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  حوادث  5

دکتر حمزه نژاد ، متخصص اعصاب و روان:

جنبه روانی کرونا
مورد توجه قرار گیرد 

در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی معدن، صنایع معدنی و زنجیره تامین فوالد سیمکس ۲۰۲۰ ارائه شد: 

نمایش آخرین دستاوردهای گل گهر در زمینه تکمیل زنجیره فوالد 

تیترها

  حوادث  5

مردم از سفرهای نوروزی خودداری کنند

  جـامعه  4

  خبــر  2

توسط کارکنان فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا انجام شد؛

 نجات عقاب زخمی
در مجموعه پایگاه دریایی

گفت وگو با امیر مقبلی، یکی از قدیمی ترین خیاط های شهر، 
با توجه به نزدیک شدن نوروز؛

هنر خیاطی از رونق افتاده است

رسانه جامعه مدنی اسالمی

معضل اقالم مورد نیاز بهداشتی در جلوگیری از شیوع کرونا در سیرجان؛

بازار سیاه و کمبود اقالم بهداشتی

  جـامعه  4

فاطمه محمودآبادی، روانشناس:

ریشه های بی مسئولیتی
از کودکی رشد می کند 

  جـامعه  3

با حضور مسئوالن صورت پذیرفت؛

معارفه سرپرست جدید
سازمان تبلیغات اسالمی 

  آخــر  6

نسیم امید: » زمانه عوض شده و مانند سابق به هنر خیاطی توجه نمی شود. دیگر مثل 
گذشته نه مشتری رفت وآمد دارد و نه کارگری در خیاطی کار می کند.« اینها بخشی از 
سخنان امیر مقبلی، یكي از خیاطان قدیمي شهر است که 50 سال از عمرش را به شغل 
خیاطی سپری کرده و هنوز هم در مغازه کوچكش در خیابان 17 شهریور به انجام سفارش 

مشتریان مشغول است. به بهانه نزدیک بودن عید نوروز گفتگویی با او انجام داده ایم...

نسیم امید: این روزها که با بیماری کروناویروس روبه رو هستیم، به گفته حوزه 
بهداشت و درمان تنها راه جلوگیری از شیوع این بیماری رعایت بهداشت فردی و 
استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای سطوح مختلف در خانه و محل کار است. اکثر 

شهروندان سیرجانی در این دو هفته اخیر بارها برای تهیه ماسک، الكل و مواد ضدعفونی 
کننده به مراکز فروش بهداشتی و داروخانه های سطح شهر مراجعه کردند اما نتوانستند 
اقالم بهداشتی تهیه کنند که عالوه بر  نگرانی شیوع بیماری کرونا یک نگرانی دیگر  

بابت تهیه نیازهای اولیه خود برای مقابله با ابتالی آن نیز اضافه شده است.
فاطمه یكی از همشهریان در این رابطه می گوید: برای خرید ماسک، دستكش و الكل 

به داروخانه های شهر رفتم و متاسفانه نداشتند و با پرس وجو ...

عملیات گسترده ضدعفونی معابر برای پیشگیری از کرونا
سروش نیا، شهردار سیرجان خبر داد:

  جامعه 4

هفته نامه نسیـم امید



2 نسیـم امیدخبـریادداشت

فضیلت های امام علی )ع(
فرهنگ: سالروز تولد امام علی )ع( روز پدر نامگزاری شده است. 
مورخان  اتفاق  مورد  که  است  بسیار  علی)ع(  فضیلت های  از  سخن 

منصف قرار دارد. در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1. حدیث یوم الّدار: 

به  بر آشكار کردن دعوت  پیامبر مبنی  به  از فرمان خداوند  پس 
اسالم، رسول خدا)ص( پس از دعوت خویشاوندان به اسالم به آنان 
برادر  تا  بود  پشتیبان من خواهد  و  یاور  از شما  فرمود: »کدام یک 
و وصّی و جانشین من در میان شما باشد.« همه سكوت کردند و 
این درخواست پیامبر سه بار تكرار شد و در هر بار، علی)ع( از جای 
برخاست. آنگاه پیامبر دست بر شانه علی گذاشت و فرمود: »این برادر 
من و وصی من و خلیفه من در میان شماست، سخن او را بشنوید و 

از او فرمان ببرید«.
برای  دیگر  بیانگر فضیلتی  ماجرا  این  المبیت:  لیله  2. ماجرای 
علی)ع( است که در آن، علی)ع( با ایثار جان خویش، در بستر پیامبر 
خوابید تا قبایلی که قصد قتل پیامبر را داشتند، به هدف خود نرسند.

3. حدیث منزلت: وقتی پیامبر در سال نهم هجرت با سپاه اسالم 
روانه سرزمین تبوک بود، خطاب به علی)ع( فرمود: »نسبت مقام تو به 
من، همانند نسبت مقام هارون به موسی)ع( است؛ با این فرق که بعد 

از من پیامبری نخواهد بود.« 
4. حدیث غدیر: این حدیث که در ماجرای مشهور »غدیرُخم«، 
همه امت اسالمی برای شنیدن آن اجتماع کردند، انكارناپذیر است. 
پیامبر آن روز میان سخنانش فرمود: »هرکس من موالی اویم، پس 
علی موالی اوست.« برای علی)ع( فضیلت ها بسیار است، همچون: 
نخستین مرد ایمان آورنده به اسالم، انتخاب او به عنوان برادر پیامبر 
و  فاطمه)س(  همسری  مقام  به  رسیدن  برادری،  پیمان  جریان  در 

دامادی پیامبر.
وفات حضرت زینب )س(

از دنیا  حضرت زینب )س( در 15 رجب سال 63 هجری قمری 
رفت. بانوی قهرمانی که پس از شهادت امام حسین)ع(، ارائه نهضت 
عاشورا را به دوش کشید و پرچمدار این قیام بود در ضمن سفری که 
به همراه همسر گرامی شان عبداهلل بن جعفر به شام بودند به لقاءا... 

پیوستند و بدن مطهر آن بانوی بزرگوار در همان جا دفن شد. 
نباید از دیدگاه احساسی  نقش آن حضرت در قیام عاشورا، صرفاً 
و روابط نََسبی تحلیل کرد؛ بلكه در آن واقعه، حضرت زینب خود را 
فردی می بیند که باید از جان امام خویش محافظت کند و در رکاب او 
باشد در آن حادثه و مصیبت مهیب که تمام بار غم و اندوه، بر دوش 
حضرت زینب )س( بود و او باید آغوش تسكین خود را به روی تک 
تک بازندگان عاشورا می گشود، و در مقام الگو و مقتدای تمام حاضرین 
صحنه عاشورا قرار داشت به همین لحاظ، هرگز لحظه ای زیر بار غم 
و ماتم قامت خم نكرد و آزادگی و غرور و حیا و عفت خویش را از یاد 

نبرد. او بهترین نمونه برای زنان آزاده و خدا جوی روزگار است.
شگفت نیست اگر کسی که در خانه وحی و امامت بزرگ شده، این 
چنین بلند آوازه و سرافراز بر بلندی تاریخ بایستد. شگفت نیست که 
زینب، فریاد افشاگرانه جاوید هستی است؛ کسی که در محفل خاندان 
آل عبا، چشم به دنیا گشوده و بر زانوان پیغمبر، کودکی اش را سپری 
کرده؛ کسی که در سایه نفس های امیر مومنان و بانوی جهان نفس 
کشیده بی شک زینب خواهد شد؛ زینبی که اسطوره بی شباهت صبر، 

پایداری و استقامت است.

گروه خبر: فرمانده انتظامی سیرجان از راه اندازی سامانه کاشف، 
کشف کالهبرداری های تلفنی و کارت به کارت با همکاری قوه 

قضائیه و بانک مرکزی جمهوری اسالمی خبر داد.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد با اعالم این خبر بیان داشت: با راه اندازی 
این سامانه در صورتي که فرد یا افراد قرباني کالهبرداران کارت به کارت 
شدند و تمام یا بخشي از موجودي حساب خود را منتقل کردند بالفاصله 
)فرد قرباني( اقدام به ثبت اطالعاتي شامل)شماره حساب، شماره تلفن 
همراه( کالهبرداري کرده و با پلیس 110 تماس و کاربر 110  نسبت به 

انسداد حساب کالهبردار به صورت فوري و آنالین اقدام می نماید.
وی همچنین اظهار داشت: با عنایت به روي کار آمدن شیوه و شگردهای 
جدید کالهبرداري، منجمله کالهبرداري هاي تلفني و کارت به کارت که 
در قالب )برنده شدن در قرعه کشي هاي مختلف: همراه اول، هزاران لبخند، 
جشنواره هاي عیدانه و...( ، افراد کالهبردار ضمن ارسال پیامک یا برقراري 
تماس تلفني با شهروندان آن ها را اغفال و به بهانه پرداخت جایزه به عابر 
بانک هدایت و با انجام یكسري عملیات متقلبانه تمام یا قسمتي از موجودي 
حساب آن ها را تخلیه می نمایند.  فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان خاطر 
نشان ساخت: کالهبرداري هاي تلفني و کارت به کارت به شیوه و شگردهاي 
مختلف توسط افراد کالهبردار که عموما غیربومي و از زندانیان مي باشند 
در قالب خرید کاال، فروش کاال، ارائه خدمات، غصب عناوین پزشک، وکیل، 

مامور و... با شیوه اي خاص از شهروندان کالهبرداري مي نمایند

ضدعفونی اتوبوس های خط واحد
برای پیشگیری از کرونا

گروه خبر: مدیرعامل سازمان حمل  و نقل بار و مسافر شهرداری 
سیرجان از ضدعفونی تمام اتوبوس های خط واحد و ایستگاه ها 

برای پیشگیری از ابتالی شهروندان به ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رضا یوسفی 
با بیان این مطلب گفت: اجرای گسترده عملیات ضدعفونی کردن اماکن 
و امكانات عمومی شهری برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا به صورت 
شبانه آغاز شده و این روند با استفاده از همه ظرفیت های موجود برای ارایه 

اقدامات پیشگیرانه در سطح شهر ادامه دارد.
وی افزود: پس از اعالم شیوع کرونا ویروس در کشور، سازمان حمل  و 
نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان هر شب ناوگان اتوبوسی و ایستگاه های 
اتوبوس داخل شهر را برای پیشگیری و عدم شیوع بیشتر ویروس ضدعفونی 

و شستشو خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان حمل  و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان همچنین 
راننده های تاکسی ملزم شده اند نسبت به گندزدایی  اینكه  بر  تاکید  با 
تاکسی در  ایستگاه های  افزود:  اقدام کنند  و ضدعفونی خودروی خود 
مسیرهای فرودگاه و راه آهن به منظور پیشگیری از ابتالی شهروندان به 

ویروس کرونا نیز ضد عفونی می شوند.
وی با تاکید بر لزوم مراقبت های الزم برای جلوگیری از انتشار بیماری 
کرونا در اتوبوس های درون شهری، گفت: به دلیل رفت و آمد شهروندان در 
اماکن عمومی، سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری سیرجان برای 
جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اقدامات الزم در این زمینه را در دستور کار 

خود قرار داده است.

توصیه های  روز ها  این  شهر:   گروه 
به  ابتال  از  پیشگیری  برای  متعددی 
که  می چرخد  دست  به  دست  کرونا 
محور های مشترکی نیز دارد. اما با توجه 
دغدغه های  و  نوروز  شدن  نزدیک  به 
جمله  از  سال  پایانی  روز های  در  مردم 
خرید و حضور آن ها در مراکز پرجمعیت 
و حتی روز های عید و فصل سفر و دید 
و بازدید ها به نظر می رسد مجموعه ای از 
باید ها و نباید ها در پیشگیری از کرونا نیاز 

باشد. 

پزشكی  علوم  دانشكده  بهداشتی  معاون 
در گفتگو با نسیم امید، نیز یكی از مهم ترین 
را  کنونی  شرایط  در  مردم  به  توصیه ها 
»خودداری از سفر های نوروزی« دانست و بیان 
کرد: حتی االمكان مردم باید از مسافرت های 
غیر ضروری پرهیز کرده و در شرایط خاص نیز 

از وسایل شخصی استفاده کنند. 
 دکتر محمد موقری در ادامه افزود: همانگونه 
که در استان شاهد این هستیم که روزبه روز 
آمار مبتالیان به کرونا رو به افزایش است و 
انتظار داریم طی روزهای آینده روند بستری ها 

در بیمارستان ها به علت ابتال به کرونا ویروس 
افزایش پیدا کند و پیش بینی می کنیم در ایام 
عید نیز این بیماری را داشته باشیم و قطعا 
ادامه دار شدن یا نشدن این اپیدمی به رفتار و 

نقش مردم بستگی دارد. 
وی ادامه داد: تمام استان های کشور درگیر 
این بیماری است و سفر کردن در این شرایط 
که  افرادی  خصوص  در  است.  اشتباهی  کار 
سفرهای کاری ضروری دارند توصیه می شود 
که در قطار یا هواپیما چیزی نخورند در جایی 
که تجمع است شرکت نكنند و نظافت فردی 

را نیز جدی رعایت کنند.
پزشكی  علوم  دانشكده  بهداشتی  معاون 
این  نشدن  یا  شدن  ادامه دار  اینكه  بیان  با 
اپیدمی به رفتار و نقش مردم بستگی دارد، 
اضافه کرد: فقط توصیه می شود به مكان های 
از  یكی  دست ها  شستن  نروند،  پرازدحام 
مهمترین باید های این روزهاست. او می گوید: 
هنگام حضور در بازار و بیرون از خانه به لباس 
و چیز های مختلفی از جمله پول دست زده 
می شود بنابراین باید قبل از خوردن یا دست 

زدن به دهان یا چشم ها، دست ها را شست.

اعضای  مشترک  نشست  خبر:  گروه 
شورای اسالمی شهر سیرجان با فعاالن 
آلودگی    کاهش  خصوص  در  اجتماعی 
هفته  پنجشنبه  کرونا  ویروس  از  ناشی 
شهر  شورای  علنی  صحن  در  گذشته 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر، این 
جلسه با محوریت بیماری کرونا برگزار شد و 
در این جلسه تمام حاضرین در جلسه نقطه 
نظرات خود را پیرامون مشكالت این بیماری 
و بحث  آگاه سازی شهروندان برای پیشگیری 

این  ارائه کردند. همچنین در  بیماری  این  از 
جلسه از فعاالن اجتماعی شهرستان خواسته 
شد که در این بحران به کمک دستگاه های 
مربوطه بپیوندند و در بحث آموزش در فضای 
مجازی  فعالیت بیش تری انجام دهند و راهكارها 
و پیشنهادهای برای کنترل این بیماری و در 
راستای سالمتی شهروندان دارند را ارائه بدهند.

امین صادقی، رئیس شورای شهر در حاشیه 
این  به شیوع  توجه  با  کرد:  بیان  این جلسه 
بیماری از کشور و در استان و شهرستان باید 
تالش بر این داشته باشیم ابتدا به شهروندان 

برای  الزم  آموزش های 
فردی  بهداشت  رعایت 
اضافه  وی  بدهیم.  را 
شورای  و  شهرداری  کرد: 
شهر برای حفظ سالمت 

بازار  و  عمومی  ایستگاه های  تمام  شهروندان 
و ... را ضدعفونی انجام می دهند اما در بحث 
رعایت  شهروندان  اینكه  برای  فرهنگسازی 
مدت  این  در  کنند  تالش  و  فردی  بهداشت 
بحران تاحد امكان از خانه بیرون نیایند. وی 
با بیان اینكه باید آرامش را در جامعه به وجود 

این نگرانی طبیعی  از  افزود: بخشی  بیاوریم، 
است و باعث می شود که شهروندان مسائل 
بهداشتی را رعایت کنند. وی در پایان افزود: 
شهروندان توصیه های پزشكی  و بهداشتی را از  
مراجعه معتبر رسمی و علمی دنبال کنند و به 

شایعات و خبرهای زرد توجه نكنند.

شنبه 17 اسفند 1398، شماره 223 ، سال ششم

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی :

مردم از سفرهای نوروزی خودداری کنند

گروه خبر: مدیرعامل سازمان مدیریت 
آغاز  از  سیرجان  شهرداری  پسماند 
عملیات گسترده گندزدایی، شستشو و 
و  ها  بازارچه  عمومی،  اماکن  ضدعفونی 

معابر خبر داد.
علی رضایی در گفتگو با واحدخبر مدیریت 
رابطه  این  در  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات 
گفت: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کار 
ضدعفونی کردن و گندزدایی خیابان های سطح 

شهر با کمک نیرو ها آغاز شده است.
وی با بیان اینكه همه عابر بانک ها، ایستگاه های 
نقاط  امام که  واحد و خیابان  تاکسی و خط 
پرتردد محسوب می شوند، تصریح کرد:  محلول 

ضد عفونی کننده استفاده شده در این عملیات  
مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت است که در 
این عملیات از ماشین آالت شهرداری به صورت 
شبانه روزی با هدف کمک به جلوگیری از شیوع 

ویروس کرونا انجام می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
سیرجان بیان کرد: عالوه بر این، ضدعفونی، 
شستشو و گندزدایی کلیه خودروهای حمل 
زباله، البسه کارکنان و مخازن حمل زباله در 

دستور کار قرار دارد و اجرا می شود.
رضایی اظهار کرد: تالش بر این است تا فضای 
عمومی، عاری از این ویروس شود تا شهروندان 
بتوانند بدون هیچ گونه نگرانی با رعایت نكات 

بهداشتی در سطح شهر رفت و آمد کنند و 
کارهای روزمره خود را انجام دهند.

ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
طریق  از  کرونا  ویروس  سیرجان،  شهرداری 
تماس مستقیم با قطره های تنفسی فرد آلوده 
با سطوح  )ازطریق سرفه و عطسه( و تماس 
ویروس  می شود.  منتقل  ویروس  به  آلوده 
COVID-19 می تواند ساعت ها روی سطوح 
زنده بماند، ولی یک ضدعفونی ساده می تواند 
آن را از بین ببرد و یكی از اولین و مهم ترین 
اقدامات برای پیشگیری از ابتال و انتقال ویروس 
کرونا، شستشوی منظم دست ها با آب و صابون 
کننده  عفونی  محلول های ضد  از  استفاده  یا 

است. همین راه کار ساده باعث از بین رفتن 
ویروس های موجود بر روی سطح دست شده و 
در صورت آلوده بودن دستان شما از انتقال آن به 

بدن جلوگیری خواهد کرد.

آغاز عملیات ضدعفونی و شستشوی معابر و اماکن عمومی

در نشست اعضای شورای شهر با فعاالن اجتماعی مطرح شد؛

فعاالن اجتماعی به کمک شورا و شهرداری بیایند

راه اندازی سامانه
کشف کالهبرداری های کارت به کارت



3 جــامعه  نسیـم امید
ساخت مواد ضدعفونی 

اسپری  بطری  زهره یعقوبی: 1- در یک 
قسمت   1 استاندارد  به  اندازه ی  ای  شیشه 
الی  و حدود 5  قسمت سرکه سفید  آب، 1 
به  کنید.  اضافه  درصد   96 الكل  قطره   15
مقدار کمی نمک دریا خوب حل کنید و به 
سطوح و محیط استفاده کنید برای دست ها 
هم می توانید حدود 5 تا 15 قطره روغن نارگیل یا بادام اضافه کنید 
و برای دست ها بكار ببرید که خیلی مؤثرتر و بهتر از مواد شیمیایی 
مضر است.  برای تمیز یا ضدعفونی کردن از دستمال مرطوب استفاده 
تا 25 سانتی متر برش  به مربع های 20  را  تمیز  پارچه های  کنید 
دهید و داخل محلول ضدعفونی که درست کرده اید بگذارید و سپس 

آن ها را داخل شیشه قرار دهید و مورد استفاده قرار دهید.
2- یک تمیز کننده با سرکه و جوش شیرین در یک کاسه یا سطل 
تمیز 4 فنجان آب داغ یک چهارم فنجان سرکه سفید و 2 قاشق 
غذاخوری جوش شیرین اضافه کنید خوب مخلوط کنید درون شیشه 
محلول  به  و  کنید  نصف  وسط  از  لیموترش  یک  نهایت  در  بریزید. 
کردن  ضدعفونی  جهت  ریخته  اسپری  یک  درون  و  نمایید  اضافه 

محیط و دست ها با رایحه خوش لیمو استفاده کنید.
3- یک قاشق آلوئه ورا + یک قاشق الكل + یک قاشق آب جوشیده 
را  ها  دست  و  ریخته  بسته  درب  شیشه  ظرف  در  و  کرده  مخلوط 

ضدعفونی کنیم. 
تهویه هوای خانه با سرکه

کننده  ضدعفونی  خواص  که  طبیعی  اسید  یک  عنوان  به  سرکه 
و  آب  در  سرکه  ریختن  با  می توانید  شما  است  قوی  جرم گیری  و 
جوشاندن آن محیط خانه و اتاق ها را ضدعفونی کنید و سپس باقی 
مانده را درون اسپری ریخته با مقداری الكل 96 درصد یک اسپری 

ضدعفونی کننده قوی درست کنید.
سرکه با نام علمی اسید استیک شناخته می شود و می توانید بوهای 
بیماری آسم  به  افرادی که  ببرد.  از بین  را  قلیایی موجود در منزل 
یا بیماری های تنفسی قبال هستند موقع جوشاندن سرکه نباید در 
و  سرکه  ساعت  نیم  مدت  به  زمانیكه  احتیاط  جهت  باشند  محیط 
آب جوشیده شد با حرارت مالیم گاز را خاموش کنید تا بوی سرکه 
فضای محیط پخش شود کلیه انگل ها و میكروب ها کشته می شدند و 

محیط پاک و ضدعفونی می گردد.
سرکه اکسیر حیات است

درگذشته  دارد.  محوری  نقش  بدن  عفونت های  درمان  در  سرکه 
مردم که مایع ظرفشویی نداشتند با سرکه که بهترین پاک کننده 
محیط است برای شستشوی ظروف و سبزی ها بكار می برند. موقع 
شستشو و ضدعفونی کننده با سرکه نیاز به دستكش نبوده که عالوه 
بر ضدعفونی کننده باعث نرم شدن پوست دست می شود و آسیبی 

به آن نمی رسد.
به بانوان خانه دار توصیه می شود اگر واقعا محیط زیست را دوست 
دارید و نمی خواهید به انواع سرطان ها مبتال شوید شستشوی ظروف 
ترکیبات  و  شویی  ظرف  مایع  حالیكه  در  بشویید  سرکه  با  را  خود 
شیمیایی آن به ظروف چسبیده و هرگز پاک نمی شوند و هنگام گرم 
شدن غذا این مواد شیمیایی از ظروف جدا شده و به داخل غذا وارد 
و موجب سرطان و ضعف سیستم گوارشی می شود سرکه همراه با 
نمک دریا که زبر می باشد جهت شستشو و ضدعفونی ظروف و محیط 

بسیار موثر است.
*کارشناس پرستاری

یادداشت

بیماری  با  که  روزها  این  جامعه:  گروه 
به  هستیم،  روبه رو  کروناویروس 
تنها  درمان  و  بهداشت  حوزه  گفته 
بیماری  این  شیوع  از  جلوگیری  راه 
از  استفاده  و  فردی  بهداشت  رعایت 
سطوح  برای  کننده  ضدعفونی  مواد 
اکثر  کار است.  و محل  مختلف در خانه 
هفته  دو  این  در  سیرجانی  شهروندان 
و  الکل  ماسک،  تهیه  برای  بارها  اخیر 
فروش  مراکز  به  کننده  ضدعفونی  مواد 
شهر  سطح  داروخانه های  و  بهداشتی 
اقالم  نتوانستند  اما  کردند  مراجعه 
بر   عالوه  که  کنند  تهیه  بهداشتی 
نگرانی شیوع بیماری کرونا یک نگرانی 
خود  اولیه  نیازهای  تهیه  بابت  دیگر  
برای مقابله با ابتالی آن نیز اضافه شده 

است.

 خرید اقالم بهداشتی با قیمت زیاد از 
سوپر مارکت ها

رابطه  این  در  همشهریان  از  یكی  فاطمه 
و  دستكش  ماسک،  خرید  برای  می گوید: 
الكل به داروخانه های شهر رفتم و متاسفانه 
از سوپر  با پرس وجو آدرس یكی  نداشتند و 
مارکت های شهر را به من دادند و در آنجا 
خریداری  بیش تری  قیمت  با  سفید  الكل 
برای  داشت:  بیان  ادامه  در  وی  کردم. 
دستكش یكی از فروشنده های لوازم شیرینی 
 20 من  برای  را  عدد   15 که  داشت  پزی 
بسته  هزارتومان حساب کرد در صورتی که 
100 تایی آن 30 هزارتومان است. موضوعی 
داروخانه های  تمام  بود  جالب  من  برای  که 
اقالم بهداشتی روبه رو هستند  باکمبود  شهر 
به  ربطی  حتی  که  دیگر  های  صنف  در  اما 
به  باال  قیمت  با  اقالم  ندارند،  موضوع  این 

فروش می رسد. 
برای  که  از همشهریان  دیگر  یكی  حسین 
احمر  هالل  داروخانه  به  ماسک  گرفتن 
این  بحث  روزی  از  بود،گفت:  کرده  مراجعه 
بیماری پیش آمده، ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده پیدا نمی شود و داروخانه ها می گویند: 
ارائه  اقالم  ما  به  داروسازی  شرکت های 
داشتیم  که  هم  کمی  مقدار  و  نمی دهند 
فروش رفتند. وی ادامه داد: امروز هم اعالم 
کردند که داروخانه هالل احمر ماسک عرضه 
با  اما  آمدم  آن  گرفتن  برای  من  و  می کند 
با  و  شدم  روبه رو  جمعیت  از  عظیمی  حجم 
نكنید  تجمع  می کنند  اعالم  این  به  توجه 

واقعا اینجا با این جمعیت خطرناک است. 
رضا یكی از دیگر از همشهریان دراین باره 

گفت: برای تهیه یک بسته ماسک معمولی، 
و  ژل  زده ام،   سر  داروخانه   10 از  بیش  به 
موجود  داروخانه ها  اغلب  در  که  هم  الكل 
شده اند.  سردرگم  شدت  به  مردم  و  نیست 
نیز  الكل  تهیه  برای  می گوید:  ادامه  در  وی 
به  داروخانه  متصدی  ابتدا  کردم  مراجعه 
یک  زمانی  ولی  نداریم،  الكل  که  گفت  من 
 10 قیمت  به  کمی  مقدار  کردم  پیدا  آشنا 
هزارتومان به من فروخت. کاش مسئوالن و 
بر  بیش تری  نظارت  پزشكی  علوم  دانشكده 

داروخانه ها داشتند.
 جلوی ارسال بار را از کارخانه 

گرفته اند
فروشندگان  از  یكی  خورتن  اسماعیل 
خصوص   در  شهرستان  پزشكی  وسایل 
وضعیت بازار اقالم بهداشتی گفت: متاسفانه 
دارم  پزشكی  تجهیزات  که  کسی  عنوان  به 
تولیدکنندگان  از  که  می کنم  تالش  هرچی 
یا هر جای دیگر ماسک بخرم پیدا نمی کنم. 
وی در ادامه افزود: ده روز پیش برای خرید 
ضدعفونی کننده دست، پول واریز کردم قرار 
بود بار ارسال کنند  اما ارسال نكردند، پیگیر 
از کارخانه  را  بار  ارسال  کردم گفتند جلوی 

گرفته اند و گفتند در خود شهر 
از مرکزی  باید  یا  و  توزیع شود 
نامه رسمی برای ما بفرستید و 

شهر خود ما در اولویت است. 
قیمت  افزود:   ها  قیمت  درباره  خورتن 
که  روزهایی  همون  در  رو   N95 ماسک 
9000تومان می فروختم که در تهران قیمت  
از  دور  که  می شد  عرضه  35000تومان 
انصاف بود منم اون قیمت بدم همون 9000 
هرچی  مجدد  خرید  برای  و  فروختم  تومان 

هم تالش کردم گیر نیاوردم.
 شرکت ها اقالم بهداشتی

عرضه نمی کنند
دکتر مرجان عایلی، دکتر داروساز در این 
رابطه گفت: شرکت های دارویی ماسک، ژل 
ضدعفونی و الكل ندارند و من دو هفته اخیر 
که  می گیرم  تماس  با شرکت  روزی چندبار 
همه جوابشان این است که نداریم و نیست. 
وی  به حجم زیاد مراجعه کننده به داروخانه 
کلی  متاسفانه  می گوید:  و  می کند  اشاره 
می شنویم  موضوع  این  برای  مردم  از  حرف 
ندارید  فروش  قصد  کردید،  احتكار  شما  که 
و  نیست  شكل  این  به  صورتی  در  اما   و... 

حتی  پرسنل  داروخانه من ماسک ندارند. 
قیمت  خصوص  در  داروخانه  مسئول  این 
شرکت  داشت:  بیان  ضدعفونی  مواد  های 
کاری  آن ها  با  ما  که  قانونی  و  مجاز  های 
می کنیم، در حال حاضر ندارند ولی ماسک 
که  اوایلی  و  بود  تومان   500 تا   400 قبال 
ماسک  ها  شرکت  آمد،  پیش  بیماری  بحث 
االن  اما  فروختند  من  به   900 ای  دونه 
فیلتردار  ماسک  و  تومان  هزار   3 به  نزدیک 
افزایش  حال  در  وحشتناک  صورت  به  که 

قیمت است. 
دکتر عایلی با بیان اینكه در رسانه ها اعالم 
می کنند که مواد ضدعفونی کننده، ماسک و 
... در بازار عرضه می شود، اما تاکنون چنین 
اتفاقی رخ نداده است، گفت: متاسفانه اقالم 
عرضه  مردم  برای  که  نمی رسد  ما  به دست 
می کنند  بیان  مشتریان  بیش تر  اما  کنیم 
بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  از  ماسک  ما  که 
و یا سوپر مارکت و...جاهای دیگر خریداری 

این  ندارید  ها  داروخانه  اما چرا شما  کردیم 
برای ما نیز سوال است؟ 

 نظارت به صورت مستمر
انجام می شود!

پزشكی  دانشكده  نظارت  و  درمان  معاون 
محصوالت  کرد:  بیان  دراین باره  سیرجان 
ضدعفونی به مقدار الزم با پیگیری دانشكده 
در بازار و از روز چهارشنبه توزیع شده است 

و شهروندان برای تهیه آن ها مشكل ندارند.
به  پاسخ  در  جهانشاهی،  غالمرضا  دکتر   
سایر  و  داروخانه ها  بر  نظارت  که  سوال  این 
اقالم  فروش  برای  بهداشتی  فروش  مراکز 
نظارت  بحث  در  گفت:  است؟  کم  بهداشتی 
نیروی  تعزیرات،   از  هایی  اکیپ  سیاه  بازار 
دستگاه  و  پزشكی  علوم  دانشكده  انتظامی، 
قضا راه اندازی شده و در سطح شهر بررسی 
با متخلفان برخورد می شود. وی  می کنند و 
افزود:  داروخانه ها  بر  نظارت  خصوص  در 
توزیع  و  پخش  بر  کامال   نظارتی  ماموران 
این اقالم نظارت می کنند و برای جلوگیری 
از تجمع در تمام داروخانه ها به اندازه کافی 
پخش می شود تا در دسترس همه شهروندان 

باشد.  
معاون درمان دانشكده علوم پزشكی افزود: 
که  درخواستی  شهروندان  از 
داریم این است هر کجا احساس 
نامتعارف  قیمت  با  اقالم  کردن 
فروخته می شود به تعزیرات و یا 

دانشكده اطالع رسانی کنند. 
 با افراد متخلف برخورد 

جدی می شود
دادستان عمومی  ورز،  نیک  قاضی محسن 
خصوص  در  سیرجان  شهرستان  انقالب  و 
توجه  با  گفت:  متخلف  افراد  با  برخورد 
در  بهداشتی  اقالم  برای  تقاضا  اینكه  به 
علوم  دانشكده  است  رفته  باال  شهرستان 
است  شده  مواجه  محدودیت  با  نیز  پزشكی 
گرانی  به  اقدام  و  سوءاستفاده  مورد  هر  اما 

فروشی و احتكار برخورد جدی می شود.
یک  با  سیرجان  در  افزود:  ادامه  در  وی   
مورد احتكار ماسک روبه رو بودیم که اخالل 
در  آن  پرونده  و  بود  اقتصادی  مایحتاج  در 
با  اضافه کرد:  ورز  نیک  است.   بررسی  حال 
احتكار  مورد  با  اگر  کنونی  شرایط  به  توجه 
عرضه  سریعا  اقدام  بر  عالوه  شویم  روبه رو 
اقالم آن در بازار با فرد متخلف برخورد قاطع  
انجام می شود. همچنین اکیپ های مختلف 
حكومتی،  تعزیرات  پزشكی،  علوم  دانشكده 
نظارت  حال  در  مرتب   ... و  انتظامی  نیروی 

هستند.

معضل اقالم مورد نیاز بهداشتی در جلوگیری از شیوع کرونا در سیرجان؛

بازار سیاه و کمبود اقالم بهداشتی
 داروخانه های شهر باکمبود اقالم بهداشتی روبه رو هستند

در رسـانه ها اعـام می کننـد کـه مـواد ضدعفونـی کننـده، 
ماسـک و ... در بـازار عرضـه می شـود، امـا تاکنـون چنیـن 

اتفاقـی رخ نداده اسـت.

شنبه 17 اسفند 1398، شماره 223 ، سال ششم

دادنامه:
عمومی)جزایی(  دادگاه   102 شعبه   9209983432400233 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان سیرجان دادنامه شماره 9309973431601026 شاکی: آقای 
مجتبی محمودآبادی فرزند علی به نشانی سیرجان نصرت آباد خ شهید مطهری کوچه 
شهید آوینی سمت چپ درب دوم تلفن: 09136206522 - متهم: آقای اردشیر 
قنبری - اتهام: سرقت مستوجب تعزیر- گردشکار: دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه و شرف 

و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
کارت  عدد  دو  سرقت  بر  دائر  قنبری  اردشیر  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای 
عدد  و یک  مموری  عدد  گازوئیل(، یک دستگاه پخش خودرو، یک  و  سوخت)بنزین 
کارت عابر بانک ملی موضوع شکایت آقای مجتبی محمودآبادی فرزند علی دادگاه با 
عنایت به: شکایت شاکی یاد شده - مفاد کیفر خواست صادره از شعبه محترم اول 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سیرجان به شماره 9310433431000813 - 
1393/4/24 گزارش مرجع انتظامی - استعالم صورت پذیرفته از پلیس 10+  عدم 
حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه رسیدگی دادگاه و سایر قرائن و 
امارات منعکس در پرونده وقوع بزه انتسابی از ناحیه نامبرده را محرز و مسلم دانسته 
فلذا به استناد مواد 661-667 از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 2/3/75 
حکم بر محکومیت وی به تحمل 2 سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری 
و رد اموال مسروقه و در صورت فقدان عین اموال مسروقه، رد مثل یا قیمت آنها در 
حق شاکی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و سپس و ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 
اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمان می باشد. 

رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی سیرجان- محمود محمودی

آگهی تغییرات:
 برابر صورت مجالس مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره و نامه شماره 6/7197 
تغییرات  و عمرانی استان کرمان  تولیدی  – 62/11/25 مرکز گسترش خدمات 
زیر در شرکت موزائیک سازی شماره 179 استان کرمان به عمل آمده است. 1- 
محمدرضا سعدلو و محمد قاسمی نژاد رائینی از عضویت شرکت خارج شدند. 2- 
رضا سلیم پور و رحمت اله نقوی و محمد رحیم سلیم پور بسمت اعضاء اصلی هیئت 
مدیره برای دو سال و لطفعلی نقوی بسمت بازرس برای یکسال انتخاب گردیدند. 
3- رضا سلیم پور بسمت رئیس هیئت مدیره و رحمت اله نقوی بسمت نائب رئیس 
و محمد نقوی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 4- کلیه قراردادها و اسناد 

تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره می باشد. رئیس ثبت سیرجان



گفت وگو

فاطمه محمودآبادی، روانشناس:
ریشه های بی مسئولیتی

از کودکی رشد می کند 
در  فرهنگ:   گروه 
خیلی  اجتماعی  مسئولیت 
منتظر قانون، بخشنامه و دولت 
نباشیم. خودمان ببینیم با چه 
مسئولیت  می توانیم  کارهایی 
اجتماعی را در جامعه به عنوان 
کنیم.  نهادینه  شهروند  یک 
مهم این است که این دغدغه 
مشترک را داشته باشیم و این 
مهم تر از هر چیزی است. همه زندگی ما کار و تالش شخصی و پول 
نیست. دیگران را هم باید ببینیم و اگر الزم باشد دیگران هم ما را 

ببینند.
فاطمه محمودآبادی، روانشناس در خصوص مسئولیت پذیری بیان 
نظر گرفتن  بر در  فرد عالوه  اینكه  یعنی  پذیری  داشت: مسئولیت 
خواست ها و احساسات خویش به خواست ها و احساسات دیگران نیز 
توجه کند آنگاه بتواند با تصمیم گیری مناسب در چارچوب هنجارهای 
انتخابی که هم  انتخاب کند  انتظارهای معمول درست  اجتماعی و 
سالمت جسمی و روانی او را تامین کند و هم به نیازها و احساسات 

دیگران صدمه نزند.
وی با بیان اینكه یكی از نشانه های بلوغ پذیرش مسئولیت در قبال 
خواسته ها و مشكالت زندگی است، افزود: افراد نابالغ مانند یک قربانی 
زندگی را تجربه می کنند و می خواهند دیگران مشكالتشان را حل 
کنند. ریشه های این بی مسئولیتی از کودکی رشد می کند و اغلب در 
افراد بزرگسال جامعه شاهد بی مسئولیتی هستیم و مسائل جامعه را به 
خود مربوط نمی دانند و منتظر دیگرانند که برای حل مساله بپردازند. 
خانواده باید مسئولیت پذیری را از کودکی به فرزندان آموزش دهد 
آموزش مسئولیت پذیری به کودکان شامل کمک به یافتن راه هایی 
برای به دست آوردن احساس لیاقت و شایستگی و نیز دانستن راه 
درست و علل به آن است افراد مسئولیت پذیر به درستی تشخیص 
می دهند و رفتار می کنند و قرار داشتن در معرض نگاه دیگران برایشان 
تفاوتی ندارد چون می دانند رفتارشان درست است و برای رفتارشان 

استدالل دارند و با شجاعت آن را ابراز می کنند. 
به گفته وی خانواده باید فرزندان را با دادن مسئولیت هایی که در حد 
توان او است و در زمان مناسبی که عجله ندارید و می توانید در این راه 
او را کمک کنید برای نقش های او در آینده آماده کنید و از بسیاری 

آسیب های روانی و اجتماعی پیشگیری کنید. 
مسئولیت پذیری  آموزش  راه  در  والدین  داد:  ادامه  روانشناس  این 
کودکان باید با هماهنگ باشند و هر کسی ساز خود را نزند و در راه 
آموزش مسئولیت پذیری والدین باید به عنوان یک الگوی شایسته برای 
فرزندان عمل کنند و به کودکان نشان دهند که در انجام مسئولیت 
هایشان کوشا هستند و با قاطعیت از زمانی که کودک نوپا اشیای 
گوناگون را دستكاری می کند و درک جمله های ساده را دارد با دادن 
مسئولیت های ساده ای مثل جمع کردن اسباب بازی ها و در ادامه با 
افزایش سن مسئولیت های او را بیشتر کرد تا در آینده به عنوان یک 
فرد بالغ بتواند در ارتباط با مسائل زندگی خانواده خود و جامعه احساس 
مسئولیت بیشتری داشته باشد و دست به انتخاب های مناسبی بزند.  

 نسیـم امیدجــامعه4

حیدری  سجاد 
عوض  زمانه   « فرد: 
سابق  مانند  و  شده 
به هنر خیاطی توجه 
مثل  دیگر  نمی شود. 
گذشته نه مشتری رفت وآمد دارد و نه 
کارگری در خیاطی کار می کند.« اینها 
بخشی از سخنان امیر مقبلی، یکي از 
خیاطان قدیمي شهر است که 50 سال 
سپری  خیاطی  شغل  به  را  عمرش  از 
کرده و هنوز هم در مغازه کوچکش در 
انجام سفارش  به  خیابان 17 شهریور 
مشتریان مشغول است. به بهانه نزدیک 
انجام  او  با  بودن عید نوروز گفتگویی 

داده ایم 
 

 آقای مقبلی از چه سالی کار خیاطی 
را شروع کردید؟

من متولد 1338 هستم  که شاگردی در 
خیاطی را از سال 1350  در حالی که 12 
سال داشتم، شروع کردم و پس از 9 سال  
کارگری و پادویی کردن در سال 59 مغازه 

خیاطی خودم را باز کردم. 
خیاطی  شغل  سمت  به  شد  چی   

رفتید؟
درگذشته بچه ها از یک سن به بعد شروع 
وقتی مدرسه ها  و  کار کردن می کردند  به 
تعطیل می شد بچه ها را برای اینكه تابستان 
را به بطالت نگذرانند و یک حرفه را یاد بگیرند 

فرستادند  می  شاگردی  برای  مغازه ای  در 
که پدرم من را نزدیک خیاط برد تا کار یاد 
بگیرم و یک حرفه ای داشته باشم که کم کم 
عالقمند به خیاطی شدم و این شغل ادامه 

پیدا کرد.
 در حرفه خیاطی چه چیزی برای شما 
جذاب بود که باعث شد چندین سال 

این حرفه را ادامه بدهید؟
 همه کارهای خیاطی برای من شیرین و 
جذاب بود که با توجه به سن کم و شرایط آن 
زمان، نزدیک به دو سال پادویی کردم و در 
گذشته مثل االن امكانات نبود و اتوها ذغالی 
بود که من صبح زود قبل از استا به مغازه 

رفته و ذغال برای اتو روشن می کردم.  
 با توجه به اینکه از 4 دهه قبل شروع 
به فعالیت در این حرفه کردید شرایط 
فرقی  چه  االن  با  زمان  آن  خیاطی 

می کند؟
خیلی تفاوت کرده در دهه 50 کار خیاطی 
ارزشمند بود و کاسبی ها خیلی خوب بود اما 
االن متاسفانه هنر خیاطی آن رونق گذشته را 

ندارد و به حاشیه رفته است.
 از همان ابتدا که کار خیاطی را شروع 

کردید در سیرجان بودید؟
بله فقط بین سال 57 تا 59 در شیراز و 
تهران مشغول به همین حرفه بودم و دوباره 
به سیرجان برگشتم و دوسال خدمت نیز به 
جبهه رفتم و پس از آن دوباره همین شغل را 

در سیرجان ادامه دادم.

 در حال حاضر بازار دوخت لباس در 
سیرجان به چه صورت هست؟

در  دوخت  و  خیاطی  وضعیت  االن 
سیرجان خوب نیست و چون دالل بازی زیاد 
شده و یكسری جنس بی کیفیت چینی وارد 
بازار کردند که باعث کسادی کاسبی خیاط ها 
شده است و خیاط ها بیش تر کار تعمیر مثل 

کوتاه کردن، رفو و ... را انجام می دهند.
 در چه فصل هایی از سال بازار کار 

شما بهتر است؟
درگذشته  اما  نمی کند  فرقی  دیگر  االن 
نزدیک شدن به نوروز کلی سفارش دوخت 
داشتیم اما االن خیلی کم شده است خاطرم 
هست زمانی در اسفند ماه با چند شاگرد کار 
می کردم و مغازه من 24 ساعت باز بود اما 
االن سفارش ها خیلی کم شده است و خودم 

تنها کار می کنم.
 به صورت میانگین در روز چند دست 

دوخت انجام می دهید؟
االن دیگه اگر بحث دوخت باشد که در 
ماه یک الی دو دست دوخت داریم و بیش تر 

تعمیر کردن لباس است.
 بحثی که در بین مردم رواج دارد، 
را  ساده  های  لباس  فقط  خیاط ها 
می دوزند و تنوع در دوخت آن ها نیست 
و شاید این دلیلی باشد که کم تر اقدام به 
دوخت لباس می کنند، آیا این موضوع را 

قبول دارید؟
ما تنوع در دوخت داریم  و فكر نكنم به 

این شكل باشد. طراحی در سیرجان جواب 
نمی دهد، چون من در یک محدود زمانی 
یک سری طرح های خاص بر روی لباس ها 

می دوختم اما استقبال زیادی از آن نشد. 
 شما در صحبت هایتان بیان کردید که 
دالل بازی  و ورود جنس های بی کیفیت 
دلیل آن شده که بازار خیاط ها کساد 

شده است؟ 
دیگری  و  بازی  دالل  همان  یكی  بله 
جای  به  مردم  و  است  اقتصادی  وضعیت 
خرید  به  مجبور  خوب  پارچه  خرید 
جنس های چینی ارزان و بی کیفیت هستند. 
انجام  خیاطی  دوره ای  طول  در   
آموزش  شما  پیش  نفر  چند  داده اید 

دیده اند؟
الی 18  دوره ها حدود 17  این  در طول 
استادکار  مدتی  از  پس  که  داشتم  شاگرد 
شدند و خیاطی باز کردند اما متاسفانه با 
مغازه  اکثر  شغل  این  مشكالت  به  توجه 
های خود را بستند و شرایط االن به صورتی 
هست که کسی به سمت یادگرفتن خیاطی 

نمی آید.
 وضعیت بازار  دوخت لباس های شما 
از چه زمانی  کم کم به کسادی کشیده 

شد؟
تقریبا یک دهه اخیر از سال های 90 به 
این سمت رونق دوخت لباس خیلی خراب 
شد و مردم دیگر حوصله خرید و پارچه و 

دوخت را ندارند.
 در این مدت و با توجه به تغییرات 
چرا به سمت راه اندازی کارگاه تولیدی 

لباس نرفتید؟ 
و  نیست  جوابگو  سیرجان  در  تولیدی 
افراد  نمی شود.  تولید  کارگاه  از  استقبال 
در  که  گرفتند  وام  این سال ها  در  زیادی 
اما  انداختند  راه  لباس  تولیدی  این مدت 
فروشنده های سیرجان از اینجا خرید نكردند 
و برای آن ها صرف نداشت که مجبور به 
تعطیلی کارگاه ها شدند. حتی من در دهه 
هفتاد لوگوی گل گهر را روی پیراهن های 
پرسنل می دوختم اما پس از مدتی دیگر کار 

را به ما ندادند.

اجرای  از  سیرجان  شهردار  خبر:  گروه 
ضدعفونی  و  گندزدایی  عملیات  گسترده 
بازارها، معابر شهری، پارک ها و اماکن عمومی 
پرتردد برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

توسط نیروهاي تالشگر مجموعه های مختلف 
شهرداری سیرجان خبر داد.

به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری 
سیرجان، رضا سروش نیا با اعالم این خبر گفت: از 
زمان اعالم شیوع ویروس کرونا در کشور، مجموعه 
شهرداری سیرجان همه ظرفیت های الزم را برای 
ارایه اقدامات پیشگیرانه در سطح شهر در دستور کار 
قرار داد. وی افزود: از هفته گذشته به طور مستمر 

کار ضدعفونی سایت اداري و خدماتی تمام واحدها 
و سازمان های شهرداری به منظور رعایت بهداشت با 
توزیع ماسک و دستكش یكبار مصرف میان کارکنان 

انجام شد.
این مقام مسوول ادامه داد: همچنین از روز گذشته 
عملیات گسترده گندزدایی، ضدعفونی و شستشوی 
معابر شهری، بازارچه ها، پارک ها، سرویس بهداشتی 
های عمومی، اتوبوس های خط واحد و ایستگاه ها، 

کامیون ها و مخازن حمل زباله، نیمكت ها و مبلمان 
شهری و فضای اداری شهرداری و سازمان های تابعه 
به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس توسط 
چندین اکیپ از مجموعه شهرداری سیرجان آغاز 
و طی هفته جاری با شدت و شتاب بیشتری ادامه 

خواهد داشت.
زدایی  میكروب  اینكه  بیان  با  سیرجان  شهردار 
مجموعه های بازی کودکان در پارک های سطح شهر 

در حال انجام است تا در صورت استفاده، کودکان 
مطالب  ارایه  کرد:  تصریح  نشوند  ویروس  به  مبتال 
آموزشي در خصوص پیشگیري از شیوع بیماري کرونا 
به شكل بروشور در بین پرسنل و شهروندان نیز انجام 
خواهد شد و عالوه بر این نكات آموزشی و بهداشتی بر 
روی بنر در ورودی شهرداری نصب شده تا شهروندان 
و کارکنان در جریان چگونگی مبارزه با ویروس کرونا 

قرار گیرند.
شد:  یادآور  پایان  در  نیا  سروش  رضا  همچنین 
راستای  در  پیشگیرانه شهرداري سیرجان  اقدامات 
جلوگیري از شیوع این بیماري تا پایان اعالم وضعیت 
عادی توسط وزارت بهداشت در کشور ادامه خواهد 

داشت.

سروش نیا، شهردار سیرجان خبر داد:

عملیات گسترده ضدعفونی معابر برای پیشگیری از کرونا

گفت وگو با امیر مقبلی، یکی از قدیمی ترین خیاط های شهر، با توجه به نزدیک شدن نوروز؛

هنر خیاطی از رونق افتاده است
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راه اندازی دفتر تعویض پالک
شماره 2 در سیرجان 

گروه خبر: فرمانده انتظامی سیرجان از راه اندازی دفتر تعویض 
پالک و خدمات خودروی شماره 2 در هفته گذشته خبر داد. 

سرهنگ محمد رضا ایران نژاد اظهار داشت: دفتر تعویض پالک و 
خدمات خودرویی شماره 2 در جنب پلیس راهنمایی و رانندگی راه 
اندازی شد. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان بیان داشت: با پیگیری 
های مستمر پلیس به منظور افزایش خدمات رسانی به شهروندان و 
کاهش سفرهای غیرضرور به شهرستان های مجاور، دفتر تعویض پالک 

شماره 2 سیرجان راه اندازی شد.

کشف 8 هزار لیتر سوخت قاچاق 
یک  توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:   گروه 
گازوییل  لیتر  هزار   8 کشف  و  سوخت  حامل  تانکر  دستگاه 

قاچاق در این شهرستان خبر داد.
این خبر گفت:  تشریح جزئیات  در  نژاد  ایران  سرهنگ محمدرضا 
ماموران پلیس آگاهی شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری  در 
محور اصلي شیراز  به سیرجان ،به یک دستگاه کامیون بنز مشكوک 
شدند. وی افزود:ماموران بالفاصله خودرو را متوقف و در بازرسی دقیق 

از خودرو مقدار 8 هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی سیرجان خاطر نشان کرد: برابر بررسي هاي صورت 
گرفته کامیون بنز حامل بارنامه گوجه فرنگی به مقصد شهرستان خاش 
بوده که طی تحقیقات و بررسی های صورت گرفته ماموران پلیس 
آگاهی در زیر بار حامل سوخت قاچاق از نوع گازوئیل می باشد. این 
مسئول انتظامی شهرستان در ادامه با بیان اینكه مبارزه با قاچاق بویژه 
قاچاق سوخت  در اولویت ماموریت فرماندهی انتظامی شهرستان قرار 
دارد اظهارداشت: دراین خصوص 2 متهم دستگیر و پرونده مقدماتي 
معرفی  قضایی  مراجع  قانونی  مراحل  سیر  متهمان جهت  و  تشكیل 

شدند.

مهار آتش سوزی بار تریلر حامل پنبه
گروه حوادث: به در پی اطالع رسانی راننده تریلر و خودروهای 
عبوری به سامانه 125 مبنی بر مشاهده آتش سوزی بار پنبه 
 _ سیرجان  جاده   70 کیلومتر  در   FH خودروی  دستگاه  یک 
بندرعباس مسیر برگشت به سیرجان، ستاد فرماندهی آتش 
نشانی سیرجان آتش نشانان ایستگاه شماره 2 را به محل حادثه 

اعزام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان، ایمان نادری 
فرمانده آتش نشان اعزامی در این باره گفت: هنگام رسیدن به محل 
حادثه یک دستگاه FH در کنار جاده متوقف و به علت نامعلومی از 
قسمت حمل بار دچار آتش سوزی شده بود. وی تشریح کرد: آتش 
نشانان بالفاصله با استفاده از لوله های آبدهی به مهار شعله های عدل 
های پنبه پرداختند و در ادامه با جداسازی و سرد کردن از بروز شعله 
وری مجدد به قسمت های دیگر جلوگیری کردند. نادری در ادامه افزود: 
ماموران آتش نشانی با رعایت نكات ایمنی و تالش فراوان دو ساعته به 

این ماموریت پایان دادند.
نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  فیروزآبادی  مهدی  سوم  آتشپاد 
سیرجان از کلیه رانندگان به ویژه رانندگان جاده ای خواست تا با رعایت 
نكات ایمنی حمل بار و همچنین استفاده از چادر یا پوشش های الزم 

جهت حفظ و مهار بار از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

خبــر 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

تا حدودی  گروه خبر: عقاب که حاال 
سالمتی خود را بازیافته و از چنگال مرگ 
محیط  مسئوالن  تحویل  بود،  رها شده 
زیست شهرستان  سیرجان شد تا بعد از 
انجام درمان تخصصی، به آغوش  طبیعت 

برگردد.
و  آماد  فرماندهی  محمدی  ناخدایكم 
پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی در این باره 
بیان کرد:کارکنان فرماندهی آماد و پشتیبانی 
نیروی دریایی راهبردی هنگام گشت زنی در 

سطح مجموعه، متوجه پرنده بزرگ شكاری 
تنها  نه  و  شده  زخمی  شدت  به  که  شدند 
دادن  جان  حال  در  بلكه  ندارد  پرواز  امكان 
است، بالفاصله با هماهنگی انجام شده، تیم 
دامپزشكی و  آتش نشانی فرماندهی آماد و 
پشتیبانی نداجا، در محل حاضر شده و اقدام 
به مداوای اولیه و انتقال این عقاب زخمی به 

محل مناسب جهت ادامه درمان شدند.
وی پس از تحویل این عقاب به مسئوالن 
که  شرایطی  در  کرد:  بیان  زیست  محیط 

بهداشت  جامعه  ویژه  به  و  مردم  مسئوالن، 
و درمان در حال مبارزه با ویروس منحوس 
کووید 19 هستند، خرسندیم که توانستیم در 
اقدامی تحسین برانگیز با مشارکت در نجات 
از  تنها  نه  پروردگار،  از مخلوقات  یكی  جان 
ثواب و رضای خدای متعال بهره مند شویم 
بلكه با همكاری رسانه ها ، در اشاعه اخبار 
گامی  جامعه  در سطح  امیدآفرین  و  مثبت 

هرچند کوچک برداریم .
گفتنی است این مراسم با حضور ناخدایكم 
محمدی فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی 
سیاسی   عقیدتی  رئیس  راهبردی،  دریایی 
مجموعه، ضمن  این  کارکنان  از  و  جمعی 
تقدیر از نفراتی که در نجات جان این حیوان 

ارزشمند نقش داشتند، این عقاب که حاال تا 
حدودی سالمتی خود را بازیافته و از چنگال 
مرگ رها شده بود، تحویل مسئولین محیط 
زیست شهرستان  سیرجان شد تا بعد از انجام 

درمان تخصصی، به آغوش  طبیعت برگردد.
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به  پاسخ  در  روانی  استرس  و  اضطراب  گروه سالمت: 
اصول  رعایت  است،  بدیهی  امری  کرونا  بیماری  شیوع 
تشدید  از  پیشگیری  برای  آرامش  حفظ  و  بهداشتی 
اضطراب و تنش روانی ضروری به نظر می رسد. با توجه 
نژاد،  حمزه  پیمان  دکتر  با  نگرانی ها  و  موجود  شرایط 

روان پزشک و رواندرمانگر گفت وگویی انجام داده ایم.

 آقای دکتر، ویروس کرونا باعث نگرانی هایی در مردم 
شده و جو روانی خوبی در جامعه وجود ندارد، نظر شما در 

این رابطه چه هست؟
را پشت سر گذاشتند،  بسیاری  مردم حوادث  در سالی که 
بی شک شیوع این بیماری و بحران ناشی از آن عالوه بر سالمت 
جسم، بر سالمت روان افراد نیز تاثیر خواهد داشت. از همان 
روزهای اول فضای مجازی پر شد از اخبار و اطالعات غیرتخصصی 

و ضدونقیض که عدم اطالع رسانی 
صحیح به این مساله دامن زد، آنچه 
که مسلم است اینكه افراد در مورد 
در  بدانند  بیشتر  پدیده هرچه  یک 
رویارویی با آن دچار ترس و اضطراب 

کمتری خواهند شد. 
و  ها  نگرانی  کردن  کم  برای   
چه  جامعه  در  اضطراب  کاهش 

کارهایی باید انجام داد؟ 
در رابطه با کنترل شیوع و رعایت 
اصول بهداشتی متخصصان بهداشت 
دریافت  منبع  بهترین  پزشكان  و 
اطالعات هستند، اما آنچه که باید در 

مدیریت یک بحران مورد توجه ویژه قرار بگیرد جنبه روانی مساله 
است، آنچه که طی روزهای گذشته کمتر به آن پرداخته شده 
است. هیجانات مردم در رابطه با خود بیماری، امكانات موجود، تیم 
سالمت و درمان اگر به درستی پاسخ داده نشود می تواند یک عامل 
مخدوش کننده در روند خدمت رسانی باشد. در طی روزهای آینده 
شدت استرس روانی هم به دلیل افزایش مبتالیان و هم به علت 
ماندن طوالنی در منزل بیشتر خواهد شد . اضطراب و تشویش، 
خشم، احساس درماندگی، نوسانات خلقی، گوش به زنگی بیش از 
حد در رابطه با سالمت جسمانی، توجه مضاعف به عالیم جسمانی 
شایع، انزوا و کناره گیری هیجانات و رفتارهای شایع در برخورد با 

این بیماری است.
 شهروندان برای بهبود سالمت روان خود چه کارهایی 

باید انجام بدهند؟
منبع اطالعات خود را از سایت های معتبر دانشگاهی انتخاب 

شایعات  اشاعه  و  توجه  از  و  کنیم 
در  را  طوالنی  زمان  کنیم،  پرهیز 
معرض دریافت اطالعات قرار ندهیم، 
ارتباط  خود  خانواده  و  دوستان  با 
از  و  کنیم  برقرار  مجازی  و  تلفنی 
آنها حمایت عاطفی کنیم، در مورد 
موضوعات مختلف صحبت کنیم و 
فقط به کرونا نپردازیم، ورزش کنیم 
موسیقی گوش دهیم و فیلم ببینیم، 
برنامه غذایی و خواب منظمی داشته 

باشیم. 
 خانواده ها برای کودکان خود 
بهداشت  مورد  در  کارهایی  چه 

روانی کودکان در نظر بگیرند؟
کودکان باید زمان و فضای کافی برای بازی و سرگرمی در 
اختیار داشته باشند، زمان بیشتری را با کودک خود سپری کنیم، 
برایش کتاب بخوانیم با او بازی کنیم، فیلم و کارتون ببینیم. و 
توجه داشته باشیم که منزل، اتاق خبر نیست!!،کودکان اخبار را 
بر اساس سن، متفاوت درک می کنند. به سواالت کودک پاسخ 
صریح و روشن بدهید، در صورتی که سوالی پرسید و پاسخ آن 
را نمی دانید دستپاچه نشوید و بگویید نمی دانم تحقیق می کنم و 
پاسخ می دهم، اگر بیش از حد مضطرب و نگران هستید، به کودک 
خود منتقل نكنید، به او اطمینان خاطر دهید که در هر شرایطی 
کنار او هستید، یک جو ایمن از نظر جسمی و روانی برای کودک 
خود فراهم کنید. و درد جزئی از زندگی است مهم این است که 
ما چه معنایی برای این رنج پیدا کنیم و این دیدگاه ماست که 

می تواند در عبور از این بحران بسیار تعیین کننده باشد .

گفتگو با دکتر پیمان حمزه نژاد ، متخصص اعصاب و روان  درباره بهداشت روان در بحران کرونا:

جنبه روانی کرونا مورد توجه قرار گیرد 
 زمان بیشتری را با کودک خود سپری کنیم

آتش سوزی کامیون در شهرک مشتاق
گروه حوادث: در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر 
مشاهده آتش سوزی در یک دستگاه کامیون سنگین وایت ، 
ستاد فرماندهی آتش نشانی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 

شماره 2 را به شهرک مشتاق _ خیابان سعادت اعزام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان، حمید آباده 
فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: هنگام رسیدن به محل 
حادثه یک دستگاه وایت در محوطه ای در این خیابان متوقف و به علت 
نامعلومی دچار آتش سوزی شده بود. وی در ادامه افزود: آتش نشانان با 
استفاده از لوله های آبدهی به مهار شعله های آتش پرداختند و در ادامه 
با سرد کردن قسمت های کامیون از بروز شعله وری مجدد جلوگیری 
کردند. آباده اشاره کرد: ماموران آتش نشانی با رعایت نكات ایمنی و 

تحویل دادن کامیون به عوامل انتظامی به ماموریت خود پایان دادند.
نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  فیروزآبادی  مهدی  سوم  آتشپاد 
سیرجان از کلیه دارندگان وسایل نقلیه خواست که تعمیر و نگهداری 
به موقع خودروهایشان در اولویت قرار دهند، در صورت نقص فنی 
سریعا به رفع عیب و حل مشكل اقدام کنند تاز از بروز چنین حوادثی 

جلوگیری شود.

 پلمب پنج نانوایی در سیرجان
مدیر روابط عمومی دانشكده علوم پزشكی سیرجان گفت: به منظور 
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، 3 نانوایی دیگر و یک مرکز عرضه قلیان در 

طرح تشدید بازرسی دانشكده علوم پزشكی سیرجان پلمب شد.
سیدعلی آتشی پور با اعالم خبر فوق گفت: با پلمب این 3 نانوایی، در 
مدت چهار روز از آغاز اجرای طرح تشدید بازرسی کارشناسان بهداشت 
محیط دانشكده علوم پزشكی سیرجان تاکنون، جمعا 5 نانوایی که یكی 
از آن ها تولید نان فانتزی بوده و 2 مرکز عرضه قلیان نیز با همكاری مراجع 
قضایی و انتظامی به دلیل عدم توجه به توصیه های بهداشتی پیرامون 

پیشگیری و کنترل بیماری کرونا، پلمب شده است.
او افزود: بازرسان دانشكده علوم پزشكی سیرجان عالوه بر نانوایی ها، مرتبا 
از همه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید کرده و توصیه و آموزش های 
الزم را ارائه می کنند.آتشی پور تصریح کرد: عزم دانشكده علوم پزشكی 
سیرجان برای کنترل بیماری کرونا در سیرجان جزم است و مسلما با 
همراهی شهروندان در رعایت توصیه های بهداشتی و نیز همكاری همیشگی 
نهاد های امنیتی، قضایی، انتظامی و سایر ادارات مرتبط، مسلما در کاهش 

شیوع بیماری توفیقاتی خواهیم داشت.

خبــر

توسط کارکنان فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا انجام شد؛
 نجات عقاب زخمی در مجموعه پایگاه دریایی

دریافـت  در معـرض  را  زمـان طوالنـی 
اطاعـات قـرار ندهیـم، بـا  دوسـتان و 
خانـواده خـود ارتبـاط تلفنـی و مجازی 
برقـرار کنیـم و از آن هـا حمایـت عاطفی 
مختلـف  موضوعـات  مـورد  در  کنیـم، 
صحبـت کنیـم و فقـط کرونـا نپردازیم، 
ورزش کنیـم موسـیقی گـوش دهیـم  و 
فیلـم ببینیـم، برنامـه غذایـی و خـواب 

منظمـی داشـته باشـیم.



 چرا کسی به نبود ماسک و دستكش و ماده ضدعفونی در این 
شهر رسیدگی نمی کند، با این سرعتی که کرونا دارد می آید در 
صورت رعایت نكردن همه مون مبتال می شویم. خواهشا مسئوالن 
رسیدگی کنند هرچه سریعتر وسایل بهداشتی با قیمت مناسب 

به دست مردم برسد و اطالع رسانی کنند. 4721
پارسال  برسد  مقدس  دفاع  پل  روی  درختان  به  شهرداری   
اکثر آنها خشک شدند آنهم درختان کاج. االن نیز دارند از بین 

می روند.7854
 یک نفر ما را به مغازه ای داخل کوچه دکتر ادیب پور فرستاد 
یک آمپول نروبیون به من داد حدود 20 هزار تومان. علوی نام 
داشت و گفت خارجی است. وظیفه نظارت بر این بی حساب و 

کتابی بر عهده چه نهادی است؟ یک شهروند
 پول هایی که توی تاالرها شام و نهار می دادند کثیف بودند 
یا تمیز؟ امان از شهر بی در و پیكر تو انتخابات داریم که توزیع 
پولشه  اگر  انتخاباتیه حتی  تبلیغات تخلف  ایام  نهار در  و  شام 
از فرماندار و  بیاوری حاال توقع  راه بیل زدن و کارگری در  از 
دادستان پیگیر یه توزیع شام در تاالرهاست این ظلم ها و بی 
عدالتیها یه روز یقه مسئولین را خواهد گرفت و خداوند همه 

چیز را می داند.0728
 چند روزی سخن از درد و تبی بد به میان آمده است / دردی 

که تحمل نگذارد به آدم توانش زیاد آمده است
در بین همه خلق شده ول وله برپا / گویا که ویروس کرونا به 

میان آمده است
از پیر و جوان از زن و مرد کوچک و برنا / ترسی به دل آورده 

که رحمی به دلش نیست دنیا تمام آمده است
/ ترسی ندارد به دلش چون  از دانش و علم و عمل کل اطبا 

شیر میان آمده است
کوچک بود و ریز که بی چشم مسلح نتوان دید وجودش/ اما 

چنان هیبتی از خود بنمایاند چون دیو میان آمده است
اما نه این است که ای خلق خدا عالم و آدم/ آیا فراموش شد از 

ذهن شما قدرت آن خالق عالم
و چرا هست/ در  این درد زپس چیست  بگفتید خدایا که  آیا 

واپس ذهن خودتان حرف و سخن ها نگفتید که شاید
این معجزه از سوی خداوند تبارک به انسان که باید / غفلت نكند 

لحظه ای از جود و وجودش
تا لطف نماید همگان را زجام کرم و عزت و جودش/ ما غافل از 

آنیم که سر بر سر سجده بگذاریم
با اندکی از عشق به معبود ز او معجزه خواهیم / آیا نتواند که 

کند ریشه کن این درد
آیا نتواند که شود مرحم این درد / آری که ای مردم آگاه به 

علم و زایمان
این معجزه از سوی خدا است به دنیا و به ایران/ تا مردم این 

مملكت خوب و خدایی
از راس گرفته همگان دست به دست و به یاری / دل در گرو 

ذات الهی بسپارند
پیروز شوند از غم و درد و همه ماتم چو خواهند

رمضان تروال) تخلص: رازدار(- فعال معاونت فرهنگی دانشجویی 
دانشكده علوم پزشكی سیرجان
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09139450096
مدیر مسئول: 09133470728
روابط عمومی: 09162756265

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع(

 تلفن: 42207250 - 42201609
فکس:42233672

نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

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

نسیم سالم

09162756265 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

نگاهی به تیم والیبال فوالد سیرجان؛
 تیم موفق در دور برگشت

مهدی عباسپور: لیگ برتر والیبال در آبان ماه سال جاری شروع 
شد و تیم والیبال فوالد سیرجان ایرانیان با حمایت شرکت 

صنعتی و معدنی فوالد ایرانیان در این رقابت ها شرکت کرد.
فوالد با هدایت محمدرضا دامغانی سرمربی فصل قبل خود و با تعدادی  

از بازیكنان سابق تیم ملی از جمله مهدی مهدوی، رحمان داودی و 
بازیكنان بومی محمدرضی پور، رسول شهسواری و سعید رنجبر که 
سابقه حضور در تیم ملی را داشتند لیگ را شروع کردند که نتوانستند به دلیل مصدومیت های 
متعدد بازیكنان در شروع فصل از جمله پاسور خود و عدم تمرکز نتایج خوبی را کسب کنند.
 این موضوع باعث نارضایتی هواداران شده بود که در بازی هایی نیز تماشاگران کمتری به 
سالن می آمد، با تغییر در ریاست فدراسیون والیبال، لیگ برای آماده سازی تیم ملی تعطیل 
شد که این تعطیالت نیم فصل بیشتر بشود تیم فوالد بحران زده شد که در این مدت مدیران 
باشگاه با تغییرات در نیمكت شوکی را به تیم وارد کردند، که دامغانی سرمربی تیم جای خود 
را به تندروان  سرمربی جوان و با انگیزه داد که عالوه بر آن با اضاف شدن صابر کاظمی بازیكن 
جوان و ملی پوش و سابق تیم کاله مازندران و زراعت بانک ترکیه تیم آماده دور برگشت شد.
 با شروع دور برگشت و هماهنگی تیم و رسیدن مصدومان نتایج خوبی به مرور گرفته شد که 
تیم های که به سیرجان می آمدند با باخت سیرجان را ترک می کردند که این امر باعث ایجاد 

شور و نشاط در بین هواداران و دوستداران والیبال شد. 
با این بردها تیم والیبال فوالد بعنوان موفق ترین تیم دور برگشت شناخته می شد و امیدواری 
زیادی برای حضور در مرحله پلی آف و در جمع صدر نشینان در بین مدیران و مربیان و 
بازیكنان تیم ایجاد شده بود که متاسفانه با ورود ویروس کرونا به ایران در اوایل اسفند در 
برگزاری مسابقات خللی ایجاد کرد و نهایت با جلسه ای که در هفته قبل با سرپرستان تیم ها 
در فدراسیون برگزار شد لیگ ناتمام والیبال را مختومه اعالم کردند و قرار شد سه تیم برتر 
سال قبل به مسابقات آسیایی معرفی شوند که این امر روزنه امید را برای حضور احتمالی در 
رده های باالی لیگ را از فوالد سیرجان گرفت که امیدواریم با حمایت مسئوالن شهرستان، 
شرکت فوالد ایرانیان و پیگیری مدیران ورزشی در آینده چراغ والیبال شهرستان از گذشته 

روشن تر شود.

مدیرعامل تیم آرمان گهر سیرجان: 
نامه اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال را امضا کردم

جواد هندیزی در گفت وگو با تسنیم، درباره انتشار نامه ای با امضای او برای اصالح 
اساسنامه فدراسیون فوتبال و تكذیب آن از سوی برخی مدیران عامل اظهار داشت: 
این نامه را امضا کردیم و اگر گفته اند کار ما نبوده، دروغ می گویند. بحث اصلی 
ما این بود که باشگاه ها برای فوتبال هزینه می کنند، اما تعداد نمایندگان آنها در 
مجمع فدراسیون کم است و هیئت های فوتبال، نمایندگان بیشتری در مجمع دارند. 
مدیرعامل باشگاه آرمان گهر سیرجان ادامه داد: مشكل ما، یک بند از اساسنامه است 
و می خواستیم تعداد نمایندگان باشگاه ها را افزایش دهیم. نمی دانم سایر مدیران 

عامل باشگاه ها چه گفته اند.

ستون آخــر

ویژه

اسالمی  تبلیغات  رئیس جدید سازمان  معارفه 
برگزار شد 

حكمی  طی  شهابی  سعید  االسالم  حجت  امید:  نسیم 
از طرف رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان به عنوان 
سرپرست جدید سازمان تبلیغات اسالمی سیرجان منصوب 
شد. مراسم معارفه شهابی، پنجشنبه هفته گذشته برگزار 

شد. گفتنی است این مراسم با حضور مدیرکل فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی 
سرپرست  بهالدینی،  شهرستان؛  جمعه  امام  حسینی،  االسالم  حجت  استان، 
فرمانداری و ایران نژاد، فرمانده انتظامی برگزار و از زحمات مجید زیدآبادی، 

رئیس سابق این اداره تقدیر و تشكر به عمل آمد.

حواسمان باشد از نان کرونا نگیریم
خدمات  و  غله  مدیرکل  نژادبیگلری،  مجید  ایسنا: 

باتوجه به  بازرگانی استان کرمان خطاب به مردم گفت: 
شیوع ویروس کرونا در کشور و استان، خواهشمندیم مردم 
بعد از خرید و انتقال نان های صنعتی که از کارخانه بسته 
از بسته بندی آن در آورده و  باید نان را  اند،  بندی شده 
پالستیک بسته بندی را بیرون انداخته و زمان مصرف، حتما نان را گرم کرد. وی 
افزود: مردم بهتر است که نان های سنتی را صرفا از نانواهای که بهداشت را بیشتر 
رعایت می کنند، تهیه و ضمن آنكه باید مدنظر داشته باشند که پرسنل نانوایی ها 

عالیم بیماری نداشته باشند و فروشنده مجزا نان در نانوایی وجود داشته باشد.

آفت زدگی 50درصد باغات بادام سیرجان
ایرنا: به گفته اکبر محمود آبادی، رئیس جهاد کشاورزی 
شهرستان سیرجان، 50درصد از 5100 هكتار سطح زیر 
کشت بادام این شهرستان دچار آفت زنبور مغز خوار شده 
است .وی افزود: این آفت تاکنون بیش از 640 میلیارد ریال 
به سطح باغات و نهالستان های زیر کشت بادام  مناطق 
شمالی سیرجان در هماشهر، پاریز و بلورد خسارت زده است. وی گفت: با توجه 
به اینكه زنبور مغزخوار بادام ساالنه خسارت زیادی به محصول بادام می زند و 
زمستان را در بادام های آلوده بر روی درختان به سر می برد، بهترین روش مبارزه، 

جمع آوری و سوزاندن همگانی بادام های آلوده است. 

گلستان  بخش  معابر  و  عمومی  اماکن 
ضدعفونی شدند

گروه خبر: اکثریت روستاهای بخش گلستان بخصوص 
روستاهای پرجمعیت  بخش و از جمله شهر خواجوشهر 
گذشته  هفته  شنبه   پنج  کرونا  بیماری  با  مبارزه  برای 
ضدعفونی و گندزدایی شدند. مجید زند اقطاعی، بخشدار 

گلستان در این باره بیان داشت: برای جلوگیری از شیوع بیماری  کرونا اکثریت 
روستاهای بخش گلستان برای حفاظت عمومی ضد عفونی شدند. گفتنی است 
در این ضد عفونی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد نیز با بخشداری همكاری و 

مشارکت داشته است.

عکس: اسماعیل خورتن


