انعکاس

سخن همشهریان؛
ِ
رانندگان یکی از عامالن اصلی توسع ه اقتصادی در کشور محسوب ميشوند كساني كه مسووليت رانندگي و کارکردن در حيطهی حمل و نقل را عهدهدارند ،يكي از پرخطرترين مشاغل را انتخاب نمودهاند.
آنان ،سر و كارشان با ماشينهاي سنگين و جادههاست رانندگي در جادههاي پرتردد كشور و گاه نيز خارج از كشور ،عبور از جادههاي كمعرض ،گردنههاي پرپيچ و گلوگاههاي كوهستاني ،بار سنگين و عبور از جادهها به صورت شبانهروزي،
كه زمان عبور از مناطق گرمسيري و كويري حركت در شب ترجيح داده ميشود و سرعت بسيار پايين كاميونها؛ كه اين حركت آرام و مداوم ،حالت گهواره ايجاد كرده و خود باعث خوابآلودگي راننده ميشود و بسيارند موارد ديگري كه
ممكن است خطرساز بودن اين شغل را رقم زند .به هم ه اين موارد ميتوان اضافه كرد؛ دوري از خانواده كه گاه هفتهها و ماهها طول خواهد كشيد ،خوردن انواع فستفودها و غذاهاي رستورانهاي بين راهي كه بهداشتي بودن آنها قابل
ِ
مسووليت بارهاي گرانقيمت ،پرخطر و ريسكپذير و فاسدشدني و ...حاال با هزار بدبختی یک کامیون قسطی خریدیم که هنوز خیلی از اقساط اش مانده است.
تردید است ،و از همه مهمتر پذيرفتن
همشهریان عزیز وقتی پارکینگ استاندارد و مطمئن نیست چکار کنیم؟ تمام زندگی مان را در بیابان رها کنیم؟ فکر میکنید ما خوشمان میآید فحش بخوریم و نفرین شویم؟ آیا ما خیلی پولداریم که اینقدر راهنمایی جریمه مان کند
و دم نزنیم؟وال مجبوریم و شرمنده و گله مند از مسووالن شهر که سیرجان پارکینگ استاندارد کامیون ندارد              #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی  #وظیفه #مسووالن

نقشه باستانشناسی سیرجان تکمیل شد

خبر
الکل؛ یک نوشیدنی مضر است نه درمانگر

سرطان ،پوکی استخوان ،اختالل در سیستم ایمنی بدن،
اختالل در مغز ،چاقی مفرط و  ...از امراض ناشی از مصرف
الکل در افراد است و کبد چرب را تشدید میکند.
مسلمانان از مصرف الکل به شدت منع شده اند .در قرآن
کریم آیههای  ۲۱۹سوره بقره ۹۰ ،و ۹۱سوره مائده۴۳ ،
سوره نسا و همچنین در روایات متعددی از ائمه اطهار (ع)
به صراحت مسلمانان را از نوشیدن شراب و الکل بر حذر
داشته اند .آن چه که از متون علمی  -اسالمی نوین و قدیم
نیز برمی آید ،نشانگر تأثیرات نامطلوب مصرف الکل بر جسم
و روان آدمی است.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی سیرجان؛ دکتر امین ایران نژاد متخصص
بیمارهای داخلی با اشاره به شدت مصرف الکل به خصوص
در میان جوانان و نوجوانان و این که الکل یکی از خطرناک
ترین نوشیدنیهایی است که میتواند آسیبهای جبران
ناپذیری بر مصرف کننده وارد سازد گفت :ریسک فاکتور
اکثر سرطانهای شایع در افراد ،مصرف الکل است .از جمله
این سرطانها میتوان به سرطانهای دستگاه گوارش
از جمله کبد ،لب ،دهان ،مری ،روده و بسیاری دیگر از
سرطانها که هنوز در دست بررسی است ختم شود.
این متخصص بیماریهای داخلی افزود :مصرف الکل
همچنین آسیبهای روحی و روانی بر روی فرد میگذارد
از جمله استرس ،اضطراب ،افسردگی و در اثر اینها
خودکشی .کبد چرب که از عوارض مصرف الکل هست نیز
یکی از پیش زمینههای سرطان میتواند باشد و با مصرف
این نوشیدنی تشدید میشود.
وی گفت :این مدل الکلها عوارض بسیار خطرناک تر
و جبران ناپذیرتری دارد که سریعاً فرد مصرف کننده را
درگیر خواهد کرد .از جمله این عوارض میتوان به از کار
افتادن کبد و کلیهها (دیالیزی شدن) ،کوری ،ایست قلبی
(سنکوپ) اشاره کرد .مصرف الکل در دراز مدت ،وابستگی و
اعتیاد میآورد که خود گویای مضراتش است.
شایان ذکر است محققان در یک پژوهش جهانی به این
نتیجه رسیدند که مصرف الکل حتی به مقدار بسیار اندک
برای سالمتی روحی و روانی افراد مضر بوده و بهترین
توصیه پرهیز از مصرف است .کارشناسان بهداشتی معتقدند
که سطح امنی برای نوشیدن الکل وجود ندارد چرا که حتی
مقدار کمی از الکل میتواند بینایی ،مهارتهای حرکتی،
حافظه و توانایی قضاوت فرد را مختل کند .همچنین
فشارخون را افزایش داده و اگر این مصرف به صورت مداوم
جدی وارد سازد.
باشد میتواند به قلب آسیب ّ

بررسی و شناسایی باستانشناسی بخش زیدآباد
شهرستان سیرجان به منظور تکمیل نقشه باستانشناسی
شهرستان سیرجان در حال انجام است.
مریم صابری (سرپرست هیئت بررسی و شناسایی
باستانشناسی بخش زیدآباد شهرستان سیرجان در
استان کرمان) گفت :استان کرمان در حالی بخش وسیعی
از نیمه جنوبی ایران را شامل میشود که این منطقه با
وجود آثار مهم از دورهای مختلف پیش از تاریخی و
تاریخی ،تا یک دو دهه پیش سهم ناچیزی از تاریخچه
پژوهشهای باستانشناسی ایران را به خود اختصاص داده
بود .او خاطرنشانکرد :اما در دو دهه گذشته رفته رفته
پژوهشهای زیادی از جمله بررسی شناسایی و کاوش
باستانشناسی در این استان انجام و آثار دورههای مختلف
پیش از تاریخی و تاریخی شناسایی شده است.

این باستانشناس افزود :شهرستان سیرجان با توجه
به همسایگی با شهرستان نیریز در استان فارس نقش
مهمی در تبادل فرهنگی دورههای باستانشناسی
داشته از این رو بررسی این شهرستان با در نظر گرفتن
ویژگیهای زمین ریختی ،منابع آبی ،پوشش گیاهی و
جانوری به صورت جامع با شرق استان فارس و همچنین
مناطق شرقی استان کرمان ،میتواند چشمانداز خوب و
مفیدی از تبادالت فرهنگی و تجاری در اعصار مختلف
باستانشناسی داشته باشد.
صابری با بیاناینکه جوامع انسانی و جغرافیای طبیعی
دو عامل عمدهای هستند که ساختار چشمانداز را تشکیل
میدهند افزود :تا کنون در این زمینه در منطقه سیرجان
و بخش زیدآباد بررسی و تحقیقی به صورت جامع انجام
نگرفته است و نیاز به انجام پژوهشی همه جانبه در این

ابوذر حلواییپور ،مدیر روابطعمومی و امور
بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
در گفتوگو با صمت عنوان کرد :در دنیای
کنونی همه ارکان ارتباطی یک سازمان
بهشکلی پیوسته در رسیدن به اهداف
آن سازمان و در شرکتهای اقتصادی
بر سودآوری مجموعه اثرگذار هستند که
روابط عمومی هم از این قاعده مستثنا
نیست .در چنین شرایطی فعالیت در حوزه
روابطعمومی از اطالعرسانی فراتر رفته و به
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قیمت هیچ کاال و خدماتی نباید افزایش یابد

منطقه احساس میشود .او در پایان با بیاناینکه بررسی
بخش زیدآباد نخستین فصل از بررسی شناسایی این
منطقه به منظور تکمیل نقشه باستانشناسی شهرستان
سیرجان است که با مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی
و گردشگری در حال انجام است ابراز امیدواری کرد با
توجه به بررسیهای صورت گرفته هر چه زودتر نقشه
باستانشناسی منطقه کامل شود.

روابطعمومی در خطمقدم ارتباط مستقیم با مردم است

عصر حاضر ارتباطات یکی از
بنیادیترین دانشها و مهمترین عوامل
پیشرفت انسان امروزی بهشمار میرود.
روابطعمومی ،هنر و علم اجتماعی است
که درون و برون سازمانها را بههم مرتبط
میکند یا بهبیان دیگر دانشی است که به
کمک آن سازمانها آگاهانه میکوشند تا
در اجرای مسوولیتهای اجتماعی خویش
موفق باشند .در چنین موقعیتی ،عملکرد
واحد روابطعمومی در سازمانهای
مختلف اهمیت مییابد.
آینه تمامنمای سازمانها

شماره 693

اخبار کوتاه

نگاهی تازه به روابطعمومی در شرکتهای صنعتی؛

برقراری ارتباطی شفاف و دوجانبه با مردم
و ذینفعان ،توسعه دانش ،انجام پروژههای
اجتماعی تحقیقمحور و ارتباط پررنگتر
با دانشگاهها نیز رسیده است .وی افزود:
روابطعمومیها در جایگاه آینه تمامنمای
سازمانها میکوشند ارتباط همهجانبهای
را با مخاطبان ،مصرفکنندگان ،مردم
محلی ،سایر نهادهای اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و همه ذینفعان برقرار کنند و
تعاملی سازنده با مردم داشته باشند و با
ایجاد پیوندی منطقی با مردم ،در اجرای
مسوولیتهای اجتماعی شرکتی ،پیشرو
باشند .وی افزود :در سالهای اخیر شاهد
شناخت بیشتر مدیران ارشد نسبت به
عملکرد و اثرگذاری روابطعمومی بودهایم
یا به بیانی دیگر مدیران شرکتهای
معدنی و صنعتی به جایگاه و ارزش فعالیت
در حوزه روابطعمومی بیش از قبل ،اعتماد
و اعتقاد پیدا کردهاند .همین اعتماد قلبی
نیز زمینه پیشرفتهای قابلتوجهی را در
این بخش فراهم کرده است.
حلواییپور در ادامه خاطرنشان کرد:

خبر
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روابطعمومی سازمانها در تالش هستند
تا برای اجرای وظایف خود از همه
ظرفیتها و ظرفیتهای رسانهها استفاده
کنند .رسانه را میتوان بهگونهای بازوی
روابطعمومی دانست که زمینه گردش
بهتر اطالعات و اخبار را فراهم میکند.
روابطعمومی موفق با تعامل دوسویه
با رسانهها میتواند نسبت به وظایف
اطالعرسانی و آگاهیسازی خود بهخوبی
عمل کند.
توجه به دغدغههای اجتماعی

وی گفت :همانطور که پیشتر هم اشاره
شد ،توجه به ایفای بهتر مسوولیتهای
اجتماعی شرکتی یکی دیگر از وظایف
واحد روابطعمومی است که بهویژه
در سالهای اخیر اهمیت یافته است.
شرکتهایی که روابطعمومی پویا و
فعالی دارند یا به بیانی دیگر ارتباط بهتر و
موثرتری را با مخاطبان خود و مردم برقرار
میکنند؛ در ایفای نقش مسوولیتهای
اجتماعی خود نیز موفقتر عمل میکنند.
مدیر روابطعمومی و امور بینالملل

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر افزود:
روابطعمومی در خطمقدم ارتباط مستقیم
با مردم است و در جریان نقطهنظرات
و جزییات شرایط آنها قرار میگیرد.
بدینترتیب در انتقال این نقطهنظرات
به مدیران و تصمیمگیران شرکت ،نقش
مهمی را برعهده دارد .روابطعمومی
گلگهر نیز تمام همت خود را بهکار بسته
تا بتواند نظرات واقعی مردم و ذینفعان
را بهگوش تصمیمگیران در این مجموعه
بزرگ معدنی و صنعتی برساند.
حلواییپور در ادامه بیان کرد :با تکیه بر
اهمیت برقراری تعاملی سازنده میان روابط
عمومی با مردم در سالهای اخیر شاهد
افزایش ایفای مسوولیتهای اجتماعی
گلگهر در منطقه بودهایم .این موضوع
حکایت از آن دارد که تصمیمگیران
بهویژه مدیریت محترم عامل و اعضای
هیاتمدیره شرکت ،شناخت خوب و
صحیحی از واقعیتهای منطقه سیرجان
یافتهاند و خود را نسبت به ذینفعان
مسوول میدانند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تاکید کرد :قیمت هیچ کاال و
خدماتی به بهانه تغییر نرخ کاالهای اساسی نباید افزایش یابد.
ارسالن میریگفت :در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،مجازات و جریمههای
سنگین موجه لحاظ و پس از صدور رای قطعی پلمب انجام میشود .وی
تاکید کرد :این مسئله را اتاق اصناف به اطالع اتحادیهها برساند.مدیرکل
تعزیرات حکومتی استان کرمان درباره گشتهای سطح شهر اظهار کرد :بنا
نیست فروشگاههای کوچک بازدید اما فروشگاههای زنجیرهای و بنکداران و
عمدهفروشان مغفول واقع شود .وی سازمان صنعت ،معدن و تجارت را متولی
بازرسی و تعزیرات حکومتی را متولی رسیدگی دانست و افزود :با توجه به
اینکه لوازم و تجهیزات پزشکی باید مورد بازرسی قرار بگیرد ،چون موضوع
تخصصی است لذا دانشگاه علوم پزشکی آن را دنبال کند  .

پایان قدرت نمایی عامالن قدرت نما با سالح سرد

سرهنگ مرتضی امیر سبتکی بیان کرد :در پی نزاع خیابانی منجر به
چاقو کشی بین دو نفر از اراذل و اوباش و قدرت نمایی با سالح سرد و
ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان ،شناسایی و دستگیری عامالن
این نزاع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت
وی افزود :با تالشهای ماموران پلیس امنیت عمومی و با اشرافیت اطالعاتی،
 ۲متهم دخیل در این نزاعها شناسایی و طی  ۲عملیات مختلف کمتر از
یک ساعت ،دستگیر و پس از تحقیقات تکمیلی تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد :این متهمان سابقه چندین
مورد نزاع و چاقوکشی،حمل و نگهداری سالح و ایجاد اخالل در نظم عمومی
را در پرونده دارند که پس از معرفی به مراجع قضائی روانه زندان شدند.

رفع تصرف  ۱۶هزار  ۹۵۰مترمربع زمین دولتی

فرمانده انتظامی سیرجان از رفع تصرف  ۱۶هزار  ۹۵۰متر مربع زمین دولتی
به ارزش ۱۰میلیارد ریال و دستگیری  ۱۵متهم در این رابطه خبر داد.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار داشت  :مأموران دایره مبارزه با
جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سیرجان در پی دریافت گزارشاتی مبنی
بر تصرف بخشی از زمینهای بنیاد مسکن در محدوده یکی از روستاهای
حاشیه شهر سیرجان به همراه نماینده بنیاد مسکن از این محل بازدید
کردند که با بررسیهای بعدی مشخص شد افرادی اقدام به تصرف
غیرقانونی بیش از  ۱۶هزار و نهصد و پنجاه متر مربع زمین دولتی کرده
و با احداث بنا و حصار کشی ،قصد فروش بخشی از این زمینها را دارند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد :در این رابطه با پی
جوییهای پلیس  ۱۵ ،متهم دخیل در این تصرفات غیرقانونی شناسایی
و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و در ادامه این اراضی که
کارشناسان ارزش آنها را بیش از  ۱۰میلیارد ریال برآورد کردند  ،رفع تصرف
و به بنیاد مسکن بازگردانده شدند.

رییس و سخنگوی شورای اسالمی شهر سیرجان خبرداد؛

امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی سیرجـان و لنگـرود

رییس شورای شهر سیرجان از امضای تفاهم نامه
خواهرخواندگی میان دو شهر سیرجان و لنگرود در راستای
توسعه و گسترش همکاریهای دو جانبه خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،حسن
خدامی با اعالم این خبر افزود :با توجه به وجه اشتراک
مرحوم دکتر حاج علی حاج صادقی پزشک مومن و خیر و
حضور قریب به چهار دهه و خدمات ارزشمند پزشکی
ایشان در سیرجان ،پیشنهاد خواهرخواندگی میان
دو شهر سیرجان و لنگرود در اواخر فعالیت شورای
پنجم مطرح ،پس از پیگیری و بررسیهای کارشناسی ،
سرانجام (دوشنبه  ۲۶اردیبهشت ماه  )۱۴۰۱همزمان

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ،با بیان
اینکه سویههای جدید در برخی کشورها نگران
کننده است ،گفت :مردم دچار عادی انگاری
شدهاند و ماسکهای خود را برداشتهاند.
حمیدرضا جماعتی ،اظهار کرد :وی در
ادامه درخصوص استفاده از ماسک و رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،بیان کرد :با توجه
به اینکه گزارشاتی از بعضی کشورها مانند
کشورهای آفریقایی و آمریکا برای بروز سویه
های جدید  B.۱.۱.۷از  COVID-۱۹در
این کشورها و همچنین بروز دوباره سویههای
ترکیبی دلتا و اومیکرون در برخی کشورهای
خاورمیانه وجود دارد ،نگرانیهایی ایجاد شده
مبنی براینکه ممکن است در آینده دوباره

با سالروز یکصدمین سال تولد وی  ،به امضاء رسید
وی افزود :در این مراسم که با حضور معاون وزیر بهداشت،
مسووالن استان گیالن ،مسووالن ارشد شهرستان لنگرود
و نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی ،رییس و اعضای شورای شهر و شهردار سیرجان
و تنی چند از معاونین وی  ،معاون سیاسی فرماندار ویژه
شهرستان سیرجان ،جمعی از مدیران دانشکده علوم
پزشکی و مدیرعامل مجمع خیرین سالمت سیرجان برگزار
شد ،تفاهمنامه همکاری در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی توسط رئیس شورا و شهردار دو شهر سیرجان و
لنگرود امضا شد و جلسات بررسی و تبادل نظر طی روزهای

آینده توسط اعضای شورای این دو شهر برگزار میشود.
رییس شورای شهر سیرجان یادآور شد :در
پیمان خواهرخواندگی میان دو شهر سیرجان
و لنگرود مقرر شد ،راهاندازی بنیاد دکتر
صادقی توسط مجمع خیرین سالمت سیرجان،
اختصاص جایزه دکتر حاج صادقی با موضوع اخالق
پزشکی در هر دو شهر به پزشکان برگزیده حوزه
اخالق ،نامگذاری مکانی در شهر سیرجان به نام شهید
حسین امالکی جانشین فرمانده سپاه قدس استان گیالن
و نامگذاری مکانی در شهر لنگرود به نام شهید محمدعلی
ا ...دادی قهرمان مبارزه با اسراییلی های صهیونیسم

 ،در حوزه فرهنگی اجرای طرح نسیم قرآن و نهج البالغه
به صورت مشترک میان این دو شهر ،در حوزه اقتصادی
توسعه نوغانداری و استفاده از تجربیات کارشناسان
و نیز گسترش این محصول در سیرجان و نیز معرفی
و عرضه گلیم شیرکی پیچ سیرجان در نمایشگاههای
لنگرود ،از جمله مواردی بود که در تفاهمنامه مطرح شد.
حسن خدامی امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی میان سیرجان
و لنگرود را نقطه شروعی برای تعامل این دو شهر در راستای
پیشرفت و توسعه دانست و تصریح کرد :به یاری خداوند،
طی روزهای آینده در جلسات تخصصی ،چگونگی آغاز و
اجرای تفاهم نامه بررسی خواهد شد.

احتمال اوج گیری کرونا در کشور
با موجهایی از ویروس کرونا مواجه باشیم؛
بنابراین توصیه کمیته علمی بر این است که
پروتکلها و شیوه نامههای بهداشتی حتماً
رعایت شود ،به خصوص توسط گروههای
پرخطر.
پرخطرها دوز چهارم را تزریق کنند
جماعتی همچنین عنوان کرد :توصیه دیگر ما
این است که گروههای پرخطر مانند سالمندان،
افراد یا بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیف

دارند و یا داروهای سرکوب کننده سیستم
ایمنی مصرف میکنند ،الزم است ُدز چهارم
واکسن کرونا را تزریق کنند .کودکان  ۵تا ۱۱
ساله هم که انجام واکسیناسیون کرونا برایشان
به تصویب رسیده ،حتماً واکسیناسیون را انجام
دهند ،زیرا کودکان میتوانند عامل انتقال
بیماری باشند ،بنابراین ،چنانچه واکسیناسیون
را انجام ندهند ،با بروز سویههای جدید بازهم
میتوانند باعث انتقال و چرخش بیماری
و بروز موجهای جدید و تشدید بیماری

در کشور شوند .افرادی که ُدز سوم را هنوز
تزریق نکردهاند نیز حتماً مراجعه کنند و روند
واکسیناسیون را تکمیل کنند ،زیرا با توجه به
شرایط ،ممکن است در آیندهای نزدیک ،با
فرارسیدن فصول سرد پاییز و زمستان ،با سویه
ها و پیکهای جدید روبرو شویم.
تصور نشود که کرونا پایان یافته است!
وی با بیان اینکه پاندمی کرونا در دنیا و ایران
به پایان نرسیده و وارد مرحله اندمیک نشدهایم،

گفت :در حال حاضر مشاهده میکنیم که
مردم دچار عادی انگاری شدهاند و با این تصور
که آمار کرونا کاهش یافته و به پایان کرونا
رسیدهایم ،در اماکن عمومی ،فضاهای سربسته،
وسایل نقلیه عمومی ،همایشها ،کنسرتها،
خیابانها و  ...ماسکهای خود را برداشتهاند،
با جدیت تاکید میکنم که شیوه نامههای
بهداشتی همچنان رعایت شود و به هیچ عنوان
تصور نشود که کرونا پایان یافته است.
سویههای جدید در برخی کشورها نگران

کننده است
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در پایان در
خصوص وضعیت کرونا در سایر کشورها ،یادآور
شد :در حال حاضر ،در اکثر کشورهای جهان،
آمار ابتالء و فوت ناشی از کرونا در مقایسه با
وضعیت قبلی خودشان ،کاهش یافته است ،اما
سویههایی که در کشورهای آفریقایی ،آمریکا،
اسرائیل و فلسطین اشغالی گزارش شده،
میتواند نگران کننده باشد و پیش درآمد به
وجود آمدن موجهای جدید در کشورهای
جهان باشد .لذا باید از قبل آمادگی الزم را
کسب کنیم و این آمادگی نیز با تزریق واکسن
و تکمیل روند واکسیناسیون میسر میشود.

