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 حسین اطمینان
از این بیماری به عنوان «قاتل خاموش» نام
میبرند و میگویند در ایران از هر پنج نفر یک نفر
به آن مبتالست .فشار خون عالیم آشکاری ندارد
و ورزش کردن و تغذیه مناسب بهترین راه برای
پیشگری از این بیماری خطرناک هستند .اگر این
بیماری کنترل نشود میتواند منجر به بیماریهای
جدی قلب و عروق شود .دکتر جهانگیر زارع
متخصص قلب و عروق در گفتوگوی پیش رو این
بیماری را تشریح میکند و توصیههای جدی برای
کنترل وشناساییاینبیماریدارد.
 چرا به بیماری فشار خون «قاتل
خاموش»میگویند؟
یک سری از بیماریها هستند که عالمت
مشخصی ندارند .یعنی مثل این نیست که فرد
پهلودرد داشته باشد و ما به بیماری کلیوی شک
کنیم یا گوش درد داشته باشد .بیماری فشار خون
در اکثر مواقع عالیم ندارد و فرد خودش هم آگاهی
به این بیماری ندارد و وقتی برای یک بیماری دیگر
به پزشک مراجعه میکند و یا دستگاه فشارسنج
جایی هست و فشار خونش را میگیرند ،تازه متوجه
این موضوع میشود .این بیماری آتش زیر خاکستر
استکهعوارضبلندمدتیرابرایفردایجادمیکند.
چه فرد ناآگاه باشد یا اینکه آگاه باشد و دنبال درمان
نرود ،در هر دو حالت میتواند زمینهساز بسیاری از
بیماریهای عروقی شود .سکتههای قلبی ،نارسایی
قلبی ،بیماریهای دریچهی قلب ،بیماری نارسایی
کلیوی و . .میتواند ناشی از یک فشار خون سادهای
باشد که تشخیص داده نشده یا تشخیص داده شده و
به آن اهمیت داده نشده است.
شماگفتیددرخیلیازمواردعالیمندارد،
عالیمدربقیهمواردچگونهاست؟
عالیماینبیماریاختصاصینیست.بیماریفشار
خون یا بیعالمت است یا عالمتهایی مثل سردرد،
سرگیجه مختصر و مبهم ،حالت تهوع در حالت
خیلیشدید،ضعفوبیحالی،سنگینیپشتچشم،
ُگرگرفتگی صورت و خون دماغ دارد .خون دماغ یک
عالمتخطرناکاستکهپزشکانهمبایداینموردرا
جدیبگیرندوفشارخونحتماگرفتهشود.
 فشار خون در اثر چه چیزی به وجود
میآید؟
علت شاید کلمه مناسبی برای فشار خون نباشد.
فشار خون در 90درصد مواقع علت ندارد .بهتر است
بگوییم چه چیزی زمینهساز فشار خون میشود.
بیتحرکی و ورزش نکردن ،عادتهای غذایی بد
مخصوصامصرفنمکوهمینطوراسترسزمینهساز
اینبیماریاست.درغالبمواقعفشارخونیکزمینه

گفتوگو با دکتر جهانگیر زارع متخصص قلب و عروق:

فشار خون را جدی بگیرید

 42 درصد مرگومیرهای سیرجان به علت بیماریهای قلبی عروقی است

دکتر جهانگیر زارع /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

ارثیدارد.وقتیبرایافرادبیماریفشارخونتشخیص
داده میشود ازشان سؤال کنید ،اکثرا یکی از افراد
فامیل درجه یک مبتال به فشار خون است .یک سری
موارد دیگر است که میتوانند کمتر موثر باشند مثل
بیماریهایکلیوی،بعضیازداروها،مخصوصامصرف
بیش از حد مسکنها ،بیماریهایی مثل دیابت و
کمکاریتیروئیدویکسریبیماریهایغددمیتواند
زمینهسازباشد.بعضیازبیماریهایعروقیمادرزادی
هم در افراد جوان و خانمهای حامله میتواند خودش
را به شکل فشار خون نشان دهد .بهتر است علت را
صحبت نکنیم و مسایل زمینهساز را مطرح کنیم که
عمدتاشاملکمتحرکی،عادتهایغذایینامناسبو
شیوهزندگیبداست.مصرفبیشاز حددود(،قلیان،
سیگارو )..میتواندعلتهایزمینهسازباشد.
 ما تعریف خاصی از فشار خون نرمال
داریم؟
سازمان بهداشت جهانی و انجمن جهانی فشار
خونیکرنجرامشخصمیکندکهتااینعددنرمال
است.درگذشتهبرایافرادسنینمختلفودستههای
اجتماعی مختلف تفکیک قایل میشدند ولی االن
طبق آخرین مقاالتی که چاپ میشود میگویند
فشار خون طبیعی برای همه باید  12روی  8باشد.

هر کدام از این دو عدد باالتر برود لفظ فشار خون را
بهکارمیبرند.
 اگر پایینتر باشند باز هم فشار خون
است؟
نه.پایینبودنفشارخونیکبیماریدیگراست.
رنجی که به عنوان فشار خون حساب میشود باید
 12روی  8باشد.
 فردی نمیداند فشار خون دارد چه باید
بکند؟
بهتر است افراد دورهای چکاپ فشار خون را انجام
دهند .اینکه بگوییم از سن خاصی چکاپ انجام شود
نه این موضوع درست نیست .تعریفی که قدیم در
رابطه با بیماریهای قلبی میشد این بود که افراد
مسن در معرض خطر هستند .قطعا در افراد مسن
بیماریهای قلبی ،عروقی و فشار خون بیشتر است
ولی اینجور نیست که ما در افراد جوان ای ن بیماریها
را نداشته باشیم .متاسفانه روز به روز سن بیماریهای
قلبی ،عروقی و فشار خون در جامعه کمتر میشود.
علت اصلی هم همان عللی بود که خدمتتان عرض
کردم .فستفودها یک علت مهم هستند که زیاد
مصرفمیشود.رسانههایجمعیمثلصداوسیماو
نشریاتهمموادغذاییمضرراتبلیغمیکنند.چیپس

ونوشابههاکهتبلیغاتزیادمیشود.اینمواردخوشمزه
تهیهمیشوندوجاذبهبرایمصرفبیشتردارند.
چهکسانیبیشتردرمعرضخطرمبتالبه
بیماریفشارخونهستند؟
همان کسانی که گفتم عوامل زمینهساز هستند.
افرادی که چاق هستند ،افرادی که ورزش نمیکنند،
افرادی که زمینه ارثی فشار خون در خانوادهشان
است ،افرادی که دیابت دارند ،مصرف نمک زیادی
دارند .افرادی که از غذاهای فستفود و فرآوری شده
بیشتر مصرف میکنند .به غذاهای فرآوری شده و
کنسروجات برای اینکه مدت زمان مصرف باال برود
نمک زیادی م یزنند .مصرف چربی زیاد هم میتواند
جزواینعواملباشد.
 چهتوصیهایبرایمردمدارید؟
عواملی مثل ارث را نمیتوان کاری کرد .اگر
واقعا بخواهم در دو جمله بگویم چکار باید کنیم ،اول
ورزش و تحرک است .تعریف ورزش حداقل پنج روز
در هفته و حداقل نیم ساعت است .حالت قدم زدن
هم ورزش نیست باید حالتی باشد که قلب به تالطم
بیفتد،دومغذا.بهدلیلرشدجمعیتمجبورهستیم
غذا را از راههای ناسالم تهیه کنیم حتی این موضوع
شاملمیوههاهممیشود.اینمواردغیرارگانیکتهیه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای آسفالت
معابر سطح شهر شماره  2سال ( 98نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
آســفالت معابــر ســطح شــهر شــماره  2ســال  )98بــه شــماره  2098005674000027را از
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد
و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/03/13میباشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :ســاعت  18:00روز پنجشــنبه تاریــخ
1398 /03 /23
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/04/03
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز سهشنبه تاریخ 1398/04/04
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد
مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الــف :آدرس :ســیرجان -میــدان انقــاب -شــهرداری مرکــزی -امــور قراردادهــا .تلفــن:
034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 - 41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه کفپوشهای
بتنی معابر سطح شهر شماره  1سال ( 1398نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای پــروژه
کفپوشهــای بتنــی معابــر ســطح شــهر شــماره  1ســال  )1398بــه شــماره 2098005674000025
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم
اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/03/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/03/23
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/04/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز دوشنبه تاریخ 1398/04/03
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 - 41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

میشوند و زمینهساز بسیاری از بیماریها هستند.
وقتی تولید انبوه میشود ،مواد شیمیایی،کود و سم
زیاد استفاده میشود و همه اینها روی کیفیت غذا
تاثیر میگذارد .با این شرایط بهتر است دنبال ورزش
باشیمونمککممصرفکنیم.
 اینکه می گویند از هر پنج نفر یک نفر
مبتالبهبیماریفشارخوناست،زنگخطری
را برای جامعه به صدا در نمیآورد و نباید
مسئوالن بهداشت کشور روی این موضوع
بیشترکارکنند؟
قطعا .ما دو سه مطلب در مورد جمعیت کشور
داریم .یکی اینکه جمعیت به سمت مسنتر شدن
میرود .قبال تولید مثل زیاد بود و این افراد در حال
عبور از مرز میانسالی هستند .عمر افراد هم بیشتر
شده است و جامعه به سمت مسنتر شدن میرود.
بیماریهایی مثل فشار خون و قلبی عروقی قطعا
در افراد مسن بیشتر وجود دارد .موضوع بعد اینکه
گفته میشود از هر پنج نفر یک نفر به بیماری فشار
خون مبتالست ،آمار رسمی و دقیقی در این رابطه
نداریم.اینهاتخمینهستند.جامعهآماریمادرهمه
موارد خیلی دقیق نیست .تخمین زده میشود از
هر پنج نفر یک نفر به این بیماری مبتالست و این
قطعا یک زنگ خطر بزرگ است .این آمار را برای
دیابت هم داریم .این دو بیماری در اکثر موارد همراه
هم هستند .این سالها و سالهای آینده سالهای
بیماریهایغیرواگیراست.خدماتبهداشتدرمانی
وواکسیناسیونیکهانجامشدهبسیاریازبیماریهای
واگیردار را کنترل کرده ولی به علت شیوه زندگی و
عادتهای غذایی بد ،بیماریهای غیرواگیر به عنوان
یکمعضلحسابمیشوندوصدراینهابیماریهای
قلبیوعروقیاست.درکلدنیاشایعترینعلتمرگ
و میر بیماریهای قلبی و عروقی است که فشار خون
یکی از علتهای اصلی و زمینهساز بیماریهای قلبی
وعروقی است .یک مطالعه چند سال قبلبا همکاران
بهداشت درمان در سیرجان انجام دادیم 42 .درصد
مرگومیرهایشهربهعلتبیماریهایقلبی،عروقی
بود .تصادفات و سرطانها هم علت بعدی بودند .آمار
بیماری فشار خون نیاز به برنامهریزی منسجم دارد به
نظر من یک زنگ خطر برای کل جامعه باید باشد و
بهداشتودرمانتنهاارگانسیاستگذارنیست.االن
هرجاازفشارخونمطلبیعنوانمیشودازغذاهمنام
بردهمیشود.هرجاازبیماریهایقلبی،عروقیگفته
میشودازرفتارهاوهنجارهایبدمثلاسترس،ورزش
نکردن و . .هم نام برده میشود .این زنگ خطر باید
برایهمهباشدنهبرایبهداشتودرمانولیمسئوالن
بهداشتدرماندرانعکاساینمشکالتوبرنامهریزی
وظیفهخطیرتریدارند.

تورهای
غیرمجاز
شناسایی
میشوند

 مهر :مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با بیان
اینکه شناسایی تورهای غیرمجاز در دستور کار این اداره کل قراردارد ،گفت :این قبیل
تورهاباترفندهایخاصوانجامتبلیغاتگستردهدرفضایمجازیاقدامبهجذبمسافر
میکنند.غالمرضافرخیبابیاناینکهصنعتگردشگریدرارتقاءنشاطاجتماعینقش
موثری دارد ،افزود :در حال حاضر 143دفتر خدمات مسافرتی در سطح استان کرمان در
جهتاجرایتورهایداخلیوخارجیفعالیتمیکنند.

خبر

سه دستگاه شهربازی پروانه استاندارد نگرفتهاند
 پاسارگاد
سه دستگاه شهربازی سیرجان هنوز گواهی
استاندارد نگرفتهاند .چند سالی است که بحث
استانداردسازی وسایل شهربازیها جدی شده است.
این موضوع پس از حوادثی که بر اثر استفاده از وسایل
غیراستاندارد در شهربازیها به وجود آمده ،اهمیت
زیادی پیدا کرده است .استاندارد سیرجان هم تاکنون
در چند نوبت وسایل شهربازی
سیرجان را پلمب کرده است تا
اینکه باالخره شهرداری و پیمانکاران
وسایل نسبت به گرفتن مجوزهای
استاندارد اقدام کردند .حاال
سیدمحمد یزدیمیرمخلصونی در
مورد آخرین وضعیت گرفتن گواهی
استاندارد وسایل شهربازی می گوید:
پس از توقیفها و همکاری شهرداری
همهی وسایل جز سه وسیله گواهی
عکس :امین مداحیان
استاندارد گرفتهاند .به گفتهی
تذکرمیدهیم.امااگراتفاقیبیافتدمالکبایدپاسخگو
وی چرخ و فلک و سرسره آبی مونتاژ شده و یک
باشد .البته اگر گزارشی در مورد غیراستاندارد بودن
وسیله دیگر هنوز مجوز استاندارد نگرفتهاند و فعالیتی
وسایل باشد ،ما برخورد میکنیم.
هم ندارند .وی ادامه داد البته وسایلی هم که مجوز
رییس اداره استاندارد سیرجان ادامه داد :مجوزهای
گرفتهاند تیرماه باید برای تمدید اقدام کنند .یزدی
استاندارد باید در محل نصب باشد .مردم هم باید
ادامه داد :زمینهای بازی ،خانه بازی و هر محیطی
مطالبهگری کنند .نگاه کنند و مجوز را ببینند .یک
که مربوط به بازی باشد استانداردشان اجباری شده
سمت هر استاندارد و یا هر قانونی مردم هستند.
است که به همه اخطار داده شده است 90 .درصد
باید مطالبهگری کنند اگر جایی استاندارد ندارد از ما
آنها اقدام اولیه را انجام و درخواست دادهاند .ما نقش
بخواهند موضوع را پیگیری کنیم.
نظارتی داریم و در اعطای گواهینامه هیچ نقشی

نداریم آنها باید با شرکتهای بارزرسی هماهنگ کنند
و شرکتهای بازرسی تاییدصالحیت شده این کار را
انجام می دهند .ما مطلع میشویم که آنها استاندارد
دارند یا نه.
یک تفاهمنامه با وزارت کشور امضا شده که ما
با مالک مراکز بازی مکاتبه میکنیم که این وسایل
استاندارد اجباری دارند و موارد استاندارد اجباری را

ساعت کار تاالرها مشخص شد
 پاسارگاد
فرمانده انتظامی سیرجان در جلسه با روسای
تاالرهای عروسی ،فیلمبرداران و عکاسان و
اتحادیه آرایشگران زنانه که در سالن جلسات
فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد گفت:
رعايت قانون ،جامعه را در مسير پوياي و پيشرفت
قرار ميدهد.
به گفتهی سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
مدیران مراکز پذیرایی و تاالرها باید تالش جدی
خود را به منظور فراهم کردن بستر مناسب و
همچنین نهادینه کردن رفتارهای شایسته با حفظ

ارزشهای اخالقی و اجتماعی به عمل آورند.
وی همچنین اظهار داشت :طبق توافق با
صنوف عکاسان ،آرایشگران و تاالرداران مقرر
شد :حداکثر اتمام کار آرایشگاههای زنانه در
نیمه اول سال ساعت  ،18:30حداکثر اتمام کار
آتلیهها در نیمه اول سال ساعت  ،20:30برپایی
مراسم عقد و جشن و پایکوبی و جمعآوری
فضل و کادو بین ساعت  20:30الی 23:00
و توزیع شام از ساعت  23:30صورت گیرد و
پس از صرف شام تاالر بایستی تعطیل و محل
تخلیه شود.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر سطح
شهر شماره  1سال ( 98نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
آســفالت معابــر ســطح شــهر شــماره  1ســال  )98بــه شــماره  2098005674000026را از
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد
شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/03/13میباشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :ســاعت  18:00روز پنجشــنبه تاریــخ
1398 /03 /23
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/04/03
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز سهشنبه تاریخ 1398/04/04
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد
مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الــف :آدرس :ســیرجان -میــدان انقــاب -شــهرداری مرکــزی -امــور قراردادهــا .تلفــن:
034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 - 41934

دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح
شهر شماره  5سال ( 1398نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
جدولگــذاری معابــر ســطح شــهر شــماره  )5بــه شــماره  2098005674000024را از طریــق ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه
تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت
عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/03/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/03/23
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/04/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1398/04/03
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 - 41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

