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در طرح ملی کنترل فشارخون در سیرجان

فشارخون  81هزار نفر کنترل شد

 پاسارگاد
طرح ملی کنترل فشار خون که از  17خرداد آغاز
شده بود  15تیر ماه در کل کشور به پایان رسید.
ی و آنالیز آماری این طرح تا اول مهر ماه ادامه
پیگیر 
دارد.
دکتر محمد موقری رییس مرکز بهداشت
سیرجان در رابطه با چرایی اجرای این طرح توسط
وزارت بهداشت گفت «:آمار بیماری فشار خون در
سه دههی اخیر به شدت افزایش یافته و سه برابر
شده است و یک مفهوم نگرانکنندهای دارد .عامل
دیگر برای انتخاب بیماری فشار خون در اولین طرح
ملی وزارت بهداشت،عوارض جبرانناپذیر این بیماری
در فرد بیمار است .بیماریهای دیگری نظیر پوکی
استخوان و آرتروز و  ...هم افزایش پیدا کرده است ولی
عوارض این بیماریها کشنده نیست ،در صورتی که
فشار خون یک بیماری مهلک و کشنده است ».دکتر
عکس :پاسارگاد
موقری ادامه داد«:اگر فردی که مبتال به فشارخون
باعث
است ،درمان نشود به شدت خطرناک است و
جدول نتایج اولیه بسیج ملی
های
ی
احت
ر
بروز سکتههای قلبی ،مغزی ،از کارافتادگی ،نا
کنترل فشار خون در کل کشور
چشمی ،مشکالت اندامی و ...میشود ».وی اضافه کرد«:
8/96
مشکوک به فشار خون باال
درصد زیادی از بیماری فشار خون قابل پیشگیری است و
5/37
فشار خون باالی کنترل نشده
زمانی تشخیص داده شود ،قابل کنترل و درمان است».
رژیم
از نظر او میتوان فشار خون را با خوردن دارو،
7/64
فشار خون باالی کنترل شده
غذایی ،فعالیت بدنی و ورزش ،کم کردن استرس کنترل
14/33
فشار خون باال
کرد؛«بنابراین سرمایهگذاری روی این بیماری و انجام کار
13
سابقه فشار خون باال
پیشگیری و درمان ،یک سرمایهگذاری خوب و مطمئن
0/53
سابقه سکته مغزی
برای جامعه است .به همین دلیل وزارت بهداشت طرح
کنترل فشار خون رابه عنوان اولین طرح ملی انتخاب
1/3
سابقه سکته قلبی
کرد».
 استقبال شهروندان سیرجانی از طرح کنترل مراقبسالمت ،پزشک ،خدمات ،راننده و  )...در218
ایستگاه و مرکز (پایگاه بهداشتی و خانه بهداشت) در طرح
فشارخون
دکتر موقری در مورد نتایج این طرح در شهرستان کنترل فشار خون مشارکت داشتند.
سیرجان گفت :حدود  1000نفر(ناظر ،پرسشگر ،بهورز،
به گفتهی موقری طبق آمار مرکز بهداشت سیرجان

در این طرح فشار خون  81762نفر مربوط به گروه سنی
باالی  30سال کنترل شد و افراد دارای فشار خون باال
شناسایی شدند .وی در پاسخ به اینکه چگونه افراد
شناسایی شده در این طرح پیگیری میشوند ،گفت« :با
توجه به اینکه پروسه تشخیص بیماری فشار خون زمانبر
است بنابراین افرادی که پیامک برایشان ارسال شده باید به
تدریج به پزشک مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند تا
پزشک پس از اندازه گیری فشار خون نسبت به بیمار بودن
یا نبودن فرد تصمیم بگیرد ».چه اقدامی برای این افراد
انجام خواهد شد؟« این افراد از طریق مراقبین سالمت و
بهورزان در مراکز و پایگاههای بهداشتی پیگیری میشوند
و اگر نیاز به درمان یا پیگیری خاص داشته باشند ،پیگیری
و مراقبت میشوند تا در نهایت از سکتههای قلبی و مغزی
پیگیری شود» .
دکتر موقری آگاهی مردم نسبت به بیماری فشار خون
را از نتایج دیگر این طرح ملی دانست و عنوان کرد« :مردم

فهمیدند این طرح به نفعشان است تعداد زیادی
از مردم اطالع نداشتند که فشار خونشان نزدیک
به مرز است و در مرحله پیشفشار خون هستند.
بنابراینمطلعشدندتابیشتربهسالمتیخوداهمیت
بدهند.
 هزینه پیشگیری فشار خون از درمان آن
کمتراست
او گفت« :خواهشی که از مردم دارم که بحث
تغذیه ،رژیم غذایی و فعالیت بدنی را جدی بگیرند
و نمک را از سفره بردارند زیرا نمکی که در غذا و
نان هست کافی است .فستفود کمتر مصرف کنند
و میوه و سبزیجات تازه بیشتر مصرف کنند و رژیم
غذایی سالمی داشته باشند که عامل بسیار مهمی در
بحث کنترل فشار خون است».
موقری به بحث درمان با دارو اشاره کرد و گفت:
«درمان فشار خون در ایران ارزان است و فشار خون
با داروهای رایج در کشور باید کنترل شود چرا که
هزینههای درمان بعدی و بستری شدن در بیمارستان
به مراتب بیشتر است و با پیشگیری میتوانند از این
هزینهها جلوگیری کنند و همچنین اگر افراد مبتال به
فشارخونبودنددرمانمناسبوهمیشگیداشتهباشند».
او گفت :برخی بیماران تصور میکنند با مصرف یک
دوره دارو درمان میشوند در حالی که فشار خون با مصرف
کردن یک دوره دارویی درمان نمیشود و باید درمان ادامه
دار باشد .مردم فکر نکنند طرح فشار خون تمام شده است.
تازه این بحث حساسسازی است تا مردم بدانند بحث
فشار خون چقدر مهم است و چقدر میتواند برایشان
عارضه داشته باشد و چقدر قابل پیشگیری و کنترل است.
دکتر موقری از همراهی و حمایتهای رییس و معاونان
دانشکده پزشکی ،معاونت بهداشتی و همکاران اورژانس،
هاللاحمر و نیز سفیران سالمت و رابطان بهداشت تشکر
کرد و گفت :در این طرح سیستم و همکاری دستگاههای
اجرایی و همکاری مردم را محک زدیم.

استعفای  3فرماندار برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم

 گروه خبر
رییس کمیته اطالع رسانی ستاد
انتخابات استان کرمان در پاسخ به این
سوال که آیا استاندار کرمان قصد تغییر
فرماندار یا مدیری را داشته و این موضوع
در دستور کار قرار دارد؟ اظهار کرد :در حال
حاضر برنامهای برای تغییر فرمانداران وجود
ندارد و تغییراتی که مدنظر استاندار کرمان
بوده ،انجام شده است اما ممکن است در

شرایط خاص این موضوع بهوقوع بپیوندد.
توگو با
دکتر «عباس تقیزاده» در گف 
خبرنگار ایسنا منطقه کویر ،در خصوص
تعداد مدیرانی که به واسطه کاندیداتوری
در انتخابات مجلس شورای اسالمی از
مسئولیت خود استعفا دادهاند ،گفت :اطالع
دقیقی از تعداد مدیرانی که در سطح استان
به منظور شرکت در انتخابات مجلس
شورای اسالمی استعفا دادهاند ،نداریم.

وی از استعفای سه نفر از فرماندار استان
کرمان به دلیل حضور در انتخابات مجلس
شورای اسالمی خبر داد و اظهار کرد :آقایان
مکیآبادی فرماندار سیرجان ،حجتی
فرماندار منوجان و امینیروش فرماندار
جیرفت به این منظور از سمت خود استعفا
دادهاند .رییس کمیته اطالعرسانی ستاد
انتخابات استان کرمان با بیان این مطلب که
در حوزه شهرستان کرمان استعفای مدیر

ادارات به دلیل کاندیداتوری در انتخابات
مجلسشورایاسالمیرانداشتهایم،تصریح
کرد :باید منتظر آغاز ثبتنام انتخابات (10
الی  16آذرماه) باشیم تا مشخص شود
کدام مدیران در سطح استان کرمان به
این منظور استعفا دادهاند .وی در خصوص
سخنان معاون وزیر کشور در زمینه اینکه تا
بعد از انتخابات تغییر استاندار و یا فرمانداری
را نخواهیم داشت ،عنوان کرد :این رویهای

مرغ بسمل

است که در نزدیکی انتخابات همواره وجود
داشته است اما این به معنای بسته بودن
باب تغییر فرمانداران و مدیران نیست اما در
این ایام تغییر آنها در اولویت کار دولت قرار
ندارد اما در شرایط خاص این مهم صورت
میگیرد به طورمثال فرماندار یا مدیری به
هر دلیلی استعفا دهد ،استعفای وی مورد
بررسی قرار میگیرد و تغییر مدیر یا فرماندار
صورت خواهد گرفت.

عمل به مسوولیتهای فرهنگی شهردار سیرجان
شـهردار سـیرجان در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشـاد
اسلامی اسـتان کرمـان ،تفاهمنامه فرهنگـی امضا کرد.
بـه گـزارش واحد خبـر مدیریـت ارتباطات شـهرداری سـیرجان،
رضـا سـروشنیا شـهردار سـیرجان صبـح روز شـنبه هفتـه جـاری به
همـراه رییـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان سـیرجان
ضمـن دیـدار و گفتوگـو بـا مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
اسـتان کرمـان پیرامـون مباحـث فرهنگـی ،پالتـو تئاتـر شـهرداری
را در قالـب تفاهمنامـه بـه اهالـی هنـر نمایشـی سـیرجان و اسـتان
کرمـان اهـدا کـرد و رسـالت خـود را در عمـل بـه مسـوولیتهای
فرهنگـی انجـام داد.
شـهردار سـیرجان در ایـن رابطه با بیـان اینکه مباحـث فرهنگی
بایـد در کنـار فعالیتهـای عمرانـی بـه عنـوان یـک اصـل و ضرورت
قـرار گیـرد تصریـح کـرد :شـهرداری بـه عنـوان یـک نهـاد اجتماعی
بایـد مسـایل فرهنگـی شـهر را مـد نظر قـرار دهد.
رضـا سـروشنیا بیـان کـرد :اهمیت و جایـگاه فرهنـگ در جامعه
تعابیـر بسـیاری دارد کـه بایـد معنـای واقعـی آن را جامـه عمـل
بپوشـانیم و نمـود عینـی مفهـوم فرهنگ را در جامعه شـاهد باشـیم.

 رضا شریفیراد
«آن فردی هم که میآید این حرفها را مینویسد،
درصدی را به خاطر دلسوزی مینویسد ،درصدی را به
خاطر جذب چهارتا مخاطب ».این حرفهای یکی از
مدیران گلگهر و تفسیرش از مفهوم رسانه و مطبوعات
است چشم دلمان روشن! یک همشهری جوان که روی
حمایتش از اهالی رسانه حساب باز کرده بودیم ،در
جمع اعضای شورای شهر و نماینده مجلس که صندلی و
جایگاهشان را مدیون مردماند ،با صراحت از سانسور حرف
میزند و آنها هم با لبخند تاییدش میکنند .نشستید
و گفتید و برخاستید و مرغ بسمل مراسمتان باز هم
مطبوعات و رسانههایی بودند که قرار است رکن چهارم
دموکراسی باشند و گهگاه که اخبار مراسمتان را به دلخواه
شما پوشش میدهند ،خیلی عزیز و محترم میشوند.
اگر ارزش رسانهها در توسعه یک کشور بر این
مدیر ارشد گلگهر پوشیده است ،چندان ایرادی ندارد.
او جوان است و دیر یا زود قدر چیزی را اکنون ناپسند
مینمایدش ،خواهد دانست .توقعمانمان از بقیه حضار
در جلسه است که از کنار حقوق شهروندان چنین
آسان میگذرند .مگر شما به سوگندی که خوردهاید
باور ندارید؟ آقای حسنپور وقتی که مخاطب ایشان قرار

یادداشت
قطبی حسنپور -حسینی
انتخابات مجلس یازدهم و دو
ِ

تَکرار میکنیم!

 ابوذر خواجویینسب
انتخاباتِ دومین دورهی مجلس
شورای اسالمی در  ۲۶فروردین
 ۱۳۶۳برگزار شد؛ انتخاباتی در
ِ
جنگ ایران با عراق
هنگامهی
که آغازی بود بر رقابتِ نیروهای
نظام سیاسی مستقر در کشور.
در سیرجان نیز انتخابات مجلس دوم ،مقدمهای شد برای
فرعی چپ و راست.
شکلگیریِ دیدگاهها و فهرستهای ِ
پیروز این انتخابات «سیداحمدحسینی» با  45677رأی و
با اختالفی چشمگیر ،دو رقیب خود یعنی محمد طاهرباقر
اشعری ( 11516رأی) و محمداخالقینیا ( )10166را پشت
سر گذاشت و به عنوان نمایندهی مردم سیرجان و بردسیر
اهی کاخ سنا (ساختمان سابق مجلس) شد .حسینی
ر ِ
جریانراستسنتیبودودربینتودههایمردمی،
از
برخاسته
ِ
محبوبیت و نفو ِذ سیاسی و معنویِ زیادی داشت .از همین رو
درانتخاباتمجلسسومنیزوقتیچپگرایانسیرجانی،چتر
چپ
حمایتیخودرابرس ِر«مجیدزرگرباشی»کهازنیروهای ِ
ِ
خط امامی بود ،قرار دادند ،باز هم این سیداحمدحسینی بود
که پیروز انتخابات لقب گرفت .اتفاقی که در انتخابات مجلس
نسبی
چهارم هم تکرار شد .در دورهی بعد و به سببِ تغییر ِ
فضای سیاسی کشور ،سرانجام سیداحمد حسینی طعم
شکست در انتخابات را چشید« .سیدمحمدهاشمی» که
ایان سیرجانی
همزمان از سوی منتقدان حسینی و چپگر ِ
حمایت میشد ،در رقابتی نزدیک برندهی انتخابات شد و
شوکی بزرگ به فضای سیاسی سیرجان وارد کرد.
دو شکست پیاپی در انتخابات مجلس پنجم و ششم
ایان سیرجانی که حاال با عنوان
مانع از آن نشد که راستگر ِ
«اصولگرایان» در عرصهی سیاسی حضور داشتند ،در انتخابات
مجلسهفتمبرروینا ِمدیگریبهجزسیداحمدحسینیاجماع
کنند.برایجریاناصولگراییدرسیرجانکههمهیاقتدارخود
نی سیاستمدار
را در میدان قدرت ،در وجود و نفوذ این روحا ِ
خالصه کرده بودند ،الفاظی همچون «گردشنخبگان» اصوال
هیچ معنایی نداشت .درست مثل امروز که بیش از  35سال از
اولینحضو ِرحسینیدرصحنهیانتخاباتمیگذردوهمچنان
وی جدیترین گزینهی اصولگرایان برای انتخابات مجلس
یازدهم در اسفندما ِه امسال است .شاید نگاهی گذرا به اتفاقاتِ
سیاسیدنیادرسال،63یعنیاولینسالیکهسیداحمدحسینی،
ِ
نمایندگی مجلس را تجربه کرد ،تصویر بهتری از ساختا ِر قدرت
ِ
جریان اصولگرایی را نمایان کند.
در سیرجان و بهخصوص
ِ
ساختاری که بیتوجه به گردش نخبگان و شکافِ نسلی ،هنوز
در راستای همان تفکراتِ چهار دههی پیش ،حرکت میکند.
جهان سیاست در سال 1363

ِ
سال 1363خورشیدی ،مطابق با سال 1984میالدی،
سال ریاست
در ایاالتِ متحده «رونالدریگان» وار ِد سومین ِ
جمهوریاشمیشد.اوتاسال 67رییسجمهورآمریکابود
و عمدهی شهرتش در ایران به ماجرای مکفارلین یا همان
ایران-کنترا برمیگشت .ماجرایی که دست برقضا یکی از
افشاکنندگان آن ،سیداحمدحسینی ،نماینده وقت مردم
سیرجان بود .پس از او و در طی  31سال ،جورج بوش پدر،

بازدید شهردار و مسئولین شهری از پروژههای شهرداری

شهردار سیرجان صبح دیروز به همراه رییس شورای
شهر سیرجان ،سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان و معاون
عمرانی فرمانداری از روند احداث و تکمیل پروژه پایانه
مسافربری و میدان ترهبار بازدید کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،در
این بازدید رضا سروشنیا شهردار سیرجان با بیان اینکه مجموعه

شهرداری سیرجان به صورت شبانهروزی و بدون وقفه نسبت به
اجرای پروژههای در دستور کار اقدام خواهد کرد ،گفت :بدون شک
یکی از مهمترین مطالبات شهروندان موضوع آسفالت است که در این
راستا از ابتدای امسال بالغ بر  30معبر عمومی تحت پوشش عملیات
آسفالت قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود :همچنین پروژه پایانه مسافربری بعثت که هم اکنون

گرفتید که گفت« :اگر من اشتباه میکنم آقای حسنپور
شما اصالح بفرمایید» .چرا به جای؛ «شما هیچ موقع
اشتباه نمیکنید ».حرف چند لحظه پیشتان را تکرار
نکردید که «سیرجان حداقل ده رسانهی فعال دارد که
بهترینوزیباترینوتیزبینترینچشماننظارتیهستند
که الحمداهلل همیشه ما مسئوالن را به چالش میکشند».
از شنیدن این جمله شقیقههایم تیر میکشد و باور
نمیکنم در قرن بیستویکم کسی چنین بگوید« :قرار
نیست در روزنامه نوشته شود و نباید رسانهای شود».
یدانید؟ چرا فکر
چرا مطبوعات را نامحرم و مزاحم م 
میکنید اگر بخشی از ثروت خدادادی این سرزمین را به
صاحبانش برگردانید ،به آنها صدقه دادهاید؟ از بقیه خیلی
وقت است که امید بریدهایم .اما چرا فرماندار ساکت است؟
چرانمایندهتاییدمیکند؟
یدانیم که برای صاحبان قدرت و ثروت اسباب
م
دردسریم اما از اینکه گاهی صدای تودههای دردمند
باشیم ،خرسندیم .روزگار بر ما و شما خواهد گذشت و
«تاریخ فقط یادآور کامیابی آنانی نیست که با اندیشه و
عمل خود جهان نوینی را آفریدند ،بلکه یادآور سقوط
جوامعی است که اشکال نوین زندگی اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی را نفهمیدند ،تاب نیاوردند و سامان ندادند».

در دستور کار شهرداری قرار دارد و روند تکمیل و احداث این طرح
به صورت شبانهروزی در حال انجام است ،به زودی به بهرهبرداری
خواهد رسید و در چرخه فعالیت حوزه مسافربری شهرستان سیرجان
قرار خوهد گرفت و در این بخش خدمترسانی نوین انجام خواهد داد.
در ادامه این بازدید محمد محمودآبادی سرپرست فرمانداری
ویژه شهرستان سیرجان ضمن تقدیر از روند فعالیتهای مجموعه

بیل کلینتون ،جورج بوش پسر ،باراک اوباما و دونالد ترامپ
بهترتیبرؤسایجمهو ِرآمریکابودهاند.
بین چهرههای سیاسی دنیا ،بشار اسد
برای ایرانیها و در ِ
فعلیسوریه،چهرهایکامالشناختهشدهاست.
رییسجمهو ِر ِ
او در سال ،63فقط18سال سن داشت .بشاراسد در این سال،
مشغول به تحصیل در دانشگا ِه دمشق بود و هنوز باید 16
سال صبر میکرد تا سال  2000میالدی برسد تا با مرگ
کرسی ریاست دولت سوریه تکیه بزند.
پدرش حافظ اسد ،بر
ِ
در هنگام برگزاری انتخابات مجلس دوم در ایران ،مارگارت
زن تاریخ بریتانیا ،وارد پنجمین سال
تاچر اولین نخستوزیر ِ
دور ِان حک مرانیاش میشد .بعد از تاچر که به چرچیل دوم
مشهور بود و در سال 2013درگذشت ،به ترتیب و تا به امروز،
جانمیجر ،تونی بلر ،گوردن براون ،دیویدکامرون و ترزا می،
نخست وزیران بریتانیا در چند دههی اخیر بودهاند .
سال ،63خاویر پرز دکوئیار ،دبیرکل سازمان ملل متحد بود.
دکوئیاردرطولجنگعراقعلیهایرانتالشباالییبرایکاهش
تنشمیاندوکشوروهمچنیننقشمهمیدراجرایقطعنامه
 ۵۹۸شورای امنیت و برقراری آتش بس ۱۹۸۸ایفا کرد .وی در
دسامبر ۱۹۹۱با ارایه گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل به
صراحت از عراق به عنوان آغاز کننده جنگ علیه ایران نام برد.
او از دیماه  1360تا دی ماه  1370دبیرکل سازمان ملل متحد
بود و هماکنون و در سن  99سالگی ،پیرترین دبیرکل پیشین
سازمان ملل متحد در قید حیات است .جانشینان او تا به امروز
پطرس غالی ،کوفی عنان ،بانکیمون و آنتونیو گوترش بودهاند
که از میان این جمع ،آفتابِ عم ِر پطرس غالی و عنان به ترتیب
در سالهای  94و  97خورشیدی ،غروب کرده است.
همزمان با پیروزی سیداحمد حسینی در انتخابات مجلس
دوم ،جهان همچنان در دوران جنگ سرد به سر میبرد و روابط
بی نالملل به شدت تحت تاثیر رقابت ،تنش و کشمکشهای
سرکردگیاتحادجماهیرشورویو ِ
سیاسی ِ
بلوک
بلوکشرقبه
ِ
ِ
غرب به میدا نداریِ ایاالت متحدهی آمریکا بود .در شوروی
یوری آندروپوف به قدرت رسیده بود و هنوز یک سال مانده بود
خال
تا رهبر معروف شوروی یعنی «میخاییلگورباچف» با آن ِ
لکهشرابیاش ،زمام امور را به دست بگیرد و با اصالحات سیاسی
فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد شود.
و اقتصادیاش ،باعث
ِ
ِ
شکاف نسلی تهدیدی برای توسعهی

سیاسی در سیرجان
زنگ آغا ِز انتخابات مجلس یازدهم نواخته شده است و
به احتمال زیاد ،حوزهی انتخابیه سیرجان و بردسیر دوباره
شاهدرقابتِ شهبازحسنپورباسیداحمدحسینیخواهدبود.
دو چهرهای که  12سال پیش و برای اولین بار در انتخابات
مجلس هشتم با هم بهرقابت پرداختند و تا به امروز و در
نمایندگی سیرجان و بردسیر را در
کرسی
مجموع 28سال،
ِ
ِ
اختیارداشتهاند.بازهمخبریازچهرههایجدیدنخواهدبود.
زمانی که توسعهی سیاسی اتفاق نیفتد و
تعجبی هم ندارد .تا ِ
ساختارهای قدرت به جای پیروی کردن از مدلهای حزبی و
جناحی،بررویههایسنتیتاکیدکنند،درهمچنانبرهمین
حاصلساختا ِرتمرکزگرا
پاشنهخواهدچرخید.شکافِ نسلی،
ِ
و انحصاریِ سیاست در سیرجان است که در آیندهی نزدیک،
تبعات آن ،بیش از پیش آشکار خواهد شد.

شهرداری در خصوص آسفالت معابر و خدمترسانی به شهروندان
بیان کرد :پروژه پایانه مسافربری یکی از مهمترین طرحهای در
دستور کار شهرداری است که علیرغم مشکالت اقتصادی در سال
گذشته و حال حاضر ،با تالش تحسینبرانگیز و شایسته شهردار
سیرجان روند احداث و تکمیل پروژه رو به اتمام است و مقرر شد در
هفته دولت به بهرهبرداری برسد.

