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قیمت هیچ کاال و خدماتی نباید افزایش یابد
مديرکلتعزيراتحكومتیاستانکرمانتاکيدکرد:قيمتهيچکاالو

خدماتیبهبهانهتغييرنرخکاالهایاساسینبايدافزايشيابد.
ارسالنميریگفت:درصورتمشاهدههرگونهتخلف،مجازاتوجريمههای
سنگينموجهلحاظوپسازصدوررایقطعیپلمبانجاممیشود.وی
تاکيدکرد:اينمسئلهرااتاقاصنافبهاطالعاتحاديههابرساند.مديرکل
تعزيراتحكومتیاستانکرماندربارهگشتهایسطحشهراظهارکرد:بنا
نيستفروشگاههایکوچکبازديدامافروشگاههایزنجيرهایوبنكدارانو
عمدهفروشانمغفولواقعشود.ویسازمانصنعت،معدنوتجارترامتولی
بازرسیوتعزيراتحكومتیرامتولیرسيدگیدانستوافزود:باتوجهبه
اينكهلوازموتجهيزاتپزشكیبايدموردبازرسیقراربگيرد،چونموضوع

تخصصیاستلذادانشگاهعلومپزشكیآنرادنبالکند.

پایان قدرت نمایی عامالن قدرت نما با سالح سرد 
به منجر نزاعخيابانی پی در بيانکرد: اميرسبتكی مرتضی سرهنگ
چاقوکشیبيندونفرازاراذلواوباشوقدرتنمايیباسالحسردو
عامالن دستگيری و شناسايی شهروندان، برای وحشت و رعب ايجاد
ايننزاعبهصورتويژهدردستورکارپليسامنيتعمومیقرارگرفت
ویافزود:باتالشهایمامورانپليسامنيتعمومیوبااشرافيتاطالعاتی،
۲متهمدخيلدرايننزاعهاشناسايیوطی۲عملياتمختلفکمتراز
يکساعت،دستگيروپسازتحقيقاتتكميلیتحويلمراجعقضائیشدند.
فرماندهانتظامیشهرستانسيرجانتصريحکرد:اينمتهمانسابقهچندين
موردنزاعوچاقوکشی،حملونگهداریسالحوايجاداخاللدرنظمعمومی

رادرپروندهدارندکهپسازمعرفیبهمراجعقضائیروانهزندانشدند.

رفع تصرف ۱۶ هزار ۹۵۰ مترمربع زمین دولتی 
فرماندهانتظامیسيرجانازرفعتصرف۱۶هزار۹۵۰مترمربعزميندولتی
بهارزش۱۰ميلياردريالودستگيری۱۵متهمدراينرابطهخبرداد.
با مبارزه دايره مأموران : داشت اظهار اميرسبتكی مرتضی سرهنگ
مبنی گزارشاتی دريافت پی در آگاهیسيرجان پليس اقتصادی جرايم
برتصرفبخشیاززمينهایبنيادمسكندرمحدودهيكیازروستاهای
حاشيهشهرسيرجانبههمراهنمايندهبنيادمسكنازاينمحلبازديد
تصرف به اقدام افرادی شد مشخص بعدی بررسیهای با که کردند
غيرقانونیبيشاز۱۶هزارونهصدوپنجاهمترمربعزميندولتیکرده
وبااحداثبناوحصارکشی،قصدفروشبخشیازاينزمينهارادارند.
پی با رابطه اين :در کرد تصريح سيرجان شهرستان انتظامی فرمانده
جويیهایپليس،۱۵متهمدخيلدراينتصرفاتغيرقانونیشناسايی
وباتشكيلپروندهبهمراجعقضايیمعرفیشدندودرادامهايناراضیکه
کارشناسانارزشآنهارابيشاز۱۰ميلياردريالبرآوردکردند،رفعتصرف

وبهبنيادمسكنبازگرداندهشدند.

   اخبار کوتاه

الکل؛ یک نوشیدنی مضر است نه درمانگر
سرطان،پوکیاستخوان،اختاللدرسيستمايمنیبدن،
اختاللدرمغز،چاقیمفرطو...ازامراضناشیازمصرف

الكلدرافراداستوکبدچربراتشديدمیکند.
مسلمانانازمصرفالكلبهشدتمنعشدهاند.درقرآن
کريمآيههای۲۱۹سورهبقره،۹۰و۹۱سورهمائده،۴۳
سورهنساوهمچنيندررواياتمتعددیازائمهاطهار)ع(
بهصراحتمسلمانانراازنوشيدنشرابوالكلبرحذر
داشتهاند.آنچهکهازمتونعلمی-اسالمینوينوقديم
نيزبرمیآيد،نشانگرتأثيراتنامطلوبمصرفالكلبرجسم

وروانآدمیاست.
بهگزارشروابطعمومیدانشكدهعلومپزشكیوخدمات
بهداشتیدرمانیسيرجان؛دکترامينايراننژادمتخصص
بيمارهایداخلیبااشارهبهشدتمصرفالكلبهخصوص
درميانجوانانونوجوانانواينکهالكليكیازخطرناک
تريننوشيدنیهايیاستکهمیتواندآسيبهایجبران
ناپذيریبرمصرفکنندهواردسازدگفت:ريسکفاکتور
اکثرسرطانهایشايعدرافراد،مصرفالكلاست.ازجمله
گوارش دستگاه سرطانهای به میتوان سرطانها اين
از ازجملهکبد،لب،دهان،مری،رودهوبسياریديگر

سرطانهاکههنوزدردستبررسیاستختمشود.
الكل مصرف افزود: داخلی بيماریهای متخصص اين
همچنينآسيبهایروحیوروانیبررویفردمیگذارد
اينها اثر در و افسردگی اضطراب، استرس، جمله از
خودکشی.کبدچربکهازعوارضمصرفالكلهستنيز
يكیازپيشزمينههایسرطانمیتواندباشدوبامصرف

ايننوشيدنیتشديدمیشود.
تر بسيارخطرناک عوارض الكلها اينمدل ویگفت:
وجبرانناپذيرتریداردکهسريعاًفردمصرفکنندهرا
درگيرخواهدکرد.ازجملهاينعوارضمیتوانبهازکار
افتادنکبدوکليهها)دياليزیشدن(،کوری،ايستقلبی
)سنكوپ(اشارهکرد.مصرفالكلدردرازمدت،وابستگیو

اعتيادمیآوردکهخودگويایمضراتشاست.
شايانذکراستمحققاندريکپژوهشجهانیبهاين
نتيجهرسيدندکهمصرفالكلحتیبهمقداربسياراندک
بهترين و بوده مضر افراد روانی و روحی سالمتی برای
توصيهپرهيزازمصرفاست.کارشناسانبهداشتیمعتقدند
کهسطحامنیبراینوشيدنالكلوجودنداردچراکهحتی
مقدارکمیازالكلمیتواندبينايی،مهارتهایحرکتی،
همچنين کند. مختل را فرد قضاوت توانايی و حافظه
فشارخونراافزايشدادهواگراينمصرفبهصورتمداوم

باشدمیتواندبهقلبآسيبجّدیواردسازد.

   خبر

زيدآباد بخش باستانشناسی شناسايی و بررسی
شهرستانسيرجانبهمنظورتكميلنقشهباستانشناسی

شهرستانسيرجاندرحالانجاماست.
شناسايی و بررسی هيئت )سرپرست صابری مريم
در سيرجان شهرستان زيدآباد بخش باستانشناسی
استانکرمان(گفت:استانکرماندرحالیبخشوسيعی
ازنيمهجنوبیايرانراشاملمیشودکهاينمنطقهبا
و تاريخی از پيش مختلف دورهای از مهم آثار وجود
تاريخی،تايکدودههپيشسهمناچيزیازتاريخچه
پژوهشهایباستانشناسیايرانرابهخوداختصاصداده
بود.اوخاطرنشانکرد:امادردودههگذشتهرفتهرفته
کاوش و شناسايی بررسی جمله از زيادی پژوهشهای
باستانشناسیدرايناستانانجاموآثاردورههایمختلف

پيشازتاريخیوتاريخیشناسايیشدهاست.

توجه با سيرجان شهرستان افزود: باستانشناس اين
بههمسايگیباشهرستاننيريزدراستانفارسنقش
باستانشناسی دورههای فرهنگی تبادل در مهمی
داشتهازاينروبررسیاينشهرستانبادرنظرگرفتن
و گياهی پوشش آبی، منابع ريختی، زمين ويژگيهای
جانوریبهصورتجامعباشرقاستانفارسوهمچنين
مناطقشرقیاستانکرمان،میتواندچشماندازخوبو
مفيدیازتبادالتفرهنگیوتجاریدراعصارمختلف

باستانشناسیداشتهباشد.
صابریبابياناينكهجوامعانسانیوجغرافيایطبيعی
دوعاملعمدهایهستندکهساختارچشماندازراتشكيل
میدهندافزود:تاکنوندراينزمينهدرمنطقهسيرجان
وبخشزيدآبادبررسیوتحقيقیبهصورتجامعانجام
نگرفتهاستونيازبهانجامپژوهشیهمهجانبهدراين

منطقهاحساسمیشود.اودرپايانبابياناينكهبررسی
اين شناسايی بررسی از فصل نخستين زيدآباد بخش
منطقهبهمنظورتكميلنقشهباستانشناسیشهرستان
ميراثفرهنگی پژوهشگاه مجوز با که است سيرجان
وگردشگریدرحالانجاماستابرازاميدواریکردبا
توجهبهبررسیهایصورتگرفتههرچهزودترنقشه

باستانشناسیمنطقهکاملشود.

نقشه باستان شناسی سیرجان تکمیل شد

از  یکی  ارتباطات  حاضر  عصر 
عوامل  مهم ترین  و  دانش ها  بنیادی ترین 
به شمار می رود.  امروزی  انسان  پیشرفت 
روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی است 
که درون و برون سازمان ها را به هم مرتبط 
می کند یا به بیان دیگر دانشی است که به 
کمک آن سازمان ها آگاهانه می کوشند تا 
در اجرای مسوولیت های اجتماعی خویش 
موفق باشند. در چنین موقعیتی، عملکرد 
سازمان های  در  روابط عمومی  واحد 

مختلف اهمیت می یابد. 
آینه تمام نمای سازمان ها

ابوذرحلوايیپور،مديرروابطعمومیوامور
بينالمللشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر
درگفتوگوباصمتعنوانکرد:دردنيای
ارتباطیيکسازمان ارکان کنونیهمه
اهداف به رسيدن در پيوسته بهشكلی
اقتصادی شرکتهای در و سازمان آن
برسودآوریمجموعهاثرگذارهستندکه
مستثنا قاعده اين از هم عمومی روابط
نيست.درچنينشرايطیفعاليتدرحوزه
روابطعمومیازاطالعرسانیفراتررفتهوبه

برقراریارتباطیشفافودوجانبهبامردم
وذینفعان،توسعهدانش،انجامپروژههای
اجتماعیتحقيقمحوروارتباطپررنگتر
بادانشگاههانيزرسيدهاست.ویافزود:
روابطعمومیهادرجايگاهآينهتمامنمای
سازمانهامیکوشندارتباطهمهجانبهای
مردم مصرفکنندگان، مخاطبان، با را
محلی،سايرنهادهایاقتصادی،فرهنگی،
اجتماعیوهمهذینفعانبرقرارکنندو
تعاملیسازندهبامردمداشتهباشندوبا
ايجادپيوندیمنطقیبامردم،دراجرای
پيشرو اجتماعیشرکتی، مسووليتهای
باشند.ویافزود:درسالهایاخيرشاهد
به نسبت ارشد مديران بيشتر شناخت
عملكردواثرگذاریروابطعمومیبودهايم
شرکتهای مديران ديگر بيانی به يا
معدنیوصنعتیبهجايگاهوارزشفعاليت
درحوزهروابطعمومیبيشازقبل،اعتماد
واعتقادپيداکردهاند.هميناعتمادقلبی
نيززمينهپيشرفتهایقابلتوجهیرادر

اينبخشفراهمکردهاست.
کرد: خاطرنشان ادامه در حلوايیپور

روابطعمومیسازمانهادرتالشهستند
همه از خود وظايف اجرای برای تا
ظرفيتهاوظرفيتهایرسانههااستفاده
بازوی بهگونهای میتوان را رسانه کنند.
گردش زمينه که دانست روابطعمومی
میکند. فراهم را اخبار و اطالعات بهتر
دوسويه تعامل با موفق روابطعمومی
وظايف به نسبت میتواند رسانهها با
اطالعرسانیوآگاهیسازیخودبهخوبی

عملکند.
توجه به دغدغه های اجتماعی

ویگفت:همانطورکهپيشترهماشاره
مسووليتهای بهتر ايفای به توجه شد،
وظايف از ديگر يكی شرکتی اجتماعی
بهويژه که است روابطعمومی واحد
است. يافته اهميت اخير سالهای در
و پويا روابطعمومی که شرکتهايی
فعالیدارنديابهبيانیديگرارتباطبهترو
موثرتریرابامخاطبانخودومردمبرقرار
مسووليتهای نقش ايفای در میکنند؛
اجتماعیخودنيزموفقترعملمیکنند.

بينالملل امور و روابطعمومی مدير

افزود: گلگهر صنعتی و معدنی شرکت
روابطعمومیدرخطمقدمارتباطمستقيم
نقطهنظرات جريان در و است مردم با
میگيرد. قرار آنها شرايط جزييات و
نقطهنظرات اين انتقال در بدينترتيب
بهمديرانوتصميمگيرانشرکت،نقش
روابطعمومی دارد. برعهده را مهمی
گلگهرنيزتمامهمتخودرابهکاربسته
تابتواندنظراتواقعیمردموذینفعان
رابهگوشتصميمگيراندراينمجموعه

بزرگمعدنیوصنعتیبرساند.
حلوايیپوردرادامهبيانکرد:باتكيهبر
اهميتبرقراریتعاملیسازندهميانروابط
عمومیبامردمدرسالهایاخيرشاهد
اجتماعی مسووليتهای ايفای افزايش
موضوع اين بودهايم. منطقه در گلگهر
تصميمگيران که دارد آن از حكايت
اعضای و عامل محترم مديريت بهويژه
و خوب شناخت شرکت، هياتمديره
صحيحیازواقعيتهایمنطقهسيرجان
ذینفعان به نسبت را خود و يافتهاند

مسوولمیدانند.

نگاهی تازه به روابط عمومی در شرکت های صنعتی؛

روابط عمومی در خط مقدم ارتباط مستقیم با مردم است

امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی سیرجـان و لنگـرود
نامه  تفاهم  امضای  از  سیرجان  شهر  شورای  رییس 
خواهرخواندگی میان دو شهر سیرجان و لنگرود در راستای 

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

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

می شود. برگزار  شهر  دو  این  شورای  اعضای  توسط   آینده 
در  شد:  یادآور  سیرجان  شهر  شورای  رییس 
سیرجان  شهر  دو  میان  خواهرخواندگی  پیمان 
دکتر  بنیاد  راه اندازی  شد،  مقرر  لنگرود  و 
سیرجان، سالمت  خیرین  مجمع  توسط   صادقی 

اخالق  موضوع  با  صادقی  حاج  دکتر  جایزه  اختصاص   
حوزه  برگزیده  پزشکان  به  شهر  دو  هر  در  پزشکی 
شهید  نام  به  سیرجان   شهر  در  مکانی  نامگذاری  اخالق،  
گیالن استان  قدس  سپاه  فرمانده  جانشین  امالکی   حسین 

 و نامگذاری مکانی در شهر  لنگرود به نام شهید محمدعلی 
صهیونیسم  های  اسراییلی  با  مبارزه  قهرمان  دادی  ا... 

البالغه  نهج  و  قرآن  نسیم  طرح  اجرای  فرهنگی  حوزه  در   ،
اقتصادی  حوزه  در  شهر،  دو  این  میان  مشترک  صورت  به 
کارشناسان  تجربیات  از  استفاده  و  نوغان داری  توسعه 
معرفی  نیز  و  سیرجان  در  محصول  این  گسترش  نیز  و 
نمایشگاه های  در  سیرجان  پیچ  شیرکی  گلیم  عرضه  و 
شد. مطرح  تفاهمنامه  در  که  بود  مواردی  جمله  از   لنگرود، 

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، 
و  آغاز  چگونگی  تخصصی،  جلسات  در  آینده  روزهای  طی 

اجرای تفاهم نامه بررسی  خواهد شد.

رییس و سخنگوی شورای اسالمی شهر سیرجان خبرداد؛

بيان با کرونا، کشوری علمی کميته دبير
اينكهسويههایجديددربرخیکشورهانگران
انگاری عادی دچار مردم گفت: است، کننده

شدهاندوماسکهایخودرابرداشتهاند.
در وی کرد: اظهار جماعتی، حميدرضا
رعايت و ماسک از استفاده درخصوص ادامه
توجه با کرد: بيان بهداشتی، پروتكلهای
مانند کشورها بعضی از گزارشاتی اينكه به
بروزسويه برای آمريكا و آفريقايی کشورهای
در COVID-۱۹ از B.۱.۱.۷ جديد های
اينکشورهاوهمچنينبروزدوبارهسويههای
برخیکشورهای اوميكروندر و دلتا ترکيبی
ايجادشده نگرانیهايی خاورميانهوجوددارد،
دوباره آينده در است ممكن براينكه مبنی

باشيم؛ مواجه کرونا ويروس از موجهايی با
که است اين بر علمی توصيهکميته بنابراين
حتماً بهداشتی نامههای شيوه و پروتكلها
گروههای توسط خصوص به شود، رعايت

پرخطر.

پرخطرها دوز چهارم را تزریق کنند
جماعتیهمچنينعنوانکرد:توصيهديگرما
ايناستکهگروههایپرخطرمانندسالمندان،
ضعيف ايمنی سيستم که بيمارانی يا افراد

سيستم کننده سرکوب داروهای يا و دارند
چهارم ُدز است الزم میکنند، مصرف ايمنی
واکسنکروناراتزريقکنند.کودکان۵تا۱۱
سالههمکهانجامواکسيناسيونکرونابرايشان
بهتصويبرسيده،حتماًواکسيناسيونراانجام
انتقال عامل میتوانند کودکان زيرا دهند،
بيماریباشند،بنابراين،چنانچهواکسيناسيون
راانجامندهند،بابروزسويههایجديدبازهم
بيماری چرخش و انتقال باعث میتوانند
بيماری تشديد و جديد موجهای بروز و

هنوز را سوم ُدز که افرادی شوند. کشور در
تزريقنكردهاندنيزحتماًمراجعهکنندوروند
واکسيناسيونراتكميلکنند،زيراباتوجهبه
با نزديک، آيندهای در است ممكن شرايط،
فرارسيدنفصولسردپاييزوزمستان،باسويه

هاوپيکهایجديدروبروشويم.

تصور نشود که کرونا پایان یافته است!
ویبابياناينكهپاندمیکرونادردنياوايران
بهپاياننرسيدهوواردمرحلهاندميکنشدهايم،

که میکنيم مشاهده حاضر حال در گفت:
مردمدچارعادیانگاریشدهاندوبااينتصور
کرونا پايان به و يافته کاهش کرونا آمار که
رسيدهايم،دراماکنعمومی،فضاهایسربسته،
کنسرتها، همايشها، عمومی، نقليه وسايل
برداشتهاند، را ماسکهایخود ... و خيابانها
نامههای شيوه که میکنم تاکيد جديت با
بهداشتیهمچنانرعايتشودوبههيچعنوان

تصورنشودکهکروناپايانيافتهاست.
نگران کشورها برخی در جديد سويههای

کنندهاست
دبيرکميتهعلمیکشوریکرونادرپاياندر
خصوصوضعيتکرونادرسايرکشورها،يادآور
شد:درحالحاضر،دراکثرکشورهایجهان،
آمارابتالءوفوتناشیازکرونادرمقايسهبا
وضعيتقبلیخودشان،کاهشيافتهاست،اما
سويههايیکهدرکشورهایآفريقايی،آمريكا،
شده، گزارش اشغالی فلسطين و اسرائيل
به درآمد پيش و باشد کننده نگران میتواند
کشورهای در جديد موجهای آمدن وجود
را الزم آمادگی قبل از بايد لذا باشد. جهان
کسبکنيمواينآمادگینيزباتزريقواکسن

وتكميلروندواکسيناسيونميسرمیشود.

احتمال اوج گیری کرونا در کشور


