیکاری بوده و به
خاطر مصرف کالری در مقابله با افزایش
وزن موثر است و ابتالء به اضافه وزن و
چاقی در طول زمان بیش از آن سالمتی را
تهدید کرده و درگیری با تبعات بلندمدت
آن نظیر دیابت ،فشارخون ،بیماری های
قلبی عروقی و سایر بیماری های غیرواگیر،
بصورت همیشگی و مادام العمر در سالمتی
و نهایتا کیفیت زندگی افراد ایجاد اختالل
میکند.
فعالیت بدنی کافی داشته باشید
فرهبد با بیان اینکه یکی از مشکالت
اساسی که اکثر مردم ( به ویژه افرادی که
از برنامه غذایی کاهش وزن استفاده می
کنند) در ایام نوروز با آن مواجهند ،اضافه
وزن ناشی از مصرف زیاد شیرینی ،شکالت،
آجیل و  ...است که با رعایت نکاتی در
تغذیه خود در این ایام می توانید از بروز
اضافه وزن و چاقی پیشگیری کنید ،گفت:

از شیرینی های ساده و در
اندازه کوچک برای پذیرایی
میمانان خودتهیه کنید تا
میهمانان با افزایش دریافت
قند و چربی اضافی مواجه
نشوند و خودتان نیز اگر
مایل به مصرف شیرینی
هستید از شیرینی های
ساده وکوچک و به مقدار
کم استفاده کنید .شیرینی
های تازه که با مقادیر زیاد
شکالت ،خامه و یا ژله تهیه
می شوند ،میزان کالری
باالیی دارند و مقادیر زیادی قند وچربی
وارد بدن می کنند که عالوه بر اضافه وزن،
باالرفتن میزان چربی های خون را نیز به
دنبال خواهند داشت.
همچنین توصیه می شود در طول روز اگر
به میهمانی های متعددی می روید حساب
تعداد شیرینی هایی را که می خورید داشته
باشید ،اگر در یک دید و بازدید شیرینی
میل نکردید ،در دید و بازدید بعدی بجای
شیرینی یک عدد میوه مصرف کنید.
اولین انتخاب در خوردن،
میوه باشد
این کارشناس تغذیه اضافه کرد :در هنگام
پذیرایی اولین چیزی که برای خوردن
انتخاب می کنید باید از ظرف میوه باشد

به طور کلی بیشتر چای( بدون قند) ،میوه،
خیار و خوراکی های کم کالری را انتخاب
کنید و حتما سه وعده غذای اصلی را
بخورید و هیچ کدام را حذف نکنید.
به گفته او در ایام تعطیالت باید به میزان
کافی آب نوشیده شود ،چرا که برخی از
افراد به هنگام تشنگی ،غذای بیشتری می
خورند یعنی تشنگی را با گرسنگی اشتباه
می گیرند و در دوران عید می بایست از
فعالیت بدنی کافی برخوردار باشید.
اگر قبل از تعطیالت ،ورزش می کردید،
در طول این مدت نیز به ورزش خود ادامه
دهید .اما اگر ورزش نمی کردید ،در این
دوران حتماً ورزش کنید.
او ادامه داد :در مصرف آجیل زیاده روي
نکنید؛ انواع مغزها و تخمه داراي مقادیر
زیادي چربی هستند به طوریکه هر 100
گرم آن حاوي  600-500کالري است ،اما
ساالد و سبزیجات بیشتري مصرف کنید
و فراموش نکنید هر یک قاشق مرباخوري
روغن کمتر در غذا برابراست با 45
کیلوکالري صرفه جویی در مصرف انرژي
!افزایش مصرف نمک رابطه مستقیمی با
افزایش فشار خون دارد به همین دلیل
مصرف آن کمتر و توصیه به مصرف گلپر،
آویشن ،نعناي خشک یا کنجد به جاي آن
مي شود.

نسیـم امید
حمایت از تیم های پایه

وکانون های استعدادیابی والیبال
مهدی عباسپور :تیم فوالد ایرانیان و گل
گهر نمایندگان والیبال سیرجان در لیگ برتر
ولیگ یک پس از عدم راهیابی به مرحله نهایی
مسابقات این فصل برای آن ها با مقام سومی به
پایان رسید .در لیگ برتر شاگردان سعید رضایی
در تیم فوالد ایرانیان بدلیل حضور در مسابقات
متعدد آسیایی و جهانی در کشورهای تایلند و برزیل و به دلیل عدم
تمرکز الزم و خستگی بازیکنان نتوانست به مرحله نهایی بازی ها راه
یابد و این تیم در مرحله مقدماتی توانست از سد تیم خوب و پر مهره
لبنیات هراز آمل بگذرد ولی در مقابل تیم منسجم مقاومت شهدای
یزد کاری از پیش نبرد و با دو شکست با ناکامی بر به همراه تیم های
مدعی سپاهان اصفهان ،شهرداری ارومیه ،لبنیات هراز آمل به سال پر
فراز ونشیب خود پایان داد.
در لیگ یک نیز تیم والیبال گل گهر با مربیگری محمدرضا دامغانی
که پس از چند سال دوری از والیبال و در سال اول حضور مجدد خود
با بازیکنان بومی و با تجربه شهرستانی با برد حریفان در صدر جدول
گروه خود قرار گرفت و از شانس اصلی صعود به لیگ برتر بود اما در
دیدار با تیم گیتی پسند اصفهان نتوانست توانایی خود را نشان دهد
و از راهیابی به مرحله نهایی بازماند و بدین ترتیب نمایندگان والیبال
سیرجان فصل خود را با سومی به پایان رساندند.
این نکته حائز اهمیت است که مقام سوم برای تیم فوالد ایرانیان و
گل گهر در شرایطی رقم خورد که در این رقابت ها تیم های مدعی
دیگری نیز از صعود به مرحله نهایی بازمانده و با حذف ،از مسابقات
خداحافظی کردند.
اما آنچه که در این مورد باید توجه قرار گیرد حمایت مدیران
ورزشی در سیرجان و شرکت های معدنی ازتیم های پایه و کانون
های استعدادیابی (مربی و بازیکن) است و پس از حدود دو دهه حضور
نسبتا خوب و فعال در ورزش (فوتبال و والیبال) معرفی نفرات کم به
تیم ملی و سطح کشور است قطعاً با مقام ها و کسب سهمیه فقط چند
صباحی نام سیرجان بر سر زبان ها افتاده و در صورت فراموشی کار
زیر بنایی و بی توجهی به نیروهای مستعد شهرستان ورزش سیرجان
توسعه پیدا نخواهد کرد.
*فعال فرهنگی
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در نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی سیرجان با خبرنگاران مطرح شد؛

برخورد با هنجارشکنان و مخالن نظم و امنیت عمومی
گروهخبر :فرمانده نیروی انتظامی
شهرستان سیرجان ،در کنفرانسی
مطبوعاتی با اصحاب رسانه توضیحات
و آمارهایی در خصوص اقدامات
صورت گرفته از سوی این نهاد ارائه
داد :سرهنگ مرتضی امیر سبتکی
بیان کرد :از مهمترین آمارها می توان
به کاهش جرایم و تصادفات درون
شهری و کاهش  ۱2درصدی سرقت
در سیرجان نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته و طی  ۱۱ماه سال اشاره
کرد و همینطور کشف  ۶تن از انواع
مواد مخدر در شهرستان .او با بیان
اینکه ما همچنان به دنبال اختصاص
دادن بخش بیشتری در جهت فرهنگ
سازی هستیم ،افزود :نقش ارزنده
و تاثیرگذار خبر و اطالع رسانی در
پیشرفت اطالعات عمومی مردم و
ارتقای سطح آگاهی جامعه انکار ناپذیر
است و پیشگیری از جرایم را با آگاه
سازی جامعه از آسیب های اجتماعی
در سرلوحه کار خود قرار داده است و
یکی از اهداف پلیس تعامل و همفکری
با اصحاب رسانه است.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
تصریح کرد :برخورد قانونی و قاطعانه
با هنجارشکنان و مخالن نظم و امنیت
عمومی همواره در دستور کار پلیس
شهرستان بوده است ،گفت:کسانی که
در سطح شهر می خواهند با عربده
کشی ،انجام حرکات نامتعارف ،مزاحمت
برای بانوان ،آلودگی صوتی ،تخلفات
حادثه ساز ،حرکات نمایشی با وسایل
نقلیه در معابر عمومی و مواردی از این
قبیل در نظم و امنیت عمومی اخالل

گروه خبر :مدیرعامل سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
سیرجان همزمان با فرارسیدن ایام
پایانی سال و چهارشنبه سوری ،به
رعایت موارد ایمنی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
سیرجان ،آتشپاد سوم رضا یوسفی افزود:
هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و
سهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه

ایجاد نمایند با هماهنگی مرجع قضایی
با آنان برخورد خواهد شد.
 28۰مورد تذکر تخلفات صنفی

فرمانده انتظامی با اشاره به اینکه
نظارت بر اماکن عمومی و صنفی از
ابتدای سال در شهرستان  28درصد
رشد دارد ،افزود  28۰مورد تذکر در
خصوص تخلفات صنفی به متخلفان
داده شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
با بیان اینکه بیشترین تصادفات برون
شهری است گفت :نسبت به زمان
مشابه سال گذشته فوتی تصادف برون
شهری  2۵درصد افزایش یافته است و
فوتی تصادفات درون شهری با کاهش
 ۷۰درصد مواجه هستیم  .سرهنگ
امیرسبتکی به قاچاق کاال اشاره کرد و
ادامه داد :از ابتدای امسال 2۵۰میلیارد
تومان کاالی قاچاق در شهرستان
کشف و ضبط شده است و از ابتدای
امسال  113پرونده در حوزه قاچاق کاال
در شهرستان ایجاد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
گفت :امسال  2۵میلیارد تومان
کاالی قاچاق از جمله لوازم خانگی

و محصوالت آرایشی خارجی توسط
نیروی انتظامی سیرجان کشف و
 113پرونده در این رابطه تشکیل شد.
وی در حوزه جرایم اقتصادی عنوان
کرد 1۵ :پرونده در رابطه با اخالل در
نظام اقتصادی تشکیل شد که جرایم
اقتصادی این پروندهها به مبلغ 8۵
میلیارد تومان بوده است.
وی از کشف بیش از  ۶تن انواع
مواد مخدر خبر داد و افزود :دراین
رابطه  ۷82نفر معتاد خردهفروش و
قاچاقچی در سطح شهرستان دستگیر
شدند و برای ایجاد جامعهای سالم با
کمک مسؤوالن و برنامهریزی انجام
شده معتادان به مواد مخدر مراحل
ترک اعتیاد را میگذرانند و پس از
ترک اعتیاد و سالمسازی زمینه اشتغال
آنان ایجاد میشود .وی خاطرنشان کرد:
رسیدگی به جرایم خشن با توجه به
تأثیر بر احساس امنیت در دستور کار
ویژه پلیس شهرستان رسیدگی قرار
دارد.
شهروندان هشدارهای پلیس فتا
را جدی بگیرند

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با

مراقب شادیهای خطر آفرین باشید
سوری میتواند زیانهای جانی و مالی
سنگین و غیر قابل جبرانی را در پی
داشته باشد که خانوادهها در پیشگیری از
حوادث نقش مهمی را ایفا میکنند.
او گفت :ممکن است موضوع ایمنی و
پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه
سوری برای گروه سنی نوجوانان زیاد
جالب نباشد ،چرا که آنها مجبورند

مقداری محدودیت در ترقه بازی ،فشفشه
بازی و آتشبازی خود متحمل شوند ولی
میتوان با نشان دادن این موضوع که این
امر با زندگی آنها مرتبط است ،آموزش
در این زمینه را برای آنها جالبتر کرد و
باید کودکان و نوجوانان را تشویق کرد که
از حوادث درک خوبی داشته باشند؛ باید
به آنها آموزش داد که آنها در مقابل مواد

اشاره به کالهبرداری های اینترنتی
در شهرستان بیان داشت :متاسفانه در
این مدت پرونده های زیادی در زمینه
کالهبرداری با پیامک های با محتوای
برنده شدن در قرعه کشی صدا و سیما
و ...در شهر ما تشکیل می شود و این
اتفاق بیش تر در روزهای آخر هفته و
تعطیالت رخ می دهد و تنها درخواستی
از شهروندان داریم این است که به
هشداری های پلیس فتا که از طریق
خبرگزاری ها اعالم می کند ،توجه
داشته باشند.
سرهنگ امیر سبتکی در خصوص
تعطیالت نوروز و آمادگی نیروی
انتظامی اضافه کرد :پلیس در عید
نوروز با یک سری تدابیر خاص در
راستای ارایه خدمات مضاعف به مردم و
مسافران نوروزی تالش می کند .مصمم
هستیم با برنامه ریزی و ارائه خدمات
مضاعف و با همراهی سایر نهاد های
دولتی ،محیطی توام با امنیت و آرامش
را برای مهمانان نوروزی فراهم کنیم.
او با اشاره به راه اندازی  ۴ایستگاه
نوروزی پلیس در مناطق تفریحی این
شهرستان از مسئوالن دستگاههای
خدمات رسان خواست مشخصات
اماکن رفاهی را جهت اطالع رسانی به
مهمانان نوروزی در اختیار پلیس 11۰
قرار دهند .فرمانده انتظامی شهرستان
سیرجان با تاکید بر حضور پر رنگ
پلیس در ایام تعطیالت نوروز گفت:
پیشگیری از وقوع جرایم و بویژه سرقت
از منازل و اماکن اولویت کار گشت های
پلیس و اسقرار ایستگاه های نوروزی
است.
محترقه و منفجره و آتشبازی آسیبپذیر
هستند و آموزش آسیبپذیری در
مقابل خطرات مذکور ،از اهمیت خاصی
برخوردار است .مدیرعامل سازمان
آتشنشانی سیرجان بیان کرد :والدین در
تهیه وسایل آتشبازی بیخطر فرزندانشان
را همراهی کنند؛ چرا که کودکان به هیچ
عنوان شخصاَ نباید از مواد آتش بازی و
محترقه استفاده کنند.

آگهی فقدان سند مالکیت:خانم/آقایمجتبییوسفیباارائهدوبرگاستشهادیهازدفتراسناد
رسمیشماره 1۵۵سیرجانمدعیاستکهسندمالکیتششدانگپالک ۴۵۵1فرعیاز 231۰اصلی
واقعدربخش 3۵کرمانبنامخانم/آقایمجتبییوسفیثبتوسندمالکیتثبتوسندمالکیتصادرو
تسلیمگردیدهاستکهبعلتجابجاییمفقودگردیدهلذابدستورتبصرهیکاصالحیماده 12۰آییننامه
قانونثبتمراتبجهتاطالعمردمآگهیمیشودتاهرکسمدعیانجاممعاملهیاوجودسندمالکیتنزد
خود می باشد ظرف مدت 1۰روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در
غیراینصورتپسازسپریشدنمدتقانونیوعدمواخواهیسندمالیکتالمثنیبناممالکصادرخواهد
شد .تاریخ انتشار -1۴۰۰/12/21:محمدآرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

خبر
پلیس با شادی قانونمند شهروندان مخالفتی ندارد
گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از آمادگی
پلیس در طرح چهارشنبه آخر سال و نوروز  ۱۴۰۱خبر داد و
گفت :پلیس با شادی قانونمند شهروندان هیچ مخالفتی ندارد

سرهنگ مرتضی امیر سبتکی فرمانده انتظامی سیرجان گفت:
کلیه کارکنان انتظامی شهرستان در کنار نهاد های امدادی در طرح
چهارشنبه آخر سال با تمام توان در تالش هستند که شبی امن و
بدون حادثه برای شهروندان فراهم گردد و لیکن اگر کسانی بخواهند
با ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان ایجاد مزاحمت و موجبات
سلب آسایش آنان را فراهم نمایند به شدت برخورد و با هماهنگی
دستگاه قضایی این افراد تا پایان تعطیالت نوروزی در زندان خواهند
بود .
سرهنگ سبتکی از والدین خواست :قبل از چهار شنبه آخر سال
فرزندان خود را از خطرات آتش و مواد منفجره آگاه کنند و در کنار
جوانان و نوجوانان خود با استفاده از شادی های بی خطر ،محیطی
شاد را فراهم کنند.

بازگشت دوباره به زندگی آقای 36ساله
گروه خبر :طی مراجعه حضوری چند نفر به اورژانس خیرآباد
مبنی کاهش سطح هوشیاری آقای ۳۶ساله که بالفاصله توسط
کارشناسان حاضر در شیفت سطح هوشیاری وعالئم حیاتی
بیمار چک شد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان،
بیمار فاقد هرگونه پاسخ دهی و تنفس و نبض و مردمک هابدون
پاسخ بوده وسریعا ( CPRاحیای قلبی ریوی پیشرفته)شروع
شد .مانیتورینگ بیمار انجام گردید و باتوجه به ریتم غیرقابل
شوک  CPRبا فشردن قفسه سینه شروع و رگ گیری و تزریق
اپی نفرین و نالوکسان،همراه با مدیریت راه هوایی (اینتوبیشن)
و تنفس با امبوبگ و اکسیژن انجام شده و همچنان CPR
حین انتقال فوری به بیمارستان ادامه داشته که نبض و تنفس
خودبخودی بیمار در مسیر بیمارستان برمیگردد.
در طول مسیر انتقال به بیمارستان ،که حدود ۵۰کیلومتر
فاصله بوده حمایت تنفسی و پایش مداوم توسط تکنسین ها ادامه
داشته و کلیه اقدامات حمایتی صورت گرفت که با تالش تکنسین
ها و کمک خداوند عالیم حیاتی برگشت و بیمار با نبض و تنفس
و فشار خون نرمال تحویل بیمارستان شد.

کشف بیش از  31هزارقلم مواد محترقه از اتوبوس
گروه حوادث :رئیس پلیس امنیت اقتصادی شهرستان
سیرجان از کشف ۳۱هزارو  2۰۰قلم انواع مواد محترقه از یک
دستگاه اتوبوس عبوری از این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا نکویی با اعالم این خبر بیان داشت :ماموران
پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل خودروهای عبوری محور
سیرجان  -بندرعباس یک دستگاه اتوبوس را متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی از این اتوبوس 31هزارو  2۰۰قلم انواع
مواد محترقه قاچاق در قالب  ۶2۴بسته کشف شد  .رئیس پلیس
امنیت اقتصادی سیرجان خاطر نشان کرد :با توجه به در پیش
بودن چهارشنبه آخر سال الزم است خانواده ها نظارت بیشتری
نسبت به فرزندان خود داشته باشند تا دچار آسیب ها و خطرات
ناشی از مواد محترقه نشوند.

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

09162756265
به مناسبت  17اسفند ،روز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی؛

آمار سرانه مطالعه نگران کننده است

گروه فرهنگ :هویت ملی ،مقوله بسیار مهم و کلیدی در
فرهنگ و سرنوشت کشور است .تقویت هویت ملی و اسالمی
یکی از وظایف افراد و رسانه هاست .کتاب و کتاب خوانی یکی از
موارد موثر در تقویت هویت ملی کشور ما است .در صورت تضعیف
هویت ملی ،اقتدار کشور تضعیف می شود و جامعه به انزوا می رود.
لذا سرانه مطالعه در شهرمان باید افزایش یابد .متاسفانه اکنون
آمار سرانه مطالعه در شهرستان نگران کننده است .در سالهای
اخیر تالش گستردهای برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
در شهرمان صورت گرفته و برای این منظور عالوه بر برگزاری
نمایشگاه کتاب با تخفیف ویژه توسط برخی مراکز از جمله موسسه
معراج اندیشه ،یکی از نیازهای اساسی که کتابخانه و کتاب بوده
نیز توسعه یافته است .بحث کتاب یک عنصر تأثیرگذار در ارتقای
سطح علم و آگاهی و توسعه جامعه بشری است.

رسانه جامعه مدنی اسالمی

هفته نامه خبری ،تحلیلی ،فرهنگی ،اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فرهـاد فتحی زاده

دفتر :خ ابن سینا ،جنب بیمارستان قدیم امام رضا (ع
تلفن۴2201609 - ۴2207250 :

گستره توزیع :استان کرمان

مدیر مسئول09133۴70728 :

روابط عمومی09162756265 :
فکس۴2233672:

صندوق پستی 781851۴6 :

تبلیغات 09139۴50096 :
چاپ :مهدوی

عضو شرکت تعاونی مطبوعات

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است
شنبه  21اسفند  ،1400شماره  ، 317سال هشتم

nasim_omid_sirjan

nasimnet93@ gmail.com

مطالعه برای کاهش استرس

ممکن است که شما در کار روابط شخصی یا مسائل بیشمار
دیگری که در زندگی روزمره با آنها روبرو هستید استرس زیادی
را متحمل شوید .وقتی خود را در یک داستان عالی غرق میکنید
استرس و نگرانیهای شما تخلیه شده و ذهن شما آرام میشود.
حداقل برای مدت کوتاهی در عالم دیگری سیر میکنید .خواندن
یک رمان خوب باعث میشود جمله به جمله کتاب را در ذهن
خود تصور کنید .درگیر احتماالت و پیشبینی در مورد پاراگراف
و صفحههای بعدی شوید و از احساسات مختلفی مثل عشق،
هیجان ،ترس و کنجکاوی لذت ببرید.
به عقیده خیلی از کارشناسان ریشه های مطالعه نکردن را
باید در فرهنگ ،اجتماع در سطح خرد وکالن جستجوکرد .چون
عامل تعیین کننده گرانی کتاب و کاغذ نیست و برای تقویت این
موضوع باید به سمت پیش رفت که افراد به کتاب خواندن احتیاج
پیدا کنند ،یعنی اینکه به فرد این احساس دست دهد که اگر
مطالعه نکند از قافله فرهنگ ،تمدن ،آگاهی و دانش عقب می
افتد .کتابخوانی با مطالعه برای کنکور ،علم آموزی و  ...تفاوت دارد
و و برای تقویت این فرهنگ باید خواندن کتاب برای افراد لذت
بخش باشد و باید مسئوالن و خانواده بدانند که کتابخوانی یعنی
با لذت خواندن که نیاز است کتاب در دسترس فرزندان بگذارند و
مسئوالن نیز در این زمینه دغدغه مند شوند.

@nasim_omid_sirjan

فرهنگ
عدم آسفالت

حفاری فاضالب شهری

خیابان شهید محمودی
( بلوار شیخ فضل ا)...
پس از گذشت  6ماه

درگیر کردن ذهن با کتاب و بازی های فکری

فرقی نمیکند طرفدار کتابهای علمی باشید یا رمانهای
عاشقانه .مطالعه هر نوع کتابی ذهن شما را به چالش میکشد.
اگر به سالمت ذهن خود اهمیت میدهید ،مطالعه را جدی بگیرید.
مطالعات نشان داده است که محرکهای ذهنی میتوانند مانع
پیشرفت یا حتی جلوگیری از آلزایمر شوند و زوال عقل را کاهش
دهند زیرا فعال نگهداشتن ذهن باعث حفظ قدرت و تواناییهای
مغز میشود .درست مثل هر عضله دیگری در بدن ،مغز برای
تقویت و سالمت نیاز به ورزش دارد .همچنین مشخص شده است
که انجام معما و بازیهای فکری در تحریک ذهن موثر است.

www.nasim-omid.ir

عکس :نسیم امید

مانور مقابله با عرضه آفت کش های غیرمجاز

نسیم امید :مانور سراسري مقابله با عرضه آفت کش
های غیرمجاز کشاورزي طی چند روز در هفته گذشته
در شهرستان سیرجان برگزار شد .محمودآبادی،رئیس
جهاد کشاورزی سیرجان با اعالم این مطلب بیان داشت:
این مانور با هدف کنترل سطح عرضه ،شناسایی و توقیف
آفت کش هاي غیر مجاز ،قاچاق ،تقلبی و نظارت بر وضعیت انبار سموم از
نظر انطباق آن با اصول ایمنی و بهداشت و برخورد قانونی به دلیل اهمیت
سموم شیمیایی در حفظ امنیت غذایی برگزار شد.

صلح و سازش بیش از  ۴هزار پرونده

اسباب کشی در ایام نوروز فقط با مجوز پلیس

نسیم امید :سرهنگ رضا افشار جهانشاهی ،معاون
اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی شهرستان
سیرجان از ممنوعیت جابجایی اثاثیه منزل در ایام
نوروز خبر داد و گفت :جا به جایی اثاثیه منزل در
ایام تعطیالت نوروز بدون دریافت مجوز از پلیس محل
ممنوع است و افراد برای اسباب کشی در محدوده زمانی  27اسفندماه سال
جاري تا پایان نوروز  ،باید از کالنتری محل مجوز الزم را دریافت کنند .او
افزود :اسباب کشي پس از تکمیل فرم هاي مربوطه و تعیین مبداء  ،مقصد
و تایید نهایي رئیس کالنتري محل امکان پذیر است.

ویژه

میزان :یداهلل سپهری ،رئیس دادگستری شهرستان
سیرجان با شاره به صلح و سازش بیش از  4هزار پرونده
از ابتدای سال بیان داشت :با کمک اعضای شورای حل
اختالف ویژه زندان این شهرستان 30 ،زندانی آزاد و به
آغوش گرم خانوادههای خویش بازگشتند .او افزود :با
قدردانی از تالش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختالف ویژه زندان که بی
بدیل در امر صلح و سازش فعالیت میکنند ،اظهار کرد :طی  11ماه اخیر در
شورای حل اختالف شهرستان سیرجان  17هزار و  367فقره پرونده وارده و
 17هزارو  522فقره پرونده مختومه شده است.

صرفه جویی ارزی بومی سازی

دنیای معدن :علی عباسلو ،مدیرعامل جهان فوالد
سیرجان اعالم کرد :بومی سازی قطعات و تجهیزات از آغاز
فعالیت این مجموعه صنعتی در دستور کار قرار گرفت و
فقط برای تجهیزات کالن حدود  12میلیون یورو صرفه
جویی ارزی را به دنبال داشت .او تصریح کرد :عالوه براین،
جهان فوالد سیرجان از سال  13۹2قطعات زیادی بومی سازی کرده و این برنامه به
شکل جدی دنبال می شود .عباسلو این را هم گفت :برنامه نویسی سیستم کارخانه
جهان فوالد سیرجان تو سط ایرانیها نوشته شد و توانستیم ذوب ،فوالد سازی و
پروژه احیا را اجرا بکنیم و بنابر تصمیم مدیران این واحد به جای وارادت قطعات،
داخلی سازی را پیاده کردیم.

خدمت شهید صادقی در مسئولیت های مختلف

گروه فرهنگ :پیکر شهید حاج تهمتن
صادقی رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس
هفته گذشته با حضور گسترده مردم و
مسئوالن در سیرجان تشییع و خاکسپاری
شد.
صادقی متولد  1338از فرماندهان سپاه
در دوران دفاع و فرمانده گردان  420بود.
او در لشکر  41ثاراهلل و از همرزمان سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی در سال 1362
جذب سپاه پاسداران شد و در عملیات
کربالی  5در سال  1365در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر ترکش خمپاره
جانباز شد و پس از  36سال تحمل درد و رنج ناشی از جانبازی دارفانی را وداع
گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.
صادقی پس از جانبازی نیز به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از جمله
نمایندگی ولی فقیه در تیپ صاحب الزمان سیرجان مسئول انجمن حمایت
از زندانیان این شهرستان و عضویت شورای اسالمی شهر سیرجان را عهده
دار بود.
او دوران ابتدایی را در مدرسه روستای جلدشتریه تنگدوییه از توابع حاجی
آباد ،دوران راهنمایی را در مدرسه امیرآباد گوغر و دوران دبیرستان را در
شهرستان سیرجان گذراند .سال  1362به عضویت سپاه درآمد و همزمان
در رشته دندانپزشکی دانشگاه قبول شد .وی با عضویت در سپاه پاسداران
به جبهه اعزام شد .این جانباز قهرمان در عملیات های کربالی ،5والفجر  4و
کربالی  4حضور داشت.
برادر شهید از سوابق او می گوید :مسئول پرسنلی ناحیه کرمان و مسئول
اعزام تیم و ادوات به جبهه بود همزمان که می خواست به جبهه برود چندین
نیرو از خدمات ماشین و  ...رو به سمت اهواز حرکت میدهد .وقتی که به اهواز
میرسد حاج قاسم به حاج تهمتن میگوید که این همه نیرو رو که آوردی چه
کسی میاد ساماندهی کند .حاج تهمتن به حاج قاسم میگوید که اصال نگران
نباشید خودم تنهایی انجامش میدهم در هفت هشت ساعت کل نیروها رو
تقسیم کرد و تحویل حاج قاسم داد .حاج قاسم بیشترین تشکر رو ازش انجام
داد و گفت اگر نبودی کسی نمی توانست توی یک ماه این همه نیرو رو
ساماندهی کند.
مهدی اسالمی ،همرزم شهید می گوید :سال  1365در عملیات کربالی
 5توپ خمپاره به بدنش خورد .پس از ترکش شکمش پاره شده بود و روده
هایش بیرون ریخته بود همه همرزمان آن فکر می کردند تمام کرده و یک
عدد پتو آوردند بدن اش را برای بردن به معراج شهدا داخل پتو گذاشتند .اما
آثار حیات در وجودش پیدا شد ایشان را به بیمارستان انتقال دادند گویا عمر
دوباره پیدا کرد آن روز تا االن  35سال گذشت اما با وجود ناقص بودن که
همواره درد می کشید در مسئولیت های متعدد و مختلف خدمت کرد و به
یاران شهیدش پیوست .روحش شاد و یادش گرامی.

