
شنبه 24 اسفند 1398 |  شماره 224 | سال ششم |  6 صفحه | 2000تومان

  جـامعه  4

سردار ناظری ، فرمانده انتظامی استان:

کشف
 اقالم ضدعفونی  احتکاری 

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

  جـامعه  4

تعطیالت نوروز در خـانه

  آخــر  6

  جـامعه  4

تمرینات ورزشی و تغذیه
در تعطیالت نوروزی؛

ورزش در روزهای کرونایی

 قرارداد کالن مشاوران ترافیک
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آخرین وضعیت کرونا در سیرجان
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بهاء الدینی، سرپرست فرمانداری ویژه:

شهروندان از ترددهای
غیرضروری خودداری کنند 
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گروه خبر: رشد روزافزون تعداد خودروها، عدم توجه به محور انسانی ترافیک 
و برخی تصمیمات شورای ترافیک و سایر ملزومات بخش ترافیک سبب شده 
است تا نارضایتی شهروندان از وضعیت ترافیک در سیرجان روندی رو به رشد 
با  داشته باشد. از منظر دیگر، استفاده از خدمات مشاور ترافیک در سیرجان 
قراردادهای دهها میلیون تومانی عملکرد مشاوران و شهرداری و شورای ترافیک 

را زیر سوال برده است...

خطر کرونا جدی گرفته نشده است
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بهاء الدینی، سرپرست فرمانداری ویژه:
شهروندان از ترددهای غیرضروری 

خودداری کنند 
هتل ها و مدارس مسافر نمی پذیرند

مسافران  از  پذیرای  آماده  سیرجان  خبر:  گروه 
پذیرند  نمی  مسافر  ها  هتل  و  مدارس  و  نیست  نوروز 

و شهرداری از نصب چادر در پارک ها جلوگیری کند.
بیان  باره  این  در  شهرستان  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
داشت: با توجه به اینکه کشور و تمام استان ها با این ویروس 
درگیر هستند ما اعالم کردیم که مدارس و هتل ها مسافر 
نمی پذیرند و شهرداری از نصب چادر در پارک ها جلوگیری 
ما در چهارراه  این که شهرستان  به  با توجه  کند. همچنین 
از  خودرو  کامیون  زیادی  تعداد  و  است  گرفته  قرار  عبوری 
شهرستان عبور می کنند برنامه بنا به این شد که در مسیر 
کمربندی شاهد شهرداری و راهنمایی و رانندگی اجازه توقف 

به کامیون ها را ندهند.
 سهراب بهاالدینی اضافه کرد: یک سری مسائل در حوزه 
اختیار شهرستان بوده که انجام می شود و بقیه آن ها را در 
اختیار استان و مرکز است. وی پیرامون تعطیلی اصناف بیان 
داشت: جلسه ای با اصناف برگزار کردیم و درخواست کردیم 
تعطیل  را  می شوند  تجمع  باعث  که  غیرضروری  اصناف  که 

کنند. 
سرپرست فرمانداری ویژه با بیان اینکه 9 کمیته مختلف در 
بحث مبارزه با بیماری کرونا تشکیل شده است، افزود: تمام 
کارهایی که در اختیار ما بوده است را انجام داده ایم و برخی 
موضوعات در اختیار نیست. وی اضافه کرد: پیشنهاد تعطیلی 
دفاتر  گهر،  گل  منطقه  در  غیرضروری  کارگری  واحدهای 
خدمات پیشخوان، تعویض پالک و  اصناف را به استان داده 
برای کنترل بحران  ایم. وی در خصوص پیگیری و آمادگی 
شرکت  و  دادیم  تشکیل  پشتیبانی  کمیته  افزود:  احتمالی 
های گل گهر پای کارآمدند و ماسک و لباس کادر پزشکی 
و همچنین الکل برای مراکز درمانی را تامین کنند. در بحث 
برخورد با بازار سیاه را به معاونت غذا و دارو دانشکده محول 

کردیم و در صورت مشاهده برخورد الزم شود.  
های  مصاحبه  و  ها  کرد:کلیپ  تاکید  پایان  در  بهاالدینی 
ما  درخواست  و  است  تهیه شده  مجازی  فضای  در  آموزشی 
ترددهای  از  و  بهداشتی  مسائل  کردن  رعایت  شهروندان  از 

غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

گروه خبر: سرپرست جدید اداره تبلیغات اسالمی در خصوص 
برنامه های خود گفت: حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودند : 
بی شک فاصله ی میان بایدها و واقعیت ها، همواره وجدان های 
آرمانخواه را عذاب داده و می دهد، اّما این، فاصله ای طی شدنی 
است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی 
شک در آینده، با حضور نسل جوان مومن و دانا و پرانگیزه، با قدرت 

بیشتر طی خواهد شد. 
 حجت االسالم سعید شهابی اضافه کرد: اداره تبلیغات اسالمی، یک 
مجموعه مردم نهاد است و معموال با گروه های مردمی از جمله مساجد، 
هیات ها، کانون های فرهنگی تبلیغاتی، موسسات قرآنی که محوریت اکثر 
آن ها طالب و روحانیون هستند، ارتباط دارد که قرار است برای این مجموعه 
های فرهنگی برنامه هایی داشته باشیم. وی ادامه داد: احیای مساجد از 
اولویت های اصلی این نهاد است و امیدواریم با همت جوانان و استفاده از 
تجربه ریش سفیدان بتوانیم تغییر اساسی در برنامه های این مکان مقدس 
ایجاد کنیم. همچنین ما برای احیای مساجد، نیازمند چند برنامه هستیم: 
اوال باید از روحانی مسجد حمایت شود تا پیش نماز تبدیل به امام جماعت 
شود، ثانیا شورای جوانان مساجد باید احیا شود، ثالثا هیئت امناء مساجد اگر 

مسن هستند باید پدری کنند و با نظارت کار را به دست جوانان بسپارند.
سرپرست اداره تبلیغات اسالمی شهرستان ادامه داد: یکی از تشکل 
هایی که با اداره تبلیغات اسالمی در ارتباط است هیئات مذهبی هستند، 
که الحمدا... در سیرجان به دلیل کثرت این تشکل معنوی، مزیّن به نام 
دارالحسین )علیه السالم( شده است. وی اضافه کرد: در هیئات مذهبی سه 
گروه بیشترین اثر را دارند: روحانی هیئت که خوراک فکری مستمع را ایجاد 
می کند، ثانیا مداح هیئت که شور و شعور جلسه را مدیریت می کند و ثالثا 

مدیر هیئت که چشم انداز و اهداف این نهاد مقدس را برنامه ریزی میکند .
وی در ادامه افزود: طبیعتا برگزاری دوره های آموزشی جهت تقویت 
توانایی های روحانی، مداح و مدیر هیئت و همچنین آماده سازی محتوا 
با توجه به اهداف و چشم اندازهای شهر،کشور و جهان از کارهایی است 
که اداره تبلیغات اسالمی می تواند برای سه رکن اساسی این تشکل انجام 
دهد. در کانون های فرهنگی - تبلیغی و موسسات قرآنی که مرتبط با این 
سازمان هستند، ارکانی وجود دارد از جمله مسئول مجموعه، مربیان و که 

برای تقویت هر رکن این موسسات تدابیری اندیشیده شده است.
شهابی در پایان تاکید کرد: کارهای زیادی می توان برای شهرستان 
سیرجان برنامه ریزی کرد ولی فعال در حال بررسی پتانسیل ها، فرصت ها و 
تهدید های این شهرستان هستیم تا با توجه به آنها برنامه مدّون و قابل اجرا 
طراحی کنیم. امیدواریم با عنایت حضرت حجت )روحی له الفداء( و حمایت 
جوانان، نخبگان و فرهیختگان این شهرستان بتوانیم گامی موثر در تحقق 

تمدن نوین اسالمی برداریم.

گروه خبر: نزدیک به چند هفته هست 
ما سایه  و شهر  بر کشور  کرونا  که سایه 
انداخته است و هر روز خبرهای ضد نقیضی 
از کنترل و خروج این بحران در سایت های 
اهمیت  که  چیزی  دارد.اما  وجود  مختلف 
دارد، شیوع این ویروس است که روزبه روز 
بر تعداد مبتالیان و افراد مشکوک افزایش 
پیدا می کند. به گفته پزشکان شهرستان 
آزمایشات  که  این  به  توجه  با  سیرجان 
این  اما  شده  اعالم  منفی  مشکوک  افراد 
موضوع دلیل بر این که افراد مبتال به کرونا 
در شهر نداشته باشیم وجود ندارد و اگر 
مردم رعایت نکنند در یکی دو هفته آینده 
شهرستان با بحران افزایش افراد بیمار روبه 

رو می شود.

 دکتر ندیمی، متخصص عفونی: 
مردم کرونا را جدی نگرفتند 

دکترمحمد ندیمی، متخصص بیماری عفونی 
با توجه به اینکه این روزها در بیمارستان های 
شهر به عنوان پزشک بیماران مشکوک به کرونا 
در حال فعالیت است دراین باره می گوید: عامل 
بیماری جدید کووید هم از جنس  ویروس های 
سرماخوردگی است که جهش پیدا کرده و باعث 

بیماری شدید تنفسی می شود.
به منفی  با توجه  بیان داشت:  ادامه  وی در 
اعالم شدن بیماران مشکوک در سیرجان مردم 
این موضوع را جدی نگرفتند و ما با توجه به این 
موضوع که در کشور و استان های همجوار مورد 
مثبت فراوان داشتیم  به احتمال زیاد در سیرجان 
هم مورد مثبت وجود دارد که شهروندان باید 

کرونا را جدی و خطرناک در نظر بگیرند. 
 ندیمی اضافه کرد: بهترین راه پیشگیری از این 
بیماری ماندن در منزل با استراحت و مصرف مواد 
مغذی و... است و اگر رعایت نکنند دچار فاجعه ای 

مثل قم، کاشان و گیالن می شویم و به مدت 
کنسل  را  خود  غیرضروری  سفرهای  ماه  یک 
کنند و سعی کنند از خانه بیرون نیایند، این 
بیماری کنترل می شود و این را بدانند که تنها 
راه مبارزه با این ویروس رعایت بهداشت فردی 
و در خانه ماندن است. همچنین شهروندان برای 
بیماری های مزمن مثل کمردرد، سردرد و ... به 
پزشک مراجعه نکنند چون یکی از مکان های 
پرخطر درمانگاه ها و مطب هاست. همچنین 
در سوپرمارکت ها و پمپ بنزین ها سعی کنند 

فاصله را با افراد دیگر حفظ کنند.  
 دکتر امجدی، متخصص عفونی: 
مثل گیالن دچار بحران می شویم  

پزشکان  از  دیگر  یکی  امجدی،  علی  دکتر 
عفونی شهرستان بیان داشت: در بحث آموزش 
گفتنی ها گفته شده است اما نه مسئوالن و نه 
شهروندان به این موضوع اهمیت نداده اند. وی 
ادامه داد: بارها در جلسات مختلف و در رسانه ها 
اعالم کردیم که شهروندان دو هفته تحمل کنند 
و از خانه بیرون نیایند اما خیابان ها همانگونه که 
مشاهده می کنید شلوغ است و مردم در حال 

خرید برای نوروز هستند. 

وی با انتقاد به این موضوع گفت: بارها به شکل 
نامه و تلفنی از مسئوالن درخواست کردیم که 
بازار، گل گهر، ادارات و صنف های غیرضروری 
را تعطیل کنند اما این اتفاق رخ نداد. ما طبق 
با  است  کرده  اعالم  خانه  وزارت  که  موضوعی 
بررسی بیمار آزمایشات را انجام می دهیم و در 
صورت داشتن فاکتورهای موجود از فرد تست 
کرونا گرفته می شود و به کرمان ارسال می کنیم.  
امجدی در پایان ادامه داد: مردم با توجه به 
منفی شدن آزمایشات افراد مشکوک در سیرجان 
کامال بی خیال شدند و اگر این شرایط ادامه پیدا 
کند تا مدتی دیگر مثل شهرهای گیالن، کاشان و 

قم دچار بحران بزرگی می شویم.   
  دکتر احمدی، هیات مدیره نظام پزشکی: 

اعالم 4 مورد فوتی کرونا!
این در حالی است که دکتر کیوان احمدی، 
عضو هیات مدیره نظام پزشکی سیرجان هفته 
گذشته در گفتگو با نشریه سخن تازه گفته بود 
که 4 مورد فوتی اخیر تست های آن ها منفی 
اعالم شد، ولی براساس عکس ها و گرافی های 
قفسه سینه که تشخیصی هستند نه که 100 
کرونا  درصد  معروف 110  قول  به  که  درصد 

بوده است. ما نه باید از این ور بام بیفتیم و نه از 
آن ور. نه باید آن قدر اطالعات ندهیم که مردم 
در خواب خرگوشی به سر ببرند و نه آنها را به 

وحشت بیندازیم. 
   دکتر موقری، معاون بهداشتی 

دانشکده علوم پزشکی: 
 اعالم اولین بیمار قطعی کرونا

پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
آزمایشگاهی  نمونه  شدن  مثبت  از  سیرجان 
یک بیمار مبتال کرونا در پنج شنبه گذشته در 

سیرجان خبر داد. 
دکتر محمد موقری پور، در گفتگو با نسیم 
امید، در خصوص صحبت های ضد و نقیض در 
خصوص آمار مبتالیان و فوتی در سیرجان بیان 
کرد: چهار مورد فوتی که در سیرجان داشتیم 
پس از بررسی ها نمونه گیری انجام شد و جواب 
آزمایش آن ها منفی بود. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر یک مورد مثبت در سیرجان داریم، 
با  افزود: یک خانم 66 ساله چند روز گذشته 
عالئم مشکوک به بیماری کرونا به بیمارستان 
امام رضا)ع( مراجعه می کند که پس از بررسی 
و آزمایش های اولیه پزشکان نمونه آن ارسال و 
درمان آن آغاز شد و  در روز پنجشنبه نتیجه 
آزمایش آن به ما اعالم شد که آزمایش او مثبت 

است و تحت نظر و درمان است. 
سخنگوی ستاد پیشگیری و کنترل بیماری 
کرونا در سیرجان با بیان اینکه مردم شهرستان 
به  توجه  با  افزود:  نگرفتند،  را جدی  هشدارها 
این حجم اطالع رسانی می شود که شهروندان 
رعایت کنند اما باز ما شاهد خیابان های شلوغ 
هستیم که در حال خرید هستند. وی ادامه داد: 
طی جلسه ای که با سرپرست فرمانداری داشتیم 
حتی یک آمبوالنس تعیین شد که در سطح شهر 
بچرخد  و هشدارهای الزم را به شهروندان با 

بلندگو اعالم کند.

»نسیم امید« گزارش می دهد؛

آخرین وضعیت کرونا در سیرجان
حجت االسالم شهابی، سرپرست اداره تبلیغات اسالمی:

احیای مساجد از اولویت های اصلی این نهاد است
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از  ارتباطات شهرداری  گروه خبر: سرپرست مدیریت 
اجرای روند رنگ آمیزی جداول معابر سطح شهر در آستانه 

سال نو خبر داد.
ارتباطات شهرداری سیرجان،  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
رضا قلیچ خانی در این باره گفت: سنت حسنه پاگیزگی همه 

ساله در آستانه بهار طبیعت توسط شهرداری سیرجان انجام می 
شده و امسال نیز ادامه دارد و در آستانه سال نو و در راستای 
زیباسازی شهری طرح رنگ آمیزی جداول شهر آغاز شده است. 
وی با تاکید بر لزوم حفظ سیمای شهری اذعان داشت: در اجرای 
عملیات رنگ آمیزی جداول توجه به کیفیت و عمر و ماندگاری 

موارد استفاده شده از موارد قابل توجه است. سرپرست مدیریت 
ارتباطات شهرداری سیرجان همچنین اظهار کرد: با توجه به ایجاد 
چهره متناسب با شهر نشینی تزیینات شهری و حفظ زیبایی با در 
نظر گرفتن نیاز شهروندان به شادابی و ایجاد تنوع در سطح شهر، 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان اقدام به زیبا سازی و رنگ 
آمیزی جداول در خیابان های اصلی سطح شهر، بلوار خلیج فارس، 
میدان امام علی)ع( و بلوار والیت کرده تا در آستانه فرا رسیدن بهار 

و فضای شهری با جلوه زیبا تری به نمایش گذاشته شود.

آغاز رنگ آمیزی جداول سطح شهر سیرجان

عکس تزیینی است



همکاری شهرداری،
بسیج و سپاه برای مقابله با ویروس کرونا

3 شهــر  نسیـم امید
ملی شدن صنعت نفت

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲9 اسفندماه سال 
1۳۲9 ، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای 

نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.
زمانی که اولین چاه نفت در ایران در بیش از یکصد سال قبل در منطقه 
مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد، 
دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت. اما کاشفان آن 
به خوبی می دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافته اند و پایه های استعمار 
خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام 
ایران بنا نهادند.شرکت های خارجی سال ها سرمایه مردم ایران را به تاراج 
بردند و دولت های وقت ایران هیچ گونه تالش و توجهی برای احقاق حقوق 

مردم انجام ندادند.
دکتر “محمد مصدق ” بزرگمرد تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران حرکت 
بزرگی را در کشور آغاز کرد که سنگ بنای تفکر اقتصاد “بدون نفت” بود. وی 
در شهریورماه 1۳۲0 و سقوط رضاخان، در انتخابات دوره چهاردهم مجلس 
وقت، بار دیگر به مجلس راه یافت. شرایط بین المللی در این دوره، به نحوی 
بود که کشورهای مختلف به ویژه روسیه، انگلیس و آمریکا با پیشنهادهایی به 
دولت ایران، خواستار کسب امتیاز نفتی بودند و از آنجا که انگلیس، امتیاز بهره 
برداری از منابع نفت جنوب کشور را در اختیار داشت، روس ها درصدد کسب 
امتیاز منابع نفتی شمال و آمریکایی ها نیز به دنبال امتیاز نفت، در ایران بودند.
مصدق در دوران مبارزات خود برای ملی کردن صنعت نفت، بارها بر این 
نکته تاکید داشت که ایرانیان باید خود منابع نفتی کشورشان را اداره و بهره 
برداری کنند. دکتر مصدق برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز 
نفت شمال ایران، قانونی را در این دوره مجلس به تصویب رساند که دولت 
از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند، 

منع می شد.
حرکت ملی شدن صنعت نفت در شرایطی شکل گرفت که ایران بزرگترین 
تولیدکننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریکا، ونزوئال و شوروی سابق؛ 

چهارمین تولیدکننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شد. 
بدنبال تالش های دکتر مصدق برای نجات سرمایه های کشور از دست 
بیگانگان، دربار پهلوی اجازه نداد وی در دوره پانزدهم مجلس، به مجلس 
راه یابد. در این دوره هدف عوامل وابسته به انگلیس این بود که قرارداد سال 
19۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه ای و با تصویب مجلس 
تنفیذ کنند. اما بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی ها تأمین نشد و عمر 

مجلس پانزدهم به  سر رسید.
در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخالت شاه و دربار، 
مصدق در دور دوم انتخابات، به مجلس راه یافت و در این دوره طرح “ملی 
شدن صنعت نفت” به رهبری وی در مجلس تصویب شد. قانون ملی شدن 
صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون نفت 

در مجلس شورای ملی ایران در 1۷ اسفند 1۳۲9 به مجلس ارائه شد.
سرانجام با تالش های دکتر مصدق و همراهان وی ، ماده واحده ملی شدن 
صنعت نفت در روز ۲4 اسفند ماه سال 1۳۲9 در مجلس شورای ملی مطرح 

و در روز ۲9 اسفندماه همان سال به تصویب رسید.

یادداشت

گروه خبر: در ادامه روند عملیات 
گندزدایی  و  شستشو  ضدعفونی، 
معابر شهری و نقاط متمرکز درمانی 
عملیات  این  امروز  صبح  صنوف،  و 
آتش  توسط  تری  گسترده  بصورت 

نشانان انجام شد.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
سیرجان، عملیات ضدعفونی، شستشو و 
گندزدایی به منظور پیشگیری از شیوع 
سیرجان  شهر  سطح  در  کرونا  ویروس 
همچون روزهای گذشته با توان بیشتری 
بیمارستان  راستا  این  در  و  شد  انجام 
میدان  غرضی،  بیمارستان  رضا)ع(،  امام 
درمانی  بهداشتی  مراکز  بار،  تره  و  میوه 

و دیگر اماکن عمومی سطح شهر مجدد 
سازمان  عملیاتی  اکیپ  چندین  توسط 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
و  پسماند  مدیریت  سازمان  سیرجان، 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 
با خودروهای حامل محلول ضدعفونی، 

شستشو و گندزدایی شد.
بنا بر این گزارش، این عملیات صبح 
کمیته  دقیق  ریزی  برنامه  با  امروز 
شهرداری  کرونا  ویروس  از  پیشگیری 
سیرجان  شهرداری  مقابل  از  سیرجان 
مدیرعامل  سیرجان،  شهردار  و  آغاز، 
سازمان آتش نشانی و تنی چند از اعضای 
را  عملیات  این  نزدیک  از  شهر  شورای 
که توسط آتش نشانان که طی روزهای 

بحرانی فعلی در صف اول مقابله با ویروس 
کرونا هستند را مورد بررسی و رصد قرار 

دادند.
شستشو  عملیات  روند  است  گفتنی 
تمامی  در  شهری  معابر  ضدعفونی  و 

و  نشانی  آتش  سازمان  توسط  سطوح 
خدمات ایمنی شهرداری سیرجان و دیگر 
اعالم  زمان  تا  شهرداری  های  مجموعه 
خواهد  ادامه  همچنان  مطلوب  شرایط 

داشت.

گروه خبر: در ادامه روند عملیات 
گندزدایی  و  شستشو  ضدعفونی، 
معابر شهری و نقاط متمرکز درمانی 
و صنوف، از نخستین ساعات صبح 
روز پنجشنبه این عملیات بصورت 
گسترده تری توسط آتش نشانان و 

نیروهای سپاه انجام شد.
مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
عملیات  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات 
به  گندزدایی  و  شستشو  ضدعفونی، 
ویروس  شیوع  از  پیشگیری  منظور 
کرونا در سطح شهر سیرجان همچون 
انجام  بیشتری  توان  با  روزهای گذشته 
شد و در این راستا خیابان های سطح 

شهر، بازارچه ها و پاساژها، دستگاههای 
عابربانک، مراکز بهداشتی درمانی و دیگر 
اماکن عمومی سطح شهر توسط چندین 
و  نشانی  آتش  سازمان  عملیاتی  اکیپ 
و  سیرجان  شهرداری  ایمنی  خدمات 
خودروهای  با  سپاه  و  بسیج  نیروهایی 
و  شستشو  ضدعفونی،  محلول  حامل 

گندزدایی شد.
از  عملیات  این  گزارش،  این  بر  بنا 
برنامه  با  پنجشنبه  روز  صبح  سحرگاه 
ریزی دقیق کمیته پیشگیری از ویروس 
کرونا شهرداری سیرجان از محل سازمان 
مدیریت پسماند با حضور نیروهای آتش 

نشان، نیروهای بسیج و سپاه انجام شد.

آتش نشانان در صف اول مقابله با ویروس کرونا

شنبه 24 اسفند 1398، شماره 224 ، سال ششم

گروه خبر: شهردار سیرجان از بسیج تمام 
امکانات و ظرفیت های این نهاد برای سرعت 
بخشیدن به روند پیشگیری از شیوع و انتقال 

ویروس نوظهور کرونا خبر داد.
رضا سروش نیا در گفتگو با واحدخبر مدیریت 
این  اعالم  ضمن  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات 
خبر افزود: از زمان ورود ویروس کرونا به کشور، 
با  مقابله  کمیته  تشکیل  با  سیرجان  شهرداری 

ویروس کرونا، تمام تدابیر و تمهیدات الزم را در 
این راستا اندیشید و با برگزاری سلسله نشستهای 
اضطراری، روند ضدعفونی و شستشو را به صورت 

گسترده در سطح شهر سیرجان آغاز کرد.
وی گفت: سیستم حمل و نقل عمومی شامل 
ها،  ایستگاه  و  واحد  اتوبوس های خط  و  تاکسی 
و  ها  پارک  خرید،  مراکز  و  بازار  عمومی،  اماکن 
ها  خیابان  بهداشتی،  های  سرویس  سبز،  فضای 

مسیرهای  زباله،  حمل  سیستم  عمومی،  معابر  و 
ورودی به شهر، اماکن درمانی از جمله بیمارستان 
غرضی و بیمارستان امام رضا)ع( و در مجموع شهر 
سیرجان در تمام سطوح با اجرای گسترده عملیات 
روز   10 طی  روزی  شبانه  صورت  به  ضدعفونی 
گذشته آغاز و این روند با استفاده از همه ظرفیت 
های موجود برای ارایه اقدامات پیشگیرانه در سطح 

شهر با سرعت و دقت بیشتری ادامه دارد.
مراقبت های  لزوم  بر  تاکید  با  شهردار سیرجان 
الزم برای جلوگیری از انتشار بیماری کرونا گفت: 
این  در  شده  استفاده  کننده  ضدعفونی  محلول 
بهداشت  وزارت  دستورالعمل  مطابق  عملیات  
توسط اکیپ های مختلف و گروه های خودرویی 
فعالیت  حال  در  روزی  شبانه  بصورت  شهرداری 

است.
رضا سروش نیا تصریح کرد: ارایه مطالب آموزشي 
در خصوص پیشگیري از شیوع بیماري کرونا به 
شکل بروشور در بین پرسنل و شهروندان نیز توزیع 
شده و عالوه بر این، نکات آموزشی و بهداشتی بر 
روی بنر در ورودی شهرداری و همچنین بر روی 
تابلوهای سطح شهر نصب شده تا شهروندان در 
جریان چگونگی مبارزه با ویروس کرونا قرار گیرند.

وی همچنین در خصوص روند فعالیت مجموعه 
شهروندان  به  پاسخگویی  برای  شهرداری  اداری 
اضافه کرد: بر اساس تدابیر الزم در کمیته مقابله 
با ویروس کرونا به منظور پیشگیری از انتقال این 
اصول  رعایت  ضمن  گرامی  شهروندان  ویروس، 
بهداشت فردی، از مراجعه به شهرداری برای انجام 
امورات  امکان  حد  تا  و  کنند  خودداری  امورات 

مربوطه را به سال بعد موکول کنند.

این مقام مسوول افزود: تمام تعرفه های مربوط 
به شهرداری سیرجان تا پایان فروردین سال 99 بر 
اساس دستورالعمل سال 98 به قوت خود باقیست 

و هیچگونه افزایش بها نخواهیم داشت.
شهردار سیرجان یادآور شد: اقدامات پیشگیرانه 
شهرداري سیرجان در راستای جلوگیري از شیوع 
توسط  اعالم وضعیت عادی  پایان  تا  بیماري  این 

وزارت بهداشت در کشور ادامه خواهد داشت.

شهردار سیرجان مطرح کرد؛

بسیج امکانات شهرداری برای پیشگیری از کرونا
تعرفه های شهرداری تا پایان فروردین 99 تمدید شد



شعـر

جفا کار
رخصت دهیم کالمی به این زمان

هر لحظه است خطابه از سوی این زبان
بر مردم این ملک با وفا ایندم کنم سالم

لختی تامل و لختی سخن کنم بیان
مردم شدند گرفتار دردی چو ناشناس

دردی که گویند اطبا درمان آن زماس
اینک همه برایش به دنبال مرحمند

مطلب کنم ادا که مردم از جنس یک پیکرند
حاال که مردم این شهر خواهر و برادرند

آیا رواست که به سادگی جفایی به هم کنند
بعضی شدند محتکر و کرده اند روی هم دپو

اقالم واجب زماسک و ژل اقسامی از پلو
ای دوستان محتکر و ای عاشقان پول

اینک به این زمان و به این درد مردم شدند ملول
جمع کردن ماسک و ژل و اقسام احتکار

درمان درد نیست باشد جفا زخلق و به روزگار
آیا شما به اقوام خود نیز همین کنید

رحم و مروت خویش را به آنها دریغ می کنید
حرفم نباد نصیحت و لحنم ز روی پند

این خواهش و التماس است زشوق طبعی بلند
آزاد کنید و ره احتکار بربندیم 

تا دفع کنیم شرغم و روی خوش و لبخند به هم زنیم
در آستانه سالی نو ماهی پر از خوشی

هستیم اگر به یاری هم دفع درد و شر کنیم
*رمضان تروال) تخلص: رازدار(
 فعال معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

کشف اقالم ضدعفونی احتکاری 
کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
در  شده  احتکار  طبی  الکل  و  کننده  ضدعفونی  اقالم 
بدنه  تمام  که  اکنون  هم  گفت:  و  داد  خبر  سیرجان 
جامعه به نوعی درگیر راهکارهای پیشگیری از شیوع 
عامالن  با  جدیت  با  نیز  پلیس  هستند  کرونا  ویروس 

احتکار اقالم مورد نیاز مردم برخورد خواهد کرد.
سردار عبدالرضا ناظری با اعالم این خبر گفت: با توجه به 
احتکار  برای  سودجو  عده ای  استفاده  سوء  و  کنونی  شرایط 
کاالهای بهداشتی مورد نیاز مردم، برخورد با عامالن احتکار 
اقالم بهداشتی در دستور کار رده های انتظامی سراسر استان 
قرار گرفت. وی در ادامه افزود: در این رابطه با بررسی های 
مشخص  سیرجان  شهرستان  آگاهی  پلیس  ماموران  میدانی 
ضدعفونی  اقالم  احتکار  به  مبادرت  صنفی  واحد  یک  شد 
از  قضائی  مقام  هماهنگی  با  راستا  این  در  که  کرده  کننده 
این محل ۳04 عدد انواع مواد ضدعفونی کننده و مقدار قابل 

توجهی الکل طبی کشف شد.
با  شده  انجام  های  هماهنگی  برابر  گفت:  ناظری  سردار 
مراجع قضائی دستور پلمب این واحد متخلف صادر و اقالم 
ضروری  های  استفاده  و  بیشتر  بررسی  جهت  نیز  مکشوفه 

تحویل نماینده دانشگاه علوم پزشکی سیرجان شد.
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که  عاملی  اصلی ترین  ورزش:  گروه 
برای  می تواند  می کنند  تأکید  پزشکان 
در  باشد،  موثر  کرونا  توقف  و  کنترل 
انسان  وقتی  طبیعتا  است.  ماندن  خانه 
و  روزانه  فعالیت های  می نشیند  خانه  در 

می  شود.  تغییر  دچار  زندگی اش  روتین 
باتوجه به این که برخی شهروندان 

و  هستند  نشین  آپارتمان 
محدود  آپارتمان ها  فضای 
بتوانیم  اینکه  برای  است، 
نظر  از  را  مهم  دوره  این 
سر  پشت  روانی  روحی 
سالمتمان  و  بگذاریم 

سمت  باید  کنیم  حفظ  را 
متناسب  که  ورزش هایی 
با محیط و فضاهایی است 
داریم،  اختیار  در  که 

حرکت کنیم.

 ورزش سنگین و 
طوالنی انجام نشود

وحید حدیدی، کارشناس 
گفت:  باره  این  در  ورزشی 
پزشکان   نظر  به  توجه  به 
در  بیشتر  کرونا  ویروس 
تجمعات پخش می شود لذا 

پیشنهاد می شود سه جلسه تمرین هوازی در 
هفته داشته باشیم. وی با بیان اینکه  در این 
شرایط ما با کم تحرکی روبه رو هستیم، افزود: 
افراد کم تحرک هستند که در این شرایط در 

حال تماشای فیلم و بیشتر از 
خوابند  می  را  خود  وقت 
که  افرادی  برای  که 
کردند  می  ورزش  قبال 
افراد  و  است  خطرناک 
می  شرایط  این  در 
یا  و  روی  پیاده  توانند 
مانند  تمرینات  سری  یک 
و  زدن  طناب  کشتی، 
دراز نشست را در خانه 

انجام بدهند. 
کارشناس  این 
ورزشی به نکته دیگری 
در  گفت:  و  کرد  اشاره 
این شرایط سعی کنند 
که  شدید  های  ورزش 
ضربان  افزایش  باعث 
را  شود  می  آنها  قلب 
بیشتر  و  ندهند  انجام 
نیم  و  ساعت  یک  از 
ورزش نکنند چون یکی از آن بدن آماده جذب 
انواع ویروس هاست. وی اضافه کرد: کسانی که 
در خانه تالش  باید  نیستند  ورزشکار حرفه ای 
کنند طناب زدن، حرکات کششی، شکم دراز 

نشست و ... را انجام بدهند. 
کرد:   اضافه  نیز  تغذیه  خصوص  در  حدیدی 
سعی  هستند  خانه  در  افراد  اینکه  به  توجه  با 
کنند که برای جلوگیری از چاقی کربوهیدرات 
کم مصرف کنند. دومین مورد مصرف پروتئین 
ها هستند همچنین مصرف زردچوبه، زعفران، 
برای  تواند  می  نیز  ها  فلفل  انواع  زنجبیل، 

تقویت سیستم ایمنی افراد کمک کند.
 ورزش کردن با اعضای
خانواده خود مفرح است

شناسی  آسیب  دکتری  کیا،  نصرتی  رحیم   
اینکه یکی  بیان  با  ورزشی و حرکات اصالحی 
از مواردی که شیوع بیماری کرونا بر آن تاثیر 
بسیاری داشته ورزش کردن بوده است، گفت: 
ورزشی  مراکز  تعطیلی  به  توجه  با  روزها  این 
بدون  باز  فضاهای  و  خانه  امن  فضای  تنها 
ازدحام جمعیت مکان های مناسب برای ورزش 
آن  از  توانند  می  افراد  که  باشند  می  کردن 

استفاده کنند. 
وی در ادامه اضافه کرد: بسیار مشاهده شده 
که ورزشکاران از وضعیت کنونی بسیار ناراحت 
و این تعطیلی را عاملی بر افت جسمانی خود 
یادآور  که  می دانند  مسابقات  در  شرکت  برای 
می  جهان  و  ایران  تمام  برای  کنونی  وضعیت 

باشد چه بسا بهتر است از این 
فرصت بیشترین استفاده را 

ببرند.
افزود:  کیا  نصرتی 
و  مربیان  به  اول  توصیه 
مدرسان ورزشی این است 

ورزشکاران  با  ارتباط  با  که 
برنامه  دادن  با  و  خود 
های ورزشی متناسب با 
فعالیت  زمینه ی  منزل 
را  منزل  در  ورزشی 
فراهم  ورزشکاران  برای 
انجام  به  را  آنها  و 
کنند.  تشویق  فعالیت 
از  نیز  ورزشکاران 
مربیان خود درخواست 
ای  برنامه  تا  کنند 
متناسب با فضای باز یا 
استفاده  بدون  و  منزل 
خاص  تجهیزات  از 

ورزشی فراهم کنند.
کرد:  بیان  ادامه  در  ورزشی  کارشناس  این 
دست  به  فرصت  از  توانند  می  نیز  ها  خانواده 
جسمانی  سالمت  افزایش  جهت  در  آمده 

با تعطیلی مدارس بیشتر  فرزندانشان که حاال 
در خانه هستند استفاده کنند. ورزش کردن با 
اعضای خانواده خود نیز می تواند عالوه تاثیرات 
مثبت جسمانی اوقاتی مفرح را نیز فراهم کنند 
و  کرد  خواهد  تر  تحمل  قابل  را  وضعیت  که 
یک  مثل  ای  ساده  تجهیزات  تهیه  با 
کش ورزشی می توان بسیاری از 
منزل  در  را  ورزشی  تمرینات 
انجام داد وتمام عضالت بدن 
را در سطح آمادگی مناسب 

تقویت کرد.
بحث  با  کیا  نصرتی  رحیم 
اشاره  نیز  ایام  این  در  تغذیه 
از  شود  سعی  گفت  و  کرد 
مصرف:  با توجه به قرنطینه 
فعالیت  میزان  قطعا  خانگی 
خواهد  پیش  از  کمتر  فرد 
های  رژیم  باید  این  از  بود 
هیدرات   کربو  پر  غذایی 
ماکارانی،  نان،  )برنج،  مثل 
جهت  زمینی(  سیب 
وزن  افزایش  از  پیشگیری 
مصرف  و  شود  می  توصیه 
مواد پروتئینی و سبزیجات 
غذایی  دستور  در  بیشتر 
داشته  یاد  به  گیرد.  قرار 
روزانه  روی  پیاده  باشید 
بدون  باز  یا فضای  ۲0 دقیقه در فضای منزل 
جسمانی  سالمت  به  بسیاری  کمک  ازدحام 

شما خواهد کرد.

شرایط  99با  نوروز  تعطیالت  امید:  نسیم 
همه گیری  شیوع  است.  شده  همراه  متفاوتی 
قرنطینه  شرایط  ادامه  و  مسافرت  عدم  کرونا، 
پایان  حتی  یا  اواسط  تا  بسیاری  خانگی 
راهکارها  فضا،  این  در  بعد.  سال  ماه  فروردین 
با  که  می کنیم  مطرح  را  توصیه هایی  و 
مدنظرداشتن آنها بتوانیم اوضاع و شرایط خود 
به سالمت  را  زمانی  بازه  این  و  کنیم  کنترل  را 

سر کنیم.
 دسته جمعی کتاب بخوانید

لذت بخش ترین  از  یکی  خواندن  کتاب 
است.  انسان  زندگی  در  روزمره  فعالیت های 
شاهکار  یک  خوانی  جمع  کنید  فکر  حاال 
ادبی، نمایشنامه یا یک کتاب تاثیرگذار تا چه 
اندازه لذت بخش و جذاب است! برای این کار 

اجتماعی  شبکه های  در  گروه  یک  می توانید 
افراد  از  جمعی  یا  دوستان  خانواده،  حضور  با 
برای  را  کتابی  و  بسازید  مطالعه  به  عالقمند 
به چندین  را  آن  به صورت  و  انتخاب  خواندن 

بخش تقسیم کنید.
 فیلم و سریال معرفی کنید

همه  اجتماعی  شبکه های  ظهور  لطف  به 
می توانند تجربیات، عالقه مندی ها و افکار خود 
سراسر  در  بی شماری  انسان های  گوش  به  را 
جهان برسانند. شما هم فیلم و سریال هایی که 
دیده اید یا می شناسید را در صفحات خود برای 
دیگران بنویسید، نظرتان را درباره آن بگویید و 
دیدن یا ندیدن فیلم و سریال مورد نظرتان را به  

دیگران توصیه کنید.
 درس و مشق هرگز تعطیل نمی شود

باشید  معلم  اگر  هستید  خانه  در  که  زمانی 
از  آموزشی  ویدئوهای  ضبط  با  می توانید 
بخاطر  دانش آموزان  تا  کنید  کمک  خودتان 
تعطیالت طوالنی مدت از نظر آموزشی آسیب 
و  کانال ها  در  را  آموزشی  ویدئوهای  و  نبینند 
دانشگاه  اساتید  کنید.  منتشر  مرتبط  صفحات 
یا دانشجویان هم می توانند به همین شکل به 

کمک شاگردان و همکالسی های خود برسند.
 هیجان بازی های آنالین را فراموش 

نکنید
و  جوانان  از  بسیاری  برای  آنالین  بازی های 
تبدیل  روزمره  زندگی  از  بخشی  به  نوجوانان 
شده است. با کمک بازی های آنالین می توانید 
به همراه دوستان یا خانواده به صورت دو نفره یا 

چند نفره با هم آنالین بازی کنید. 
 وقت خانه تکانی مجازی است

برای این روزها که در خانه هستید می توانید 
خانه  در  که  عیدانه ای  تکانی  ازخانه  جدا 

مجازی  تکانی  خانه  یک  به  می دهید  انجام 
ایمیل تان  به  اگر  بزنید.  دست  هم  اساسی 
بسیار  دریافت  صندوق  با  احتماال  بزنید  سری 
این  در  و  می شوید  روبه رو  شلوغی  و  نامنظم 
پیگیر  که  خبرنامه هایی  از  می توانید  فرصت 
دریافت  صندوق  و  شوید  خارج  نیستید  آن ها 
در شبکه های  کنید.  پاکسازی  را  ایمیل هایتان 
که  را  کانال هایی  و  صفحات  هم  اجتماعی 
دنبال می کنید بازبینی کنید و از صفحاتی که 
پیگیر  را  محتوایشان  یا  ندارد  برایتان  جذابیت 

نیستید خارج شوید. 
 مهارت های موردعالقه تان را یاد بگیرید

آنها  به  که  هستند  مهارت ها  از  بسیاری 
عالقمند هستید اما زندگی روزمره و مشغله های 
کاری یا هزینه های سرسام آور فرصت فراگیری و 
آموزش آنها را از شما گرفته است. حاال بهترین 
فرصت برای یادگیری چنین مهارت هایی است. 
را  موسیقی  تا  خارجی  زبان های  و  آشپزی  از 

می توانید به صورت آنالین و بدون صرف هیچ 
بگیرید. مثال  یاد  به صورت خودآموز  هزینه ای 
شما یک گیتار دارید اما نواختن صحیح آن را 
بلد نیستید یا یک آهنگ خاص را می خواهید با 
آن بنوازید؛ برای یادگیری کافی است که سری 
به اینترنت بزنید و از طریق ویدئوهایی که در 
مانند  ویدئویی  اشتراک گذاری  سرویس های 
... به شکل گسترده وجود  یوتیوب و آپارات و 

دارند مشغول یادگیری شوید.

تعطیالت نوروز در خـانه

تمرینات ورزشی و تغذیه در روزهای قرنطینه کرونایی و تعطیالت نوروزی؛

ورزش در روزهای کرونایی

شنبه 24 اسفند 1398، شماره 224 ، سال ششم

حدیدی، کارشـناس ورزشـی: افراد 
در این شرایط سـعی کنند ورزش 
افزایـش  باعـث  کـه  هـای شـدید 
ضربـان قلـب آنهـا مـی شـود را 
یـک  از  بیشـتر  و  ندهنـد  انجـام 
سـاعت و نیـم ورزش نکنند چون 
یکـی از آن بدن آمـاده جـذب انواع 

ویـروس هاسـت. 

رحیـم نصرتی کیا، دکتری آسـیب 
شناسـی ورزشـی: بـا توجـه بـه 
میـزان  قطعـا  خانگـی  قرنطینـه 
فعالیت فـرد کمتر از پیـش خواهد 
بـود از این بایـد رژیم هـای غذایی 
پر کربـو هیدرات مثل )برنـج، نان، 
جهـت  زمینـی(  سـیب  ماکارانـی، 
پیشـگیری از افزایش وزن توصیه 

شـود. می 

وحید حدیدی
 رحیم نصرتی کیا



پلیس با تولید و توزیع کنندگان
مواد محترقه برخورد خواهد کرد

گروه خبر: فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان  از اجرای طرح 
تشدید مقابله با تهیه، تولید و توزیع مواد محترقه و منفجره در 
چهارشنبه پایان سال با همکاری اتاق اصناف در این شهرستان 

خبر داد. 
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد گفت:  نیروی انتظامی با تمام قوا با 
همکاری اتاق اصناف و اتحادیه های زیر مجموعه با افراد سود جو و 
فرصت طلبی که اقدام به تهیه ، تولید و توزیع مواد محترقه دست ساز 
غیرمجاز می کند و موجبات ایجاد بی نظمی و تخریب اموال عمومی و 
دولتی و صدمات جبران ناپذیر به هم وطنان می شوند برخورد قانونی 

خواهد شد.
وی افزود: متصدیان واحدهای صنفی که به صورت عمده در امر خرید 
و فروش مواد محترقه و منفجره فعالیت دارند بایستی از فروش مواد اولیه 

تهیه مواد محترقه به کودکان و نوجوانان خودداری کنند.
سرهنگ ایران نژاد  تصریح کرد: اگرچه مراسم  چهارشنبه سوری 
برای همه یک روز هیجان انگیز است ولی در سال های اخیر متاسفانه 
این رسم شیرین جای خود را به ترقه بازی و استفاده از مواد محترقه 
وخطرناک داده که بیشترین قربانیان آن نیز کودکان و نوجوانان هستند.

وی خاطر نشان کرد: والدین باید در شادی فرزندان مشارکت داشته 
و در تهیه وسایل آتش بازی بی خطر و مفرح آن ها را همراهی کنند و 
مراقب باشند در شب چهارشنبه آخر سال فرزندانشان از به کارگیری 

مواد آتش زا و انفجاری پرهیز کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان خطاب به جوانان و نوجوانان 
توصیه کرد: شادی و نشاط  خود را در آستانه فصل بهار و عید نوروز با 

بی احتیاطی های چهارشنبه آخر سال به غم و اندوه تبدیل نکنند.
وی یادآور شد: شهروندان از نگهداری مواد محترقه و وسایل آتش بازی 
)حتی مواد استاندارد(در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی جدا خودداری 
کرده و از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی تیرهای برق و یا 

ایستگاه های تقلیل فشار گاز و پارکینگ عمومی اجتناب ورزند.
این مقام انتظامی بیان داشت :مردم باید با رعایت حقوق شهروندی از 
پرتاب نارنجک و مواد محترقه به ساختمان ها که موجب آسیب رساندن 

و بد منظره کردن آن ها و سیمای شهر می شود پرهیز کنند.
وی در پایان با اشاره به برخورد جدی پلیس با متخلفان در چهارشنبه 
آخر سال گفت: طبق ماده 618 قانون مجازات اسالمی هرکس با هیاهو و 
جنجال یا تحرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اختالل در نظم 
و آسایش عمومی شود و یا مردم را از کسب وکار باز دارد به حبس از 
۳ ماه تا یک سال و تا ۷4 ضربه شالق محکوم خواهد شد.و آن دسته از 
افرادی که در شب چهارشنبه آخر سال اقدام به سلب آسایش عمومی و 
برهم زدن نظم جامعه نمایند تا تاریخ 15/1/99 در بازداشت خواهند بود 

و خودرو رانندگان متخلف نیز تا همین تاریخ توقیف می گردد.

خبــر 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

گروه حوادث: در حالی شیوع ویروس کرونا در ایران 
از  زیادی  نسبتا  که شمار  گرفته  به خود  سیر صعودی 
کشور  پرستاران  و  پزشکان  سیاستمداران،  و  مقامات 
نیز به این بیماری مبتال شده اند و تعدادی از آن ها فوت 

کردند. 
احمد تویسرکانی، مشاور ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه 
ایران؛ محمدرضا راه چمنی، دبیرکل حزب وحدت و همکاری 
هادی  سید  االسالم  حجت  ؛  مجلس  ادوار  نماینده  و  ملی 
برجسته حوزه علمیه قم؛ حسین  از چهره های  خسروشاهی، 
شیخ االسالم، دیپلمات ایرانی، مشاور وزیر امور خارجه و معاون 
بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسالمی؛ فاطمه رهبر، منتخب 
یازدهمین دوره مجلس؛ محمدعلی رمضانی،  مردم تهران در 

منتخب مجلس یازدهم آستانه اشرفیه در اثر بیماری کرونا فوت 
کردند. همچنین مجتبی فاضلی، مسئول دفتر آیت ا...  العظمی 
مجمع  اعضای  از  میرمحمدی  محمد  سید  زنجانی،  شبیری 
تشخیص مصلحت نظام نیز از جمله مقاماتی بودند که در اثر 

کرونا فوت کردند.
به گزارش آنا، پزشکان فوق نیز در اثر کرونا فوت کردند: دکتر 
علوم  دانشگاه  جراحی  گروه  مدیر  و  استاد  پیروی،  ا...  حبیب 
دکتر وحید منصف کسمایی،  تهران؛  بهشتی  پزشکی شهید 
متخصص طب اورژانس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
؛ دکتر محمد محمدی، پزشک رشتی؛ دکتر محمد علی ربیعی 
پزشک شهر گیالن، دکتر رضا کوچکی نیا پزشک شهر آستانه 
اشرفیه، سیامک دیوشلی متخصص اطفال بندرانزلی و دکتر 

حمید لطفی پزشک متخصص ارتوپدی در صومعه سرا استان 
گیالن از دیگر پزشکانی هستند که در روزهای گذشته جان 
خود را از دست داده اند. علی شیخ مرادی، پرستار بیمارستان 
قائم رشت؛ نرجس خانعلی زاده، پرستار بیمارستان الهیجان و 
نیز غالمرضا وثوقی کیا، پرستار تیم جراحی بیمارستان رشت؛ 
اردشیر شیران، پزشک در اصفهان؛ فرید نیرویی، پزشک عمومی 
و مصطفی صمدی، پزشک عمومی در بابل مازندران پزشکانی 
اند. همچنین  قربانی شده  کرونا  با  مبارزه  راه  در  که  هستند 
رامین عزیزی فر، پرستار بیمارستان بهارلو تهران نیز بر اثر ابتال 
به کرونا فوت کرده است.گفتنی است دکتر سعید عزیزی، پزشک 
بافتی، متخصص چشم پزشک نیز بدلیل ابتالی به بیماری کرونا 

چهارشنبه گذشته در سیستان و بلوچستان درگذشت. 

گروه حوادث: فرمانده انتظامي استان 
از کشف 202 کیلو و 700 گرم تریاک 
در  مرگ  سوداگر  یک  دستگیري  و 
عملیات پلیس شهرستان سیرجان در 

هفته گذشته خبر داد.
این خبر  با اعالم  ناظری  سردارعبدالرضا 
با  مبارزه  پلیس  گشت  تیم  اظهارداشت: 
مواد مخدر شهرستان سیرجان حین کنترل 
یک  به  بافت-سیرجان  مواصالتی  محور 
دستگاه پژو 405 مشکوک شده و به راننده 
انتظامي  فرمانده  دادند.  ایست  دستور  آن 
استان در ادامه افزود: راننده این خودرو در 

مواجهه با پلیس با افزایش سرعت از محل 
فرار کرد و پس از طی مسافتی در پی تعقیب 
و مراقبت ماموران خودرو متوقف و راننده 
آن با استفاده از تاریکی شب از دید ماموران 

خارج شد.
سردار ناظری تصریح کرد: در بازرسی از 
این خودرو ۲0۲ کیلو و ۷00 گرم تریاک 
و  شناسایي  براي  تالش  که  شد  کشف 
دستگیري متهم فراري ادامه دارد. فرمانده 
ادامه این  انتظامی استان اظهار داشت: در 

عملیات نیز ماموران یک دستگاه خودروی 
زانتیا که به عنوان راه پاک کن این خودروی 
و  توقیف  کرد  می  همراهی  را  مواد  حامل 
راننده آن را دستگیر کردند. سردار ناظری 
ایام پایانی سال در تمام  با  گفت: همزمان 
به  سیرجان  شهرستان  در  ویژه  به  استان 
های  استان  مسیر  در  بودن  واقع  سبب 
جنوبی تدابیر ویژه ترافیکی و انتظامی اجرا 
خواهند شد تا انشاءا... نوروز98 و شروع سال 

جدید خوبی برای همگان رقم بخورد.

پزشکان و مقامات فوت شده در اثر کرونا با دستگیري 3 سارق،
پرده از راز 12  فقره سرقت برداشته شد

گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 12 فقره 
سرقت و دستگیري 3 نفر سارق در هفته گذشته خبرداد.

سرهنگ محمد رضا ایران نژاد گفت: در اجرای طرح پاکسازی 
نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان سیرجان، موضوع شناسایي و 
دستگیري سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
قرار گرفت. وي در ادامه افزود: ماموران با گشت زني محسوس و 
نامحسوس در سطح حوزه استحفاظي ۳ نفر سارق را شناسایي و 

آن ها را دستگیر کردند.
این مسئول انتظامي با اشاره به اینکه سارقان به 1 فقره سرقت 
داخل خودرو،۲ فقره سرقت قطعات خودرو، ۳ فقره سرقت اماکن 
خصوصی و 1 فقره اماکن دولتی و 5 فقره سایر سرقت ها اعتراف 
لوازم و  از مخفیگاه سارقان  بازرسي  کردند، وي تصریح کرد: در 
و  خودرو  داخل  قطعات  و  وسایل  قفل،  کردن  باز  جهت  وسایل 
تعدادي مدارک شناسایي مربوط به افراد مالباخته کشف و ضبط 

شد.
کشف 720 کیلوگرم پسته سرقتی

دستگیری  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
سارق پسته توسط ماموران کالنتری 13 در هفته گذشته 

خبرداد. 
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
کیلوگرم  سرقت ۷۲0  پی  در  شهرستان    1۳ کالنتری  ماموران 
پسته فردی را دستگیر و از مخفیگاه سارقان یک دستگاه پژو ۲06 
کشف شد.  وی در ادامه افزود: فرد سارق در بازجویی ها به سرقت 

پسته اعتراف کرد و به مراجعه قضایی معرفی شد.

خبــر
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خطر کرونا جدی گرفته نشده است
نسیم امید: کرونا به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است و در میانه مشکالت 
اقتصادی و کمبود اقالم بهداشتی ابتدایی مانند ماسک و الکل برای مقابله با این 
ویروس و شیوع گسترده بیماری، سیرجان به عنوان یکی از شهرهای پرخطر 
در رابطه با این بیماری تبدیل شده است. قرار گرفتنن در مسیر ترانزیتی چند 
استان و شهرستان، وجود معادن گل گهر و غیره با کارگران غیر بومی، عبور و 
مرور راحت مسافران و کم اهمیت دادن شهروندان سیرجانی ما را در آستانه یک 

فاجعه قرار داده است. 
این ویروس در حال گسترش است و در این روزها نیز افراد زیادی مبتال شده اند 
و طبق آخرین مقاالت علمی گفته می شود در سه مورد از نواحی ژن های این 
ویروس جهش های متعددی داشته که در گذشته نبوده است و این جهش ها 
می تواند عامل شیوع بیش از حد این ویروس در جامعه باشد که در گذشته به 

این صورت نبوده و متاسفانه شیوع آن تصاعدی گزارش شده است.
کرونا ویروس ۳1 استان را آلوده کرده است حاال بیم آن می رود که این ویروس 
مسافر به روستاها برسد منطقه هایی که از امکان پزشکی و بهداشتی محروم 
هستند. آذربایجان شرقی پذیرای میهمانان نوروزی نخواهد بود. پذیرش مسافر 
در اماکن اقامتی آذربایجان غربی ممنوع شد. محدودیت های شدید برای سفر 
به اصفهان اعمال خواهد شد. چادر زدن در استان ایالم ممنوع است. ورود مسافر 
به چهارمحال بختیاری ممنوع شده است و ورود خودروهای غیربومی به استان 
زنجان ممنوع است. مبادی اصلی ورود و خروج سیستان و بلوچستان کنترل 
می شود فارس مسافر نوروزی نمی پذیرد و اماکن اقامتی و گردشگری این استان 

تعطیل است. 
در بسیاری از شهرها برای ادامه پیشگیری از گسترش بیماری کرونا در جامعه، 
فعالیت دستفروشان، دوره گردها، چرخ دستی ها و وانت باران حامل میوه پراکنده 
در نقاط مختلف شهر متوقف و اجازه هیچ گونه فعالیتی به این شغل ها داده نشده 
و رد و بدل اسکناس ممنوع شده است. ولی در سیرجان بازار شلوغ است و برخی 

بانک ها از قبیل رسالت پر از ازدحام است.
کنترل ویروس کرونا نیازمند دو شرط مهم است. یکی تقویت همکاری های 
بخشی و بین بخشی و دیگری مشارکت مردم. همه می پرسند که کی از شر 
کرونا خالص می شویم باید بگویم روزی که همه با هم دست به دست همدیگر 
بدهیم و همه بال استثنا اصول بهداشتی را رعایت کنند. آمادگی به معنای افزایش 

آگاهی عمومی است که بدون ایجاد وحشت انجام گیرد. 
همان گونه که وزیر بهداشت اعالم کرد قطعا طی روزهای آینده با افزایش موارد 
بیماری مواجهه می شویم. لذا مردم حتما در خانه بمانند و افرادی هم که تب و 
سرفه شدید دارند باید مستقیم به بیمارستان مراجعه کنند نه اینکه در مطب ها 
بنشینند و دیگران را هم مبتال کنند. در عین حال افراد بیمار حتما باید از ماسک 
استفاده کنند ولی نیازی به استفاده از ماسک در افراد عادی وجود ندارد. امروز 
به مردم گفته می شود اگر کار ضروری ندارند از خانه و محل زندگی خود خارج 

نشوند و این همان قرنطینه است. 
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 قرارداد کالن مشاوران ترافیک بدون خروجی مناسب
گروه خبر: رشد روزافزون تعداد خودروها، عدم توجه به محور انسانی ترافیک و 
برخی تصمیمات شورای ترافیک و سایر ملزومات بخش ترافیک سبب شده است 
تا نارضایتی شهروندان از وضعیت ترافیک در سیرجان روندی رو به رشد داشته 
باشد. از منظر دیگر، استفاده از خدمات مشاور ترافیک در سیرجان با قراردادهای 
دهها میلیون تومانی عملکرد مشاوران و شهرداری و شورای ترافیک را زیر سوال 

برده است. 
طرح های مشکل ساز ترافیک

هر ساله شهرداری برای موضوعات مختلف با مشاوران قرارداد می بندد، اما نتیجه مطلوبی از 
آن برای شهر به وجود نمی آید، نتیجه بارز آن بحث زیرگذر صنعت)مکی آباد( که در دوره 
های قبل انجام شد اما به دلیل اینکه مشاور جزئیات موضوع را خوب بررسی نکرده بود، باعث 
بروز مشکالتی برای شهرداری شد و تاکنون علیرغم هزینه های زیادی که صورت گرفته هنوز 
طرح اجرا نشده است. موضوع بعدی که باعث زشتی و ترافیک بیش تر در مرکز شهر شده 
است، رفوژ بتنی خیابان 1۷ شهریور و ابن سینا است که این طرح فقط پاک کردن صورت 
مسئله بوده است که با توجه به هزینه هایی که شده است اما در حال حاضر نه تنها مشکل را 

برطرف نکرده، بلکه مشکالت شهروندان  را افزایش داده است.
قراردادهای کوتاه مدت دهها میلیون تومانی

در قراردادهای مشاور ترافیک، شهرداری سیرجان طی یک قرار داد ۳ ماهه برای ایمن سازی 
تردد) اصالح هندسی، طراحی مسیر دسترسی، طرح دور برگردان( حدود 98 میلیون تومان 
با پیمان جبیری، مدیر عامل شرکت راهان سازه،  قرار داد خرید خدمات مشاوره مطالعات 
ایمن سازی تردد در بلوار شاهد حد فاصل میدان امام علی )ع( تا پل باسفهرجان به مدت 4 
ماه شمسی با مبلغ 46 میلیون تومان با شرکت آرتا نقش رامونا، قرارداد خرید خدمات مشاوره 
مطالعات ساماندهی و ایمن سازی تردد در بلوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی حدفاصل پل دفاع 
مقدس تا انتهای محدوده شهر سیرجان به مدت 4 ماه ۳۷  میلیون تومان با پیمان جبیری، 
مدیر عامل شرکت راهان سازه منعقد کرده است اما در ظاهر اتفاق خاصی برای ساماندهی 

حل ترافیک این معابر رخ نداده است.  

زنگ خطر کرونا در کرمان به صدا در آمد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تا روزهای گذشته در استان کرمان روزانه 
۲ یا 4 مورد جدید ابتالی به ویروس کرونا داشتیم ولی متاسفانه طی ۲4 ساعت گذشته 
18 مورد به تعداد مبتالیان به این ویروس در استان اضافه شده که با احتساب این آمار، از 
ابتدای شیوع این ویروس در استان تاکنون 58 مورد آزمایشگاهی مثبت از بیماران بستری 

شده گزارش شده است.
دکتر "سید وحید احمد طباطبایی" در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت شیوع کرونا در استان 
کرمان گفت: در ۲4 ساعت گذشته آزمایش 18 مورد ابتالی به کرونا در استان کرمان مثبت 
شد؛ بنابراین زنگ هشدار برای استان کرمان به صدا درآمده است. وی به درگذشت 4 نفر از 
مبتالیان به ویروس کرونا در استان کرمان، اظهار کرد: واقعا زنگ هشدار در کرمان نواخته 
شده است، لذا شهروندان دو هفته آینده را باید بسیار مراقبت کنند. این دو هفته سرنوشت ساز 
خواهد بود و سعی کنند در منزل مانده و تماس خود را حتی با سایر اعضای خانواده محدود 
کنند و والدین نیز از در آغوش گرفتن و بوسیدن فرزندان خود و همچنین دید و بازدید با پدر 

و مادرشان به جزء بر حسب ضرورت جدا خودداری کنند.

ستون آخــر

ویژه

ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت چادرملو شد
مهر: محمود نوریان از سمت مدیرعامل چادرملو به عنوان یکی از 
بزرگترین مجموعه های معدنی و صنعتی کشور کناره گیری کرد و 
سکان هدایت این مجتمع را در اختیار ناصر تقی زاده قرار داد. با رأی 
سهامداران عمده چادرملو و موافقت سازمان توسعه و نوسازی معادن 
)ایمیدرو( ناصر تقی زاده که پیش تر به عنوان رئیس هیأت مدیره 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منصوب شده بود با کناره گیری 

محمود نوریان، مسئولیت مدیرعاملی این شرکت را پذیرفت. گفتنی است تقی زاده نیز که در 
اردیبهشت 94 به عنوان مدیرعامل شرکت گل گهر منصوب شده بود در آذرماه 9۷ با کناره گیری 

از این مسئولیت به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت چادرملو خود را ادامه داد.

تقدیر سپاه سیرجان از شرکت سنگ آهن گهرزمین
روابط عمومی بین المللی گهر زمین: سرهنگ سبزعلی 

پور جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سیرجان 
با حضور در مهمانسرای شرکت در سیرجان ضمن مالقات با معاون 
اداری و پشتیبانی گهرزمین از همکاری و پشتیبانی این شرکت در 
زمینه های فرهنگی و خدمات اجتماعی با اهدا لوح تقدیر، قدردانی 
سپاه و فرماندهی سپاه را از مدیریت بسیجی حاکم بر گهرزمین اعالم نمود. سرهنگ سبزعلی پور 
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سیرجان با حضور در مهمانسرای شرکت 
در سیرجان ضمن مالقات با معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین از همکاری و پشتیبانی این شرکت 
در زمینه های فرهنگی و خدمات اجتماعی با اهدا لوح تقدیر، قدردانی سپاه و فرماندهی سپاه را 

از مدیریت بسیجی حاکم بر گهرزمین اعالم نمود.

ورود افراد غیربومی به استان کرمان ممنوع شد
ایسنا: دکتر محمدجواد فدایی، استاندار کرمان بیان کرد: طبق 
مصوبه ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا، نحوه کنترل ورودی های 
استان مخصوصا ورودی شهرستان انار که یکی از مهمترین مبادی 
ورودی استان کرمان از سمت شهرهای آلوده کشور است، باید 
سختگیرانه تر باشد. وی افزود: ورود افراد غیر بومی تا اطالع ثانوی 
به استان ممنوع است و همچنین در ورودی شهرستان انار پالک خودروهای شخصی که از 
شهرهای آلوده قصد ورود به استان کرمان را دارند ممنوع خواهد بود ضمن آنکه خودروهای 
که حامل افراد مشکوک به کرونا هستند با هزینه خودشان قرنطینه خواهند شد و حرکت 

اتوبوس ها از استان هایی با مبدا آلودگی باال به استان کرمان ممنوع خواهد بود.

طرح استقبال از بهار در سیرجان اجرا شد
ایرنا: مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهری سیرجان از 
اجرای طرح زیباسازی شهری در سطح این شهر خبر داد و گفت: 
طرح استقبال از بهار در سیرجان با صرف ۳۳ میلیارد ریال اعتبار 
به مرحله اجرا درآمد. بابک سعیدی افزود: زیباسازی شهر سیرجان 
از جمله اجرای آبنمای میدان امام حسین )ع(، ساخت المان پدر 

در سه راهی کرمان، ساخت المان موتوری در حاشیه میدان نیروی دریایی و کاشت گل های 
بهاری در فضا سبز موجود در راستای اجرای طرح استقبال از بهار اجرا شد.وی با بیان اینکه 
روشنایی پارک شهید هادی و گلزار شهدای گمنام سیرجان به پایان رسیده است تصریح 
کرد: روشنایی بلوار سردار جنگل در طرح های المان شهری انجام و تلویزیون شهری نیز در 

میدان انقالب نصب شده است.

شیوع کرونا به شدت جدی است 
تعطیالت نوروزی در خانه بمانیم

ش مبارک
ل نو  پیشاپی

سا


