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  جامعه  3

دکتر رمضاني نژاد، متخصص قلب:

افزایش بیماری های قلبی 
به علت سبک زندگی

تیترها

 آخـــر  6

پیک ششم کرونا در آبان رخ می دهد
 خبر  2

 آخـــر  6

در پی تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسالمی ؛ 

سامان دهی 
معضل مهریه توسط مسئوالن  

لیست اموال مسئوالن
 در قوه قضائیه باشد

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گزارشی از نقش برخی روابط عمومی ها در تنظیم پیام مسئوالن شهرستان سیرجان؛

لوث شدن پیام های بیشمار بعضی مسئوالن 

  جامعه  3 آخر  6

 زیدآبادی؛ رئیس هیات ورزش همگانی:

ایستگاههای دوچرخه برای
 ورزش همگانی راه اندازی شوند

فالح، مدیرعامل شرکت گهر زمین:

مفتخریم توفیق خدمتگزاری به 
آینده سازان دیار کریمان نصیبمان شد

  جامعه 4

نسیم امید: این روزها موضوع اعالم عمومی اموال مسئوالن و محرمانه 
آنها در رسانه ها و فضای مجازی مورد بحث است.  بودن  یا غیرمحرمانه 
طبق اصل 142 قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی مسئوالن حاکمیت 
قبل و بعد از دوره  مسئولیت آنها، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می 
کردند  تصویب  را  قانونی   1391 سال  در  هشتم،  مجلس  نمایندگان  شود. 
مجلس،  نمایندگان  استانداران،   از  اعم  مسئوالن  تمام  آن  موجب  به  که 

شهرداران، شوراهای شهر و غیره تسری یافت ...

  خبر 2

هفته نامه نسیـم امید

 گروه فرهنگ: این روزها شاهد سیل پیام های بیشمار برخی مسئوالن شهرستان سیرجان در فضای مجازی هستیم. قهرمانی، فوت، مناسبت های تقویم، حضور مسئوالن باالدستی و ... بهانه ای برای 
ارسال پیام های آنها است. در بررسی های انجام شده مشخص شده است برخی روابط عمومی ها وظیفه خود را در همین اندازه تعریف کرده اند. بسیاری از نهادها اعم از دولتی و خصوصی و حتی اشخاص 
حقیقی، یک یا چند نفر را به عنوان مسئول روابط عمومی انتخاب می کنند که نقش خود را نمی دانند. بعضی مدیران و حتی فعاالن این حوزه، به تعریف درستی از این مسئولیت -به عنوان یک وظیفه برجسته 

مدیریتی- نرسیده اند. استقبال از انتقادات، تشویق منتقدان و کمک به برطرف کردن مشکالت آن حوزه، جلوگیری از بروز و وقوع فسادهای اداری از وظایفی است...

 مدیر منابع آب منطقه ای از لزوم صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد:
کاهش 35 درصدی آب سد تنگوئیه 



2 نسیـم امیدخبـرسرمقاله

لیست اموال مسئوالن در قوه قضائیه باشد
اموال  عمومی  اعالم  موضوع  روزها  این  امید:  نسیم 
ها  رسانه  در  آنها  بودن  غیرمحرمانه  یا  محرمانه  و  مسئوالن 
قانون   142 اصل  طبق  است.  بحث  مورد  مجازی  فضای  و 
و  قبل  حاکمیت  مسئوالن  برخی  اموال  به  رسیدگی  اساسی 
بعد از دوره  مسئولیت توسط آنها، توسط رئیس قوه قضائیه 
رسیدگی می شود. نمایندگان مجلس هشتم، در سال 1391 
قانونی را تصویب کردند که به موجب آن تمام مسئوالن اعم 
از استانداران،  نمایندگان مجلس، شهرداران، شوراهای شهر و 
غیره تسری یافت که باید اموال خود را به قوه قضائیه اعالم 

کنند. در این رابطه موارد ذیل بیان می شود:
کاری  عملکرد  به  نسبت  عمومی  افکار  روشنگری  برای   -1
مسئوالن، استفاده از دیدگاه و عملکرد ائمه معصومین در این 
و جوامع  یافته  توسعه  در کشورهای  موفق  الگوهای  و  زمینه 
مدنی موفق در مبارزه با فساد اقتصادی مسئوالن و سایر افراد 

جامعه می تواند راهگشا باشد.
2- شفاف سازی، دینداری، حذف رانت ها ودسترسی آسان 
و یکسان همه به اطالعات، وجود رسانه های مستقل و آزاد، 

اقداماتی است که فساد را از جامعه دور می کند. 
3- البته تنها مسؤوالن مربوطه نباید در این سامانه ثبت نام 
کنند و ضرورت دارد تا همه وابستگان مسئول، اعم از فرزند 
مسئول، خانواده، پدر مسئول، اعضای خانواده همسر مسئول 
همچنین  کنند.  درج  سامانه  این  در  را  خود  اموال  فهرست 
ضرورت دارد، دستگاه های اطالعاتی و انتظامی، سازمان ثبت 
احوال، اسناد و بانک ها قوه قضائیه را در این اقدام بزرگ یاری 

دهند.
4- اعالم لیست اموال مسئوالن امری مهم و ضروری است. 
البته اینکه این لیست در دسترس مردم قرار داشته باشد امری 
خانواده  و  آنها  برای  تبعاتی  است  ممکن  و  است  غیرعقالیی 
این  است  نظر می رسد الزم  به  لذا  باشد.  داشته  در پی  آنها 
لیست در دست قوه قضائیه و یک مرکز مستقل فارغ از جناح 
بندی سیاسی باشد و سالیانه بررسی شود که اگر اموال آنها 
غیرمتعارف افزایش پیدا کرد اقدامات الزم توسط آن قسمت 
انجام شود و به مراکز مربوطه ارائه شود. در صورت اثبات سوء 
استفاده، رانت خواری و افزایش غیرقابل قبول اموال عالوه بر 

اقدام قضایی به افکار عمومی نیز ارائه شود. 
 5-در نامه چهلم امام علی علیه السالم، خطاب به برخی از 
کارگزاران می نویسد: »به من خبر رسیده که کشت زمینها را 
برداشته و آنچه را که می توانستی، گرفته و آنچه در اختیار 
حساب  زودتر،  هرچه  پس  ای!  خورده  خیانت  به  داشتی، 
اموالت را برای من بفرست! و بدان که حسابرسی خداوند، از 
حسابرسی مردم، سخت تر است.«لذا امام لیست اموال مسئول 

حکومتی خود را می خواهد.
کاری  سالمت  موضوع  اسالمی،  های  آموزه  براساس   -6
مسئوالن، امانت داری، حفظ و نگهداری بیت المال به عنوان 
به  بویژه  کارکنان،  و  مدیران  شرعی  تکلیف  و  قانونی  وظیفه 
و  حفظ  در  دقت  عدم  یا  تفریط  تعدی،  گونه  هر  که  طوری 
المال، خیانت در امانت محسوب شده و حرام  نگهداری بیت 

است و عقاب الهی را در پی خواهد داشت.

گروه خبر: در سال جاری نسبت به 
شهرستان  در  تری  کم  بارش  گذشته 
آب  که  آنجایی  از  و  بودیم  رو  روبه 
آشامیدنی شهر از سد تنگوئیه تامین 
می شود و با توجه به بارش کم حجم 
آن کاهش میاید لزوم توجه به مدیریت 
مصرف آب را نشان می دهد که گاها 
نمی  توجه  به آن  از شهروندان  خیلی 
کنند و با شستن ماشین، حیاط منزل 
و حتی آسفالت جلوی خانه خود آب 

حالی  در  طرفی  از  دهند.  می  هدر  را 
که شهر در حال رشد است و به دنبال 
آن نیاز آبی افزایش می یابد، میزان آب 
در دسترس ما تغییری نمی کند و این 
مسئله اهمیت توجه به صرفه جویی در 

مصرف آب را نشان می دهد.
مهندس محسن اسدی، مدیر منابع 
سیرجان  شهرستان  ای  منطقه  و  آب 
سیرجان  در  آب  وضعیت  پیرامون 
بیان کرد: میزان بارندگی ثبت شده در 
سنجی  باران  ایستگاه 
سال  در  تنگوئیه  سد 
یک   99،14۰۰ آبی 
آن  قبل  سال  سوم 
است  بوده   )9۸،99(
دلیل  همین  به   .
موجود  آب  میزان 
نیز  تنگوئیه  سد  در 

حال  در  و  داشته  محسوسی  کاهش 
حدود  گذشته  سال  به  نسبت  حاضر 
در  او  است.  داشته  کاهش  درصد   35
در  شکر  را  خدا  اینکه  بیان  با  ادامه 
آب  تامین  برای  مشکلی  حاضر  حال 
این  اما  افزود:  ندارد،  وجود  آشامیدنی 
موضوع دلیلی برای عدم صرفه جویی 
از  ما  تقاضای  و  نیست  در مصرف آب 
شهروندان این است که موضوع صرفه 
جویی در مصرف آب را رعایت نمایند 
که امیدواریم با شروع سال آبی جدید 
که قریب یک ماه از شروع آن میگذرد 
سطح  در  مناسبی  های  بارش  شاهد 

شهرستان باشیم.
به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  اسدی 
آب  منابع  از  حفاظت  شورای  مصوبه 
در  جویی  صرفه  منظور  به  شهرستان 
مصرف آب، مرحله اول خاموشی موتور 

 11 تاریخ  از  کشاورزی   های  پمپ 
به مدت 2۰ روز  ماه سال جاری  آبان 
صورت  به  شهرستان  مناطق  کلیه  در 
همچنین  شد.  خواهد  اجرا  همزمان 
به  توجه  با  ها  خاموشی  دوم  مرحله 
خواهد  اعالم  متعاقبا  بارندگی  شرایط 
شد که در این راستا تمامی کشاورزان 
موتورپمپ  کردن  خاموش  به  موظف 

های خود هستند.

گروه خبر: نخستین نمایشگاه بزرگ 
امام  حضور  با  سیرجان  گل گهر  کتاب 
فرهنگ  مدیرکل  فرماندار،  جمعه، 
مدیرکل  استان،  اسالمی  ارشاد  و 
معاونان  استان،  عمومی  کتابخانه های 

شنبه  سه  گل گهر،  شرکت  مدیران  و 
هفته گذشته در ورزشگاه امام علی)ع( 

افتتاح شد.
در  کتاب  نمایشگاه  برگزاری  دبیر 
با  نمایشگاه  این  گفت:  مراسم  ابتدای 
و  برتر کشور  ناشر  از صد  حضور بیش 
با ارائه عناوین متعدد کتاب در راستای 
بهره  مندی   و  اجتماعی  مسئولیت های 
است،  فرهنگی  از خدمات  مردم  عموم 
پور  حلوایی  ابوذر  است.  شده  برگزار 

انتشاراتی  از  کرده ایم  تالش  افزود: 
دعوت کنیم که کتاب های آنها مقبولیت 

عمومی داشته باشد. 
جمعه  امام  حسینی،  االسالم  حجت 
سیرجان در این مراسم گفت: قرآن به 
عنوان کتاب الهی نازل شده که بایستی 
در آن تدبر کنیم، آن را بفهمیم و به آن 
عمل کنیم و امامان معصوم)ع( در تبیین 
گفته اند  سخنانی  آسمانی  کتاب  این 
چون  کتاب هایی  به  تبدیل  عمدتا  که 

نهج البالغه، صحیفه سجادیه شده است 
که در اختیار عموم و متخصصان قرار 
گرفته که با تدبر در آن در زمینه های 

گوناگون علمی پیشرفت کرده اند.
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده؛ 
اسالمی استان گفت: سیرجان ظرفیت 
ویژه ای در حوزه فرهنگ و هنر دارد و 
برنامه هایی چون نمایشگاه کتاب نشات 
از تفکر عمیق فرهنگی مدیران  گرفته 

گل گهر است. 

گروه خبر: معاون توسعه و برنامه ریزی 
فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان با 
از  بازدید  اداره پست، ضمن  حضور در 
روند ارسال مرسوالت پستی، با رییس 
و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.

فرمانداری  روابط عمومی  گزارش  به 
ویژه شهرستان سیرجان، در این دیدار 
و  ریزي   برنامه  معاون  عباسپور  اکبر 
 توسعه فرمانداری سیرجان، اداره پست 
را یکی از ارکان مهم و حساس کشور 
پست  شرکت  داشت:  اظهار  و  دانست 

مردم  به  خدمت  راستای  در  می تواند 
خدمات  نهادها،  و  ادارات  با  تعامل  و 
مناسب را به مردم در سراسر کشور ارایه 
دهد و همچنین نقش مهمی در کاهش 
تردد ترافیکی و هزینه های مردم دارد. 
در  کرونا  ویروس  شیوع  با  افزود:  وی 
کشور خدمات اداره پست این شهرستان 
در ارسال مرسوالت پستی در حد انتظار 
نیست و خدمت رسانی مناسبی ندارد که 
این امر نیاز به همکاری با فراهم کردن 
تجهیزات و نیروی انسانی الزم است و 

اندیشیده  مناسبی  تمهیدات  می طلبد 
شود.

اداره  کرد:  تصریح  عباسپور  اکبر 
پست متاسفانه اقدام به جذب پرسنل 
ثابت  در حال  توان  با همین  و  نکرده 
خدمات رسانی به شهروندان است و این 
موضوع، بار بسیار سنگینی را بر دوش 
در  و  سیرجان  پست  اداره  کارکنان 
نتیجه نارضایتی مردم را به همراه داشته 
است. وی گفت: بدلیل گالیه های اخیر 
شهروندان مجبور به پیگیری موضوع و 

ارایه گزارش عدم مدیریت صحیح، عدم 
جذب نیروی انسانی و افزایش تجهیزات 
و دیگر ضعف های موجود به استانداری 
استان  در  مربوطه  کل  اداره  و  کرمان 

هستیم.

شنبه 1 آبان 1400، شماره 297 ، سال هفتم

 مدیر منابع آب منطقه ای از لزوم صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد:

کاهش 35 درصدی آب سد تنگوئیه 

اولین نمایشگاه کتاب 
گل گهر در سیرجان 

افتتاح شد

 عباسپور، معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری سیرجان:
گزارش مشکالت اداره پست به استانداری 

موحد، رئیس کل دادگستری استان:
کاهش پرونده ها با تمرکز بیشتر 

رسانه ها بر فعالیت های دستگاه قضایی 
کل  رئیس  خبر:  گروه 
با  کرمان  استان  دادگستری 
و  »رسانه  جشنواره  به  اشاره 
عدالت« در استان گفت: هدف 
که  است  این  جشنواره  اصلی 
با دستگاه قضایی  رابطه مردم 
محکم و سازنده باشد و رسانه 
بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  ها 

بر  ها  رسانه  زیرا  دارند  اساسی  نقش  زمینه  این  در  مسئوالن  و  مردم 
مبنای وظایف ذاتی خود، ضمن انعکاس خدمات و تالش های انجام شده، 

مشکالت و درخواست های مردم را به مسئوالن می رسانند.
رابطه  باید  قضایی  دستگاه  و  ها  رسانه  معتقدیم   : افزود  موحد  یداهلل 
ای متقابل، سازنده و مفید داشته باشند زیرا قوه قضاییه ظرفیت های 
گسترده ای در حوزه رسانه ای دارد و قوه قضاییه نیز در مسیر نیل به 
تعامالت رسانه ای دارد. وی در  به همکاری و توسعه  نیاز  اهداف خود 
ادامه بیان کرد: به هر میزان که تمرکز بیشتری بر فعالیت های حوزه 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی در جامعه صورت گیرد، ورودی پرونده ها 

به دستگاه قضایی کاهش می یابد.

رونمایی از لباس تیم فوتبال بانوان 
شهرداری 

شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم  لباس  از  رونمایی  آیین  خبر:  گروه 
با  سیرجان به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی جام باشگاه های آسیا 

حضور مسوالن شهری هفته گذشته برگزار شد.
حجت االسالم  سیرجان،  شهرداری  باشگاه  رسمی  رسانه  گزارش  به 
سیدمحمود حسینی امام جمعه سیرجان با بیان ارزش های زن در اسالم 
به  سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم  حضور  افزود:  ایرانی  هویت  و 
عنوان نماینده ایران در مسابقات آسیایی افتخار بزرگی است که نصیب 
بانوان ایران اسالمی شده است تا فرهنگ ناب اسالم را به منصه ظهور 

بنشانند. 
روحیه  سازی  سالم  در  ورزشی  فعالیت های  و  ورزش  افزود:  وی 
پرشمار  آسیب های  از  پیشگیری  و  شادابی  و  نشاط  ایجاد  جامعه،  افراد 

اجتماعی و بیماری های گوناگون روحی و جسمی نقشی بی مانند دارد.
حسن خدامی رییس شورای شهر سیرجان در ادامه این نشست بیان 
جواز  کسب  در  سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم  موفقیت  کرد: 
حضور در مسابقات آسیایی افتخاری است که نصیب کالن شهرها نشده 
به  سیرجان  ورزشی  فراوان  ظرفیت های  وجود  از  نشان  موضوع  این  و 

خصوص در حوزه بانوان است.
حضور  کرد:  بیان  ادامه  در  سیرجان  شهردار  پور  کریمی  اکبر  علی 
پررنگ بانوان در عرصه فعالیت های گوناگون اجتماعی، مستلزم سالمت 
به  بتوانند  تا  شود  فراهم  بستری  باید  و  است  آنان  روانی  و  جسمانی 
فعالیت های ورزشی تفریحی سالم بپردازند که خود نشان دهنده اهمیت 

موضوع است.



به مناسبت هفته سالمت بانوان؛

 کرونا آسیب بیشتری
 بر زنان وارد کرده است 

زنان  نابرابر  جایگاه  رخشانی:  فاطمه 
در مقایسه با مردان چه در سطح خانه و 
را  ایشان  اجتماع  و چه در عرصه  خانواده 
نیازمند  و  حاشیه  در  گروههای  زمره  در 
حمایت قرار داده است.  زنان به دلیل پایگاه 
دسترسی  تر  پایین  اجتماعی  و  اقتصادی 
حفظ  برای  مالی  منابع  به  محدودتری 

سالمت و مراقبت های درمانی دارند. 
 پاندمی کووید، شکاف بین دو جنس را در زمینه های اجتماعی 
اقتصادی و سیاسی عمیق تر کرده و آسیب بیشتری بر زنان وارد 
انداز کمتری  آورده است چرا که به طور کلی زنان درآمد و پس 
نسبت به مردان دارند. حتی در مشاغل مشابه زنان پرداختی کمتری 
نسبت به مردان دریافت می کنند. از سوی دیگر سهم بیشتری از 
مشاغل ناپایدار مربوط به زنان می شود و بالطبع از حمایت های 
بیکاری، مرخصی  ایام  بیمه سالمت، حقوق  مانند  شغلی کمتری 
استعالجی و موارد مشابه برخوردارند. بسته شدن مدارس و فاصله 
گذاری اجتماعی، باعث افزایش بار کاری زنان و کم شدن فرصت 
اشتغال و درآمدزایی می شود.  در همه گیری کووید زنان سریعتر 
از مردان معیشت خود را از دست داده و با احتمال کمتری منبع 
جایگزینی برای درآمد پیدا می کنند. مرگ ناشی از کووید در مردان 
بیش از زنان است اما بار عواقب اجتماعی و اقتصادی آن بر دوش 

زنان بوده است.
بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی نهادهای حمایتی در حال 
حاضر حدود چهار میلیون زن سرپرست خانوار در محدوده سنی 
1۸ تا 6۰ سال در کشور وجود دارند. زنان سرپرست خانوار اغلب 
در بخش های غیررسمی فعالیت دارند بنابراین در اوج بحران کرونا 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در خانه ماندن برای آنها مفهومی 
نداشت چرا که باید تا پای جان برای تامین هزینه های امرار معاش 
کودکانشان می ایستادند. در بحران کرونا خارج شدن از منزل برای 
همه مردم مشکل زا بوده و هست اما زنان سرپرست خانوار به دلیل 
مشکالت اقتصادی بیشتر، نسبت به بقیه اقشار جامعه دردسرهای 
بیشتری دارند به ویژه از این جهت که خارج شدن از منزل نیازمند 
لوازمی مانند ماسک و ضدعفونی کننده است و تهیه این لوازم این 
روزها حتی برای افرادی که توانایی مالی دارند مشکل است چه رسد 
به این افراد که اکثرا در گذران زندگی روزمره خود دچار مشکل 

هستند. 
پاندمی کرونا یا کووید 19 بار دیگر به همه ما یادآور شده است که 
خیلی از مسائل و مشکالت ظاهرا پزشکی و درمانی، اساسا مسائل 
اجتماعی و فرهنگی هستند. وضعیت سالمت مردم، بروز و گسترش 
بیماریها و درمان آنها فقط در حیطه پزشکی نیست. بنابراین متولی 
آن فقط وزارت بهداشت نیست و نیازمند همکاری بین بخشی است. 
اقدامات حمایتی  زنان،   از دوش  اپیدمی  این  بار  برای کم کردن 
و  بدسرپرست  زنان  برای  ویژه  به  اقتصادی   زمینه  در  جبرانی  و 
سرپرست خانوار باید در اولویت قرار گیرد. از جمله الزم است فعالیت 
های حمایت جویی، با سازمان ها و نهادهای حمایتگر دولتی )مانند 
کمیته امداد، بهزیستی( و سازمان های خیریه و مردم نهاد صورت 
گیرد        . *کارشناس میانساالن و سالمندان معاونت بهداشتی دانشکده پزشکی

یادداشت 3 سالمت  نسیـم امید

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

داده ایم.

شایع  قلبی  بیماریهاي  آیا  دکتر  آقای   
دنیا  در  میر  و  مرگ  علت  ترین  مهم  و  ترین 

است؟ 
در  افراد  میر  و  مرگ  دقیقا،3۰درصد  بله   
دنیا به خاطر بیماری های قلبی عروقي است  
کشورهای  در  قلبي  بیماریهاي  گذشته  .در 
با  حاضر   حال  در  اما  بود،  زیاد  پیشرفته 
در  سوم  جهان  کشورهای  که  این  به  توجه 
حال پیشرفت هستند و به دلیل تغییر سبک 
زندگی، بیماری هایي مثل؛ دیابت، فشار خون 
و بی تحرکی روند صعودی داشته  و به همین 
خاطر میزان بیماری های قلبی و عروقی  به 
خصوص سکته قلبی در کشورهاي جهان سوم 
به شکل صعودی افزایش پیدا کرده و گاها از 

کشورهای پیشرفته پیشی گرفته است.
 دالیل اصلي سکته و بیماریهاي قلبي چه 

مواردي هستند ؟
هاي  علت  شد  ذکر  باال  در  که  همانطور   
فشار   ، بد  غذایي  رژیم  و  تحرکي  بي  اصلي 
خون ، قند خون ،دخانیات و بیماریهاي روحي 
یک  البته  هستند.  افسردگي  بخصوص  رواني 
واقع  سوال  مورد  اغلب  که  مهم  خیلي  علت 
مي  قلبي  بیماري  خانوادگي  سابقه  میشود 

یک  در  قلبی  سکته  است  ممکن  که  باشد 
دهد.  رخ  خاص  همزمان  بیماري  بدون  فرد 
روش  ما  کشور  و  سوم  جهان  کشورهای  در 
تحرکی  بی  است،  شده  متفاوت  زندگی  های 
مخدر  مواد  مصرف  زمان،  هم  های  بیماری   ،
نامتناسب  افراد  و رژیم غذایی  افزایش داشته 
شده که خود به یکی از مهم ترین فاکتورهای 
داخلي  هاي  بیماری  حتي  و  قلبی  بیماری 

تبدیل شده است.
صورت  چه  به  نامناسب  غذایی  رژیم   

است؟
علمي  تعاریف  نامناسب  و  بد  غذایی  رزیم 
مختلف و گسترده اي دارد ولي بصورت کلي 
غذایي  مواد  مصرف  در  تناسب  عدم  گونه  هر 
مصرف  پرخوری،  بصورت  بدن  نیاز  مورد 
 ، زیاد  شیرینی  نمک،  چربي،  حد  از  بیش 
آن  کنار  در  اگر  که  سبزیجات  کمتر  مصرف 
مي  کنید  اضافه  موارد  این  به  را  تحرکی  بی 
کنید  مشاهده  جامعه  در  را  آن  نتیجه  تواند 
که  یک فرد در سن جوانی و میانسالی دچار 
قند  گاها  و  فشارخون  بیماری  مفرط،  چاقي 

خون شده است.
  اکنون آقای دکتر سکته قلبی در شهر 
می  دیده  تر  بیش  سنین  چه  در  سیرجان 

شود؟
احتمال  سن  افزایش  با  کلی  طور  به 
پیدا  افزایش  قلبي  و سکته  قلبی  بیماریهاي  
بیماری  سن  افزایش  با  گذشته  در  کند.  می 
در  قلبی  حاد  سکته  مثل؛  قلبی  حاد  های 
تر دیده می شد  باالی 55 سال بیش  سنین 
های  بیماری  توجه  با  حاضر  حال  در  ولی 
زمینه ای  مثل؛ فشارخون، دیابت، چربی و بی 
و... میزان سکته های حاد در سنین  تحرکی 
بیماری  به  تبدیل  و  است  کاهش  به  رو  باال 

های مزمن قلبی شده است.
 دلیل  افزایش سکته حاد در جوان تر ها 

چه است؟
افراد جوان بیماری های هم زمان کم تری 

دارند اما رژیم غذایی بد، استرس شغلی زیاد 
الکلی و  و سابقه خانوادگی، مصرف مشروبات 
افزایش بیماریهاي قلبي در  مواد مخدر باعث 

جوان تر ها می شود.
قلبی  بیماری  برای  باید  فرد  که   عالیمی 

به آن ها اهمیت بدهد، چه مواردی هستند؟
و  سینه  قفسه  در  ناراحتي  یا  درد  گونه  هر 
حتي معده ، دردهاي تیر کشنده به دست ها 
و کتف ها،تنگي نفس فعالیتي میتوانند نشانه 
اي از یک حمله قلبي باشند. امروزه مراجعات 
یا  اورژانس  به  سینه  قفسه  درد  با  بیماران 
موارد  درصد  تا 15  از1۰  کمتر  در  ها،  مطب 
 ۸5 تا   ۸۰ در  و  است  قلبی  بیماری  از  ناشی 
دردهای  دارد،  قلبی  غیر  علل  موارد  درصد 
استرس،  و  اضطراب  معده،  سوزش  از  ناشی 
، دردهاي عصبي  و عضالنی  مشکالت ریوي 
غیر  علل  تعدد  همین   بدلیل  و   است    و... 
بیمار   تشخیصی  خود  آن  از  مهمتر  و  قلبي 
باعث می شود که بیماری قلبی فراموش شود.

 چرا بیماری های قلبی رخ می دهد؟ 
به  است  ای  کلمه  قلبی  های  بیماری  علت 
اسم آترواسکلروز، یعنی به دنبال تجمع چربي 
)پالک یا لخته چربی (عروق قلب دچار تنگی 
ممکن  انسداد  این  که  شود  می  انسداد  و 
است حاد یا مزمن باشد گاهی وقت ها موارد 

اسپاسم  التهاب،  آئورت،  پارگی  مثل؛  دیگری 
سکته  علت  کرونر  عروق  آمبولی  قلب،  عروق 

قلبي است.
بیماری  از  پیشگیری  برای  شما  توصیه   

های قلبی چه مواردی است؟
و  میوه  مصرف  شامل  سالم  غذایی  رژیم 
از گوشت قرمز، نمک  تر  سبزی، استفاده کم 
و  دخانیات  استعمال  عدم  و  غذاهای چرب  و 
الکلی،  مشروبات  مصرف  عدم  مخدر،  مواد 
ورزش روزانه و یا حداقل سه روز در هفته هر 
توصیه  ساعت  یک  تا  دقیقه    4۰ بمدت  بار 
مي شود .در تمام افراد باالی 5۰ سال و اگر 
فشارخون  و  قند  مثل  همزمان  ها  بیماری 
ریوی  بیماری  دخانیات،  ،مصرف  باال  ،چربی 
شود  می  توصیه  سالیانه  قلبی  بررسی  دارند، 
و اکیدا توصیه میشود که بررسی قلبی صرفاً 

نوار قلب نیست .
افزایش  به طور مکرر شاهد  در حال حاضر 
قلبی عروقی و سکته های حاد  بیماری های 
در  که  باالی 3۰ سال هستیم  افراد  در  قلبی 
افراد  شود.  می  یافت  شدت  به  هم  سیرجان 
بدون عالمت و بدون سابقه خانوادگی و بدون 
زمینه  بیماری های  فاکتورهای  ریسک  وجود 
ای به طور معمول در سنین پایین دچار حاد 
قلبی نمی شوند البته این موضوع 1۰۰درصد 

حتی  قلبی  حاد  بیماری  انواع  که  چرا  نیست 
که  افتد  می  اتفاق  سالم  قلب  دارای  بیماران 
مهمترین آنها آریتمی های قلبی است که در 
بررسی هاي اولیه پزشکی مثل نوار قلب، اکو 
نشود،  مشخص  است  ممکن  ورزش  تست  و 
چون آرتیمي های قلبی به طور ناگهانی و آنی 
رخ می دهد مثال در خواب و یا رانندگی، شنا 
کردن در استخر، ورزش کردن ،که دالیل بروز 
ژنتیک،  تواند   آن می  تشدید کننده ي  یا  و 
خانوادگي و شرایط محیطی مثل: خستگی و 

فشار هاي روحی و رواني باشد.
آقای دکتر در شرایطی که درگیر کرونا   
چه  کرونا  و  قلبی  بیماریهای  رابطه  هستیم 

هست؟
و  چربی  تجمع  شبیه  حوادثی  کرونا  در 
که  افتد  می  اتفاق  خون  سازي  لخته  تشدید 
در هر نقطه ای از بدن می تواند اتفاق بیفتد 
یعنی رقت خون کاهش پیدا می کند و خون 
آمادگی لخته شدن پیدا می کند که اگر این 
بزرگ،  عروق  یا  ریه،  یا  قلب  عروق  در  اتفاق 
مثل آئورت اتفاق بیفتد منجر به بروز حوادث 
می  بیمار  مرگ  و  ناگهانی  فوت  یا  و  ناگهاني 
ریه  ،آمبولی  ها  این  همه  از  تر  بیش  و  شود 
شاخ  در  سازي  لخته  یعنی  افتد،  مي  اتفاق 
ایجاد  ریه  زیرشاخه هاي عروق  و  اصلی  های 
حیاتی  عروق  انسداد  به  منجر  که  شود  می 
که  شود  می  تنفسی  ایست  نهایت  در  و  ریه 
این حوادث در هر فرد کرونایي و به طور کلی 
مثل  متعدد  ای  زمینه  بیماری  افرادی که  در 
افرادی  و  قند، خودایمنی  فشار خون،  چاقی، 
می  اتفاق  دارند،  زیادتری  ریوی  درگیری  که 
افتد. در دوران کرونا به علت تاخیر در مراجعه 
بیماران به پزشک، چه افرادیکه سابقه بیماري 
قلبي داشته اند یا افرادیکه جدیدا دچار عالیم 
عالیم  تشدید  شاهد  اند  شده  قلبي  مشکوک 
عوارض  تشدید  بیماري  وخامت  قلبي،تشدید 
و در نهایت پاسخ به درمان سخت تر هستیم.

گفت و گو با دکتر علی رمضاني نژاد، متخصص قلب:

افزایش بیماری های قلبی به علت سبک زندگی
 تاخیر مراجعه بیماران به پزشک در کرونا، باعث تشدید بیماری های قلبی شده است 

 کم تحرکی، رژیم غذایي نامناسب، فشارخون، قند خون و دخانیات عامل بیش تر سکته های قلبی است 
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شهر   7 اقتصادی  معین  به عنوان  گهرزمین  شرکت  فعالیت های 
نیروی  تقویت  آموزش ها،  ارتقای  زمینه  در  کرمان  استان  جنوب 
طالیی  دوران  آموزشی  فضاهای  توسعه  و  نخبه پروری  انسانی، 
مسئولیت  درقالب  شرکت  این  فعالیت های  است.  زده  رقم  را 
برقراری  و  کنکور  کالس های  برگزاری  حوزه  در  اجتماعی 
دانش آموزان  است.  بوده  چشمگیر  بسیار  آموزشی  عدالت 
رقابت  توان  اما  دارند  بسیاری  استعداد  استان  جنوب  شهرهای 
ارتقای  بخش  در  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  لذا  نداشتند 
آموزش ها با اعزام اساتید برجسته و نخبه کشور  به این شهرها 
تاکنون  مطلوبی  نتایج  که  کرد  بسیاری  هزینه  و  سرمایه گذاری 

به دنبال داشته است.
برخوردار  کم  مناطق  این  دانش آموزان  مثال  عنوان  به   
1400 داشته  و در  موفقیت های چشمگیری در کنکور سراسری 
مباهات  و  فخر  مایه  که  شده  پذیرفته  کشور  برتر  دانشگاه های 
به همت  مهرماه   28 روز چهارشنبه  منظور صبح  به همین  است. 
و  آموزش  اداره  میزبانی  به  و  زمین   گهر  آهن  سنگ  شرکت 
ستاره  این  از  تجلیل  آیین  و  جشن  کهنوج  شهرستان  پرورش 
کرمان،  استاندار  حضور  با  دانش  و  علم  عرصه  درخشان  های 
مدیرکل آموزش و پرورش استان، نماینده 5 شهر جنوب استان 
مدیره  هیات  اعضا  و  مدیرعامل  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
و  کهنوج  شهرستان  مسئوالن  از  جمعی  زمین،  گهر  شرکت 

برگزار گردید. شهرهای همجوار 

نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان:  شکرالهی، 
 خرسندیم که دغدغه ویژه گهرزمین آموزش است

آهن  سنگ  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  جنوبی  شهرستان  پنج  نماینده  شکرالهی،  منصور  گهرزمین؛ 
 14۰۰ سراسری  کنکور  برتر  آموزان  دانش  از  تجلیل  آیین  در  کرمان 
شهرستان های جنوبی استان کرمان ضمن خوش آمد گویی و تقدیر و 

بدیل  بی  های  حمایت  از  تشکر 
از  گهرزمین  شرکت  مجموعه 
استان  جنوب  آموزان  دانش 
با  مناطق  این  گفت:  کرمان 
توانسته  امکانات  کمبود  وجود 
است نتایج قابل قبولی در حوزه 
در  وی  نماید.  کسب  آموزش 
حاصل  نتایج  این  افزود:  ادامه 
است  کویر  فرزندان  قوی  اراده 
شرکت  انکار  قابل  غیر  نقش  که 
است.  بوده  توجه  قابل  گهرزمین 
ویژه  دغدغه  که  خرسندیم 
بوده  آموزش  بحث  گهرزمین، 
سالهای  طی  امیدواریم  است. 
آتی، بازهم شاهد موفقیت آینده 

سازان این دیار باشیم.
 اسکندری نسب، مدیر کل آموزش و پرورش استان:

در بحث موفقیت های آموزشی جنوب استان مدیون 
زمین هستیم گهر 

ضمن  همایش  این  سخنران  دومین  عنوان  به  نسب  اسکندری 
گهر  بزرگ  مجموعه  ماندگار  خدمات  و  ارزنده  های  تالش  از  قدردانی 
های  تالش  حاصل  را  استان  جنوب  شایسته  فرزندان  موفقیت   زمین، 
مالی  های  حمایت  و  اساتید  ویژه  های  آموزش  عزیزان،  این  شائبه  بی 

گهر زمین دانست.
دانش  درصدی   6۰ از  بیش  قبولی  آمار  به  اشاره  با  همچنین  وی   
از   آموزشی  حمایت  و  فرهنگیان  دانشگاه  در  استان  جنوب  آموزان 
درگاه  از  را  خداپسندانه  رویه  این  تداوم  دیگر،  آموز  دانش    33۰۰

خداوند منان برای خدمتگزاران آموزش و صنعت آرزو کرد.

 فالح، مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین:
درخشش دانش آموزان جنوب استان در کنکور 1400

اعضای  نقش  از  عرایضشان  ابتدای  در  گهرزمین  مدیرعامل  فالح،  محمد 
هیات مدیره گهرزمین و خیرین محترم در این مسیر یاد کرده و حمایت و 
مساعدت  این عزیزان را شایسته تقدیر و تشکر دانست. وی در ادامه عنوان 
کرد: دانش آموزان این مناطق با توجه به مشکالت عدیده اقتصادی توانستند 
گام بلندی در راه رسیدن به قله های موفقیت در کنکور 14۰۰ بردارند که 

جا دارد از خانواده و معلمان این ستارگان عرصه علم و دانش تشکر کنم.
محمد فالح همچنین به مدیران ارشد آموزش و پرورش استان و شهرستان 
های جنوب پیشنهاد داد که یک نفر از این دانش آموزان شایسته به عنوان 
مشاور دانش آموزی مناطق جنوب به شرکت گهرزمین معرفی شده و ارتباط 

تنگاتنگی با این شرکت داشته باشند.
مدیرعامل گهرزمین در پایان از مدیران ارشد این شرکت، معاونین پرتالش 

و مدیر خستگی ناپذیر روابط عمومی و امور بین الملل و سایر کارکنان این 
شرکت تقدیر و تشکر به عمل آورد.

 زینی وند، استاندار در آیین تجلیل از دانش آموزان برتر:
سایر معین های اقتصادی، جا پای گهرزمین بگذارند

استاندار کرمان در آیین تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور سراسری 
14۰۰ شهرستان های جنوبی استان ضمن گرامیداشت هفته وحدت و 
دانش  به  تبریک  با  همایش،  مدعوین  و  به حضار  انتظامی  نیروی  هفته 

آموزان موفق و تقدیر از شرکت گهرزمین سخنرانی اش را آغاز کرد.
معین  بحث  در  گهرزمین  شایسته  اقدامات  از  رضایت  ابراز  وی ضمن 
بزرگ  شرکت  به  کرمان  استانداری  گفت:  استان  جنوب  اقتصادی 
را تحت پوشش  استان  مناطق محروم جنوب  تکلیف کرد که  گهرزمین 
از هیچ  این خطه  آموزان  دانش  آموزش  زمینه  باالخص در  و  قرار دهد 
عمل  موفق  بسیار  گهرزمین  خدا،  شکر  به  که  نکنند  فروگذاری  تالشی 
جا  که  کردم  پیشنهاد  اقتصادی  های  معین  سایر  به  بنده  است.  کرده 

پای گهرزمین گذاشته و همین روال مثبت را در پیش بگیرند. 
شرکت  تاریخی  و  یادماندنی  به  اقدامات  گفت:  پایان  در  وند  زینی   
گهرزمین در این مناطق به خصوص با تمرکز بر نیروی انسانی موجبات 
بخش  در  بود.  خواهد  آینده  در  مناطق  این  آموزشی  و  علمی  پیشرفت 
نوازندگان  توسط  محلی  موسیقی  اجرای  مراسم   این  از  دیگری  های 
در  حاضر  برتر  آموزان  دانش  از  تعدادی  با  گفتگو  استان،  جنوب  بومی 
استان»  جنوب  محبوب  هنرمندان  توسط  طنز  برنامه  اجرای  مراسم، 
نونهال  دختران  سرود  گروه  زیبای  اجرای  همچنین  و  گلنسا«  و  عذرا 

کهنوجی با لباس محلی  را شاهد بودیم.
برتر  آموزان  دانش  از  تجلیل  آیین  برگزاری  حاشیه  در  همچنین 
غرفه   ، کرمان  استان  جنوبی  شهرستان  هفت   14۰۰ سراسری  کنکور 
و ساخته  بود که صنایع دستی  برپا شده  از سالن همایش  بیرون  هایی 
این  مدعوین  دید  معرض  در  را  مناطق  این  آموزان  دانش   دست  های 

مراسم قرار داده بودند.

محمد فالح، مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین:

مفتخریم توفیق خدمتگزاری به آینده سازان دیار کریمان نصیبمان شد
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نگاهی به نمایشگاه کتاب 
سارا فتحی زاده: گفت وگو ی یکی 
باعث  مجازی  فضای  در   دوستان  از 
گفته  به  شد.  یادداشت  این  نوشتن 
رسانه  اهالی  شما  »بر  دوست  این 
گهر  گل  فرهنگی  همراه  که  است 
از  را  گهر  گل  عامل  مدیر  و  باشید 

یکسری موارد در شهر آگاه کنید.«
شهرسیرجان  در  پیش  هفته 

که  شد  برگزار  کشوری  ناشر  صد  حضور  با  کتابی  نمایشگاه 
این  بهانه  به  است.  فرهنگی  کار  و خودش  است  تقدیر  قابل 
و  کارمندان  اکثر  به  پیشین  های  سال  رسم  به  نمایشگاه 
با تخفیف های ویژه  کارکنان گل گهر بن های خرید کتاب 

اهدا شده بود. 
اما چیزی که فراموش شده بود در این میان مردم دیگری 
و  کارگران  دانشجویان،  آموزان،  دانش  فرهنگیان،  مثل؛ 
کتابی  بن  نه  کنند،  می  زندگی  شهر  این  در  که  کارمندانی 
بن کتابی  برایشان  آشنایی که  نه  و  دارند  برای خرید کتاب 

فراهم کند. 
حال که نمایشگاه کتابی برای فرهنگ سازی و ساخت زیر 
فرهنگ های یک شهر برگزار شده که بهتر است موارد زیر 

مدنظر مدیر عامل محترم گل گهر  قرار گیرد :
1- تخفیف باالی 5۰ درصدی همگانی، یکسان برای عموم 

شهروندان سیرجانی در نظر بگیرند. 
ها،  اداره  اختیار  در  کتاب  خرید  های  بن  از  تعدادی    -2
تا  بگیرد  قرار  معلمان  و  کارگری  های  صنف  ها،  انجمن 
افراد فرهنگی و کم بهره جامعه هم بتوانند از این نمایشگاه 

استفاده کنند. 
3- ایجاد غرفه »مشاور« برای راهنمایی و معرفی کتاب ها 
در حوزه های مختلف تا مردم بتوانند با توجه به هزینه ای 

که می کنند،  انتخاب بهتری داشته باشند.
4-  اهدای یکسری کتاب های آموزشی به کمیته امداد و 
تا  بگیرد  قرار  افراد  این  اختیار خانواده های  در  تا  بهزیستی 

این خانواده ها را توانمند ساخت. 
سالن های  وجود  بر  عالوه  کشورها  از  برخی  در  اکنون   -5
را  عمومی  مکان  کمتر  متعدد،  کتابخانه های  و  مطالعه 
ایجاد  باشد.  مطالعه  ایستگاه  فاقد  که  کرد  پیدا  می توان 
یکسری ایستگاه های مطالعه دائمی در سطح شهر سیرجان

با خرید یک کتاب شروع می شود،   6- آغاز یک تبعیض 
به  فاصله طبقاتی چند صباحی است که در سطح شهر روز 
روز ملموس تر می شود. پدر پول داری که با توجه به حقوق 
و  اقسام کتاب ها  و  انواع  تواند  فرزندانش می  برای  میلیونی 
وسایل بازی را فراهم کند و پدر فقیری که با توجه به حقوق 
حتی  اش  زندگی  ضروریات  تمامی  از  است  مجبور  دریافتی 
پایان  به  حقوقش  تا  بگذرد،  نیز  هایش  بچه  خواندن  کتاب 

ماه برسد.
از  خبری  نه  ولی  است  فرهنگی  اقدام  یک  نمایشگاه،   -7
کاربردی  برای  آموزشی  نه  و  نقد  تفکر،  مطالعه،  به  تشویق 
کردن آن چه از کتاب آموخته می شود، قابل مشاهده است.

                                                            * فعال فرهنگی

شاهد  روزها  این  فرهنگ:  گروه 
برخی  بیشمار  های  پیام  سیل 
در  سیرجان  شهرستان  مسئوالن 
قهرمانی،  هستیم.  مجازی  فضای 
حضور  تقویم،  های  مناسبت  فوت، 
بهانه   ... و  باالدستی  مسئوالن 
آنها  های  پیام  ارسال  برای  ای 
شده  انجام  های  بررسی  در  است. 
روابط  برخی  است  شده  مشخص 
عمومی ها وظیفه خود را در همین 
از  بسیاری  اند.  کرده  تعریف  اندازه 
خصوصی  و  دولتی  از  اعم  نهادها 
یک  حقیقی،  اشخاص  حتی  و 
مسئول  عنوان  به  را  نفر  چند  یا 
می کنند  انتخاب  عمومی  روابط 
بعضی  دانند.  نمی  را  خود  نقش  که 
حوزه،  این  فعاالن  حتی  و  مدیران 
از این مسئولیت  به تعریف درستی 
برجسته  وظیفه  یک  عنوان  -به 
استقبال  نرسیده اند.  مدیریتی- 
و  منتقدان  تشویق  انتقادات،  از 
مشکالت  کردن  برطرف  به  کمک 
آن حوزه، جلوگیری از بروز و وقوع 
فسادهای اداری از وظایفی است که 
اما  شده  تعریف  جایگاه  این  برای 
کمتر و یا شاید اصاًل اجرا نشده و در 
واقعیت می بینیم که این واحد دچار 
مشکالتی است و درگیرتوجیه گری 
یا  خبر  انتشار  حد  در  روزمرگی  و 
ارایه پوستر تبریک و تسلیت برخی 
گزارش  البته  اند.  شده  مسئوالن 
عملکرد مستثنی است و باید اطالع 

رسانی الزم انجام پذیرد. 

فلسفه این همه پیام دادن 
برخی مسئوالن چی هست؟ 

در  سیرجانی  شهروندان  از  رضا 
مسئوالن  برخی  های  پیام  باره 
یک  عنوان  به  گفت:  سیرجانی 
فلسفه  دانم  نمی  فرهنگی  شهروند 
این همه پیام دادن برخی مسئوالن 
چی هست؟ چپ و راست پیام می 
لوث  را  دادن  پیام  موضوع  دهند. 
کرده اند. مردم از این پیام ها خسته 
طرف  بر  مشکلی  اگر  بله  اند،  شده 
پروژه  اگر  بدهند،  پیام  است  شده 
پیام بدهند و  افتتاح شده است  ای 
معلوم  افزود:  وی  اینچنینی.  موارد 
نیست روابط عمومی چه می کنند؟ 
از  مشکالت مردم را پیگیری کنند. 
سطح شهر به مسئوالن خبر بیاورند 
چاله  یک  گاهی  دارد.  ارزش  این  و 
طول  ماه  چند  شود  می  برطرف  تا 

می کشد زیرا روابط عمومی ها 
کارکرد خود را نمی دانند.

برخی  بودن  منفعل 
روابط عمومی ها 

شهروندان  از  یکی  بسطام 
پیرامون این که به نقطه ضعف 
در  ها  عمومی  روابط  های 
از  خیلی  کرد:  بیان  چیست، 
سیرجان  شهر  در  های  ارگان 
آن  عمومی  روابط  کسی  که 
اصال  و  شناسد  نمی  را  ها 
ارگان  این  که  این  از  اطالعی 
روابط عمومی دارد یا نه ندارد 

کارایی  شهروندان  از  خیلی  گاها  و 
این  و  دانند  نمی  را  عمومی  روابط 

روابط  در  انفعال  دهنده  نشان 
عمومی هاست. او در ادامه افزود: به 
خیلی  سیرجان  شهر  در  مثال  طور 
پرورش  و  آموزش  با  شهروندان  از 

پرورش  و  آموزش  و  دارند  سرکار 
ی  وظیفه  که  نهادی  ی  منزله  به 

دارد  عهده  بر  را  ها  نسل  پرورش 
تعامل  در  بسزایی  و  موثر  نقش 
ارتباط  که  جامعه  افراد  با  سازنده 
تنگاتنگی با این نهاد دارند بازی می 
عمومی  روابط  رو  این  از  که  کند 
واسط  ی  حلقه  بعنوان  نهاد  این 
تواند  می  ارگان  این  ویترین  و 
موتور محرکی برای تعامل موثر و 
این نهاد تربیتی و  با  پویای مردم 

پرورشی داشته باشد.
افزود:  ادامه  در  همشهری  این 
رسد  می  نظر  به  متاسفانه  ولی 
شهرستان  سطح  در  الاقل  که 
در  عمومی  روابط  برخی  سیرجان 
تهیه  جز  به  و  بوده  انفعال  موضع 
و  مناسبتی  عکس  تعدادی  ی 
نهایتا نصب بنر به فراخور ایام کار 
دهد  نمی  انجام  دیگری  چشمگیر 
در حالی که می توانند نقش بسیار 

های  مشارکت  جلب  در  رنگی  پر 
آن  و  مردم  کاری  ارتباط  و  مردمی 

اداره ایفا کند.
باید روابط عمومی از 
بزرگنمایی خارج شود

فرهنگی  فعال  شاهبداغی،  امین 
در این رابطه بیان کرد: بعنوان یک 
تغییر  با  که  داریم  دغدغه  شهروند 
رویکرد در شهرداری و اطالع رسانی 
باید  شود  تقویت  مردم  با  ارتباطات 
این بساط پیام های تبریک تسلیت 
شود  برچیده  شهرداری  مناسبتی 
تبلیغاتی  شیوه  از  عمومی  روابط  تا 
تغییر  مردم  ذهن  در  گذار  تاثیر  به 

رویکرد دهد.
در  بایستی  افزود:  ادامه  در  او 
پروژه های شهری بزرگنمایی نشود 
خود  چشم  به  را  توسعه  مردم  تا 
ارتباط  برای  مناسب  بستر  بیینند. 

و  ارگان های مختلف  با  قوی مردم 
ایجاد اعتماد عمومی یکی از وظایف 
برای  است.  عمومی  روابط  مهم 
حقوق  بودجه  از  مثال؛شهرداری 
محتوای  تولید  برای  شهروندی 
افکار  آگاهی  جهت  در  ها  رسانه 
عمومی بایستی خرج کند این مهم 
شکل  ای  رسانه  عدالت  اجرای  در 
بگیرد نه اینکه افرادی در شهرداری 
برای فعالیت تصویری ده ها میلیون 
جامعه  در  آن  تاثیر  و  بگیرند  پول 

زیر صفر باشد.
رویه  ها  عمومی  روابط  برخی 

مناسبی ندارند
شرایطی  هر  در  عمومی  روابط    
سازمان  و  مسئول  پاسخگوی  باید 
مردم  همه  از  مهمتر  و  خودشان 
امروزه  اینکه  به  توجه  با  باشند. 
فضای مجازی به عنوان یک وسیله 
و  ضعف  نقاط  و  نواقص  رفع  برای 
مشکالت سازمان در دسترس است 
خواندن  و  فضا  این  در  مروری  با  و 
هر  گذاری  تاثیر  شهروندان  مطالب 
روابط  شود،  می  مشخص  سازمان 
بتواند  که  است  موفق  عمومی 
این  مشکالت  پیگیری  و  رفع  به 
برخی  متاسفانه  بپردازد.  ضعف ها 
را  مناسبی  رویه  ها  عمومی  روابط 
ندارند و تنها پیام تبریک و تسلیت 
برای مسئول خود تنظیم می کنند 
و یا به مناسبت های مختلف بنر در 
این  سطح شهر نصب می کنند که 
است  ها  آن  کار  از  بخشی  موضوع 
و نه همه وظایف روابط عمومی ها. 
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گزارشی از نقش برخی روابط عمومی ها در تنظیم پیام مسئوالن شهرستان سیرجان؛

لوث شدن پیام های بیشمار بعضی مسئوالن 

شهروند: به عنوان یک شهروند 
فرهنگی نمی دانم فلسفه این همه پیام 
دادن برخی مسئوالن چی هست؟ چپ 
و راست پیام می دهند. موضوع پیام 
دادن را لوث کرده اند. مردم از این 

پیام ها خسته شده اند، بله اگر مشکلی 
بر طرف شده است پیام بدهند، اگر 

پروژه ای افتتاح شده است پیام بدهند 
و موارد اینچنینی.

است.  ژن  اصالح  ساده؛  زبان  به  تراریخته  خبر:  گروه 
به  گیاه  یک  از  محدود  ژن  چند  یا  یک  فرایند  این  در 
محصول و گیاه دیگر اضافه می شود و صرفًا مختص به 

پزشکی  علم  در  است  ممکن  و  نیست  کشاورزی  بخش 
ترکیب«  »نو  فرآیند  این  به  که  استفاده شود  آن  از  نیز 

می گویند.
سونا بازمانده با اعالم این توضیحات گفت: در این مدل 
با استفاده از روش های نوین، تغییراتی در ساختار گیاه 
یا محصول ایجاد شده که خصوصیت جدید و ویژه ای را 
از ژن  به طور مثال استفاده  ایجاد می کند.  در محصول 
در  تا  شود  می  اضافه  گیاه  یک  در  ها  آفت  به  مقاومت 

برابر علف کش ها، حشرات و بیماری های میکروبی مقاوم 
شوند. این کارشناس تغذیه درباره مواد غذایی تراریخته 
سویا  ذرت،  جمله  از  فرآورده هایی  ها  تراریخته  افزود: 
های  دانه  از  است  که ممکن  ها هستند  روغن  برخی  و 

تراریخته در آن ها استفاده شده باشد.
بازمانده در پاسخ به این سوال که محصوالت تراریخته 
چه ضررهایی برای انسان به دنبال دارند، گفت: تا سال 
بر  تراریخته  ناخواسته  اثرات  از  ای  مطالعه  هیچ   2۰1۸

سالمت انسان که ناشی از مصرف مواد غذایی تراریخته 
که  دارد  مخالفانی  قضیه  این  اما  نشده،  گزارش  باشد 
در  کافی  مطالعات  و  تحقیقات  نبود  شان  عمده  دلیل 
مورد این محصوالت است و موافقان نیز مزایای تراریخته 
محصول،  شدن  ماندگارتر  و  مقاوم  مانند  مواردی  را 
مختلف  های  بیماری  برای  استفاده سموم  از  جلوگیری 
آن  دنبال  به  و  زیاد محصوالت  نتیجه عرضه  در  و  گیاه 

کاهش قیمت ها می دانند.

تراریخته موافقان و 
مخالفان زیادی دارد



نیک  حوادث:  گروه 
شهرستان  دادستان  ورز، 
کشف7200   از  سیرجان 
لیتر مشروبات الکلی دست 
خبر  گذشته  هفته  در  ساز  

داد.
قاضی محسن نیک ورز با اعالم این خبرافزود: در پی چند ماه 
کار اطالعاتی  و شناسایی فعالیت یک باند تهیه و توزیع مشروبات 
الکلی درسطح شهرستان سیرجان  نهایتا با اقدامات فنی اطالعاتی 
محل تولید مشروبات شناسایی شد. وی در ادامه افزود: در یک 
ساخت  ای  حرفه  کارگاه  دو  پاوا  عوامل  توسط  ضربتی  عملیات 
مقدار  و  باند دستگیر  اعضای  نفر  و سه  معدوم  الکلی  مشروبات 
72۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست ساز نیز کشف شد. دادستان 
سیرجان  با اشاره به اینکه برخورد قاطع با این دسته از مجرمان 
در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، تاکید کرد: در نظر گرفتن 
این مجرمان در راستای پیشگیری قضایی و  برای  اشد مجازات 
جلوگیری از تکرار جرم است. نیک ورز ضمن هشدار به تهیه و 
توزیع کنندگان مشروبات الکلی گفت : با این افراد برخورد قاطع 
خواهد شد و در این رابطه هم دو دستگاه خودرو توقیف و سه نفر 

دستگیر و روانه زندان شدند.
دستگیری 4 سارق اماکن 

از  سیرجان  انتظامي  فرمانده  سرپرست  حوادث:  گروه 
دستگیري 4 نفر سارق اماکن و کشف 11 فقره سرقت  توسط 
ماموران انتظامی در هفته گذشته در این شهرستان خبر داد. 
در  گفت:  خبر  این  تشریح  در  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
به  انتظامی موفق  ماموران  اجتماعي  امنیت  ارتقاء  راستاي طرح 
شناسایی 4نفر سارق اماکن خصوصی )ساختمان های نیمه کاره( 
شناسایی  از  پس  :ماموران  افزود  نژاد  رمضان  سرهنگ  شدند.  
دادند.   داللت  انتظامی   مراجع  به  و  دستگیر  را  انها   متهمان 
در  داشت:متهمان  بیان  سیرجان  انتظامي  فرمانده  سرپرست 
تحقیقات انجامی به 11 فقره سرقت از اماکن خصوصی  معترف 
سیر  جهت  که   شدند  مالباختگان  رضایت  جلب  به  حاضر  که 

مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند .

کشف 96کیلوگرم تریاک زیر بار علوفه  
گروه حوادث: سرپرست فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 
96 کیلو 400گرم تریاک که بطرز ماهرانه ای زیر بار علوفه در 
بود  سایپا جاساز شده  وانت  اتاق یک دستگاه خودروی  کف 

در این  شهرستان خبر داد. 
سرهنگ منصور رمضان اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر این شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری در 
وانت سایپا  به یک دستگاه خودروی  به سیرجان    بافت  محور 

حامل بار علوفه  مشکوک و جهت بررسی آن را توقیف کردند.
سرهنگ رمضان نژاد خاطر نشان کرد : ماموران در بازرسی از 
به طرز  را که  تریاک  کیلو 4۰۰گرم  مقدار 96  خودروی مذکور 
ماهرانه ای در کف اتاق جاساز شده بود کشف و در این رابطه یک 

نفر متهم دستگیر شده و تحویل مراجع قضایی شدند.

خبر 5 حوادث  نسیـم امید

گروه حوادث: سرپرست فرماندهی انتظامی 
ریال  میلیارد  به کشف 18  اشاره  با  سیرجان 
انواع کاال و لوازم قاچاق از استمرار طرح های 
خبر  شهرستان  این  در  کاال  قاچاق  با  مبارزه 

داد.
این  تشریح  در  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
خبر گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کاالی 
پلیس آگاهی شهرستان سیرجان در اجرای طرح 
مبارزه با قاچاق کاال با کنترل خودروهای عبوری 
را  کامیونت  دستگاه  سه  شیراز-سیرجان  محور 

جهت بررسی متوقف کردند. 
از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  ادامه  در  وی 

بلدوزر  به  مربوط  قطعات  انواع  ها  کامیونت  این 
رایانه  لوازم  انواع  سنگین،  آالت  ماشین  دیگر  و 
و  موتورسیکلت  یدکی  لوازم  انواع  و  قاچاق  ای 
تعدادی لوازم خانگی فاقد مجوز را کشف کردند.

کاالها  این  ریالی  ارزش  گفت:  نژاد  رمضان 
توسط کارشناسان 1۸ میلیارد ریال برآورد  و در 
این رابطه سه متهم دستگیر و به اداره تعزیرات 
طرح  راستا  این  در  که  شدند  معرفی  حکومتی 
موقعیت  سبب  به  کاال  قاچاق  با  مبارزه  های 
می  اجرا  مستمر  شکل  به  سیرجان،  شهرستان 

شوند.

عمومی  دادستان  حوادث:  گروه 
از  سیرجان  شهرستان  انقالب  و 
ایذایی  تیراندازی  عامل  دستگیری 
در خیابان ابوریحان با حضور به موقع 
گیر  زمین  و  عمل  سرعت  و  پلیس 
کردن متهم در هفته گذشته خبرداد.  

این  در  ورز،  نیک  محسن  قاضی 
جوانی  که  متهم  داشت:  بیان  رابطه 
مصرف  از  پس  است  ساله   25
مشروبات الکلی و درگیری با اعضای 
خانواده با اسلحه شکاری دارای مجوز 
و  آمده  خیابان  به  به خودش  متعلق 
اندازي  تیر  به  اقدام  کشی  اربده  با 
موقع  به  حضور  با  که  کرده  ایذایی 
پلیس متهم با استفاده از شگرد های 
قصد  که  حالی  در  و  غافلگیر  پلیسی 
را داشت دستگیر می  با خودرو  فرار 

گردد. 
 او در ادامه افزود: از متهم عالوه بر 
سالح شکاری و تعداد زیادی فشنگ، 
مقادیری مشروبات الکلی نیز کشف و  
به  بازداشت  متهم در حال حاضر در 

سر می برد.
 دقت و بررسی بیشتر در خصوص 
از  شکاری  سالح  مجوز  متقاضی 

امر  متولیان  که  است  ضروریات 
الزم  توجه  خصوص  این  در  بایستی 
موارد  قبیل  این  در  قطعا  بنمایند.  را 
اقدام  مجوز  دارای  سالح  دارنده  که 
سالح  با  مجرمانه  رفتار  ارتکاب  به 
در اختیار خود می کند درخواست و 
ابطال  نگهداری سالح  و  مجوز حمل 

می شود. 
فرهنگی:  دکتری جامعه شناسی  شهبا، 
از مکانیسم های  استفاده 

انرژی جوانان تخلیه 

 محمد جواد شهبا، دکتری جامعه 
اتفاق  به  توجه  با  فرهنگی،  شناسی 
جامعه  در  مجود  خشونت  و  اخیر 
کرونا  شرایط  به  توجه  با  کرد:  بیان 
و  کرد  ایجاد  ای  ویژه  وضعیت  که 
و  اقتصادی  مشکالت  سری  یک 
پیشگیری  برای  باید  جامعه   در   ...
نوجوانان  و  جوانان  در  خشونت  از 

فعالیت بیش تری صورت بگیرد. 
از  جلوگیری  برای  ادامه  در  او 
توجه  افزود:  سیرجان  در  خشونت 
طریق  از  مدارس  در  آموزش  به 
زمینه  که  آموزانی  دانش  شناسایی 
استفاده  با  و  دارند  خشونت  و  بزه 

روانشناسان  مشاوران،  از  
اجتماعی   مددکاران  و 
آموزان  دانش  روی  بر 
تاثیر  شده  شناسایی 
همچنین  دارد.  بسزایی 
و  مدارا  فرهنگ  ترویج 
رسانه  طریق  از  تساهل 
فضای  و  تلویزیون  ها، 

استفاده  شهرداری،  طریق  از  مجازی 
از مکانیسم های تخلیه انرژی جوانان 
پیست  ورزش،  به  بیشتر  توجه  مثل 
برگزاری  اتومبیلرانی،  و  موتورسواری 
این  در  ها  کنفرانس  و  ها  همایش 
زمینه از دیگر کارهایی است که باید 

انجام شود. 
افزود:  ادامه  در  شناس  جامعه  این 
کیفری  و  حقوقی  پیامدهای  آموزش 
از  و  مختلف  های  مکان  در  خشونت 
طریق مدارس و مساجدو... بازدید از 
نوجوانان  و  جوانان  توسط  ها  زندان 

فراهم شود.
ناظری، مسئول سالمت روان معاونت 

دانشکده: درمان 
مراجعه به موقع  برای درمان 

روانپزشکی  اختاالت 

و  روانپزشک  ناظری،  فهیمه  دکتر 
مسئول سالمت روان معاونت درمان 
دانشکده علوم پزشکی در این رابطه 
بیان کرد: خشونت و تحریک پذیری 
علل های متفاوتی مثل؛ اختالالت یا 
بیماری های های روانپزشکی ، اثرات 
فیزیولوژیک مصرف مواد و... دارد که 
نیاز است خانواده ها و شهروندان به 
آن ها اهمیت بدهند. این روانپزشک 
خشونت  از  پیشگیری  خصوص  در 
بیان کرد: در شرایط کنونی با توجه 
به افزایش مصرف مواد و توجه کمتر 
و  موقع  به  درمان  و  اختالالت  به 
سهل  و  روانپزشکی  اختاالت  صحیح 
از  ناپذیری  عوارض جبران  با  انگاری 
خشم و خشونت مواجه هستیم، پس 
جانی؛  امنیت  حفظ  برای  تالش  در 
اطرافیانمان  و  خود  معنوی  و  مالی 
از  عالئمی  گونه  هر  ی  مشاهده  با 
اختاالت روانپزشکی یا الگوی مصرف 
مواد در اسرع وقت به پزشک مربوطه 
این  از  بسیاری  زیرا  کنیم  مراجعه 
اختالالت به آسانی قابل درمان است.

کشف 18 میلیارد 
ریال انواع 
کاالی قاچاق
 در سیرجان 
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تولد نوزاد در کلینیک سالمت
گروه خبر: کمک به زایمان مادر باردار در کلینیک تخصصی حسینی توسط 

پرسنل اورژانس 115 شهرستان سیرجان در هفته گذشته صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی اورژانس 115سیرجان، طی مراجعه حضوری مادر 
باردار به کلینیک تخصصی حسینی  و شکایت از درد زایمان و معاینه توسط 
و  زودرس  زایمان  و  عالئم  دلیل  به  کلینیک  زایمان  زنان  متخصص  پزشک 
محل  در  اورژانس  پرسنل  ممکن  زمان  کمترین  در   115 اورژانس  با  تماس 
حاضر شده زایمان در کلینیک توسط پزشک و ماما کلینیک  انجام شده پس 
از زایمان مدیریت نوزاد تازه متولد شده و مادر توسط پرسنل اورژانس انجام 

گردید.
در ادامه نوزاد متولد شده خشک و با پوآر بینی و دهان و مدیریت راه هوایی 
نوزاد و همچنین کلمپ بندناف و گرم نگه داشتن نوزاد توسط پرسنل اورژانس 
زایشگاه   به  را  شده   متولد  تازه  نوزاد  و  بیمار)مادر(  سپس  و  گردید   انجام 
بیمارستان امام رضا سیرجان  منتقل کردند، نوزاد و مادر در کمال سالمت به 

زایشگاه بیمارستان تحویل داده شد.
گفتنی است این زایمان در کلینیک توسط پزشک متخصص زنان و زایمان 
و  است  شده  انجام  اورژانس   پرسنل  رسیدن  از  قبل  و  زیدآباد   دکتر  خانم 
این  که  انجام   اورژانس  پرسنل  توسط  زایمان  از  بعد  مادر  و  نوزاد  مدیریت 
ماموریت توسط خانم دکتر زیدآبادی متخصص زنان و زایمان و آقایان احسان 

کشاورز  و پورسید یحیی انجام دادند.

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در فضای مجازی 
گروه حوادث: رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان از دستگیری 
فردی خبر داد که تصاویر صید و شکارش را در فضای مجازی نشر داده 

بود.
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان، بر پایه 
این خبر فردی که تصاویر مربوط به شکار پرندگان وحشی را در فضای 
مجازی منتشر کرده بود، دستگیر و محکوم شد. علی اکبر رسولیان ادامه 
داد: در ابتدا متهم ادعا می کرد تصویر مربوط به زمان صدور پروانه شکار 
بوده و پروانه ای ارائه نمود اما پس از بررسی های به عمل آمده مشخص 
شد چنانچه فرض بر آن گرفته شود که این ادعا صحیح باشد، در عکس 
موجود تعداد کبک های شکار شده مازاد بر پروانه است و بر این اساس  
تخلف تشخیص داده شده و متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری یا 
پرداخت 25/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و صدور حکم منع حمل سالح 
به مدت 2 سال و ابطال مجوز سالح همچنین ممنوعیت صدور مجدد 

مجوز سالح در طی این دو سال محکوم شد.
وی در پایان تاکید کرد: هرگونه شکار غیر مجاز می باشد و در صورت 
اطالع ، مراتب به دستگاههای قضایی اطالع داده خواهد شد و با شخص 

یا اشخاص متخلف به شدت برخورد می گردد.

نیک ورز، دادستان عمومی و انقالب سیرجان:
انهدام باند تهیه و تولید مشروبات الکلی  در پی دستگیری عامل تیراندازی در خیابان ابوریحان مطرح شد؛

آموزش پیامدهای حقوقی و کیفری خشونت

اعالم مفقودی: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان
منطقه  کرمان  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بین  قرارداد  این 
به  درویش  فرزند  پور  باقری  نیا  ستوده  دخت  مهری  یکطرف  از  سیرجان 
شناسنامه شماره 3 صادره از حوزه 5 بردسیر متولد 1338 ساکن سیرجان 
بر اساس تقاضای مورخ        از طرف دیگر منعقد میگردد و مفاد آن برای 

طرفین الزم االجرا میباشد
بشماره  زمین  قطعه  یک  واگذاری  از  است  عبارت  قرارداد:  موضوع   -1
345 از نقشه شماره 2 دو واقع در روستای نجف شهر شهرستان سیرجان 
بمساحت سیصد مترمربع 300 مترمربع که حدود اربعه آن بشرح ذیل بوده 

و واگذار شونده از محل وقوع ملک مطلع بوده و اقرار به تحویل مینماید
حدود ملک 

شماال 12 متر به اشتراکی قطعه 348-2 شرقا 25 متر به اشتراکی قطعه 
به اشتراکی قطعه  به کوچه 10 متری  غرباً 25 متر  346-2 جنوباً 12 متر 

 2-344
2- متقاضی باید کلیه شرایط مندرج در آئین نامه واگذاری بنیاد مسکن 

را دارا باشد.
3- زمین فوق منحصرا بمنظور احداث واحد مسکونی واگذار میگردد و 

متقاضی حق استفاده دیگری از زمین را ندارد.
را  آماده سازی طرح  های  هزینه  بایت  ریال   300/000 مبلغ  متقاضی   -4
طی فیش شماره 92175/286969 مورخ 1377/2/1 بحساب جاری شماره 

2626 بانک ملت شعبه محیاشهر پرداخت نموده است.
5- متقاضی متعهد میگردد از تاریخ انعقاد این قرارداد ظرف مدت سه 
ماه نسبت به اخذ مجوز از مسئولین محلی اقدام و عملیات ساختمانی را 
آغاز نماید در غیر اینصورت بنیاد مسکن 6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد این 
قرارداد را بطور یک جانبه فسخ و زمین فوق را به فرد واجدشرایط دیگری 

واگذار خواهد کرد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
6- متقاضی ملزم به پیروی از ضوابط فنی و ساختمانی تعیین شده بنیاد 
روستا  به  مربوط  مقررات  تمامی  و  ارگانها  سایر  و  اسالمی  انقالب  مسکن 

میباشد.
7- پرداخت هر گونه هزینه ای اعم از عوارض شهرداری یا دهداری هزینه 

آب و برق و تنظیم سند انتقال و غیره کال به عهده متقاضی میباشد.
8- موضوع این قرارداد غیرقابل نقل و انتقال بغیر اعم از عادی، رسمی، 
پایان عملیات ساختمانی میباشد  از  موقت، دائم، مشروطه بمدت 5 سال 

مگر با توافق بنیاد مسکن.
با تمام عملیات ساختمانی  بنام متقاضی موکول  9- تنظیم سند رسمی 
بنیاد مسکن  به  از سازمانهای مربوطه اخذ و  پایان کار  باید گواهی  بوده و 

ارائه گردد.
میدهد  کامل  اختیار  مسکن  بنیاد  به  قرارداد  این  طی  متقاضی   -10
نکرد  عمل  قرارداد  این  موارد  وفق  یا  و  نبوده  شرایط  واجد  چنانچه  که 
را  انجام شده  و هزینه های  را فسخ  قرارداد  بطور یک جانبه  بنیادمسکن 

بقیمت تعیین شده توسط کارشناس به متقاضی پرداخت نماید.
11- این قرارداد در سه نسخه تنظیم و دارای اعتبار واحد میباشد

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای زهرا شهبا با ارائه دو برگ 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 3 فرعی از 1217 اصلی واقع در 
بنام خانم/آقای زهرا شهبا ثبت و سند مالکیت  بخش 36 کرمان 
گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر 
ثبت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  بدستور  لذا 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
عدم  و  قانونی  مدت  شدن  سپری  از  پس  اینصورت  غیر  در  دارد 
واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا 
دفتر67   1399/4/10-71358 شماره  رسمی  سند  برابر  نامبرده 
نرجس  خانم  و  ایرانژادپاریزی  اکبر  آقای  را  ششدانگ  سیرجان 
خاتون رنجبر توتویی خریداری نموده است. تاریخ انتشار: شنبه: 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  آرمانپور  محمد   -1400/07/24

شهرستان سیرجان

برگ  دو  ارائه  با  گلستان  پروین  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 93 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 15 فرعی از 2541 اصلی واقع در بخش 36 کرمان 
بنام خانم/آقای پروین گلستان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: شنبه: 1400/08/01- محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

الحاق  نامه اجرایی قانون  آگهی تحدید حدود: در اجرای ماده 10 آیین 
بدینوسیله  تولید عرضه مسکن  از  و حمایت  قانون ساماندهی  به  موادی 
به اطالع میرساند در اجرای این قانون 1- آقای علی آران فرزند اسماعیل 
رای هیات  از سیرجان  به شناسنامه 484 کدملی 3071944586 صادره 
10065- 1400/04/22 ششدانگ خانه 1611 فرعی از 5070 اصلی واقع در 
نجف شهر سیرجان بخش 36 به مساحت 250 مترمربع. 2- آقای غدیر 
 3070424465 کدملی   929 شناسنامه  به  کهندل  فرزند  آبادی  عزت 
صادره از سیرجان رای 10064- 1400/04/22 ششدانگ خانه پالک 1612 
فرعی از 5070 اصلی بخش 36 به مساحت 250 مترمربع. 3- خانم پروین 
از  بیژنی فرزند حسین به شناسنامه 178 کدملی 3130386394 صادره 
بافت رای هیات 10063- 1400/4/21 ششدانگ خانه 1613 فرعی از 5070 
اصلی بخش 36 به مساحت 245 مترمربع. 4- آقای منصور آشوغ فرزند 
رای  سیرجان  از  صادره   3131056622 کدملی   39 شناسنامه  به  مراد 
اصلی   5070 از  فرعی   1614 پالک  خانه  ششدانگ   1400/04/21  -10062
بخش 36 به مساحت 250 مترمربع. 5- آقای علیرضا شفیعی زاده بافتی 
فرزند محمود به شناسنامه 4510 کدملی 3131512040 صادره از بافت رای 
10061- 1400/4/21 ششدانگ خانه پالک 1615 فرعی از 5070 اصلی بخش 
36 به مساحت 250 متر مربع. 6- آقای محسن پوردهقان فرزند احمد به 
هیات  رای  سیرجان  از  صادره   3070157793 کدملی   15659 شناسنامه 
10062- 1400/04/21 ششدانگ خانه 1616 فرعی از 5070 اصلی بخش 36 
به مساحت 250 مترمربع. 7- آقای محمدرسول تاج آبادی فرزند یوسف 
هیات  رای  سیرجان  از  صادره   3060398305 کدملی   0 شناسنامه  به 
اصلی   5070 از  فرعی   1617 پالک  خانه  ششدانگ   1400/04/21  -10059
هیات  از رسیدگی  که پس  نموده  را  مترمربع  به مساحت 250  بخش 36 
به  رای  الذکر  فوق  قانون  اجرایی  نامه  آیین   7 ماده  موضوع  اختالف  حل 
به اطالع عموم میرساند در وقت مقرر  تحدید حدود صادر و بدینوسیله 
عملیات تحدید حدود پالک های مذکور روز 1400/08/23 روز سه شنبه 
در محل ملک اقدام و تحدید حدود میگردد ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف 
به مرجع صالح قضایی تسلیم و  بر ثبت  اعتراض  1 ماه دادخواست  مدت 
گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نمایند چنانچه ظرف 
مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف مدت یکماه 
از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارایه 

ننماید سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم میگردد. 
تاریخ انتشار: روز شنبه 1400/08/01  



گروه جامعه: هفته گذشته جمعی از مخالفان پرداخت مهریه مقابل 
در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده و خواستارآن  شدند که 
تعداد پرداخت سکه های مهریه که منجر به حبس می شود، کاهش 
یابد. اخبار و گزارش ها خبر از کاهش تعداد ازدواج در کشور را می 
دهد. یکی از دالیل آن مهریه های نامناسب است که  برخی خانم ها و 

خانواده ها از آن به عنوان تجارت استفاده می کنند.
 چندین سال است که وقتی بحث ازدواج مطرح می شود یکی از نکات 
اساسی و تعیین کننده که ذهن خانواده دختر و پسر را مشغول می کند 
مهریه است. بحث مهریه و میزان آن  است. شاید بتوان گفت تعیین 
مهریه معقول بتواند به تحکیم پیوند زناشویی کمک کند اما باب شدن 
مهریه های سنگین و غیر متعارف بنیان این پیوند را سست و نگاه 
ابزاری و کاالیی به زن را در جامعه تقویت می کند از طرف دیگر مردان 
را در تنگناهای اقتصادی قرار می دهد و از همه مهمتر تهدیدی جدی 

برای خانواده ها است. 
رضا یکی از همشهریان با بیان این جمله که  درست است که ازدواج 
به تعهد مادی نیاز دارد اما نباید از وضع متعادل خارج شود، گفت: یکی 
از دوستان من چند سال عقد بسته بود و مهریه آن 5۰۰ سکه است 
که  در دوران عقد با نامزدش به مشکل برخوردند و زن مهریه را به 
اجرا گذاشته است. او ادامه داد: االن نزدیک چند ماه است که دوستم 

فراری است. 
تعیین مهریه های سنگین ایجاد سدی بزرگ و محکم بر سر راه ازدواج 
است و باعث بدبینی و عدم تمایل پسران به ازدواج و در نتیجه، باال 
رفتن سن ازدواج دخترها و پسرها می شود که همین باال رفتن سن 

ازدواج، آسیب های اجتماعی زیادی را در جامعه موجب شده است.
و مجبور  ندارند  را  پرداخت مهریه  توانایی  زندانیانی که  آمار  افزایش 
هستند چند سال از زندگی خود را در زندان به سر برند که این مساله 
جدا از ایجاد مشکالت روحی و روانی، آسیب های اجتماعی مختلفی 
را در آینده برای فرد و به تبع او اجتماع در پی خواهد داشت و باال 
رفتن میزان مهریه موجب بی اعتمادی زوجین به یکدیگر نیز می شود 
و پایه های زندگی زناشویی را سست می کند؛ زیرا مرد خود را همیشه 
در ناحیه خطر احساس و فکر می کند که هر زمانی ممکن است زن از 
این مساله  علیه او استفاده کند و اعتمادی را که الزمه زندگی زناشویی 

است نمی تواند به همسر خود داشته باشد. 
در شرایط فعلی مسئوالن رده باالی کشور برای تعیین سقف مهریه  و 
کنترل این موضوع برنامه ریزی و جامعه را سروسامان دهند. پیامبر 
اکرم )ص( در ازدواج حضرت فاطمه )س( به امام علی )ع( فرمود: چه 
داری که آن حضرت فرمود: یک زره دارم که پیامبر یک سوم آنرا مهریه 

قرار داد.

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

09162756265 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت
ورزش  و  تربیت بدنی  هفته  ورزش:   گروه 
فرصت مناسبی برای پرداختن به مسائلی است 
ارائه خدمات اجتماعی،  که شهروندان در کنار 
هستند.  آن  به دنبال  فرهنگی  و  اقتصادی 
راستای  در  باید  می تواند  تا  مسئوالن  شهری 
به  مربوط  امور  آسان سازی  ورزش،  گسترش 
ورزش،  برای  الزم  ساختارهای  ایجاد  و  آن 

ورزش  هستیم،  جامعه  سالمت  به دنبال  اگر  و  کند  سرمایه گذاری 
پیوندهای  از  برخورداری  به دلیل  است. شهرداری ها  کار  همگانی چاره 
پیاده سازی  برای  نهاد  بهترین  محلی،  خرد  ساختارهای  و  مردمی 

طرح های گسترش ورزش همگانی با رویکرد سالمت محورند.
این  در  شهرستان  همگانی  ورزش  هیات  رئیس  زیدآبادی،  حسن 
بزرگترین  همگانی  ورزش  هیات  اینکه   به  توجه  با  کرد:  بیان  رابطه 
انجمن   1۸ که  دارد  زیادی  مجموعه  زیر  های  کمیته  و  است  هیات 
مختلف مثل، پیاده روی، ورزش صبحگاهی و... زیر مجموعه آن است 
دارای اهمیت باالیی است. او در ادامه با اشاره به کرونا گفت: در ایام 
کرونا  به دلیل این که اکثر ورزش های زیر مجموعه به صورت تجمعی 
و عمدتاً افراد میانگین سن باال هستند نتوانستیم همایش های بزرگ 
داشته باشیم افزود: در حال حاضر 13 ایستگاه صبحگاهی در پارک ها 
اندازی کردیم  و در هفته دفاع مقدس و هفته  و محالت مختلف راه 
تربیت بدنی یک سری پیاده روی صورت پذیرفت و از طرفی در پارگ 

گل گهر یک ایستگاه ورزش صبحگاهی افتتاح شد.  
تعداد  افزایش  ما  هدف  اینکه  بیان  با  همگانی  ورزش  هیات  رئیس 
ایستگاه های ورزشی در نقاط مختلف شهر برای دسترسی همه اقشار 
است، افزود: در جلساتی که با مدیران باشگاه فرهنگی ورزش گل گهر 
ورزش همگانی  بحث  در  ریزی طوالنی مدت  برنامه  دنبال  به  داشتیم 
هستیم و هدف هیات افتتاح ایستگاه ورزشی در محالت مختلف است 
فعال  ها  ایستگاه  این  که  کند  می  معرفی  ایستگاه  هر  برای  مربی  و 

شوند.  
این  کرد:  بیان  سواری  دوچرخه  ایستگاه  ایجاد  بحث  در  زیدآبادی 
موضوع نیاز است که شهرداری نقاطی را مشخص کند و به مرور زمان 

زیرساخت های الزم را برای دوچرخه سواری همگانی ایجاد شود.
جامعه  در  تحرکی  کم  اینکه  بیان  با  همگانی  ورزش  هیات  رئیس 
زیاد شده است، افزود: ورزش همگانی با توجه به این که هزینه زیادی 
افراد  تا  کودک  از  برنامه  یک  در  و  است  مختلف  برای سنین  و  ندارد 
شهرداری  وظایف  از  یکی  طرفی  از  و  کنند  می  پیدا  حضور  میانسال 
بحث فرهنگی و ایجاد نشاط و شادی در جامعه است در این زمینه می 

تواند نقش موثری داشته باشد.

خبر

ویژه

صدور اینترنتی معافیت تحصیلی دانشجویان داخل کشور
نسیم امید: سرهنگ منصوررمضان نژاد، سرپرست فرماندهی 
انتظامی شهرستان  گفت: در راستای هوشمندسازی خدمات 
سازمان وظیفه عمومی وکاهش مراجعات مشموالن باتالش 
های صورت گرفته امکان صدوراینترنتی معافیت تحصیلی 
دانشجویان داخل کشور فراهم شده است. وی با تاکید براینکه 

شرط اصلی بهرمندی ازمعافیت تحصیلی نداشتن غیبت سربازی است، گفت: کلیه 
پذیرفته شدگان دانشگاها ومراکزعلمی کشور می توانند پس از دریافت کد »سخا« از 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و با ورود به پایگاه اطالع رسانی سازمان وانتخاب 
درگاه خدمات الکترونیک برای ثبت درخواست معافیت تحصیلی خوداقدام نمایند. 

بیش از 60 درصد دانش آموزان سیرجانی واکسینه شدند
مدیر  و  مدیرکل  معاون  محیاپور،  اکبر  امید:  نسیم 

درصد   6۰ از  بیش  گفت:  سیرجان  پرورش  و  آموزش 
است  16۰۰۰نفر  آنها  تعداد  که  سیرجانی  آموزان  دانش 
اند  واکسینه شده  االن  تابه  سال  تا 1۸  رده سنی12  در 
وخوشبختانه تاکنون هیچ عارضه جدی وخطرناکی از دانش 
اموزان واکسینه شده گزارش نشده است. وی با بیان اینکه 
تسریع در اجرای واکسیناسیون دانش آموزان دیگر اقدام مهم و ضروری در فراهم 
نمودن شرایط بازگشایی است اذعان کرد: خوشبختانه با تعامل و همکاری متقابل 
بسیار خوب این موضوع نیز به مانند واکسیناسیون فرهنگیان در حال انجام است 

و بسترهای الزم ایجاد شده است.

سالمت کده طب سنتی به زودی افتتاح می شود
ودارو  غذا  معاون  رضوی،  محمد  سید  دکتر  امید:  نسیم 
دانشکده علوم پزشکی گفت: با توجه به وسعت شهرستان، 
همکاران بنده علیرغم تعداد کم؛ در حال تالش شبانه روزی در 
این عرصه هستند و با لطف الهی تاکنون در این زمینه مشکلی 
وجود نداشته است. وی افزود: توجه به اهمیت موضوع طب 
سنتی؛ در استان دومین شهرستان هستیم که برنامه افتتاح سالمت کده طب سنتی 
را در برنامه های آتی داریم که به زودی در محل کلینیک سالمت مرحوم حسینی راه 
اندازی می شود که اتفاق بسیار مؤثری در ساماندهی فرآورده های طبیعی و مکمل 

سنتی است و متشکل از متخصص طب سنتی و پزشک دوره دیده است.

پیک ششم کرونا در آبان رخ می دهد
با  بهداشت  وزیر  عین اللهی،  بهرام  کرمان:  فردای 
ایجاد خواهد شد،  آبان  در  کرونا  این که موج ششم  بیان 
دستگاه های  و  دارویی  نظر  از  بیمارستان ها  آماده باش  از 
را  پروتکل ها  رعایت  مردم خواست  از  و  داد  تنفسی خبر 
برآورد دانشمندان  اینکه طبق  بیان  با  جدی بگیرند. وی 

نه تنها در ایران بلکه در جهان، موج ششم کرونا در آبان ایجاد خواهد شد، بیان 
کرد: »ما این نگرانی را داریم و می دانیم که قطعا ایجاد خواهد شد؛ البته ما آمادگی 
کامل برای مبارزه با بیماری کرونا در موج ششم را داریم، در همین راستا اکنون 
بیمارستان ها از نظر وضعیت دارویی و دستگاه های تنفسی در آماده باش هستند تا 

بتوانیم با این بیماری مبارزه کنیم.
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نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

)

سامان دهی معضل مهریه توسط مسئوالن  

 رئیس هیات ورزش همگانی سیرجان به مناسبت هفته تربیت بدنی مطرح کرد:

ایستگاههای دوچرخه
 برای ورزش همگانی راه اندازی شوند


