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می دهد  نشان  مطالعات  گفت:  بهداشت سیرجان  مرکز  فنی  معاون 
به  بیماران کرونا در محیط های بسته و مسقف  که حدود ۹۰ درصد 
بخش  مناسب  تهویه  ایجاد  با  که  شوند  می  آلوده  ویروس  به  راحتی 

اعظمی از این انتقال، قابل رفع است. 
و  بسته  های  محیط  در  انتقال  تشریح  در  مریدی  علیرضا  مهندس 
فاقد تهویه، افزود: ویروس ها همراه با قطرات ریز تنفسی به نام ایروسل 
و  شود  می  منتشر  هوا  در  ویروس  به  مبتال  افراد  بازدم  با  دارپلت  و 
در  دارد.  افزایش  انتشار  این  کردن  صحبت  و  عطسه  سرفه،  هنگام 
فضای بسته تراکم ویروس باال رفته و احتمال ابتالی افراد از فرد مبتال 

به کرونا نیز به شدت باال می رود.
االمکان  حتی  که  است  این  موثر  و  آسان  حل  راه  داد:  ادامه  وی   
پنجره ها و درب ها باز باشند تا گردش هوا یا اصطالحا تهویه با جا به 
جایی هوای داخل و بیرون صورت گیرد. این مهم در اماکن عمومی، 
ادارات، بانک و مکان های پر رفت و آمد بسیار توصیه می شود. نکته 
مهم این است که جهت گردش موثر هوا در محیط های بسته بایستی 
 به گونه ای باشد که ورودی و خروجی هوا تقریبا مقابل هم قرار گیرد.

به  نیز  هواکش  از  استفاده  کرد:  اظهار  بهداشت  ارشد  کارشناس  این 
عنوان یکی از راه های تهویه هوا می تواند مد نظر باشد. حتی در هوای 
سرد هم توصیه می شود هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه یکبار به مدت ۳ دقیقه 

درب و پنجره ها باز شود.
مریدی که مسئول اجرایی طرح محله محور و خانواده محور مدیریت 
از اهداف اصلی طرح  اپیدمی کرونا در سیرجان نیز می باشد، گفت: 
بسیج  چهارم  گام  در  کرونا  با  مدیریت  محور  خانواده  و  محله محور 
عالیم  دارای  یا  بیمار  افراد  زودهنگام  شناسایی  کرونا،  با  مقابله 
باشد. می  خانگی  روزه   ۱۴ قرنطینه  به  آنان  الزام  و  کرونایی   مثبت 
وی تاکید کرد: بنابراین مشارکت مردمی نقشی مهم و تاثیر گذار در 

اجرای موفق این طرح دارد. 
نکته ای که نباید شهروندان از آن غافل شوند این است که کسانی 
اگر  افراد خانواده حتی  و سایر  مثبت می شود  آنها  کرونای  که تست 
عالئم ندارند باید در خانه بمانند و قرنطینه ۱۴ روزه را رعایت نمایند. 
حتی خویشاوندان و اطرافیان نزدیک و در تماس با بیمار باید کنترل 

شوند.
معاون فنی مرکز بهداشت سیرجان در پایان ضمن تشکر و قدردانی 
از کلیه شهروندان محترم توصیه کرد همچنان پروتکل های بهداشتی 
های  دورهمی  از  دوری  تجمعات،  از  دوری  ماسک،  زدن  ویژه  به 
خانوادگی، رعایت فاصله فیزیکی و شستن دست ها را رعایت نمایند. 

زیرا که هرگونه عادی انگاری شرایط را وخیم می کند.

شنبه 9 اسفند 1399، شماره 267 ، سال هفتم

گروه خبر: سالمت مردان موضوعی 
ارتقای  و  استحکام  موجب  که  است 
خواهد  پی  در  را  کار  نیروی  سالمت 
در  زنان  به  نسبت  مردان  داشت 
و  محیطی  خطر  فاکتورهای  معرض 
عادات  و  هستند  بیشتری  شغلی 
 ، الکل   ، سیگار  مصرف  مانند  غلطی 
اعتیاد و استرس شغلی در آنها بیشتر 
به  کمتر  مردان  دیگر  سوی  از  است 
مراجعه  و  کنند  می  مراجعه  پزشک 
مختلف  دالیل  به  را  درمانی  مراکز  به 
خطرناک  و  پیشرفته   مراحل  بروز  تا 
بیماری به تاخیر می اندازد. در همین 
سالمت  سرپرست  آژ،  رقیه  با  رابطه 
دانشکده،  بهداشتی  معاونت  خانواده 
ملی  هفته  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
انجام  گویی  باگفت  مردان   سالمت 

داده ایم.
معاونت  خانواده  سالمت  سرپرست 
در  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی 
اسفندماه  اول  هفته  گفت:  رابطه  این 
و  رسانی  آگاهی  منظور  به  ساله  همه 
حساس سازی جامعه به بحث سالمت 
سالمت  ملی  هفته  عنوان  به  مردان 
امسال  و  است  شده  نامگذاری  مردان 
اپیدمی  دوران  در  اینکه  به  توجه  با 
شواهد  و  بریم  می  سر  به   ۱۹ کووید 
ملی و بین المللی این بیماری حکایت 
سالمت  بیماری  این  که  دارد  آن  از 
مردان را در گروه های مختلف سنی 

و  است  داده  قرار  تهدید  مورد  بیشتر 
میزان ابتال و مرگ و میزبانی مردان از 
این بیماری گواه بر این موضوع است. 
همین  بر  افزود:  ادامه  در  آژ  رقیه 
تاکید  با  هفته  شمار  روز  اساس 
رویکرد  با  زندگی  سبک  اصالح  بر 
به سالمت  ویژه  توجه  محور،  سالمت 
ناتوان  های  بیماری  مردان،  روان 
در  کرونا  خطر  عوامل  و  کننده 
محیط کار و همچنین نقش و چالش 
سیاست  بحث  در  مردان  ناباروری 
های جمعیتی محور توجه قرار گرفته 
همکاری  با  رود  می  انتظار  و  است 
این  در  کننده  کمک  های  دستگاه 
در  موثری  و  اثربخش  اقدامات  هفته 
جامعه  عمومی  آگاهی  ارتقاء  راستای 
سالمت  به  توجه  بحث  خصوص  در 
مردان به عنوان نیمی از افراد جامعه 
مولد  نیروی  آن  که حدود ۵۰ درصد 
صورت  شوند،  می  محسوب  شاغل  و 

پذیرد.
او در ادامه با اشاره به بیماری های 
سرطان  داشت:  بیان  مردان  شایع 
مردان  در  بیشتری  شیوع  کشور  در 
اولویت؛  ترتیب  به  ها  سرطان  دارد. 
دستگاه  سرطان  پروستات،  سرطان 
تناسلی خارجی، سرطان روده بزرگ، 
و  فشارخون  بیماری  پوست،  سرطان 
سکته های قلبی و مغزی و... هستند 
قابل  غربالگری  تستهای  طریق  از  که 

هستند  موقع  به  مراجعه  و  شناسایی 
عادات  استرس،   ، دیابت  همچنین  و 
نمک،   ( مصرف  مثل  غلط  غذایی 
فود(،  فست  و  آماده  غذاهای  چربی، 
چاقی  بدنی،  فعالیت  و  تحرک  عدم 
دخانیات،  سیگار،  مصرف  شکمی، 

قلیان ، الکل و... هستند.
معاونت  خانواده  سالمت  سرپرست 
ادامه  در  پزشکی  دانشکده  بهداشتی 
شهرستان  مردان  جامعه  کرد:  تاکید 
الکترونیک  پرونده  تشکیل  بایستی 
سالمت و چکاپ ساالنه، اصالح سبک 
ورزش حداقل  و  سالم  تغذیه  زندگی، 
متوسط،  شدت  با  روزانه  ساعت  نیم 
مصرف 8تا۱۰  لیوان آب، عدم مصرف 
توجه  و   قلیان  و  دخانیات  و  سیگار 
به بحث سالمت روان را جدی بگیرند.

به  مردان  کم  توجه  به  اشاره  با  آژ 
بودن  کوتاه  جمله  از  خود  سالمت 

و  منزل  در  حضور  زمان  مدت 
سالمتی  خطرساز  فاکتورها  مهم ترین 
شیوع  باالی  آمار  گفت:  است، 
بیماری  به  مردان  ابتالی  روزافزون 
با  مرتبط  مزمن  و  غیرواگیر  های 
فشارخون،  دیابت،  )سرطانها،  تغذیه 
ابتال  سن  کاهش  قلبی(،  بیماریهای 
به این امر بیماری ها، برنامه ریزی و 
توجه ویژه برای اصالح الگوها مصرف 

در جامعه را می طلبد.
افزود:  بیماری کرونا  به  اشاره  با  او   
مردان  که  بهداشتی   خدمات  اکثر 
تک  اند،  کرده  دریافت  شهرستان  در 
خدمتی هستند و بیشتر این خدمات 
ارائه  تلفنی  و  غیرحضوری  بصورت 
مراکز  به  مردان  فعال  مراجعه  و  شده 
تر  پایین  بسیار  درمانی  بهداشتی 

است.

حفاری  کمیته  جلسه  خبر:   گروه 
با حضور  فرمانداری  در  گذشته  هفته 
به  تا  شد  برگزار  مختلف  های  ارگان 
بررسی مشکالت حفاری ها در سطح 
شهر رسیدگی شود و شهر برای آغاز 
همین  در  شود.  آماده  جدید  سال 
نیاز  که  هایی  مسیر  از  یکی  راستا 
حفاری  شود،  رسیدگی  آن  به  است 
است  طلوع  چهارراه  شهری  فاضالب 

 4 به  نزدیک  آن   شروع  زمان  از  که 
به کندی  پروژه  این  اما  ماه می گذرد 
منطقه  اهالی  برای  که  روند  می  پیش 

مشکالتی را ایجاد کرده است.
باره  این  در  شهروندان  از  یکی 
مسیر  این  زمانی  از  کرد:  بیان 
اهالی  ما  برای  است  شده  مسدود 
عصرها  و  است  شده  ایجاد  مشکل 
می  تعطیل  گهر  گل  کارکنان  که 
ها  داخل کوچه  از  ها  اتوبوس  شوند 

نیاز  و  است  خطرساز  که  روند  می 
است که شورا و شهرداری به عنوان 
کنند  پیگیری  شهروندان  نمایندگان 

تا این مسیر باز شود.
رئیس  اسفندیارپور،  مصطفی   
در  شهر  شورای  نظارت  کمیسیون 
این  از  انتقاد  با  شهر  شورای  جلسه 
شهری  فاظالب  کرد:  بیان  موضوع 
چهارراه  که  است  ماه   ۴ به  نزدیک 
و  است  داده  انجام  حفاری  طلوع 

او  است.  کرده  مسدود  را  مسیر  این 
تمام  برای  اقدامی  هیچ  داد:  ادامه 
دهد  نمی  انجام  آن  ترمیم  و  کردن 
کرده  مشکل  دچار  را  شهروندان  و 
ادامه  شهر  شورای  عضو  این  است. 
داد: تیم های نظارت شهرداری باید 
تر  سریع  چه  هر  تا  کنند  پیگیری 
این مسیر باز شود چون برای اهالی 
وجود  به  را  مشکالتی  منطقه  این 

آورده است.

سرپرست واحد سالمت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده پزشکی؛ به مناسبت هفته سالمت مردان گفت؛

مردان کمتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند

 معاون فنی مرکز بهداشت سیرجان:
قابل توجه دانش آموزان شهرستان سیرجان ؛ کاهش آلودگی به کرونا در فضاهای بسته با تهویه مناسب

فراخوان ایده های خالق  

دانش آموزان در مصرف برق

گروه خبر: دبیرخانه جشنواره سینرژی برای نخستین بار در 
استان  جنوب  برق  نیروی  توزیع  شرکت  توسط   کشور  سطح 

کرمان آغاز به کارکرد.
روابط عمومی مدیریت برق شهرستان سیرجان، دانش آموزان 
محوریت  با  را  های خود  ایده  توانند  می  شهرستان سیرجان  
استارت آپ و کارآفرینی،  مدیریت مصرف برق در رشته های 
محتوای  تولید  و  کتاب  تالیف  و  ترجمه  اختراعات،  و  ابداعات 
آدرس  به   ۱۴۰۰ سال  ماه  اردیبهشت   ،۱۵ تاریخ  تا  دیجیتال 
به  جشنواره  این  کنند.  ارسال    synergyf.ir الکترونیکی 
و  برق  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  فرهنگ  و  آموزش  منظور 
تغییر  همچنین  و  ملی  در سطح  علمی  های  ثروت  از  صیانت 
الگوی  اصالح  و  سازی  بهینه  زمینه  در  آموزان  دانش  نگرش 
مصرف که نهایتا باعث تغییر در رفتار مصرف برق خواهد شد، 

برگزار می شود.
 استفاده از ایده های خالق و ابتکاری دانش آموزان در زمینه 
مدیریت مصرف  تر  مهم  همه  از  و  برق  توزیع  و  انتقال  تولید، 
برق و بهینه سازی انرژی الکتریکی، هدایت استعدادها، کشف 
ایجاد  صنعتی،  و  علمی  مراکز  نیاز  رفع  جهت  در  ها  خالقیت 
و  روحیه  تبیین  و  آموزان  دانش  نفس  به  اعتماد  و  خودباوری 
فرهنگ پژوهش در میان دانش آموزان از جمله اهداف برگزاری 

این جشنواره می باشد.
از  استفاده  با  توانند  می  سیرجان  شهرستان  آموزان  دانش 
و  است  شده  بارگذاری  سایت  روی  بر  که  آموزشی  های  فیلم 
یا شماره تلفن دبیرخانه به شماره ۳۲۱۳۴۶۲۲ راهنمایی های 

الزم را دریافت نمایند.
بر این اساس، در بازه زمانی تیر تا مردادماه ۱۴۰۰ یک رویداد 
کسب وکار،  پردازی،  ایده  خالقیت،  کارگاه های  قالب  در  ملی 
کارآفرینی و صنایع خالق و مدیریت پروژه ویژه رتبه های برتر 
جشنواره، برگزار خواهد شد و از ۱۰ دانش آموز ایده پرداز تقدیر 
به عمل خواهد آمد و همچنین صاحبان ایده های برتر می توانند 

به عنوان پشتیبان در دوره بعد جشنواره ایفای نقش نمایند.
همت  به  آذرماه   ۲۰ از  ایدنو  جشنواره  است؛  شایان ذکر 
کشور  سراسر  در  آموزان  دانش  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 
آغازشده است و دانش آموزان تا سوم اسفند فرصت دارند تا در 

این جشنواره شرکت کنند.

گندله سازی  کارخانه  گذشته  هفته  گروه شهر:   
کنفرانسی  ویدئو  صورت  به  زمین  گهر  شرکت 
اتفاق  این  که  شد  افتتاح  رئیس جمهور  توسط 
که  است  کشور  تولید  و  اشتغال  بحث  در  مثبتی 
جزئیات  برای  می کند.  جلوگیری  فروشی  خام  از 
زاده،  امین  با مهندس حسن  این طرح  از  بیش تر 
انجام  گویی  گفت  گندله سازی  پروژه  مدیر 

داده ایم.

جایگاه  خصوص  در  مهندس  جناب   
بدهید که  گندله سازی در چرخه فوالد توضیحی 

به چه صورت است؟
گندله سازی  کشور  فوالد  تکمیل  حلقه های  از  یکی 
تبدیل  و  استخراج  معدن  از  آهن  سنگ  ابتدا  است. 
به  تبدیل  روند  این  ادامه  در  که  کنسانتره می شود  به 
گندله و پس از آن آهن اسفنجی و بعد از آن به فوالد 
فوالدسازی  مراحل  این  مجموع  به  که  می شود  تبدیل 
توسط  گندله  تن  میلیون   ۵ ساالنه  تولید  با  و  گویند 
به صورت  شرکت گهرزمین قطعاً ظرفیت فوالد کشور 

پیدا خواهد کرد. افزایش  چشمگیری 
در  آن  نقش  گندله،  تولید  از  هدف   
چگونه  فوالد  تولید  هزینه های  و  اشتغال زایی 

است؟
کنسانتره  آهن  عیار  افزایش  گندله،  تولید  از  هدف 
 ۶7 و حدود  احیاء مستقیم  برای  7۰ درصد  به حدود 
کنسانتره  تبدیل  که  است  بلند  کوره های  برای  درصد 
هزینه های  و  انرژی  کاهش  چون  مزایایی  گندله  به 

اثر  در  محیط زیست  آلودگی  کاهش  حمل ونقل، 
کاهش  فوالد،  چرخه  در  گندله  از  بیشتر  استفاده 
میزان سرباره تولیدی به ازای هر تن، افزایش کارایی 
اکسیدآهن  احیاء  مختلف  روش های  و  بلند  کوره های 
یا .... و ذوب آن در کوره های .... الکتریکی، نگهداری 
آزاد  فضای  در  سنگ آهن  گندله  آسان  انبارداری  و 
آهن،  کیفیت  و  خواص  تغییر  بدون  طوالنی  مدت  به 
بیشتر نسبت  افزوده  ارزش  فروشی،  از خام  جلوگیری 
همچنین   و  است  فوالد  چرخه  تکمیل  و  کنسانتره  به 

افزایش اشتغال زایی را به همراه دارد.
بیماری  شیوع  و  تحریم  مهندس،  آقای   
گندله سازی  پروژه  روند  در  اندازه  چه   تا  کرونا 

داشت؟ تأثیر  گهرزمین 
بود  آلمان  کشور  تکنولوژی  حاصل  پروژه  این 
حضور  با  می بایست  حتماً  اندازی  راه  زمان  در  و 
اندازی  راه  تجهیزات  اکثر  خارجی  سوپروایزرهای 
و  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  واقع  در  شود، 
سوپروایزرهای  برای  محدودیت هایی  تحریم ها 
توجه  با  کرد،  اعمال  را  ایران  به  آمدن  برای  خارجی 
توانستند  داخلی  توانمند  مهندسان  وضعیت،  این  به 
اندازی  راه  و  نصب  را  تجهیزات  تمامی  کم،  زمان  در 
تولیدی  واحد  اندازی  راه  و  بی تردید ساخت  که  کنند 
در  بزرگی  جهش  می توان  را  گهرزمین  گندله سازی 

توصیف کرد. تولید 
تولید  جهش  سال  نام گذاری  به  توجه  با   
گندله سازی  کارخانه  رهبری،  معظم  مقام  توسط 

چه تأثیری در تحقق این امر دارد؟

شدن  افزوده  و  گندله سازی  کارخانه  اندازی  راه  با 
کمک  فوالد  صنعت  به  کشور،  تولید  چرخه  به  آن 
فرمایشات  تحقق  در  امر  این  که  شد  خواهد  شایانی 
راه  واقع  دارد. در  به سزایی  نقش  مقام معظم رهبری 
افتخارات  بر  دیگری  زرین  برگ  کارخانه،  این  اندازی 
خاطر  به  دنیا  که  زمانی  در  بود.  خواهد  کشورمان 
بیکاری  نرخ  افزایش  و  تعدیل  با  کرونا  بیماری  شیوع 
رونق  موجب  می تواند  پروژه  این  افتتاح  است،  مواجه 

منطقه سیرجان شود. بیشتر  اقتصادی 
پروژه  این  اشتغال زایی  و  اعتبار  میزان   

چقدر است؟
میزان اعتبار این پروژه، ۱۲۰ میلیون یورو در بخش 
می باشد،  ریالی  بخش  در  تومان  میلیارد   ۶۵۰ ارزی، 
نفر   ۵۰۰ حدود  پروژه  این  اندازی  راه  با  همچنین 
صورت  به  نیرو  نفر   ۱۲۰۰ و  مستقیم  طور  به  نیرو 

شد. خواهند  غیرمستقیم جذب 
ظرفیت  در   کارخانه  این  بهره برداری  با   
خواهد  تأثیر  میزان  چه  کشور  فوالد  چرخه 

داشت؟
تن  میلیون   ۵/۳ میزان  پروژه  این  از  بهره برداری  با   

به فوالد کشور افزوده خواهد شد.
بومی سازی  با  ارتباط  در  زاده،  امین  آقای   
وجود  که  مشکالتی  به  توجه  با  و  پروژه   این 

داشت صحبت خاصی دارید؟
به  را  آن ها  که  ما  برای  شد  فرصت  یک  تحریم ها 
تجهیزات  درصد   7۰ از  بیش  و  کردیم  تبدیل  فرصت 
اینکه  آن  از  مهمتر  و  شد  بومی سازی  پروژه  این 

با  می بایست  حتماً  پروژه  این  خارجی  تجهیزات 
اندازی  راه  خارجی  وندورهای  و  نمایندگان  حضور 
آلمان  کشور  که  محدودیت های  به  توجه  با  و  شود 
برای آوردن نمایندگان و وندورها ایجاد کرده و بدون 
صنعت  در  بار  اولین  برای  خارجی  وندورها  و  حضور 
متخصص  مهندسان  توسط  شدیم  موفق  گندله سازی 
با موفقیت  و  اندازی کنیم  راه  را  این تجهیزان  داخلی 
توان  که  کردیم  ثابت  ما  و  رساندیم  بهره برداری  به 

است  باال  اینقدر  عزیزمان  کشور  متخصص  نیروهای 
که کاماًل راه اندازی گندله سازی را بومی سازی کردیم 
مدیرعامل  از  پایان  در  است.  ما  افتخارات  جزو  که 
همکاران  همچنین  شرکت  مدیره  هیئت  اعضای  و 
بسزایی  نقش  پروژه  این  اندازی  راه  در  که  پرتالشم 
و  عزت  باعث  که  دارم  ویژه  تشکر  و  تقدیر  داشتند 
این مجموعه و شهرستان سیرجان و کشورمان  اعتبار 

شدند.

گفتگو با مهندس حسن امین زاده، مدیر پروژه گندله سازی شرکت سنگ آهن گهرزمین:

بومی سازی 70 درصدی گندله گهرزمین

مشکالتی که حفاری های فاضالب شهری برای شهروندان در محالت مختلف ایجاد کرده است؛

بالتکلیفی اتمام حفاری 4 ماهه چهارراه طلوع
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قیمت یک روز زندگی
 یک عمر زندگی چند؟

محراب محمدنژاد: همه ما ) من و شما دوست عزیز( 
به  و  دارد  قیمت  دنیا  این  در  چیزی  هر  که  دانیم  می 
یک  کسی  اگر  و  باشد  ارزشمند  ما  برای  قیمتش  اندازه 
او تشکر  از  بسیار  و  بدهد  ما  به  ارزش  با  و  قیمتی  وسیله 

کرده و هیچ وقت لطف او را فراموش نخواهیم کرد
ضمن اینکه همیشه در یاد ما می ماند و در هر فرصتی 
از خودمون  اما هیچ وقت  او یاد کنیم.  از  سعی می کنیم 
روز  یک  بله  چنده؟  زندگی  روز  یک  قیمت  پرسیدیم 
زندگی و یا یک عمر زندگی چند می ارزه؟ ما که قیمت 
تا  کنیم  می  حساب  و  سنجیم  می  پول  با  رو  چیز  همه 
سالم چنده؟  یک دست  قیمت  بپرسیم  از خدا  حاال شده 
ارزه؟  م  بی عیب چقدر  پای سالم چنده؟ یک چشم  یک 

یک قلب چند؟
یک  قیمت  کلی  بطور  و  داره  قیمت  چقدر  مغز  و  قلب 
این؟  مثل  ها  سؤال  خیلی  و  چنده؟  فابریک  سالمتی 
یه  کافیه  خب  داره؟  خنده  خیلی  گرفت  خندت  چیه؟ 
تا  کنیم  می  امتحان  بزاری  هم  روی  را  چشمانت  لحظه 
توانی  نمی  داری  عمر  تا  گیری  نیک  بگو  تو  به  و  هینم 

تمام بینی 
و یا دو دستت را در جیبت کن و به تو بگویند یه چیز  
بگویند  تو  به  و  ببیند  را  یا  دهانت  و  بردار  را  مقابلت  در 
و  داری  دوست  چی  هر  ولی  شود  نمی  باز  دهانت  دیگر 

می توانی بخوری.
مثل  بزرگتر  مواردی  و  کوچک  مورد  چند  این  آیا   
خنده  لحظه،  یک  در  مغزت  و  قلبت  ایست  مثل  بزرگتر 
دارد و باید خندید؟ و باز هم خندت می گیرد؟ قطعاً نه؟

حال اگر یک روز فهمیدم قیمت یک لیتر باران چنده؟ 
چنده؟  خورشید  تابش  و  روشنایی  ساعت  یک  قیمت 

قیمت آرامش و آسایش و امنیت چنده؟
رایگان در هر لحظه  بابت مکالمه  باید  اینکه چقدر  یا  و 
باید  چقدر  یا  و  کنیم؟  پرداخت  پول  خدا  با  مکان  هر  و 
پر  طبیعت  طراوت  با  را  نفسمون  منت  بی  تا  بپردازیم 

کنیم؟ چند و چقدر
مخلوقات  اشرف  و  بپردازیم؟  سالمتیمان  بابت  باید 

بابد پرداخت کنیم بودنمون چقد 
آنها  از  یک  هر  ارزش  و  قیمت  اندازه  به  حاضریم  آیا 
به  را  آنها  و  گذاشته  ما  اختیار  در  را  آ+نها  که  کسی  از 
یاد  او  از  فرصتی  هر  در  حاضریم  آیا  کنم.  تشکر  داده  ما 
وقتی  آنهم  بله  قطعاً  است  درست  باشیم.  یادش  و  کنیم 
نعمت  این  تمام  و  دنیا  ها  این قشنگی  تمام  دانی که  می 
ما  به  خدا  و  شده  داده  قرار  ما  اختیار  در  گفتیم  که  ها 

داده است کامال مجانی مجانی
در  و  سپاس  بار  هزاران  هایت  نعمت  تمام  برای  خدایا 
اگر خدا را  بافته هایت مقایسه کن  با  را  یافته هایت  آخر 

یافته ای پس مهم نیست آنچه بافته ای.
                                                    فعال فرهنگی

سالمت  سطح  ارتقای  و  حفظ  سالمت:   گروه 
شناخت  شاغل،  افراد  روانی  روحی  و  جسمی 
عوامل  خطرات،  کاری،  فرآیندهای  کار،  محیط 
زیان آور محیط کار، معاینات دوره ای و غربالگری 
برای تشخیص زودرس و درمان به موقع آسیب ها 
کاری  حیطه  جزو  کار   از  ناشی  بیماری های  و 
فرزانه  دکتر  با  راستا  همین  در  است.  کار  طب 
کار  طب  تخصصی  رشته  فارغ التحصیل  عباسلو، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  شغلی  بیماری های  و 
تهران که در حال حاضر بزرگ ترین و مجهزترین 
در  را   کشور  جنوب  در  کار  طب  تخصصی  مرکز 
سیرجان تأسیس کرده گفت وگویی انجام داده ایم.

کار  رشته تخصصی طب  عباسلو،  دکتر  خانم   
رشته ای جدید  است و مردم کمتر در جریان این 

تخصص هستند در این باره توضیح بدهید؟
زمینه  پزشکی است که در  از  کار شاخه ای  بله، طب 
این  می کند.  فعالیت  شاغالن  شغلی  سالمت  خدمات 
اقدامات  که  می باشد  نوپا  تخصصی  رشته  یک  رشته 

شرایط  به  توجه  با  را  پیشگیری  برنامه های  و  بالینی 
به  طریق  این  از  و  می شود  انجام  شاغل  کار  محیط 

حفظ و ارتقای سالمت شاغالن می پردازد. 
و  رسالت  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با   

هدف اصلی طب کار چی هست؟ 
به  کشور  جمعیت  درصد  حدود35  ما   کشور  در   
نوعی مشغول فعالیت کاری هستند و تالش این منابع 
اقتصادی  پایه های  استحکام  سبب  می تواند  انسانی 
سطح  ارتقای  و  حفظ  رشته   این  هدف  شود.  کشور 
سالمت جسمی، روحی، روانی افراد شاغل در بهترین 
شرایط است و متخصصان طب کار و پزشکانی که در 
این زمینه فعالیت دارند با شناختی که از محیط کار، 
فرآیندهای کاری، خطرات، عوامل زیان آور محیط کار 
و نیز تأثیری که این عوامل بر سالمت می گذراند و با 
باعث تشخیص  غربالگری  و  معاینات دوره ای  بر  تکیه 
بیماری های  و  آسیب ها  موقع  به  درمان  و  زودرس 
شغلی  آسیب های  نتیجه  در  و  می شوند  کار  از  ناشی 

و بیماری ها کنترل می شوند.
صورت  چه  به  کار  طب  خدمات  گستردگی   

است و برای چه مشاغلی بیش تر اهمیت دارد؟
اعم  کاری  واحدهای  تمام  در  کار  نیروی  سالمت   
ازصنایع و معادن و رانندگان  و مشاغل اداری و مشاغل 

خانگی و کوچک را شامل می شود.
 متخصصان طب کار چه وظایفی را دارند؟ 

مدیریت خدمات طب کار، معاینات سالمتی شاغلین 
شغلی  تناسب  تعیین  استخدام،  بدو  کار  متقاضیان  و 
شاغلین  کار  به  بازگشت  شرایط  تعیین  شاغل،  افراد 
شاغل،  شغل  با  بیماری  ارتباط  تعیین  آن،  معاینات  و 
از  ناشی  کارافتادگی  از  درصد  و  غرامت  میزان  تعیین 
شغلی،  محدودیت  تعیین  شغلی،  بیماری های  و  کار 
چاپ  و  مطالعات  انجام  صنایع،  صاحبان  به  مشاوره 
غیر  و  شغلی  بیماری های  به  مبتال  افراد  درمان  مقاله، 
میزان  تعیین  کار،  محیط  در  اضطراری  موارد  و  شغلی 
شیوع و علل غیبت از کار و کنترل استرس های شغلی 

است.
اهمیت  خصوص   در  شما  نظر  دکتر  خانم   

پیشگیری از بیماری های شغلی چه هست؟ 
کسی  هر  عهده  بر  شغلی  بیماری های  از  پیشگیری 
زمین  تا  معادن  و  کارخانه  از  است  جایی  هر  در  و 
 ... کشاورزی، اداره، دفتر کار، شورا،کمیته ها، بانک ها و 
از  هزینه تر  کم  مؤثر  پیشگیری  که  نکته  این  به  وتوجه 

درمان و توانبخشی است وقت آن رسیده با یک تالش 
ملی شیوع و بروز بیماری های شغلی را کاهش دهیم تا 

بهداشت و حیات کارگران حفظ شود.

پیشگیری  برای  شاغالن  خود  و  کارفرمایان   
چه نکاتی را باید در نظر بگیرند؟ 

زیان آور  عوامل  کنترل  و  اندازه گیری  و  شناسایی 
اجرای  مهندسی،   فنی  روش های  از طریق  کار  محیط 
شغلی  سالمت  معاینات  جمله  از  مراقبتی  برنامه های 
کار  از  ناشی  بیماری های  و  عوارض  کاهش   ، دوره ای 
از طریق تغییر شغل و گردش کاری و... است. سازمان 
بهداشت جهانی سالمتی را این گونه تعریف کرده است 
: رفاه کامل جسمی، روحی، اجتماعی و نه فقط نبودن 
بیماری و نقص عضو و اگر عامل زیان آور در محیط کار 
باشد فرد به بیماری ناشی از کار یا همان بیماری شغلی 
اهمیت  بسیار  مقوله  این  به  توجه  پس  می شود  مبتال 
و  هستند  مزمن  کار  از  ناشی  بیماری های  غالب  دارد 
رنج و زیان های هنگفتی در دنیای کار به دنبال دارند. 
بیماری های شغلی  از  ناشی  با وجودی که میزان مرگ 
و بیماری شش برابر بیشتر از حوادث شغلی است ولی 

هنوز این بیماری ها ناشناخته و پنهان هستند.
انجام   چه کارهایی برای ایمنی در محیط کار 

شود؟
یکسال  در  کرونا  بیماری  پاندمی  مرگ ومیر  از  فارغ 
اخیر، مرگ ومیر ساالنه در اثر بیماری ها و حوادث ناشی 
از کار در جهان 34/2 میلیون نفر برآورد شده است که 
درصد باالیی از این تعداد مرگ به واسطه بیماری های 
ناشی از کار روی می دهد و از 6/300 مرگ برآورد شده 

به  آن ها  از  مورد   5500 می افتد.  اتفاق  روز  هر  در  که 
سبب انواع مختلف بیماری های وابسته به شغل هستند 
است  کرده  برآورد  کار  بین المللی  سازمان  همچنین  و 
که ساالنه 160 میلیون مورد بیماری غیر کشنده ناشی 
از کار اتفاق می افتد. طبق قوانین کشور یکی از وظایف 
حفظ  و  تأمین  برای  الزم  امکانات  تهیه  کارفرمایان 
قانون گذار  نماند  ناگفته  البته  می باشد  شاغالن  سالمت 
و  حوادث  بروز  از  جلوگیری  برای  نیز  را  شاغالن 
بیماری های ناشی از کار موظف به رعایت دستورالعمل 
وظیفه  بر  عالوه  کار  خدمات طب  می نماید.  مقررات  و 
است  کار  نیروی  ارتقا سطح سالمت  و  اصلی که حفظ 
را  اهمیت  بیشترین  و  بوده  بهره وری  اولیه  جزو شروط 
در رابطه با توسعه پایدار در زمینه اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی دارد.
چه  به  شما  مرکز  خدمات دهی  دکتر  خانم   

صورت است؟
ساختمان  اعال-  کوچه  شریعتی-  خیابان  در  ما  مرکز 
با  ما  کار  طب  مرکز  و  دارد  قرار  نیکان   پزشکان 
وسیع  محیطی  در  دستگاه ها  بروزترین  از  بهره گیری 
از  استفاده  و  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با  و 
و  صبح  شیفت  دو  در  موجود  نرم افزارهای  بروزترین 
خدمت گزار  رسمی  تعطیالت  جز  به  همه روزه  و  عصر 
و   اجتماعی  تأمین  بیمه  و  معادن  و  صنایع  صاحبان 

کارمندان و کارگران است. 

گفت گو با دکتر فرزانه عباسلو، متخصص طب کار، پیرامون اهمیت معاینات کارکنان؛

ارتقای سالمت شاغالن با توجه به طب کار

پیشگیری از بیماری های شغلی بر 
عهده هر کسی و در هر جایی است از 
کارخانه و معادن تا زمین کشاورزی، 

اداره، دفتر کار، شورا،کمیته ها، بانک ها 
و ... هیچ کس از بیماری های شغلی 

مصون نیست و توجه به این نکته که 
پیشگیری مؤثر کم هزینه تر از درمان و 
توانبخشی است وقت آن رسیده با یک 

تالش ملی شیوع و بروز بیماری های 
شغلی را کاهش دهیم تا بهداشت و 

حیات کارگران حفظ شود.

عکس: حسین مریدی 

از  تجلیل  و  صادرات  روز  مراسم  در 
کرمان،  استان  نمونه  کنندگان  صادر 
عنوان  به  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع 
سال  در  استان  این  نمونه  صادرکننده 

1399 انتخاب شد.
و  صادرات  روز  بزرگداشت  همایش 
تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان 
جمعه  امام  حضور  با  آیینی  در  کرمان 
اقتصادی  کمیسیون  رییس  کرمان، 
مجلس شورای اسالمی، معاون استاندار 
رییس  و  ایران  اتاق  معاون  کرمان، 
مدیرعامل  ایران،  اتاق  معدن  کمیسیون 
سفیر  ایران،  صادرات  ضمانت  صندوق 

و  مدیران  سایر  و  ایران  در  بنگالدش 
فعاالن اقتصادی استان برگزار شد.

الزم به توضیح است که در این همایش 
از علی عباسلو ندیرعامل شرکت جهان 
کننده  صادر  عنوان  به  سیرجان  فوالد 
کرمان،  استان   1399 سال  برگزیده 

تقدیر به عمل آمد.
به  سیرجان  فوالد  جهان  شرکت 
از  یکی  عباسلو،  علی  عاملی  مدیر 
سیرجان،  خوشنام  و  بومی  مدیران 
قابل قبولی در راستای  اقدامات  تاکنون 
در  خود  اجتماعی  های  مسئولیت 

سیرجان انجام داده است.

جهان فوالد سیرجان
 صادر کننده برگزیده سال 99 
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زمان در قیامت و میقات های پنجاه گانه

     گروه فرهنگ: بر اساس آموزه های اسالم، از زمانی که قیامت 
بر پا می شود تا زمانی که شخص وارد بهشت یا دوزخ می شود، پنجاه 
میقات  یک  عنوان  به  آن  هزار سال  هر  که  می کشد  هزار سال طول 

مطرح است. در هر میقاتی به پرونده ای رسیدگی می شود.
اگر این پنجاه هزار سال را بر اساس سال های اخروی در نظر بگیریم، 
به نظر می رسد حدود 18 میلیارد سال طول بکشد؛ زیرا از نظر قرآن، 
می فرماید:  خدا  است؛  زمینی  سال  هزار  معادل  قیامتی،  روز  هر 
َکَألِْف  َربَِّک  ِعْنَد  یَْوًما  َوإَِنّ  َوْعَدُه  یُْخلِفَ اهلُل  َولَْن  بِالَْعَذاِب  َویَْسَتْعِجُلونََک 
وَن؛ و از تو با شتاب تقاضای عذاب می کنند با آنکه هرگز  ا تَُعُدّ َسَنْهً ِمَمّ
خدا وعده  اش را خالف نمی کند و در حقیقت  یک روز ]از قیامت[ نزد 

پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه می  شمرید. )حج، آیه 47(
باید توجه داشت که از نظر قرآن، عروج هر امری از زمین به آسمان 
نیز همین میزان سال دنیوی و زمینی است)سجده، آیه 5(، هر چند 
که عروج روح و مالئکه از زمین تا آسمان هفتم که امر از آنجا می آید، 
وُح  هر روزش برابر با پنجاه هزار سال دنیوی است: تَْعُرُج الَْماَلئَِکْهً َوالُرّ
؛ فرشتگان و روح در روزی  إِلَْیِه فِی یَْوٍم َکاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسیَن أَلَْف َسَنْهً
)معارج،  باال می روند.  او  به سوی  است  پنجاه هزار سال  که مقدارش 

آیه 4(
به هر حال، انسان در قیامت در مواقیت پنجاه گانه باید به یک معنا 
پنجاه هزار سال و به یک معنا حدود 18 میلیارد سال صبر کند؛ اما 
همین میزان برای مومن با طی االرض چنان برداشته می شود که از 

سرعت نور بیشتر است به گونه ای که اصال به حساب نمی آید.
پیامبر)ص(  به  مسلمانان  آیه  این  نزول  از  پس  که  است  روایت  در 
عرض کردند: » َما اَْطَوَل َهَذا الَْیْوَم؛این روز، چه روز طوالنی است!«، که 
یک روزش برابر با پنجاه هزار سال اخروی است! حضرت)ص( فرمود: َو 
ُف َعلَی الُْمْؤِمِن َحَتّی یَُکوَن اََخَفّ َعلَْیِه  ٍد بَِیِدِه اِنَُّه لَُیَخَفّ الَِّذی نَْفُس ُمَحَمّ
نَْیا؛ سوگند به خدایی که نفس محمد  ِمْن َصاَلْهً َمْکُتوبَْهً یَُصلِّیَها فِی الُدّ
که  جایی  تا  می سازد  سبک  مومنان  بر  را  آن  خدا  اوست،  دست  به 
سبک تر از یک نماز واجب که انسان در دنیا به جا می آورد.)بحاراالنوار، 

ج 7، ص 123(
خودش  به  را  کسی  هر  اخروی  سازه  خدا  قیامتی  روزهای  آن  در 
نشان می دهد و هر کسی می بیند که در دنیا با خود چه کرده و برای 
آخرت چه آورده است. در حقیقت ملکوت اعمال خودش را در خودش 
ُرونَُهْم؛   می یابد و خدا آن را به وی نشان می دهد؛ قرآن می فرماید:یَُبَصّ
آنان را به خودشان نشان می دهند.)معارج، آیه 11( این گونه است که 
همه اعضا و جوارح آنان حقیقت ماهیت وجودی خودشان و اعمالشان 
را به نمایش می گذارند و آنها به چشم خود سازه اخروی خودشان را 

می بینند که متاله و فرشته، یا حیوان یا نبات یا جماد هستند.

 معرفت

ویژه

سرعت انتشار ویروس انگلیسی بیش تر است
نسیم امید: دکتر محمد موقری، سخنگوی ستاد کرونا 
مقابله با کرونای شهرستان در خصوص کرونای انگلیسی در 
سیرجان بیان داشت: یک مورد مثبت کرونا انگلیسی هفته 
گذشته در سیرجان شناسایی شد و چند مورد مشکوک 
بودند که خوشبختانه نتیجه آزمایش آن ها منفی بود، اما 
موضوع که مطرح است  شهروندان باید بیش تر رعایت 

کنند و به پرتکل های بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت مطرح می شود، عمل 
کنند. او در ادامه اضافه کرد: عالئم این ویروس تفاوتی با قبل اندارد و فقط سرعت 

انتشار  این ویرس بیش تر و همه گروه های سنی را درگیر می کند.

چاقی بیشتر از سیگار باعث ابتال به سرطان می شود
نسیم امید: موسسه تحقیقات سرطان بریتانیا می 

گوید: احتمال ارتباط سرطان روده، کلیه، تخمدان و کبد 
با مصرف  ارتباط این بیماری ها  از  با اضافه وزن بیش 
دخانیات است. گزارش موسسه تحقیقات سرطان حاکی 
اینها  با چاقی مرتبط است.  نوع سرطان  از آن که 13 
عبارتند از سرطان پستان، سرطان روده، سرطان پانکراس، سرطان مری، سرطان 
سرطان  تخمدان،  سرطان  رحم،  سرطان  مثانه،  سرطان  معده،  سرطان  کبد، 
تیروئید، سرطان خون و سرطان مغز  این است که در حالی که مصرف سیگار 
روبه کاهش است و ابتالی به چاقی همچنان بیشتر می شود و تمامی کارشناسان 

و پزشکان معتقدند که این وضعیت نگران کننده است.

تمرینات گل گهر در سیرجان برگزار می شود
ایلنا: باشگاه گل گهر سیرجان اگرچه در شهر سیرجان 
پذیرایی حریفان خود است اما تمرینات خود را در کمپ 
و  می دهد  انجام  تهران  به  شهریار  جاده  در  واقع  الیاف 
بازیکنان و اعضای کادرفنی این تیم در تهران حضور دارند 
و این تیم معموال یک یا دو روز قبل از برگزاری دیدارهای 

خود در لیگ برتر راهی سیرجان می شود. اما نشستی که مدیران این تیم با کادر 
فنی و امیر قلعه نویی داشتند مقرر شد تا شرایط فراهم شود تا شاگردان قلعه نویی 
تمرینات خود را به صورت دائم در سیرجان پیگیری کنند و اقدامات الزم برای 

سکونت دائم اعضای این تیم در سیرجان محیا شود.

)

رفع تصرف ۳۵ هزار مترمربع اراضی ملی 
نسیم امید: رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری از رفع تصرف 
35 هزار مترمربع از اراضی این شهرستان از دست متصرفان 
حضور  با  و  دادستان  حکم  با  افزود:  میرشاهی  داد.  خبر 
دستگاه های نظارتی 19حکم تخریب برای دیوارکشی در 
اراضی منابع طبیعی در بخش های گلستان، مرکزی و در 
روستاهای چاه زهرا و کهن شهر به وسعت 35 هزار مترمربع تخریب و باز پس 
گرفته شد. وی عنوان کرد: ارزش اراضی باز پس گرفته 15 میلیارد ریال است 
که به بیت المال بازگردانده شد. وی افزود: در راستای اجرای قوانین و دستورهای 

قضائی دادستان و با همکاری فرماندهی انتظامی و ادارات، ساخت وسازهای 
غیرمجاز تخریب می شوند.  

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

نسیم سالم

091627۵626۵ 

پورحاجب، رئیس بیمه تامین اجتماعی سیرجان، درباره حذف 
دفترچه های درمان تأمین اجتماعی:

بیمه شدگان  با کد ملی
 به مراکز درمانی مراجعه کنند

دفترچه های  حذف  سیرجان  اجتماعی  تامین  رئیس  خبر:  گروه 
اجتماعی  تأمین  سازمان  طرح های  بزرگترین  از  یکی  را  درمان 
خواند که از اول اسفندماه اجرا شده است و طبق اعالم سازمان 
زمان  در  خدمت  ارائه  بعد،  به  تاریخ  این  از  اجتماعی  تأمین 
کارت  ارائه  با  درمانی  تشخیصی  مؤسسات  و  پزشک  به  مراجعه 

ملی، شناسنامه یا جلد دفترچه درمانی میسر خواهد بود.
تأمین  بیمه  دفترچه  حذف  جزئیات  به  پورحاجب  مشتاق 
ارائه خدمات  امکان  طرح  این  در  گفت:   و  کرد  اشاره  اجتماعی 
تشخیص  آزمایشگاه  شامل  مواردی  دارو،  تجویز  ویزیت،  از  اعم 
برای  الکترونیک  بستر  در  فیزیوتراپی  و  تصویربرداری  طبی، 
درمانی  و  تشخیصی  خدمات  ارائه کنندگان  و  پزشکان  تمامی 

فراهم شده است. 
پایان  به  آنها  دفترچه  که صفحات  بازنشستگانی  و  بیمه شدگان 
با  می توانند  و  ندارند  جدید  دفترچه  دریافت  به  نیازی  می رسد 
ارائه کارت ملی، شناسنامه یا جلد دفترچه درمانی به پزشکان و 

مراجعه کنند. مراکز درمانی 
نسخه  سامانه  از  استفاده  به  پزشکان  از  دعوت  ضمن  وی 
قطع  صورت  در  کرد:  تصریح  اجتماعی،  تأمین  الکترونیک 
پزشکان  دلیلی  هر  به  الکترونیک  نویسی  نسخه  سامانه های 
سرنسخه  که  چرا  کنند،  استفاده  خود  از سرنسخه های  می توانند 
اعتبار  دارای  کاغذی  دفترچه  های  صفحات  با  مشابه  پزشکان 
خواهد بود. او ادامه داد: برای پزشکانی که در این طرح همکاری 

کردند بسته های تشویقی در نظر گرفته شده است.
پورحاجب با قدردانی از بیمه شدگان، پزشکان و مراکز درمانی 
بابت همکاری مؤثر در موفقیت طرح بزرگ نسخه  طرف قرارداد 
استفاده  و  کاغذی  دفترچه های  حذف  کرد:  عنوان  الکترونیک، 
الکترونیک  پرونده  ایجاد  زمینه ساز  الکترونیک،  نسخه  سامانه  از 
از  پیشگیری  و  درمانی  خدمات  در  اساسی  تحول  سالمت، 
او  شد.  خواهد  غیرضروری  هزینه های  از  بسیاری  هدررفت 
نتایج  اساس  بر  بیمه شده  که  مواردی  در  کرد:  اضافه  همچنین 
دریافتی از روش های فوق یا اعالم مراکز درمانی، فاقد استحقاق 
طریق  از  را  موضوع  می تواند  اعتراض  صورت  در  است،  درمان 

پیگیری کنند.  1420 سامانه 

بستن 
دوربرگردان 

بلوار 
دکتر صادقی 

نرسیده به 
چهارراه رضوی 

در پی
 اعتراض مردمی 

عکس: سجاد حیدری فرد 


