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  خبــر  2

موقری، سخنگوی ستاد پیشگیری  کرونا:
احتمال موج دوم 

بیماری کرونا

تیترها

  خبــر  2

غرق شدگی جوان ۲3 ساله 

  آخــر  4

  شهـر  3

سرپرست مدیریت روابط عمومی  شرکت گل گهر: 

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
  در شرکت های معدنی و صنعتی

مصرف آب
 از معضالت محیط زیستی کرونا است

رسانه جامعه مدنی اسالمی

علی سوند رومی، جامعه شناس درباره عواقب کرونا:

افزایش بزه و خشونت اجتماعی 

  خبــر  2

سعیدی، عضو ستاد پیشگیری کرونا شهرداری:

ضدعفونی ورودی ها و مناطق شهری 
در حال انجام است

  آخــر  4

ایران نژاد، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان :

آموزش و پیشگیری 
در جامعه نهادینه شود 

  خبــر  2

افزایش  کرونا  زمان  در  زیستی  محیط  معضالت  از  یکی  امید:  نسیم 
مصرف آب است استفاده بی رویه از آب موجب تولید فاضالب می شود که 
آلودگی ناشی از زباله و فاضالب مستقیم و غیر مستقیم سالمت انسان را 
تهدید می کند و فاضالب فرصت خوبی برای ادامه حیات میکروب ها است. 
لذا در حال حاضر چاره ای جز رعایت اصول پیشگیرانه نداریم. پیشگیری 

مقدم تر از درمان  است چرا که اگر ...

نارضایتی شهروندان از بی کیفیتی لوازم یدکی 

   شهـر  3

هفته نامه نسیـم امید

دنیا  و  ما  کشور  در  است  مدتی  که  داغی  بحث  امید:  نسیم 
ایجاد شده، ویروس کروناست. شیوع بیماری کووید۱۹ در کنار 
پیامدهای سیاسی و اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 
پیامدهای  رسد  می  نظر  به  که  داشته  دنبال  به  نیز  مختلفی 

اجتماعی آن بیشتر باشد. دکتر علی سوند رومی، در خصوص 
چالش  نوعی  به  بیماری  این  گفت:  کرونا  اجتماعی  عواقب 
حاکمیت  برای  که  صورت  این  به  است  بوده  مردم  و  حاکمیت 
چالش امکانات و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و برای مردم 

از  برای گذر  برای حفظ سالمت خود  نیز چالش خود مراقبتی 
این اپیدمی بوده است. وی در ادامه بیان داشت: در این مدت 

که کشور ...



2 نسیـم امیدخبـریادداشت

کرونا، برخی را بیدار کرد
فرهاد فتحی زاده: از ابتدای اسفند 98 کشور ما با شیوع 
بیماری کرونا مواجه شده است. بسیاری در ابتدا این بیماری 
افراد  از  اینکه اخبار منتشره روز به روز  تا  را جدی نگرفتند 
افراد  از  برخی  میان  این  در  و  افزود  مردم  نگرانی  به  مبتال 
یازدهم، پزشکان  نمایندگان مجلس  از جمله برخی  شاخص 
باعث  که  دادند  دست  از  را  خود  جان  اقشار  سایر  و  شاغل 
تمهیدات  و  برنامه  و  گرفته شود  کرونا جدی تر  بیماری  شد 
غیرضروری،  اصناف  برخی  تعطیلی  جمله؛  از  کشور  اجرایی 
لغو هر گونه مراسم، لغو مسابقات ورزشی، تعطیلی دانشگاه ها 

و مدارس و غیره در نظر گرفته و اجرایی شدند. 
جدای از مشکالت اقتصادی که این بیماری برای بسیاری از 
اقشار غیرشاغل مراکز دولتی، معادن و خصوصی ایجاد کرده 
که یکسری اقدامات حمایتی از قبیل حمایت مالی اقشار کم 
آنها  برای  دولت  توسط   ... و  ها  بانک  اقساط  تعویق  درآمد، 
در نظر گرفته شده است ولی جوابگوی حل مشکالت جاری 
آنها نیست. البته با توجه به تحریم کشور، کاهش بی سابقه 
قیمت نفت و عدم امکان فروش نفت کشورمان بیش از این 
انتظار نمی رود و خود مردم عزیز نیز باید این شرایط سخت 
بحران  این  خانواده  و  خود  سالمتی  با  تا  کند  مدیریت  را 

جهانی کرونا پشت سر گذاشته شود. 
فقط  افراد  از  بسیاری  متاسفانه  میان  این  در  نکته  دومین 
عادت کرده اند منفی بافی کنند و از زمین و زمان گالیه کنند 
کشور  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مشکالت  منکر  البته 
از مردم  بسیاری  زندگی  و کامال درک می کنیم که  نیستیم 
عادی و بخصوص اقشار پایین)سه دهک( به سختی می گذرد 
ما  جامعه  در  فرهنگ  این  باید  مشکالت  این  علیرغم  ولی 
ما داریم و قدردان  را  نعمت ها  از  نهادینه شود که بسیاری 
حضور  بنالیم.  ها  نداشته  از  کرده ایم  عادت  و  نیستیم  آنها 
نعمت  چه  رحم  صله  همین  خوردن،  غذا  راحت  جمع،  در 
بزرگی بوده است. دست دادن، روبوسی کردن، بدون ماسک 
و دستکش زندگی کردن، میهمانی دادن و میهمانی رفتن و 
... چقدر لذت بخش بودند ولی اکنون از آنها محروم هستیم. 
شود.  نهادینه  جامعه  در  سپاسگزاری  فرهنگ  کنیم  سعی 
شکرگزار خداوند متعال نیز باشیم. سپاس از خداوند متعال 
به جهت نعمت های فراوانی که به ما داده است و ما راحت 
و  نظارت  به معنای عدم  این  البته  استفاده می کنیم.  آنها  از 
عدم انتقاد از برخی مسئوالن و افراد مسبب مشکالت جاری 
باید  سپاسگزاری  بر  عالوه  مسلمان  انسان  و  نیست  جامعه 
منصف  منتقد  خودش  جای  در  و  اوضاع  بر  ناظر  و  هوشیار 

نیز عمل کند.
*مدیر مسئول

سرپرست مدیریت روابط عمومی
 و امور بین الملل شرکت گل گهر: 

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
 در شرکت های معدنی و صنعتی

گروه خبر: طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات الزم به 
منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، در تمامی شرکت های 

منطقه معدنی و صنعتی گل گهر در حال انجام است. 
محمد ایرانمنش، سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت گل گهر گفت: در راستای مقابله با ویروس کرونا، جلوگیری از شیوع 
آن، طرح فاصله گذاری اجتماعی در تمامی شرکت های منطقه معدنی و 
صنعتی گل گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر در حال انجام است.
او افزود: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در محل باربری گهرترابر، 
جمع آوری پرده های اتوبوس های تعاونی حمل و نقل گل گهر، جمع آوری 
پرده های اتوبوس های شرکت گهر روش، آماده سازی و توزیع ٥٣٠ اسپری 
ضدعفونی کننده دست بین کلیه پرسنل شرکت پاریز پیشرو، انجام تب 
سنجی و ثبت اطالعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان، ضد عفونی 
کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبار ها و 
واحد های کاری شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر، ضدعفونی 
اتوبوس ها، سواری ها و ماشین آالت کارخانجات گندله سازی شرکت نظم 
آوران صنعت و معدن گل گهر، ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و 
گندزدا بر پایه پراستیک اسید ٣ – T۶ اپتیمم اتوبوس های کارگاه تغلیظ 

توسط واحد خدمات شرکت گهر روش در حال انجام است.
وی ادامه داد: همچنین گندزدایی کلیه ماشین آالت ملکی و پیمانکاران 
شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با 
محلول نانوسیل، گندزدایی کلیه اماکن واحد های اداری، استراحتی، رانندگان 
و پیمانکاران شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل، ضدعفونی کلیه انبار ها و 
اقالم موجود در آن ها، سرویس های بهداشتی – تمامی واحد های تعمیرگاه 
و ابزار آالت آن ها – سنگ شکن و ابزارآالت تعمیراتی آن و غیره، شرکت 
گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ٥ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل 
و انجام ضد عفونی کلیه ماشین آالت، کمپ های استراحت سنگ شکن، 
سرویس های بهداشتی و سایر اماکن و همچنین تب سنجی کلیه پرسنل 
شرکت گهر همکار در شیفت شب، از اقدامات پیشگیرانه شرکت های معدنی 

و صنعتی گل گهر در راستای مقابله با ویروس کرونا است.
وی در پایان تحقق شعار سال و منویات رهبر فرزانه انقالب را امری 
ضروری برشمرد و گفت: برطرف کردن بسیاری از مشکالت و مسائل کشور 

در گرو اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان تولیدی داخل است.

های  محدودیت  و  ها  طرح  خبر:  گروه 
پیشگیرانه از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
که  شد  گذاشته  اجرا  به  شهرستان  در 
شامل تعطیلی مراکز آموزشی و حوزوی، 
انجام طرح غربالگری، ابالغ بخشنامه ارائه 
خدمات در دستگاه های اداری با حداکثر 
در  محدودیت  اعمال  کارکنان،  سوم  یک 
جمله  از  تجمع  مراکز  و  اصناف  فعالیت 
تعطیلی اماکن زیارتی و مذهبی انجام شده 
اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  اجرای  با  و 
سیرجان  سطح  در  تردد  کاهش  شاهد 

بوده ایم. 
سخنگوی ستاد پیشگیری و کنترل بیماری 
کرونا سیرجان در گفت وگو با نسیم امید بیان 
کرد: اولین بیمار سیرجانی که تست کرونای آن 
مثبت اعالم شد، فردی مسن بود که مهمان از 
قم داشته و از این طریق مبتال شده بود و یکی 
دیگر نیز مهمان از تهران داشت که حتی فرد 
بقیه  در  اما  است  داشته  خفیف  خیلی  عالئم 
موارد بیماران، عامل ابتال به کرونا بیشتر عدم 
رعایت مسائل بهداشتی بوده است. اما در حال 
حاضر چیزی که مشخص است این ویروس در 
از  تاکنون بیش  و  شهرستان در گردش است 
2٥9 هزار نفر در شهرستان در طرح غربالگری 

کرونا شرکت کردند.
بازگشایی  به  ادامه  در  موقری  محمد  دکتر 
صنوف اشاره کرد و گفت: یک سری مشکالت 
صنوف با آنها درگیر هستند ولی ما باید تالش 
کنیم که زنجیره انتقال قطع شود و در طرح 
فاصله گذاری در سیرجان نسبتا موفق بوده و 
از 2٣ فروردین که صنوف آغاز به کار می کنند 
به صورت الکترونیکی یک تعهد نامه به دانشکده 
موارد  که  به خود می دهند  مرتبط  مراجع  و 
بهداشتی را که به آن ها ابالغ می شود رعایت 
کنند و در صورت کوچک ترین تخلف از طریق 

مراجع مرتبط با آن ها برخورد می شود. 
معاون بهداشتی دانشکده پزشکی در خصوص 
احتمال موج دوم بیماری کرونا در شهرستان بیان 
داشت: در بحث اپیدمی هیچ چیز قطعی نیست 
و ما طبق آمار و رفتارهای اجتماعی نظر می دهیم 
و امیدواریم که این اتفاق رخ ندهد، اما شهروندان 
باید این بیماری را جدی بگیرند، چون یک رفتار 
غلط کوچک در بحث کرونا می تواند باعث فاجعه 

شود.
دکتر موقری به بحث آمار کرونا در شهرستان 
اشاره کرد وگفت: تاکنون 1٣ مورد مثبت بوده که 
2 نفر فوت شده، ۷ نفر بهبودی و 4 نفر نیز تحت 
درمان هستند. وی در خصوص فوت 12 نفر و 

شایعات این چنینی گفت: در بحث این بیماری 
حتی افراد مشکوک را اعالم کردیم و دلیلی وجود 
ندارد که تعداد واقعی را اعالم نکنیم و همچنین 

در حال حاضر 22 بیمار حاد تنفسی داریم.
 وی اظهار کرد: خوشبختانه از لحاظ بستری 
سایر  به  نسبت  سیرجان  شهرستان  بیماران 
شهرهای استان منطقی است و آمار مرگ ومیر 
نسبت به شهر ها و استان های کشور وضعیت 
بهتری دارد و این به  دلیل رعایت شهروندان و 

زحمات کادر بهداشت و درمان است. 
موقری در خصوص کادر درمانی که به صورت 

مستقیم با بیماران در ارتباط هستند، گفت: اگر 
از  باشد  داشته  درمانی کسی عالئمی  کادر  از 
آنها نمونه گرفته می شود، ابتدا دو نفر مشکوک 
بودند که نمونه گیری شد و منفی بود، اما تاکنون 

چیزی اعالم نشده است. 
در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  معاون 
در  کرونا  بیماری  کنترل  و  مهار  گفت:  پایان 
سیرجان تاکنون با رعایت مردم به خوبی صورت 
گرفته است، برای تداوم این روند به همکاری 
در خانه  داریم که همچنان  نیاز  مردم  بیشتر 

بمانند و نکات بهداشتی را رعایت کنند.

گفتگو با سخنگوی ستاد پیشگیری و کنترل بیماری کرونا سیرجان:

احتمال موج دوم بیماری کرونا

شنبه 23 فروردین 1399، شماره 225 ، سال ششم

نژاد  قاسمی  حسین  محمد 
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری 
در  گفت:  سیرجان  شهرداری 
طرح  سیرجان،  شهرداری  کشتارگاه 
ضد عفونی خودروهای حامل دام زنده 
که به این مجموعه وارد، اجرا می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، 
بحران  مدیریت  و  پیشگیری  ستاد  عضو 
را  طرح  این  اجرای  سیرجان  شهرداری 
کنترل  و  پیشگیری  با  مبارزه  راستای  در 
بیماری های مشترک بین انسان و دام و 
همچنین لزوم اعمال اقدام های بهداشتی 
ادامه  نژاد  قاسمی  قرنطینه عنوان کرد.  و 
مربوط  خودروهای  کلیه  شده  مقرر  داد: 

در محل کشتارگاه ضد عفونی و سپس با 
رعایت نکات بهداشتی مجوز ورود به این 
محیط دریافت نمایند و پرسنل مجموعه 
کشتارگاه با رعایت تمام اصول بهداشتی از 
جمله روپوش مخصوص به همراه ماسک، 
می  رعایت  را  فردی  بهداشت  دستکش، 
و  سرما  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی  کنند. 
تنفسی  های  بیماری  افزایش  احتمال 
قرنطینه ای  و  بهداشتی  اصول  رعایت 
نقش بسیار مهمی در کاهش بیماری ها 
دارد.  احتمالی  خسارات  از  جلوگیری  و 
در  که  هایی  تالش  افزود:  نژاد  قاسمی 
انسان و  راستای کاهش بیماری مشترک 
دام انجام می گیرد نقش اساسی در افزایش 

سالمت مردم به همراه دارد.

گروه خبر: فرمانده انتظامی سیرجان 
جزء  و  اساسی  اصلی  اقتصاد،  گفت: 
الینفک زندگی جوامع بشری است  و 
می تواند بسیاری از بحران ها و مسائل 

زندگی امروزی را حل و فصل کند.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در کارگروه 
اشاره  با  شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای 
گفت:  عمومی  فرهنگ  شورای  اهمیت  به 
همانطور که از نام این شورا بر می آید اصلی 
ترین شورایی است که می تواند در نوع رفتار، 
عملکرد و حتی نوع اندیشه مردم تاثیر داشته 

باشد.
 وی در ادامه افزود: مهمترین بخشی که 
در اجتماع امروز داریم زیرساخت های فکری 
مردم ازجمله چگونه اندیشیدن و چگونه فکر 
کردن و در نهایت چگونه عمل کردن است 
خود  های  دیدگاه  جذب  را  مردم  باید  که 

بکنیم و شفافیت را سرلوحه خود قرار دهیم.
کرد:  خاطرنشان  نژاد  ایران  سرهنگ   
شورای فرهنگ عمومی می تواند اهداف کوتاه 
مدت و بلند مدت خود را بر اساس دیدگاه 
های مقام معظم رهبری و استراتژی هایی که 

دارد طراحی کند.
 فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان توجه 
به آموزش و پیشگیری را در رفع معضالت 
گفت:  و  کرد  عنوان  مهم  بسیار  اجتماعی 
آموزش و پیشگیری باید در جامعه نهادینه 
شود و با نمادهایی که فرهنگ شهر را خدشه 

دار می کند برخورد شود. 
وی در پایان تحقق شعار سال و منویات 
رهبر فرزانه انقالب را امری ضروری برشمرد 
و گفت: برطرف کردن بسیاری از مشکالت و 
مسائل کشور در گرو اقتصاد مقاومتی و تکیه 

بر توان تولیدی داخل است.

گروه خبر: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
سیرجان همانند سایر سازمان های شهرداری در راستای مبارزه با 
کرونا اقدام به اجرای محلول پاشی و ضدعفونی ورودی ها و مناطق 

شهری از جمله ورودی کرمان کرده است.
عضو  سعیدی  بابک  شهرداری،  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
در  گفت:  سیرجان  شهرداری  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  ستاد 
راستای پیشگیری از ویروس کرونا، سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری سیرجان همانند سایر سازمان های شهرداری اقدام 
به خرید وایتکس و اجرای محلول پاشی و ضدعفونی ورودی ها و 
مناطق شهری از جمله ورودی کرمان بلوارسردارشهید حاج قاسم 
سلیمانی تا میدان امام علی )ع(، بلوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
بهداشتی  های  سرویس  تهران،  ورودی  شیراز،  ورودی  مسیر  و 

سطح شهر و... تا حجم  هزار لیتر ضدعفونی شد. 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس  سعیدی،  مهندس   
شهری سیرجان ادامه داد: به پیشنهاد ستاد پیشگیری و مدیریت 
بحران شهرداری سیرجان پیمانکاری جهت محلول پاشی با حجم 
لیتری  2هزار  تانکر   دستگاه  دو  همراه  به  لیتر  هزار   5۰ حداقل 
متعلق به این سازمان به همراه سه ناظر در اختیار ستاد پیشگیری 

و مدیریت بحران شهرداری سیرجان قرار گرفت . 

شهردار  نیا  سروش  رضا  دکتر  تاکید  با  امر  این  داد:  ادامه  وی 
مدیریت  و  پیشگیری  ستاد  رئیس  فیروزآبادی  آقای  و  سیرجان 
بحران این شهرداری تا پایان اپیدمی ویروس کرونا ادامه دارد و 

در  شهرداری  سازمان های  سایر  مثل  نیز  سازمان  این 
استفاده  خود  ظرفیت  تمامی  از  ویروس  این  پیشگیری 

می کند.

بابک سعیدی، عضو ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری سیرجان:

ضدعفونی ورودی ها و مناطق شهری در حال انجام است

آموزش و پیشگیری در جامعه نهادینه شود 

محلول پاشی و ضدعفونی ورودی ها و مناطق شهری از جمله ورودی کرمان بلوارسردارشهید حاج 
قاسم سلیمانی تا میدان امام علی )ع(، بلوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی و مسیر ورودی شیراز، ورودی 

تهران، سرویس های بهداشتی سطح شهر و... تا حجم  هزار لیتر ضدعفونی شد. 

خودروهای حامل دام زنده
 در کشتارگاه ضدعفونی می شوند

3 شهــر  نسیـم امید

غرق شدگی جوان 23 ساله 
شدن  غرق  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
جوانی 23 ساله هنگام شنا در  سد گلو آوند  در اطراف 
روستای  گهرد  شهرستان سیرجان در هفته گذشته خبر 

داد.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد  در این باره گفت: بعدازظهر روز 
پلیس  های  فوریت  مرکز11٠  به  گزارشی  اعالم  پي  در  گذشته 
گهرد  روستای  سد  در  شدگي  غرق  مورد  یک  بر  مبنی   11٠
سیرجان ، بالفاصله تیم هاي انتظامی و نیروهای امدادي به محل 

اعزام شدند.
آمده مشخص شد  عمل  به  های  بررسی  در  کرد:  تصریح  وي 
جوانی 2٣ ساله به هنگام شنا در سدي واقع در اطراف روستای 

گهرد  دچار غرق شدگی شده و جان باخته است.
توسط  جوان  این  مرگ  تایید  با  افزود:  نژاد  ایران  سرهنگ 
پزشکی  به  قضایی  مقام  هماهنگی  با  جسد  اورژانس؛  نیروهای 

قانونی منتقل و تحقیقات در این باره ادامه دارد.
شهروندان  به  پایان  در  سیرجان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
توصیه کرد: با توجه به نزوالت آسمانی اخیر، رودخانه ها و کانال 
براي شنا و  امني  هاي آب،استخرهای کشاورزی و سدها حریم 
تفریح نیست و جوانان مي بایست به منظور حفظ جان خود و 
اطرافیان از مکان هاي ایمن و استخرها براي شنا استفاده کنند.

دستگیری سارق حرفه ای 
با 12 فقره سرقت سیم و کابل 

دستگیری  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
فقره سرقت  به ۱2  اعتراف  و  کابل  و  سارق حرفه ای سیم 
فرماندهی  این   ۱5 کالنتری  انتظامی  ماموران  عملیات  در 

خبر داد. 
خبر  این  جزئیات  تشریح  در  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در شهر 
سیرجان به دلیل حساسیت موضوع شناسایی و دستگیری سارق 

یا سارقان در دستور کار پلیس سیرجان قرار گرفت.
سرقت  با  مبارزه  تجسس  دایره  ماموران  افزود:  ادامه  در  وی 
در  شبانه  هدفمند  های  زني  گشت  حین  زیدآباد   1٥ کالنتری 
یکی از روستاهای تابعه شهر زیدآباد به یک دستگاه خودرو وانت 

پیکان مشکوک شدند .
نامحسوس  به صورت  ماموران  انتظامی تصریح کرد:  این مقام 
کابل  قطع  حال  در  را  سارق  و  پرداخته  خودرو  این  تعقیب  به 
هاي برق و جمع آوري آنها مشاهده و متهم را دستگیر کردند. 
سرهنگ ایران نژاد اظهار داشت: متهم دستگیرشده در بازجویي 
روستایی  برق  کابل های  فقره سرقت  به 12  پلیس  علمی  هاي 
انتظامي  فرمانده  کرد.  اعتراف  سیرجان  شهرستان  سطح  در 
قضایی  هماهنگی  با  کرد:  خاطرنشان  سیرجان  شهرستان 
تحقیقات در این باره به منظور کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه 

دارد.
مشارکت  بدون  داشت:  اظهار  پایان  در  نژاد  ایران  سرهنگ   
از  لذا  نیست  مقدور  کامل  امنیت  شهروندان حصول  همراهی  و 
پیشگیرانه  اقدامات  به  توجه  ضمن  شود  می  تقاضا  شهروندان 

هرگونه اخبار را از طریق 11٠ به پلیس اطالع دهند.

حوادث

محمد پورفریدونی: سالروز میالد خجسته 
ایستادگی، اسطوره  و فرخنده سرو بوستان 
شهامت و حق طلبی حضرت علی اکبر )ع( 
که به نام روز جوان نامگذاری و مزین شده را 
به تک تک جوانان شهرم سیرجان صمیمانه 

تبریک و تهنیت عرض می کنم .
جوان مجموعه ای از استعدادهای شکوفا شده و سرشار از نیروهای 

ذخیره و آماده به کار است که عنوانش یادآور امیدها و آرزوهاست.
واژه جوان، یادآور حیاتی پر از نشاط و تالشی خستگی ناپذیر 
در عرصه های مختلف زندگی همچون حیات سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی است .
رهبر انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب، نزدیک به 4٠ بار از 

»جوان ایرانی« نام بردند و در 2٠ مورد از آن، امید و اعتماد خود را نثار 
جوانان و آینده سازان ایران مقتدر کردند . برآمدن یک نسل مومن، 
مستقل، آزاد، دانش پژوه، ضد استکبار، عدالت خواه و مبارز با فساد، 

کابوس ترامپ و نتانیاهو و اخالف و اسالف و متحدانشان است .
»جوان ایرانی«، همان خاکریزی است که باید با استحکام، دانایی و 
توانایی، آرزوی ضد ائتالف ضد بشری را نقش بر آب کند؛ که منجر به 

اصالح جامعه خواهد شد .
اصالح جامعه بدون اصالح فرهنگ آن میسر نیست . تالش های 

اقتصادی و اجتماعی زمانی می توانند شاهد مقصود را در آغوش بگیرند 
که الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد. به تعبیر 
رهبر معظم انقالب »فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است.« و بیشتر و 
پرحجم تر و مؤثرتر از تالش های سیاسی و امنیتی، تالش فرهنگی 

است .
امروز نیز همه ما جوانان، باید با الگو قرار دادن منویات و فرمایشات 
مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای )مدظله العالی(، 
در جهت اعتالء فرهنگ و سرافرازی ایران اسالمی به تعبیر معظم  

له در بیانیه مهم گام دوم انقالب: »جهاد بزرگ برای ساختن ایران 
اسالمی بزرگ« از هیچ کوشش و تالشی فروگذار نکنیم چه تعبیر 
زیبایی ایشان در این بیانیه مهم دارند که فرمودند: » این گام دوم، 
انقالب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی 
برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه( هست نزدیک خواهد 

کرد.«
در پایان نیز مجدد تبریک و شادباش میگویم هفته جوان را به همه 
جوانان ایران اسالمی به ویژه جوانان آینده ساز ، نستوه و خستگی 

ناپذیر سیرجان .
* فعال فرهنگی

جوان نیروی ذخیره و آماده به کار است

شنبه 23 فروردین 1399، شماره 225 ، سال ششم

سمیرا علی نژاد: بارها در 
سطح شهر شاهد جروبحث 
با  یدکی  لوازم  فروشندگان 
مشتریان درباره بی کیفیتی 
تصادفات  یا  لوازم یدکی 
جانی هستیم که کارشناسان یکی از دالیل 
اصلی این تصادفات را خرابی یا بی کیفیتی 
اعالم  خودرو  قطعات  از  نوع  چند  یا  یک 
خودروها  یدکی  لوازم  بی کیفیتی  می کنند. 
خواهد  قطعه  تعویض  نیازمند  مدتی  از  بعد 
بود که عدم تعویض به موقع کارکرد طبیعی 
که  می کند  رو  روبه  مشکالتی  با  را  خودرو 
خرابی  و  آسیب  باعث  وضعیت  این  تکرار 
بخش های دیگر قطعات خودرو و هزینه های 

بیش از انتظار از جیب مردم خواهد شد. 

 برخی مشتریان متقاضی اجناس ارزان هستند
قاسمی یکی از فروشندگان با سابقه لوازم خودرو 
در این باره به خبرنگار نسیم امید، گفت: متاسفانه 
وضعیت فعلی کشور به ویژه از سال گذشته تاثیر 
بسیار باالیی هم بر بی کیفیتی  لوازم و هم قیمت 
باالی این  قطعات گذاشته است. هیچ فروشنده ای 
نمی خواهد با فروش لوازم بی کیفیتی پس از مدت 
کوتاهی با گالیه مشتریان روبرو شود، اعتبار خود 
را در مقابل  مشتریانش از دست دهد. قاسمی در 
ادامه اشاره کرد: لوازم خودرو یکی از ضروریت های 
مردم است مشتریان دنبال جنس های با کیفیت 
همراه با ضمانت و قیمت ارزان تر هستند در حالی 
ما نقش توزیع کننده انجام می دهیم در کیفیت 
جنس و قیمت ها هیچ نقشی نداریم ماهم مثل 

مشتریان خریدار هستیم. 
بی  درباره  فروشندگان  از  دیگر  یکی  محمدی 
فروش  هنگام  ما  گفت:  خودرو  قطعات  کیفیتی 
نمونه  چندین  که  کنیم  می  اشاره  مشتریان  به 
با مدل ها و قیمت های متفاوت  از این قطعات 
است و تاکید می کنیم صرفا از این مدل قطعات 
چند نمونه جنس بی کفیت و چند نمونه جنس 
با کیفیت وجود دارد انتخاب با شماست بعضی از 
مشتریان بخاطر ارزان قیمت بودن بعضی قطعات 

اقدام به خریدن لوازم بی کیفیتی می کنند. 

تعمیرکاران چوب بی کیفیتی لوازم را می خورند
به  مراجعان  افزایش  اصلی  دالیل  از  یکی 
تعمیرکاران بی کیفیتی قطعات یدکی است. امیری 
رابطه  این  در  نیز  تجربه  با  تعمیرکاران  از  یکی 
می گوید: ما تعمیرکاران چوب بی کیفیتی قطعات 

مردم  نارضایتی  شاهد  همیشه  و  می خوریم  را 
هستیم، مشتریان فکر می کنند ما وظیفه خود را 
به درستی انجام نداده ایم در صورتی مشکل اصلی 
را باید در لوازم یدکی مرکزی که تولید کنندگان 
با  آنجا قرار دارند جست وجو کرد. وی  اصلی در 
بیان اینکه متاسفانه ما هیچ نظارتی در این زمینه 
نمی بینیم، ادامه داد: کاش  بازار تولید رقابتی بود 
در این صورت تولید کنندگان مجبور می شدند، 

لوازم باکیفیت تحویل مردم بدهند. 

 خرید از نمایندگی های مجاز همراه با فاکتور 
یدکی  لوازم  اتحادیه  معاون  زاده،  رئیسی  رضا 
درباره بی کیفیتی لوازم یدکی خودروها گفت:  با 
توجه به گستردگی قطعات یدکی در بازار ایران 
مرغوب)اصلی(،  کاالی  گروه  سه  به  کاالها  این 
و  وارداتی  نامرغوب)شامل  و  داخلی  ساخت 

تقاضای  به  توجه  با  تقسیم می شوند که  تقلبی( 
از  بعضی  پایین  درآمد  سطح  و  مصرف کنندگان 
افراد متاسفانه وارد کنندگان این قطعات به سوی 
کاالی نامرغوب با سود باال رفته اند. وی در ادامه 
بیان کرد: از طرف دیگر با توجه به تحریم های 
وارد  کنندگان  وارد  توسط  اصلی  قطعات  اخیر 
بازار نمی شود که در نتیجه مصرف کنندگان باید 
اجناس را به صورت دو گروه )داخلی و نامرغوب( 
تهیه کنند و این امر باعث می شود تا خریداران 
قطعات یدکی دچار شک و تردید در انتخاب شوند.

یدکی  لوازم  برخی  بی کیفیتی  به  زاده  رئیسی 
اشاره کرد: پیشنهاد من به شهروندان این است که 
ابتدا با خرید کاال از نمایندگی های مجاز که دارای 
ضمانت کاال و استاندارد هستند و فروشگاه های 
معتبر که دارای نمایندگی های کاالهای وارداتی 
برند هستند لوازم خود را تهیه کنند و همچنین 
دقت کافی را در ارائه فاکتور و رسید خرید کاال را 

از واحد صنفی دریافت کنند.
بر  شهرستان  یدکی  لوازم  اتحادیه  معاون 
چگونگی  نظارت اتحادیه لوازم یدکی خاطرنشان 
دارای  یدکی  لوازم  اتحادیه  حاضر  حال  در  کرد: 
بازرس  که  است  اجرایی  مدیر  یک  و  بازرس  دو 
لوازم یدکی و کنترل  بر واحد  با نظارت  اتحادیه 
داشتن جواز کسب و همچنین نرخ تعیین شده 
کاال نظارت خود را اعمال می کنند و مدیر اجرایی 
با کار های اداری اتحادیه صدور جواز کسب را با 

مراحل قانونی انجام می دهد.
وی در مورد نظارت اتحادیه بیان کرد: با مراجعه 
به واحد صنفی ابتدا درخواست ارائه جواز کسب 
را  انتخابی  از کاالها به صورت  و دوم نرخ برخی 

صورت  در  می کند  درخواست  صنفی  واحد  از 
تخلف این واحد صنفی پلمپ و به مراجع قضایی 

)تعزیرات حکومتی( ارجاع می شود.

 فروش اجناس بی کیفیت را به سامانه ۱24  اعالم کنند 
محمود اسدی، رئیس اتاق اصناف درباره لوازم 
یدکی که در سطح شهر وجود دارد، گفت: این 
مشکل سراسری است و محدود به شهر ما نیست  
نظارت  کارخانه ها  تولید  به  باید  خانه  وزارت  و 
داشته باشند و از مرکز این مشکالت را بررسی 
شهر  سطح  به  مرکز  از  لوازم  این  وقتی  کنند 
تزریق می شود، فروشندگان و تعمیرکاران هیچ 

تقصیری ندارند. 
در  لوازم  این   ها  قیمت  ثبات  عدم  به  وی 
هیچ  متاسفانه  گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  سطح 
ثبات قیمتی در کشور وجود ندارد و همه چیز 
باال اعالم  براساس قیمت دالر است وقتی دالر 
باال  قیمت  با  را  اجناس  فروشندگان  شود  می 
پایین می آید،  زمانی که دالر  اما  و  می فروشند 
را  قیمت  نیستند  حاضر  فروشندگان  متاسفانه 

پایین بیاورند.
اسدی در پاسخ به این سوال که به نظر می 
کم  یدکی  لوازم  فروشندگان  بر  نظارت  رسد، 
و  بررسی  اصناف   کارشناسان  گفت:   است، 
تایید  به  فروشی  گران  اگر  می کنند،  کنترل 
شد.  خواهند  جریمه  فرد  باشد  ما  کارشناسان 
همچنین مردم صدای اصناف هستند و می توانند 
گران فروشی و فروش اجناس بی کیفیت را به 
سامانه 124  اعالم کنند و یا به مراجعه به اتاق 

بازرسی اصناف شکایت خود را پیگیری کنند.

»نسیم امید« بررسی می کند؛

نارضایتی شهروندان از بی کیفیتی لوازم یدکی 



علی سوند رومی، جامعه شناس درباره عواقب کرونا:

 افزایش بزه و خشونت اجتماعی 

گروه جامعه: بحث داغی که مدتی است در کشور ما و دنیا ایجاد 
پیامدهای  بیماری کووید19 در کنار  شده، ویروس کروناست. شیوع 
به  نیز  مختلفی  فرهنگی  و  اجتماعی  پیامدهای  اقتصادی،  و  سیاسی 
دنبال داشته که به نظر می رسد پیامدهای اجتماعی آن بیشتر باشد.

گفت:  کرونا  اجتماعی  عواقب  در خصوص  رومی،  سوند  علی  دکتر 
این بیماری به نوعی چالش حاکمیت و مردم بوده است به این صورت 
که برای حاکمیت چالش امکانات و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
و برای مردم نیز چالش خود مراقبتی برای حفظ سالمت خود برای 
گذر از این اپیدمی بوده است. وی در ادامه بیان داشت: در این مدت 
که کشور و شهر ما درگیر این موضوع بوده اند دو کار انجام شد: یکی 

قرنطینه خود خواسته و دیگری طرح فاصله گذاری اجتماعی.
این جامعه شناس با اشاره به شرایط قرنطینه افزود: به تبع در طرح 
فاصله گذاری یک سری کسب وکارها تعطیل شدند و درآمد این افراد 
پایین آمده است و از طرفی روابط تنگاتنگی که به وجود آمده که در 
این روابط برخی در خانه دچار تنش ها شدند که دالیل مختلفی دارد. 
سوند رومی در ادامه بیان داشت: مهمترین چالش و عواقب در بحث 
اقتصادی به وجود می آید که با توجه به اینکه اصناف و یکسری کارها 
خدماتی تعطیل شدند و این اتفاق باعث می شود که افراد با توجه به 
شخصیت در فشار اقتصادی درگیر مسائل اجتماعی مثل بزه، درگیری 
ها و خشونت ها شوند. مورد دومی خانواده ها هستند که با توجه به 
مشاوران  به  مراجعه  و  می شوند  روبرو  مشکالت  یکسری  با  قرنطینه 
کارها  انباشت  بحث  سوم  گروه  می کند.  پیدا  افزایش  دیگر  مراکز  و 
مختلف  صورت های  به  روانی  های  تنش  باعث  انباشت  این  و  است 

رخ می دهد.
وی تشریح کرد: سب  زندگی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات 
بدنی،  تحرک  تغذیه،  شامل  زندگی  بخش های  تمامی  در  فردی 
استرس، کیفیت خواب و نوع پوشش است که در پی اجتماعی شدن 
به وجود آمده است، در واقع سبک زندگی پدیده ای چند وجهی است 
اجتماعی،  روابط  را همچون  افراد  روزمره  زندگی  تمام جنبه های  که 

طرز تفکر، کار، غذا، بهداشت و احساسات را در برمی گیرد. 
شیوع  از  متاثر  که  جامعه  بر  حاکم  شرایط  به  اشاره  با  سوندرومی 
به چشم  روزها  این  در  آنچه  کرد:  تصریح  است،  کرونا شده  ویروس 
می خورد شکل گیری روابط و بروز رفتارهایی است که نشان از بحرانی 
بودن فضای جامعه دارد که به نوعی توسط مسئوالن و خود خانواده 
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عضو شرکت تعاونی مطبوعات
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مدیر مسئول: ۰۹۱3347۰728
روابط عمومی: ۰۹۱62756265
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مصرف آب
 از معضالت محیط زیستی کرونا است

محیط  معضالت  از  یکی  پاریزی:  زاده  فتحی  زهرا 
است  آب  مصرف  افزایش  کرونا  زمان  در  زیستی 
استفاده بی رویه از آب موجب تولید فاضالب می شود 
غیر  و  مستقیم  فاضالب  و  زباله  از  ناشی  آلودگی  که 
فاضالب  و  می کند  تهدید  را  انسان  سالمت  مستقیم 
فرصت خوبی برای ادامه حیات میکروب ها است. لذا 
در حال حاضر چاره ای جز رعایت اصول پیشگیرانه 
نداریم. پیشگیری مقدم تر از درمان  است چرا که اگر بهداشت فردی را 

رعایت  کنیم حجم زیادی از پسماندهای دارویي و عفونی کاهش میابد.
در بحران ناشی از شیوع بیماری های همه گیر ماهیت رفتار محیط زیستي 
خود را حفظ کنیم  که به سالمت خود و عریزانمان آسیب نرسانیم. عدم 
توجه به تجمیع زباله های عفونی و خانگی زمینه ساز بروز موج های بعدی 
همه گیری بیماری می باشد در واقع از نظر محیط زیستی پدیده بیماری 
های فراگیر جز گروه مخاطرات طبیعی مثل زلزله سیل و نظیر آن طبقه 
بندی می شود این بیماری ها نه تنها جان انسان ها را تهدید می کند بلکه 

کل زیست بوم )اکوسیستم( را با چالش روبرو می کند.
یکی از مشکالت بزرگ در کشورهای پرجمعیت جهان مساله آلودگی هوا 
بخصوص در کالن شهرها است میزان گاز نیتروژن و گوگرد بسیار باال است 
و بیماری زایی شدیدی دارد. کرونا اثرات مثبتی برجلوگیری از آلودگی هوا 

و انتشار کربن و کاهش سر وصدا و ترافیک داشته است.
چگونه کرونا از خفاش به انسان منتقل شده

بین  از  از خفاش ها  بسیاری  نابود می شود زیستگاه  ها  زمانی که جنگل 
می رود آنها تحت تنش قرار می گیرند به شهرها نزدیک می شوند آن تنش 
و محیط جدید باعث جهش آنها می شود. یکی از عوامل اصلی نابودی گونه 
ها نابودی زیستگاه آنها بوده که بشر به تمام زیستگاه ها دست انداخته اما 
کرونا باعث شد فعالیت های اقتصادی و رفت وآمد کاهش یابد در نتیجه 
در این مدت کوتاه بسیاری از حیوانات و حیات وحش فرصت تنفس پیدا 

کردند.
اما  دهد  می  نشان  را  خود  واکنش  حتما  طبیعت  که  معتقدند  بسیاری   
کمتر کسی تصور می کرد که واکنش طبیعت یک ویروس باشد همه فکر 
می کردند واکنش طبیعت سیل زلزله قحطی و کمبود آب باشد. رشد هر 
موجودی را یکسری عوامل محدود می کند و معتقد بودن که رشد نژاد بشر 
را کمبود مواد غذایی محدود خواهد کرد. یعنی لحظه ای می رسد که بشر 

دیگر نتواند رشد کند.
در پایان تشکر ویژه از پرسنل محترم کادر درمان، پاکبانان زحمت کش، 
پرسنل محترم نیروی انتظامی و همه کسانی که در حفظ امنیت بهداشت 
درمان و سالمت مردم نقش مهمی را ایفا می کنند. یادمان باشد با رعایت 
اصول پیشگیرانه، ماندن در منزل و جلوگیری از تجمعات کرونا را شکست 

می دهیم.
کارشناس محیط زیست

ستون آخــر

ویژه

فراخون ارسال آثار جشنواره فرهنگی »سیرجون من«
نسیم امید: مجید پورمحسنی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
به حضور مردم و خانواده ها  با توجه  اسالمی سیرجان گفت: 
فرهنگی  جشنواره  کرونا،  بیماری  شیوع  دلیل  به  خانه  در 
"سیرجون من" به صورت مجازی با مشارکت باشگاه فرهنگی 
ورزشی گل گهر و دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سه بخش 
نقاشی، خوانندگی و نوازندگی و خوانش کتاب برگزار می شود. 

او در تشریح این جشنواره مجازی افزود: این جشنواره از 18 الی ٣1 فروردین با ارسال 
مجازی آثار بر اساس شرح مسابقه که در اطالعیه آن به طور کامل اعالم شده، برگزار 

می شود و اسامی برگزیدگان پس از داوری منتشر خواهد شد. 

کمک مالی گل گهر به ستاد مقابله با کرونای استان 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  گهر:  گل  عمومی  روابط 

گل گهر به همراه سایر شرکت های معدنی و صنعتی منطقه 
اقالم  تهیه  برای  الزم  اعتبار  تامین  منظور  به  گل گهر، 
عمل  وارد  دیگر   بار  گذشته  همچون  نیاز،  مورد  بهداشتی 
شدند و به همین منظور شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
ریال،  میلیارد  زمین 2٣  گهر  آهن  ریال، شرکت سنگ  میلیارد  مبلغ ۷۷  تاکنون 
مجتمع جهان فوالد ٣ میلیارد ریال، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ٥ میلیارد 
ریال، شرکت گهر روش 2 میلیارد ریال و شرکت نظم آوران بیش از 14 میلیارد 
ریال جهت پیشگیری و درمان بیماری کرونا و تامین اقالم مورد نیاز کمک کردند 

که جمع این مبالغ بیش از 124 میلیارد ریال است.

 ادامه تعطیلی واحدهای صنفی با ریسک باال 
 نسیم امید: سهراب بهاءالدینی، رئیس ستاد مقابله با کرونا 
شهرستان در گفتگو با نسیم امید، گفت: بازگشایی اصناف در 
تاریخ 2٣ به صورت قطعی نیست و اگر شرایط بهتر نشود و 
وضعیت قرمز باشد، احتمال تمدید آن وجود دارد. وی افزود: 
طبق دستورالعملی که ابالغ شده واحدهای صنفی که ریسک 
پذیری آن ها باال است که تجمع در آن ها زیاد است تا آخر فروردین تعطیل باشند و 
در صورت بهتر شدن شرایط موجود از شنبه مشاغلی که ریسک پذیری کمتری دارند 
و تجمع در آنها کم است با رعایت مسائل بهداشتی فعال شوند و گروه سوم مشاغلی 

هستند که مایحتاج مردم را فراهم می کنند که طبق روال گذشته فعال هستند.

جهش تولید با درک مشترک از مسائل عملی می شود
گفت:  استاندار  فدائی،  جواد  محمد  استانداری: 
که  تولید  رونق  سرعت  افزایش  یعنی  تولید  جهش 
و  مسائل  از  مشترکی  درک  به  باید  منظور  بدین 
تسریع  مجوزها  صدور  فرآیند  در  و  برسیم  روش ها 
شود. در جلسه بررسی طرح های جهش تولید استان 

افزود: ما در استان فرآیند جهش تولید را شروع کردیم و به دنبال اصالح 
نمی  نتیجه  به  کنونی  های  دیدگاه  تفاوت  با  نظرم  به  و  هستیم  ها  روش 
رسیم و اگر به درک مشترکی درباره روش ایجاد جهش در تولید برسیم 

شویم. موفق  می توانیم 


