
شنبه 11 بهمن 1399- شماره 263-سال ششم- 6 صفحه- 2000تومان

تیترها

  شهر  4

امیدها و انتظارات از انقالب اسالمی 
  سالمت  3

  خبر  2

رئیس شورا در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد؛
می توانیم طرح سوال

 از شهردار را استارت بزنیم

بی توجهی به پروتکل های بهداشتی پس از کاهش آمار مبتالیان در سیرجان؛

افزایش محسوس 
آمار مبتالیان کرونا 

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر  2

فالح،مدیر عامل شرکت گهر زمین: 

 اهدا 400 تبلت به دانش آموزان 
بی بضاعت جنوب استان کرمان 

  خبر 2

در آخرین مطالعات پژوهشگران:

صحبت کردن ازنظر 
انتشارکرونا بدتر از سرفه است

  شهر  3

نسیم امید: با بررسی میدانی به راحتی می توان عادی انگاری در مورد بیماری 
کرونا را در بین شهروندان مشاهده کرد. در معابر عمومی و گذرگاه ها شمار افرادی 
که همچنان بدون ماسک تردد می کنند افزایش یافته است، در بانک ها با انبوهی 
در  اجتماعی  فاصله گذاری  هیچ  رعایت  بدون  که  می شوید  مواجه  مشتریان  از 
مقابل باجه ها ایستاده اند و دیگر از سختگیری هایی که پیش از این که بر رعایت 

فاصله تأکید می شد خبری نیست...               

هفته نامه نسیـم امید

موحد، رئیس کل دادگستری استان در سفر خود به سیرجان بیان کرد: 

برخوردباساختارهایفسادزا
نسیم امید: رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ارتقای رتبه جهانی کشور در زمینه تولید فوالد، گفت: با تحقق چشم انداز 1404 و افزایش تولید فوالد تا 50 میلیون تن زمینه جهش تولید که مورد تأکید 
مقام معظم رهبری است، فراهم می شود و این موضوع بسیار امیدوارکننده است. به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب سیرجان، یدا... موحد در نشست رفع موانع تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی در ابعاد 

حقوقی و قضایی در سیرجان با حضور معاونین دادگستری، دادستان مرکز استان، نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس، مدیرعامل گل گهر و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی، افزود...

  آخر 6

سرمقاله

یوسفی ،  مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری:

نوسازی 30 دستگاه
 تاکسی فرسوده از ابتدای مهر ماه 

  شهر  4

در پی کاشت گل های فصلی توسط شهرداری، علیرغم کم آبی و عمر کوتاه گل ها؛

هدر رفت بودجه شهری برای گل های فصلی

عکس: سجاد حیدری فرد 



2 نسیـم امیدخبرسرمقاله

کشور  تاریخ  از  مقطعی  یادآور  فجر  دهه  زاده:  فتحی  فرهاد 
ماست که در آن اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی با رهبری امام 
و  استبداد  با ظلم،  مبارزه  به  یکپارچگی  و  با وحدت  خمینی)ره( 
فساد پرداختند و جمهوری اسالمی در این جامعه اسالمی شکل 
نظر  به  امروزه  که  و...  انسجام  همدلی،  کلمه،  وحدت  گرفت. 
و  زیبا  به   57 فجر  دهه  در  می رسد،  دست نیافتنی  آرزوی  یك 
کاربردی ترین شکل تبلور پیدا کرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
98 درصد مردم به جمهوری اسالمی رأی مثبت دادند. یعنی رأی 
مردم در کنار اسالم و قرآن مبنای کار مسئوالن است. انقالب بدین 
معنا نبود که همه یك فکر، مذهب و قومیت داشته باشند. انقالب 

اقتضا می کرد که ما در عین کثرت وحدت داشته باشیم.
هیچ کشور پیشرفته ای در دنیا نیست که مردمش دورانی سخت 
و پر مشقت را از سر نگذرانده باشند. مردم ما در دوره جنگ و در 
دوره تحریم ها سختی های زیادی متحمل شده اند. ما حکومتی را 
استبداد داشته و طبیعی است که  برکنده ایم که 25 قرن سابقه 
و  گرفتاری  هزار  کنیم.  تالش  باید  نابسامانی ها  رفع  برای  سال ها 
از 57  راهی که  به  ایمان  و  ملی  با عزم  باید  داریم که  نابسامانی 
آغاز کرده ایم آن ها را حل کنیم. خون هزاران نفر برای ماندن این 
انقالب، اسالم، پیشرفت و استقالل ایران بر زمین ریخته شده است. 
ایران آینده ای بسیار روشن دارد؛ آینده ای افتخارآمیز، ما زبانزد و 

الگوی ملت های دیگر خواهیم شد. ان شاا...
نظام جمهوری اسالمی با یك سری آسیب ها همراه شده که اگر 
مورد توجه قرار نگیرد آینده آن با خطراتی همراه است. مهم ترین 
نقطه قوت انقالب اسالمی استقالل است. در تمام سالیان گذشته 
زور  تحت  هیچ گاه  و  است  بوده  مستقل  همواره  اسالمی  انقالب 
نکته  به عنوان  را  موضوع  این  است.  نگرفته  قرار  دیگر  قدرت های 
اصلی باید در نظر گرفت اما مابقی شعار انقالب اسالمی به صورت 
نسبی به دست آمده است. آیت ا... خامنه ای، مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم انقالب خواهان اجرای بیشتر عدالت در جامعه شدند.  
یکی از این آسیب ها مسائل فرهنگی است  و ما مسائل فرهنگی را 
دست کم تلقی کرده و در واقع آن را رها کرده ایم. دشمن از راه های 
باورهای مردم را متزلزل کند و تعهد  تا  آسان ورود پیدا می کند 
مردم را نسبت به ارزش های دینی و اخالقی تنزل دهد. بی مباالتی 

و بی تفاوتی را در میان مردم رواج بدهد. 
باید به مردم امید عملی و واقعی بدهیم، امید مردم منوط به نحوه 
عملکرد مسئوالن است. اگر مردم ببینند که عملکردها خوب است 
و مسئوالن درصدد تغییر رویکردها و آسیب شناسی عملکردی خود 
هستند و در این راستا تجربیات چندین ساله را به کار می بندند و 
مطلق گرایی ندارند، آن زمان است که امیدوار می شوند. باید امید 

کاربردی و پایدار در مردم ایجاد کنیم.
فعالیت  انسجام،  وحدت،  درس  که  می خواست  ما  از  انقالب 
سیاسی همراه با اتحاد و انسجام و تجربه رقابت سیاسی در عین 
رقابت و دوستی را بیاموزیم و تجربه کنیم، اما متأسفانه به مجرد 
اینکه با فرد یا گروهی اختالف سلیقه سیاسی پیدا می کنیم خود 
را دشمن او دانسته و جبهه گیری می کنیم. نتیجه نیز این می شود 
بین  که  می شوند  بدل  مختلفی  به جبهه های  مختلف  که سالئق 
آن ها هیچ گونه وحدت نظر و اشتراکی نیست و در انتخابات اکثریت 

اصالح طلبان ردصالحیت می شوند.
                                                          *مدیر مسئول
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دادگستری  رئیس کل  خبر:  گروه 
رتبه  ارتقای  به  اشاره  با  کرمان  استان 
فوالد،  تولید  زمینه  در  کشور  جهانی 
و   1404 چشم انداز  تحقق  با  گفت: 
تا 50 میلیون تن  افزایش تولید فوالد 
زمینه جهش تولید که مورد تأکید مقام 
و  می شود  فراهم  است،  رهبری  معظم 
این موضوع بسیار امیدوارکننده است.

دادسرای  عمومی  روابط  گزارش  به 
عمومی و انقالب سیرجان، یدا... موحد 
تحقق  و  تولید  موانع  رفع  نشست  در 
و  حقوقی  ابعاد  در  مقاومتی  اقتصاد 
با حضور معاونین  قضایی در سیرجان 
استان،  مرکز  دادستان  دادگستری، 
در  سیرجان  و  بردسیر  مردم  نماینده 
و جمعی  گهر  مدیرعامل گل  مجلس، 
شهرستانی،  و  استانی  مسئوالن  از 
سطح  در  موجود  گزارشات  افزود: 
که  است  آن  بیانگر  کشوری  کالن 
کشور در حوزه صنعت فوالد پیشرفت 
جهانی  جایگاه  و  داشته  چشمگیری 
به   20 رتبه  از  زمینه  این  در  کشور 
رتبه دهم رسیده است .وی ادامه داد: 
میلیون   28 سالیانه  حاضر  حال  در 
و  می شود  تولید  کشور  در  فوالد  تن 

تن  میلیون   50 نیز   1404 چشم انداز 
یابیم  دست  هدف  این  به  اگر  و  است 
فوالد  صنعت  در  کشور  جهانی  رتبه 
به سرعت  مادر  صنعت  یك  به عنوان 

ارتقا می یابد.
موحد با تأکید بر این مطلب که خام 
فروشی مواد معدنی و کانی ها در سطوح 
همواره  کشوری  و  استانی  مدیریتی 
موردنقد بوده است، گفت: فروش مواد 
معدنی ارزشمند کشور به صورت خام و 
واردات کاالهای بی کیفیت توجیه پذیر 
پهنه های  قدر  باید  رو  این  از  و  نیست 
از  معدنی موجود را دانسته و به خوبی 

آن ها استفاده کرد.
بر  استان  دادگستری  کل  رئیس 
استان  در  فوالد  تولید  چرخه  تکمیل 
کرمان تأکید و خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر روند تولید فوالد از استخراج تا 
گل  مجموعه  در  اسفنجی  آهن  تولید 
گهر انجام می شود که قابل تقدیر است 
اما باید برنامه ریزی های الزم برای ایجاد 
چرخه ذوب نیز به عنوان یك مطالبه 
شود.  انجام  مجتمع  این  در  مردمی 
موحد بر توجه به موضوع صادرات نیز 
تأکید کرد و گفت: حرکت ایجاد شده 
محصوالت  جهش  و  فوالد  صنعت  در 

و  دلسوزانه  تالش  محصول  تولیدی، 
حوزه  این  دست اندرکاران  بلند  همت 

است.
وی با تأکید بر این مطلب که دستگاه 
برطرف  را  موانع  دارد  وظیفه  قضایی 
بیان  کند،  برخورد  مفاسد  با  و  کرده 
وجود  فسادزا  ساختار  جا  هر  کرد: 
وظیفه  قضایی  دستگاه  باشد،  داشته 
تسهیل  را  مسیر  و  کرده  برخورد  دارد 
شکلی  به  صنعتی  واحدهای  تا  کند 
ملی  منافع  تحقق  مسیر  در  چابك 

حرکت کنند.
از  استان  دادگستری  کل  رئیس 
خدمات  و  مجاهدت ها  تالش ها، 
مجموعه گل گهر در کشور تقدیر کرد و 
گفت: تحوالت مدیریتی در این مجتمع 
صنعتی را به فال نیك می گیریم و از 
این  که  می خواهیم  متعال  خداوند 
طالیی  مدیریت  دوران  یك  مجموعه 
نکته  کرد:  بیان  موحد  کند.  تجربه  را 
که  شود  تالش  که  است  این  اساسی 
روند افزایش در تولید فوالد در کشور 
تداوم یابد و مشکالت موجود در زمینه 
را  موانعی  اولیه  مواد  و  خوراک  تأمین 

برای این صنعت ایجاد نکند.

گروه خبر: جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان سیرجان با ریاست معاون سیاسی 
و امنیتی فرمانداری شهرستان و با حضور فرمانده 
محل  در  مرتبط  ادارات  مدیران  و  انتظامی  نیروی 

سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سیرجان، سید 
فرمانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون  رضوی،  رحیم 
سیرجان در این جلسه گفت: بهترین راه پیشگیری و 
مقابله با مواد مخدر، فرهنگ سازی است و تحقق آن 
به حمایت همه جانبه دستگاه های اجرایی، متولیان و 
خانواده ها نیاز دارد. او با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد 
انتظامی  نیروی  و  قضا  دستگاه  وظیفه  تنها  مخدر 
نیست، اظهار کرد: برای موفقیت در بحث مبارزه با 

مواد مخدر و پدیده شوم اعتیاد همه 
مسئولیت  احساس  باید  مسئوالن 

کنند.
معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری 
و  فرهنگ سازی  همچنین  سیرجان 
خانواده ها  به  مناسب   اطالع رسانی 
نسبت به آثار سوءمصرف مواد مخدر 
کاهش  در  موارد  مهم ترین  از  را 
اعتیاد دانسته و ابراز داشت: با توجه 
تعطیلی  و  کرونا  ویروس  شیوع  به 
مدارس باید شورای هماهنگی مبارزه 

اداره  آموزش وپرورش،  همکاری  با  مخدر  مواد  با 
نسبت  متولی  ادارات  سایر  و  شهرداری  بهزیستی، 

تولید محتوی فرهنگی، مضرات مخرب مواد  ایجاد 
مخدر بر روی افراد جامعه در فضای مجازی  و نیز 

دانش آموزان در بستر شبکه های شاد اقدام کنند.

موحد، رئیس کل دادگستری استان در سفر خود به سیرجان بیان کرد: 

برخوردباساختارهایفسادزا

در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان :

 بهترین راه مقابله با مواد مخدر فرهنگ سازی است 

امیدها و انتظارات از انقالب اسالمی 
در جوابیه سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیان شده است؛

یک خیابان فرعی در شهرک آب مسافر ندارد
پیرامون حمل ونقل  آباده  محله  در  از شهروندان  برخی  خبر:  گروه 
منظم  و  مناسب  سرویس دهی  عدم  بخصوص  شهرداری  عمومی 
سرویس های خط واحد و میزان خدمات رسانی آن ها گالیه داشتند که 
در هفته نامه نسیم امید شماره 260  با عنوان )بی نظمی سرویس های 
اتوبوس در محله آباده( به این موضوع پرداخته شد که از طرف سازمان 
حمل ونقل بار و مسافر شهرداری جوابیه ای به هفته نامه ارسال شد که 

متن جوابیه را در زیر آمده است.
مسئول محترم نشریه نسیم امید

با سالم
بار و مسافر شهرداری سیرجان در  احتراماً سازمان حمل ونقل 
به  که  امید  نسیم  هفته نامه  عنوان شده  انتقادی  مطلب  خصوص 
پیوست می باشد، جوابیه ذیل را جهت شفاف سازی و اطالع رسانی 

به همشهریان محترم حضورتان به شرح ذیل اعالم می نماید.
1- در کلیه خطوط واحد سازمان در دو قسمت ساعات حرکت 

جهت اطالع مسافرین محترم نصب گردیده.
عنوان شده،  بهشتی  شهرک  خصوص  در  بررسی  از  پس   -2
مشخص گردید این نام یك خیابان فرعی در شهرک آب جنب 
ایستگاه  دلیل عدم وجود مسافر، هیچ گونه  به  آباده می باشد که 

انتظار و تابلو خط واحد وجود ندارد.
ایاب  جهت  خصوصی  بخش  توسط  واحد  خط  تعدادی   -3
لحاظ  از  و کارگران معدن مس چهار گنبد که  و ذهاب پرسنل 
قسمت های  در  می باشد  سازمان  واحد  خطوط  شبیه  ظاهری 
 ... و  ابوالفضل  شهرک  و  آباده  منطقه  در  بخصوص  و  پایین شهر 
فعالی می باشند، احتماالً همین تشابه ظاهری خط واحدها باعث 

اشتباه بعضی از شهروندان محترم گردیده. 
منصفانه  نقد  از هرگونه  مسافر  و  بار  سازمان حمل ونقل  ضمناً 
جهت خدمت رسانی بهتر و شایسته به شهروندان محترم سیرجانی 

استقبال می نماید.
و مسافر شهرداری  بار  رئیس سازمان حمل ونقل  یوسفی،  رضا 

سیرجان
نسیم امید: حمل ونقل عمومی منظم و مشخص بخصوص به 
محالت شهر از اولویت های کاری شهرداری و شورای شهر است. 
اکنون که نرخ خدمات خصوصی بسیار افزایش یافته است می طلبد 
برای  را  عمومی  حمل ونقل  برنامه  بیشترین  شورا  و  شهرداری 
محالت شهر اختصاص دهد زیرا شهروندان داخل شهر به دلیل 
اتوبوس های  از  شخصی  نقلیه  وسیله  داشتن  و  مسیرها  کوتاهی 

شهرداری استفاده نمی کنند. 

گروه خبر:  مدیر عامل شرکت گهرزمین از اهدای 400 
بضاعت شهرستان  بی  آموزان  دانش  به  تبلت  دستگاه 
توسط  فاریاب  و  جنوب  رودبار  کهنوج،  منوجان،  های 
این شرکت )معین اقتصادی منوجان(  در هفته گذشته 

خبر داد. 
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اهدای  مراسم  در  فالح  محمد  گهرزمین،  آهن  سنگ 
400 دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت منوجان 
منوجان  مردم  شایسته  محرومیت  کرد:  نشان  خاطر 
نیست و باید همه برای رفع مشکالت مردم در مناطق 

محروم کمک کنیم. او  با بیان اینکه مشکالت اقتصادی 
فکر افراد را درگیر می کند  افزود: افرادی که مشکل 
در  و  دارند  شده  آموخته  محرومیت  دارند  اقتصادی 

تصمیم گیری دچار مشکل می شوند.
از  آورتر  رنج  زندانی  هیچ  کرد:  اظهار  ادامه  در  فالح 
دیوار های نامرئی نیست و فقر انسان را در این زندان 
تغییر  و  پیشرفت  اجازه  فرد  به  و  کند  می  محصور 

وضعیت نمی دهد.
پرورش  و  آموزش  در  اصلی  کار  اینکه  بیان  با  وی 
توسط دبیران و آموزگاران دلسوز انجام می شود گفت: 

مهارت  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  پیشنهاد  به  بنا 
در شهرستان  اجتماعی  های  مهارت  آموزش  و  آموزی 

منوجان توسط شرکت گهرزمین آغاز  شده است.

***

فالح، مدیرعامل شرکت معدنی گهرزمین:
 دانش آموزان رتبه تک رقمی استان، بورسیه 

می شوند 
گروه خبر:  مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین، 

دانش آموزان استان کرمانی که در کنکور و المپیادها 
شرکت  حمایت  با  کنند  کسب  را  رقمی  تک  رتبه 

گهرزمین بورسیه می شوند. 
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  را  اقدام  این  فالح  محمد  گهرزمین،  آهن  سنگ 
تشویق  هدف  با  و  اجتماعی  های  مسئولیت  راستای 
و  کرد  اعالم  علم  در مسیر  پیشرفت  به  آموزان  دانش 
افزود: حمایت از دانش آموزان مستعد می تواند آینده 
آن ها را در زمینه اشتغال زایی و مهارت آموزی فراهم 

و تسهیل نماید.

در راستای مسئولیت های اجتماعی گهرزمین صورت پذیرفت؛

اهدای400تبلتبهدانشآموزانبیبضاعتشهرستانهایجنوباستانکرمان



سالمت  نسیـم امید

گروه خبر: مطالعه ی جدیدی نشان می دهد در فضاهای دارای تهویه ی 
ضعیف، احتمال انتشار کووید 1۹ از طریق صحبت کردن بیشتر از سرفه 

کردن است.
به گزارش الیو ساینس از مطالعه ی جدید پژوهشگران بریتانیایی، 
صحبت کردن نسبت  به سرفه کردن خصوصاً در فضاهای با تهویه ی 
ضعیف ممکن است منجر به انتقال بیشتر شود. عالوه  بر  این، در این 
شرایط، ویروس می تواند در عرض چند ثانیه بیش از دو متر جا به جا 
برای  به تنهایی  اجتماعی  فاصله گیری  می دهند  نشان  یافته ها  شود. 
و  ماسك های صورت  و  نیست  کافی  کووید 19  انتقال  از  پیشگیری 

تهویه ی مناسب نیز برای کنترل شیوع اهمیت حیاتی دارد.
 )CDC( در اکتبر سال 2020، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری
SARS- یعنی   19 کووید  عامل  ویروس  که  کرد  اذعان  رسماً 

CoV-2 خصوصاً در فضاهای بسته دارای تهویه ی ضعیف می تواند از 
طریق هوا منتقل شود.

 Proceedings روز سه شنبه در مجله ی  در مطالعه ی جدید که 
مدل  از  پژوهشگران  شد،  منتشر   of the Royal Society A
بسته  فضاهای  در   19 کووید  انتشار  نحوه ی  بررسی  برای  ریاضی 
داخل  افراد  تعداد  فضا،  اندازه ی  مانند  متغیرهایی  و  کردند  استفاده 
فضا، میزان تهویه و اینکه آیا مردم ماسك می پوشند یا نه، را در نظر 
گرفتند. مطالعه نشان داد که وقتی دو نفر در فضای دارای تهویه ی 
از  ویروس  انتقال  احتمال  نپوشیده اند،  ماسك  و  دارند  قرار  ضعیف 
کوتاه  سرفه  یك  از  بیشتر  بسیار  طوالنی مدت  کردن  طریق صحبت 
است. علت آن است که وقتی صحبت می کنیم، قطرات ریزی تولید 
می کنیم که می تواند در هوا بماند، منتشر شود و در منطقه ی بدون 
تهویه ی کافی تجمع پیدا کند. از طرف دیگر، سرفه قطرات بزرگ تری 
سطوح  روی  و  افتاده  زمین  کف  روی  سریعاً  که  می کند  تولید 

می نشینند.
که  دریافتند  پژوهشگران  مدل سازی شده،  سناریوهای  از  یکی  در 
 1 از  پس  سریعاً  هوا  در  عفونی  ذرات  تعداد  کوتاه،  سرفه ای  از  پس 
تا 7 دقیقه کاهش پیدا می کند. در مقابل، پس از 30 ثانیه صحبت 
از 30 دقیقه تعداد ذرات عفونی تا سطح مشابهی  کردن، فقط پس 
همچنان  ساعت  یك  از  پس  ذرات  از  زیادی  تعداد  و  یافت  کاهش 
که  ویروس  ذرات  از  دوز  یك  دیگر،  عبارت  به  بودند.  معلق  هوا  در 
با  مقایسه   در  کردن  صحبت  از  پس  شود،  عفونت  موجب  می تواند 
اتاق  مرتبط:  مقاله های  می ماند.  هوا  در  طوالنی تری  مدت  به  سرفه، 
نشیمن، رستوران و کالس؛ ویروس کرونا چگونه از طریق هوا منتقل 
می شود؟ چگونه جریان هوای درون اتومبیل روی خطر انتقال کووید 
ویروس  می توانند  هم  معمولی  کردن  صحبت  با  افراد  دارد.  اثر   19

کرونا را منتقل کنند.
موجب  ماسکی  نوع  هر  پوشیدن  نویسندگان،  گفته ی  به  اگرچه 
کاهش مقدار ویروس کرونا معلق در هوا می شود، زیرا ماسك برخی 
از قطرات را فیلتر می کند و سرعت حرکت ذرات بازدم شده را کند 
می کند. تهویه نیز اهمیت دارد. یکی از سناریوها نشان داد که وقتی 
فرد عفونی برای یك ساعت در فضای سربسته صحبت می کند، افراد 
در معرض خطر  تا 20 درصد  دارند،  اتاق حضور  آن  در  که  دیگری 
ابتال به عفونت قرار دارند اما وقتی هوای اتاق ده بار در ساعت کاماًل 
تعویض شود، این خطر سه برابر کمتر می شود )در اتاقی با تهویه ی 

خوب معموالً هوا 10 تا 20 بار در ساعت تعویض می شود.(

خبر 3شنبه 11 بهمن 1399، شماره 263 ، سال ششم

با  فرد:  حیدری  سجاد 
راحتی  به  میدانی  بررسی 
در  انگاری  عادی  می توان 
در  را  کرونا  بیماری  مورد 
مشاهده  شهروندان  بین 
شمار  گذرگاه ها  و  عمومی  معابر  در  کرد. 
تردد  ماسک  بدون  همچنان  که  افرادی 
بانک ها  در  است،  یافته  افزایش  می کنند 
که  می شوید  مواجه  مشتریان  از  انبوهی  با 
اجتماعی  فاصله گذاری  هیچ  رعایت  بدون 
از  دیگر  و  ایستاده اند  باجه ها  مقابل  در 
سختگیری هایی که پیش از این که بر رعایت 
فاصله تأکید می شد خبری نیست و برخی از 
شهروندان با تصور اینکه کرونا رفته چندان 
نمی دهند  اهمیتی  بهداشتی  پروتکل های  به 
اولیه ترین  که  ماسک  عمومی،  اماکن  در  و 
به  ابتال  از  جلوگیری  و  رعایت  برای  وسیله 
برخی  و  گذاشته اند  کنار  نیز  را  است  کرونا 
خبر  کرونا  به  مبتالیان  افزایش  از  پزشکان 

می دهند. 
 تصورات اشتباه برخی شهروندان

موضوع بعدی که خیلی مورد اهمیت است 
که  است  کرونا  مورد  در  اطالع رسانی  بحث 
به نوعی  است،  درگیر  موضوع  این  با  ما  شهر 
باعث رعایت  تنها  نه  به کرونا  زیاد  پرداختن 
در  بلکه  است  نشده  افراد  از  خیلی  کردن 
است.  داده  عکس  نتیجه  موارد  برخی 
باعث  تکراری،  تکراری، هشدارهای  خبرهای 
در  کرونایی  مرگ های  آمار  عادی انگاری 
ذهن مردم شده است. به نوعی اگر به فردی 
استفاده  ماسك  از  چرا  که  کنی  اعتراض 
که  است  این  می دهد  که   جوابی  نمی کنی، 
سیرجان  و  شده  ضعیف  دیگر  بیماری  این 
پیك کرونا را رد کرده است و اگر هم مبتال 
شویم در حد خفیف است و از طرفی در یك 
متوجه  و  شده ام  مبتال  من  قطعاً  اخیر  سال 
معتاد  من  اینکه  بابیان  برخی  یا  نشدم، 
هستم، جوان هستم و ورزش می کنم، درصد 
کمی می تواند این بیماری برای من خطرناک 

باشد.! 
  مسئوالن ما رعایت نمی کنند

برای تهیه گزارش به بازار می رویم انبوهی 
از مردم را می توان دید که بدون فاصله گذاری 
در  ماسك   بدون  برخی  حتی  و  اجتماعی 
یکی  حسینی  هستند.  خرید  و  تردد  حال 

عالئم  ماکه  گفت:  دراین باره  همشهریان  از 
بیماری را نداریم، پس سالم هستیم، بیماری 
می شود  مگه  است  خطرناک  این قدر  که 
ادامه  او  نشوی؟  باخبر  و  باشد  وجودت  در 
باشد،  ناقل  که  کسی  من  نظر  به  می دهد: 
عالئم سرماخوردگی ساده را حداقل دارد. او 
خوب  خداروشکر  فعلی  شرایط  اینکه  بابیان 

است می گوید: سخت نگیرید، پیك کرونا در 
سیرجان تمام شده است. این همشهری ادامه 
که  می کنند  اعالم  ما  به  مسئوالن  می دهد: 
رعایت کنید ولی خودشان رعایت نمی کنند 
جلسات  و  می روند  همه جا  راحتی  به  و 

مختلف برگزار می کنند.
مبتال  مردم  از  زیادی  عده  دوباره    

می شوند
باره  این  در  بازار  کسبه  از  یکی  افتخاری 
بیان داشت: رعایت بهداشت در بازار در زمان 
رعایت  مردم  اآلن  ولی  بود  بهتر  کرونا  پیك 
شرایط  دیگر  که  اآلن  به خصوص  نمی کنند، 

مغازه  وارد  افرادی  روزانه  است،  شده  بهتر 
حتی  و  هستند  ماسك  بدون  که  می شوند 
بچه های کم سن و سالی هم با خود دارند که 
رها می کنند و با این شرایط بیماری کنترل 
نمی شود بلکه یك مدت کم تر است و دوباره 
عده زیادی را مبتال می کند. او ادامه می دهد: 
نیز  رستوران ها  و  کافه ها  در  موضوع  همین 

رستوران ها  و  کافه  به  اگر  می دهد، شما  رخ 
می شوید  جوانی  جمعیت  متوجه  بزنید  سر 
اوقات  این مکان ها در حال گذراندن  که در 
فراغت خود هستند که تجمع این افراد دور 
یك میز و استفاده نکردن از ماسك می تواند 
این  نشان دهنده  این ها  باشد. همه  خطرناک 
کردن  رها  و  انگاری  عادی  این  که  است 
پروتکل ها احتمال پیك بعدی کرونا را دارد و 

باعث مرگ تعدادی دیگر خواهد شد. 
کرونا  بیماری  انگاری  عادی   

نگران کننده است
ستاد  سخنگوی  پور،  موقری  محمد  دکتر 

نیز  باره  این  در  شهرستان  کرونا  با  مقابله 
توسط  بیماری  انگاری  عادی  می گوید: 
صورت  در  زیرا  است  نگران کننده  مردم 
سهل انگاری و عادی انگاری شرایط، با مشکل 
با اعمال  افزود:  او در ادامه  روبه رو می شویم. 
محدودیت ها و همکاری شهروندان در رعایت 
محدودیت های کرونایی خوشبختانه اثربخش 
بود و شهرستان ما آمار بیماران کم شد و به 
دوباره  که  چیزی  اما  رسیدیم،  زرد  وضعیت 
ما را نگران می کند، افزایش آمار بیماران به 
با شیب مالیم است که اگر شما آمار روزانه 
را رصد کنید هرروز به تعداد بیماران اضافه 

می شود.
 موقری پور در پاسخ به این سؤال که چرا 
نظارت ها کاهش پیداکرده است، گفت: طبق 
از  ما  گرفته، شهرستان  آخرین رصد صورت 
در حال  و  کرونایی خارج شده  قرمز  وضعیت 
حاضر زرد هستیم و برای اعمال محدودیتی 
و یا سختگیری طبق رنگ بندی ها باید عمل 
کنیم و در حال حاضر نظارت وجود دارد، اما 
معاون  نیست.  سختگیرانه  قبل  دفعات  مثل 
تأکید  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی 
یابد  ادامه  باید  مردم  همراهی  البته  کرد: 
در  که  برنگردیم  قرمز  وضعیت  به  دوباره  تا 
کرونا  به شیوع  مربوط  آن صورت، مشکالت 
شهروندان  از  او  شد.  خواهد  بیشتر  دوباره 
خواست تا با عمل به پروتکل های بهداشتی، 
اجتماعی همکاری الزم  فاصله گذاری  رعایت 

بحران  به  خدای ناکرده  تا  باشند،  داشته  را 
گذشته برنگردیم.

مهم ترین  اجتماعی  سازگاری    
مکانیسم برای بقا است

جامعه شناسی  دکتری  شهبا،  محمدجواد 
فرهنگی در این باره  بیان کرد: روزهای اول 
گذشته،  سال  اسفندماه  یعنی  کرونا  شیوع 
بودند و  بیماری آشنا شده  این  با  تازه  مردم 
بود ولی  زیاد  این خصوص  ترس عمومی در 
کم کم این ترس کاهش پیدا کرد و جالب این 
افزایش  هم  مرگ ومیر  و  ابتال  آمار  که  است 
یافت. شاید دلیل این مساله از بین رفتن آن 
همین بزرگی و راز آلودگی بیماری کرونا بود 
و شاید هم مردم دیگر خسته شده باشند از 
قرنطینه یعنی دیگه حوصله نشستن در خانه 
را نداشته باشند چون که همه منتظر بودند 
در تابستان کرونا با گرمای هوا کم شود یا از 

بین برود ولی این اتفاق نیفتاد.  
این  در  که  مسئله ای  افزود:  ادامه  در  او 
به  نیاز  تنهایی،  بحث  است  مهم  خصوص 
باید فکری اساسی  ارتباط است که  تفریح و 
از مردم در خانه های  برای آن شود بسیاری 
آدم ها  تجمع  می کنند  زندگی  آپارتمانی 
و  خانوادگی  تنش های  پایین  متراژ  در 
بی حوصلگی را دامن می زند در واقع احساس 
نیاز به بیرون رفتن، در طبیعت بودن، دوری 
موضوعی  خانه نشینی   از  ناشی  افسردگی  از 
در  یعنی  داشت  دور  نظر  از  نباید  که  است 
و  افسردگی  بین  کشاکش  یك  ما  واقع 
و  تن  سالمت  داشتن  و  داریم  مان  سالمت 
نگرفتن کرونا و بعضی اوقات انسان باید یکی 
و  افسردگی  بین  انتخاب  کند  انتخاب  را  از 
خوبی  چیز  اصاًل  متأسفانه  که  کرونا  گرفتن 

نیست.
 پرداختن به حس اجتماعی بودن و ارتباط 
با دیگران با بیماری کرونا سرکوب شده و یك 
سازگاری  با  باید  مردم  و  شکل گرفته  خالء 
شرایط جدید سیاست  و  محیط  با  خودشان 
صبر پیشه کنند تا مردم در دام کرونا نیفتند 
خودشان  برای  برنامه هایی  باید  سویی  از  و 
را  بهداشتی  پروتکل های  که  باشند  داشته 
رعایت کنند و کرونا نگیرند. به نظر می رسد 
سازگاری اجتماعی با شرایط جدید مهم ترین 
مکانیسم برای بقا باشد که همگان باید به آن 

توجه کنند.

بی توجهی به پروتکل های بهداشتی پس از کاهش آمار مبتالیان در سیرجان؛

افزایشمحسوسآمارمبتالیانکرونا

دکتر محمد موقری پور، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا شهرستان در این 
باره نیز می گوید: عادی انگاری بیماری توسط مردم نگران کننده است زیرا 
در صورت سهل انگاری و عادی انگاری شرایط، با مشکل روبه رو می شویم. 
او در ادامه افزود: با اعمال محدودیت ها و همکاری شهروندان در رعایت 

محدودیت های کرونایی خوشبختانه اثربخش بود و شهرستان ما آمار 
بیماران کم شد و به وضعیت زرد رسیدیم

صحبت کردن ازنظر 
انتشارکرونا بدتر از سرفه است

 آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای محمد ایران نژاد وکیل خانم رخساره 
ستوده نیا با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 515 اصلی واقع 
در بخش 35 کرمان بنام خانم/آقای رخساره ستوده نیا ثبت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود 
تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم  از  10 روز 
دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 11/ 1399/11
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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مراقب مسمومیت کودکان در منزل باشیم

گروه حوادث:  معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از 
بستری شدن  13 کودک به علت مسمومیت از ابتدای مهرماه تاکنون 

در بیمارستان های سیرجان خبر داد.
دکتر محمد موقری پور افزود: می توان گفت تقریباً 10 درصد از موارد 
بستری کودکان در بیمارستان به علت مسمومیت و آن هم مسمومیت 
در  مسمومیت  موارد  عمده ترین  اینکه  به  توجه  با  است  بوده  دارویی 
کودکان در اثر خوردن داروها و مواد شیمیایی و مواد آرایشی بهداشتی 
و فراورده های شوینده، سفیدکننده و لوله بازکن، الک پاکن و گیاهان 
آپارتمانی سمی بوده که لزوم نظارت والدین را بیش از پیش ضروری 

کرده است.
علوم  دانشکده  بهداشتی  معاونت  کودکان  مرگ  بررسی  کارشناس 
بیماری  هنگام  در  والدین  گفت:  رابطه  این  در  نیز  سیرجان  پزشکی 
و  ندهند  کودکان  به  دارو  تکراری  دوز  تا  باشند  مراقب  کودکان خود 
از همه مهم تر اینکه داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس 
آنان نگه دارند. نرجس خراسانی افزود: اگر به کودک خود دارو می دهید 
به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مانند آبنبات، شکالت 
مواد شیمیایی، شوینده،  داد:  ادامه  وی  نکنید.  استفاده  یا خوراکی  و 
سفیدکننده که در منزل نگه داری می کنید را در کمدهای دارای قفل 
و دور از دسترس کودکان قرار دهید. متأسفانه نگهداری شربت متادون 
ترک اعتیاد در ظرف خالی نوشابه و شیشه خالی منجر به مسمومیت 
با  مسمومیت  مهرماه  ابتدای  از  که  شده  کودکان  مرگ  و  ناخواسته 
بیمارستان های  در  کودک  بستری شدن 3  باعث  ماده شیمیایی  این 

سیرجان شده است.
خراسانی اظهار کرد: در صورت مصرف بیش از اندازه ویتامین ها، آهن 
و استامینوفن توسط کودک، خطر مرگ وجود دارد. در بین ویتامین ها 
را  از پرخطرترین مسمومیت ها  و آهن یکی   D ویتامین ،  Aویتامین
ایجاد می کنند که در صورت مسمومیت با آهن در کودکان کوچك تر، 
حتی  و  شده  کبدی  نارسایی  باعث  می توانند  ساعت  چند  عرض  در 
باعث مرگ کودک شود. وی تأکید کرد: مصرف زیاد آنتی هیستامین ها 
می تواند ناراحتی های خونی، تشنج، توهم و تاری دید را ایجاد کند. در 
صورت مصرف بیش از اندازه استامینوفن باعث آسیب به کبد شده و در 

موارد نادری به مرگ می انجامد.
این کارشناس بهداشت ادامه داد: مسمومیت با گیاهان هم در بین 
کودکان شایع و حائز اهمیت است گیاهانی مانند گزنه، خرزره، دیفن 
می تواند  –کاالدیوم  کرچك  و  شوکران  آزالیا،  انگشتانه،  گل  باخیا، 
با این گیاهان، بیمار را در اسرع  کشنده باشد. در صورت مسمومیت 
وقت به نزدیك ترین مرکز درمانی منتقل کرده و یا با اورژانس تماس 
و  میوه  دارای  که  تزیینی  گیاهان  نگه داری  از  منزل خود  در  بگیرید. 

ظاهر جذاب برای کودکان می باشد خودداری کنید.

خطرناک  تقاطع  موضوع  دو  خبر:  گروه 
در  شهر  سطح  های  سگ  و  باسفهرجان 
شورای  پیش  هفته  دوشنبه  علنی  جلسه 
گرفت. قرار  کار  دستور  در  سیرجان  شهر 
این جلسه با حضور مهندس رضایی، رئیس 
در  شهرستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  اداره 

صحن علنی شورای شهر برگزار شد. 
با  شهر  شورای  رئیس  زینلی،  ابوذر 
تقاطع  در  اخیر  مرگبار  تصادف  به  اشاره 
تقاطع  باسفهرجان گفت: هفته گذشته در 
داشتیم  تصادف  مورد  یك  باسفهرجان 
اداره  رئیس  از  که  است  موضوعی  این  و 
حمل ونقل جاده ای دعوت کردیم تا تصمیم 

اساسی برای این مشکل گرفته شود.
با  نباید  ما  محترم  اعضای  داد:  ادامه  او   
حرف خودمان را قانع کنیم، چند روز قبل 
چند سگ بالصاحب به یکی از همشهریان 
باید  که  است  معضلی  این  و  کردند  حمله 
جدی گرفته شود، شما تصور کنید اگر یك 
ناکرده  خدای  بود  فرد  این  به جای  کودک 
این  یا  و  می شد  کشته  حمله  این  اثر  در 
می دید،  جبران ناپذیری  آسیب  همشهری 
آن موقع چه جوابی باید به مردم می دادیم. 
جمع آوری این ها بر عهده شهرداری است و 

باید مدیریت شود.
بیان  از شهردار  انتقاد  با  ادامه  در  زینلی 
شهر  شورای  مصوبه  بدون  شهردار  کرد: 
با  را  نامه ای  صنعتی  پسماندهای  برای 
که  کرده  امضا  زندانیان  از  حمایت  انجمن 
این موضوع تخلف است.این قرارداد هرساله 

توسط شورا تصویب می شده است.
 اگر شهردار خودسرانه تصمیم می گیرد، 
با  اگر  پس اعضای شورا چه کاره هستند و 
تماس دادستان محترم بدون اینکه مصوبه 
بدهند پس حضور  انجام  کاری  باشد  شورا 
است.  دلیل  بدون  و  بی جا  شورا  اعضای 
اسم  به  و  شود  حفظ  باید  شورا  جایگاه 
نگیرد.  صورت  تخلف  بازرسی  و  دادستان 
او ادامه داد: طبق همین قرارداد می توانیم 

طرح سؤال از شهردار رو استارت بزنیم.
شهردار قول می دهد ولی کاری نمی کند

با  دیگر عضو شورا  اسفندیارپور  مصطفی 
انتقاد از شهرداری بیان داشت: فکر می کنم 
ما شورای شهرداری هستیم تا شورای شهر 
مطرح شده  سؤال   72 شهردار  مردم!  برای 
یك  هر  برای  که  داد  قول  و  داد  پاسخ  را 
از آن ها اقدام کند اما متأسفانه هیچ کاری 
بحث  در  افزود:  ادامه  در  نمی شود.او  انجام 
که  کاری شود  بود  قرار  گلیم  شهر جهانی 
و  ایرانی  باغ  شیراز،  ورودی  و  نخاله  نشد، 
صورت  کاری  تاکنون  ثارا...  شهرک  تقاطع 

نگرفته است. 
و  شورا  سمت  به  اتهام  انگشت   

شهرداری است 
در  شهر  شورای  خدامی،عضو  حسن 
ادامه گفت: طبق صحبت های رئیس شورا 
خواهشی که دارم این است که ابتدا شهردار 
را بخواهیم که توضیحاتی در این باره بیان 
فرهنگ سازی  موضوع  به  ادامه  در  او  کند. 
اتفاق  مهم  موضوع  چند  گفت:  و  پرداخت 

افتاده است در دستور کار شورای فرهنگ 
محوری می شود که بارها در جلسات عرض 
کردیم که مشکل های سگ های بالصاحب 
اعضای   و  نمی شود  تنها حل  با جمع آوری 
شورا 800 میلیون تومان بابت شهربازی  و 

ساخت پناهگاه مصوبه کردند. 
شهرداری  موضوع  این  داد:  ادامه  او   
کارهای  است  نیاز  و  نیست  متولی  تنها 
و رسانه ها در بحث  انجمن ها  از طرف  هم 
فرهنگ سازی انجام شود، در پناهگاه حدود 
600 قالده سگ وجود دارد که طبق قانون 
و  شوند   رها  و  عقیم سازی  کردند  اعالم 
یك میلیون  حیوان  هر  عقیم سازی  هزینه 
تقاطع  به  شورا  عضو  این  می شود.  تومان 
باسفهرجان اشاره کرد و گفت:  این تقاطع 
قرار  شهری  محدوده  در  جامع  طرح  در 
نگرفت و طبق قانون شهرداری حق هزینه 

می دهد  رخ  اتفاقی  ولی  ندارد  را  کردن 
شهرداری  و  شورا  سمت  به  اتهام  انگشت 

است. 
حمل ونقل  نامه  به  پاسخ  عدم   

جاده ای پس از دو سال
رئیس  رضایی،  علیرضا  مهندس 
این  در  شهرستان  جاده ای  حمل ونقل 
جلسه گفت: همیشه تا اتفاقی رخ می دهد 
ببینیم  بگردیم  که  هستیم  این  دنبال  به 
موارد  همه  و  است  کوتاه تر  دیواری  چه 
گذشته  سال  دو  بیندازیم،  آن  دوش  بر  را 
نامه ای به شورای شهر و شهرداری ارسال 
کردیم که همکاری کنند و باکس های که 
برای پروژه های قبلی داشتند را در اختیار 
را  ما  نامه  جواب  هنوز  ولی  بگذارند  ما 
فوالد  با شرکت  افزود:  ادامه  در  او  ندادند. 
راستای  در  که  کردیم  صحبت  ایرانیان 

این  برای  خود  اجتماعی  مسئولیت های 
موضوع اقدام کنند و طی آخرین صحبتی 
پیمانکار  دنبال  به  داشتم  آن ها  با  که 
هستند. رضایی اضافه کرد: برای حلی این 
انجام  می توانیم  ما  که  کاری  تنها  مشکل 
نیوجرسی  درخواست  که  است  این  دهیم 
می دانم  و  بسته شود  تقاطع  این  تا  داده ام 
مسیرشان  که  می کنند  اعتراض  همه  فردا 
دور شده است ولی تنها کاری است که در 

حال حاضر می توان انجام داد.
نظر  زیر  باسفهرجان  تقاطع   

حمل ونقل جاده ای  است
امین صادقی، عضو شورای شهر، در پاسخ 
جاده ای  حمل ونقل  رئیس  صحبت های  به 
شورا  نمی توانید  کرد: شما  بیان  شهرستان 
در  تقاطع  این  چون  دهید  جلوه  مقصر  را 
نظر  زیر  و  است  نبوده  شهری  محدوده 
قبل صحبت  دو سال  از  و شما  است  شما 
به  دیروز  نامه  این  درصورتی که  می کنید 
از  بوده  کم کاری  اگر  و  است  رسیده  شورا 
که  نامه ای  پیگیر  که  بوده  هم  شما  طرف 
او  نبوده اید.  مدت  این  در  کردید  ارسال 
محدوده  از  خارج  نمی توانیم  ما  داد:  ادامه 
ولی  بدهیم  انجام  اقدامی  جامع  طرح 
الزم  همکاری  باکس ها  برای  می توانیم 
و  باشیم  داشته  مردم  نماینده  به عنوان  را 
حل  شدن  بسته  با  موضوع  این  طرفی  از 
از  باید  اهالی  این  دوباره  چون  نمی شود 
دچار  که  بزنند  دور  ثارا...  شهرک  تقاطع 

مشکل می شوند. 

رئیس شورا در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد؛

میتوانیمطرحسوالازشهرداررااستارتبزنیم

عامل  مدیر  یوسفی  رضا  خبر:  گروه 

مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان 
دستگاه   30 نوسازی  از  شهرداری 
ماه  مهر  ابتدای  از  فرسوده  تاکسی 

سال جاری تاکنون خبرداد.
رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
سیرجان،  شهرداری  ارتباطات  مدیریت 
نوسازی  بحث  در  گفت:  یوسفی  رضا 
شناور  رغم  علی   ، فرسوده  های  تاکسی 
در  تعادل  نبود  و  خودرو  قیمتهای  بودن 
تاکسی  دستگاه   30 تعداد  خودرو،  بازار 
جاری  سال  ماه  مهر  ابتدای  از  فرسوده 

تاکنون نوسازی گردیده است و همچنین 
در بحث نوسازی  اتوبوسهای  فرسوده  از 
یك  تاکنون  جاری  سال  ماه  مهر  ابتدای 
واحد  توسط  فرسوده  اتوبوس  دستگاه 
زیر  و  موتوری  نظر  از  سازمان  تعمیرگاه 
اتوبوس  این  ظاهری  همچنین  و  بندی 
ونقل  حمل  چرخه  به  و  نوسازی  کامال 

عمومی اضافه گردیده است.
به  توجه  با  همچنین  افزود:  یوسفی 
و  حمل  سازمان  کرونا  ویروس  وضعیت 
خط  اتوبوسهای  تمامی  روزه  همه  نقل 
واحد را در مبداء و مقصد و تمامی پایانه 

ها و پارک سوارها و ایستگاههای پر تردد 
همه روزه ضد عفونی جا گردند و تاکسی 
نیز همه روزه در  های  خطی و گردشی 
پایانه و ایستگاه ها ضد عفونی می گردد. 
اتوبوس  تمامی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
هفتگی  بصورت  سازمان  واحد  خط  های 
توسط کارواش سازمان شستشو و نظافت 
سال  ماه  دی  ابتدای  از  که  گردند  می 
جاری تاکسی های درون شهری که نیاز 
نظارت  واحد  توسط  دارند  شستشو  به 

معرفی و شستشو می گردند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل 

بار و مسافر شهرداری سیرجان:

نوسازی30دستگاه
تاکسیفرسودهاز
ابتدایمهرماه



5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
دزد جرثقیل در کمند پلیس سیرجان

دستگیری  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
سارق یک دستگاه جرثقیل هیوندا در سیرجان طی کمتر 

از 24 ساعت در هفته گذشته خبر داد.
سیرجان  انتظامی  فرمانده  ایران نژاد،  محمدرضا  سرهنگ 
از  کمتر  سرقتی  هیوندای  جرثقیل  دستگاه  یك  کشف  از 
24 ساعت در شهرستان سیرجان خبر داد و گفت: پلیس 
آگاهی، جرثقیل سرقتی را در کیلومتر 40 محور  شهربابك 
ـ سیرجان، حوالی مسیر خط راه آهن کشف کرد. او با اشاره 
به دستگیری سارق و توقیف یك دستگاه خودروی زانتیا از 
این متهم بیان کرد: این سارق قصد باز کردن قطعات یدکی 
مأموران  تالش  با  اما  داشت؛  خلوت  مکانی  در  را  جرثقیل 
در  که  جرثقیل  به  مربوط  قطعات  از  بخشی  و  دستگیر 
ایران نژاد  شد. سرهنگ  بودند، کشف  پنهان شده  خاک  زیر 
جرثقیل،  این  ارزش  کارشناسان،  نظر  طبق  کرد:  تصریح 
قضایی،  هماهنگی  با  و  بود  شده  برآورد  ریال  میلیارد   5

جرثقیل تحویل مالباخته شد.

نجات پرنده شکاری توسط راننده قطار 
شایسته،  اقدامی  در  لکوموتیو  راننده  خبر:  گروه 
را  بود  کرده  برخورد  قطار  با  که  شکاری  پرنده  جان 

نجات داده و این گونه جانوری را تحویل اداره داد.
حفاظت  اداره  عمومی  روابط  مسئول  ُخزیمه،  صادق 
شبانی  مهدی  گفت:  باره  این  در  سیرجان  زیست  محیط 
که  تهران   - بندرعباس  مسافربری  قطار  لکوموتیوران 
متوجه می شود یك پرنده بزرگ جثه با قطار برخورد کرده 
لکوموتیو را متوقف نموده ، نسبت به بازدید از محل حادثه 
اقدام می کند و پس از بررسی و مشاهده جراحت ، پرنده 
مذکور را به داخل کابین آورده و در اولین فرصت تحویل 

اداره حفاظت محیط زیست می دهد.
محیط  دوستدار  فرد  این  اقدام  از  تشکر  ضمن  خزیمه 
انجام  طبیعت  در حق  که  کاری  هر  این که  بیان  با  زیست 
پرنده  افزود:  برمی گردد،  خودمان  زندگی  به  آثارش  دهیم 
به  درمان  و  رسیدگی  برای  دارد  نام  سارگپه  که  مذکور 
کسب  از  پس  تا  شد  داده  تحویل  حیات وحش  دامپزشك 
دوستداران  شود.  رهاسازی  زیستگاهش  در  کامل  سالمتی 
برای  یا  و  این چنینی  موارد  مشاهده  صورت  در  طبیعت 
گزارش تخلفات زیست محیطی با شماره های 42332600-

تا به موارد  034 و 09133782166 تماس حاصل نمایند 
رسیدگی شود.

شنبه 11 بهمن 1399، شماره 263 ، سال ششم حوادث

نیروهای  توسط  شهری  معابر  خبر:  گروه 
سیرجان،  شهرداری  اجرایی  و  شهری  خدمات 
و  تنظیف  آوری،  جمع  ها  زباله  و  روب  و  رفت 

پاکسازی شد.
مدیریت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
رضایی  علی  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
فضاهای  نظافت  و  سازی  پاک  منظور  به  گفت: 
و  شهروندان  برای  سالم  محیط  ایجاد  و  شهری 
 ، بصری  های  آلودگی  از  جلوگیری  راستای  در 
در  پسماند  مدیریت  سازمان  خدماتی  نیروهای 
ادامه اقدامات روزمره خود  الیه روبی طول مسیر 
شمالی،  دهخدا  شمالی،  جم  جام  های  خیابان 
شهید جهانگیری،فتح، مروارید، استاد علوی، بدر 

جنوبی را رفت و روب جمع آوری کرده  و کل 
خیابان را پاکسازی و تنظیف نمودند.

موانع  همچنین  نیروها  این  افزود:  ادامه  در  او 
فیزیکی موجود در این خیابان ها را حذف نموده 
و زباله ها و برگ های خشکیده در مسیر خیابان 
های ذکر شده را نیز جارو و کانال های هدایت 
فارس،  خلیج  شاهد،  بلوارهای  سطحی  آبهای 
نماز، والیت، نبوت و هجرت را الیروبی و تنظیف 

کردند.
و  روب  و  رفت   ، نظافت  کرد:  تصریح  رضایی 
می  شهرداری  های  اولویت  از  محیط  زیباسازی 
افزایش و استمرار فعالیت  با  باشد که امیدواریم 
های بهینه در این زمینه شاهد وضعیت مطلوب 
تری در سطح شهری بوده  و به دنبال آن رضایت 

شهروندان را فراهم نماییم.
در ادامه عملیات نظافت و شستشوی 
و  سیرجان  شهرداری  محالت  و  معابر 

در راستای اجرای طرح پاکسازی و تنظیف محله 
فرعی  های  کوچه  پاکسازی  و  نظافت  محله،  به 
و  ایساکو  شهرک  فدک،  شهرک  صائب،  خیابان 
بلوار مالك  امام رضا)ع( قدیم،  بیمارستان  پشت 
نامداران  خیابان  نیا،  زندی  شهید  بلوار  اشتر، 

اجرایی شد.
محیط  نظافت  راستای  در  گزارش؛  این  بر  بنا 
شهری و جلب رضایت مندی شهروندان، اقدامات 
پاکسازی و نظافت عمومی معابر شهری با رفت 
و روب و نظافت خیابان ها و کوچه ها و جداول، 
شستشوی جداول و عالئم هشدار دهنده، نظافت 

و گندزدایی مخازن و زیر مخازن زباله، پاکسازی 
نخاله های ساختمانی به میزان 420 تن هر روز 
و انتقال به خارج از شهر، جمع آوری زباله 120 
تن هر روز، شستشو و الیروبی آبروها در تمامی 
گیرد.  می  صورت  ای  دوره  صورت  به  محالت  
گفتنی است؛ عملیات پاکسازی و تنظیف محالت 
به منظور رفع و کاهش آلودگی های محیطی و 
ایجاد  شهری،  محیط  بهداشت  ارتقای  و  بهبود 
ایشان  برای شهروندان و رفاه حال  محیط سالم 
به  شهری  خدمات  پاکبانان  و  عوامل  توسط 

صورت مستمر و روزانه اجرایی می گردد.

کنفرانس  اولین  خبر:  گروه 
بین المللی برخط »رقص قلم؛ در راه 
ملی  کمیسیون  همت  به  ابریشم«، 
بهمن  دوم  پنجشنبه  ایران،  یونسکو 
 6 در  روز  سه  مدت  به  و  آغاز  ماه 
و  داخلی  مهمانان  شرکت  با  بخش 
واحد  گزارش  به  برگزار شد.  خارجی 
ارتباطات  امور رسانه مدیریت  خبر و 
روابط  از  نقل  به  سیرجان  شهرداری 
عمومی کمیسیون ملی یونسکو ایران، 
در همین رابطه مهدی بهره مند مدیر 
فرهنگسرا شهرداری سیرجان مطرح 
کنفرانس  و  نمایشگاه  اولین  کرد:  
بین المللی خوشنویسی جاده ابریشم 
حضور  با  و  قلم«  »رقص  عنوان  با 

در  جهان  کشور   30 هنرمندان 
مشهد افتتاح شد. از جمله موضوعات 
هنر  نقش  پنل،  این  در  طرح  قابل 
میان  ارتباطات  در  خوشنویسی 

فرهنگی کشورهای راه ابریشم است.
به  نمایشگاه  این  افزود:  ادامه  در  او 
همت کمیسیون ملی یونسکو، انجمن 
خوشنویسان ایران و شهرداری مشهد 
در پایتخت فرهنگی ایران در 6 بخش 

برگزار گردید..
کنار  در  کرد:  مند خاطرنشان  بهره 
تخصصی  نشست های  نمایشگاه، 
صاحبنظران  حضور  با  گفتگو  و 
فرانسه،  ایران،  همچون  کشور هایی 
اسپانیا، ازبکستان، افغانستان، الجزایر، 

کره  و  هندوستان  پاکستان،  سوریه، 
جنوبی به مدت 3 روز از 2 تا 4 بهمن 

ماه برگزار  شد.
او خاطر نشان کرد: کمیسیون ملی 
و  تثبیت  راستای  در  ایران  یونسکو 
هنری  و  تاریخی  پیشینه  احیای 
کشورهای راه ابریشم اقدام به برپائی 
المللی  بین  همایش  و  نمایشگاه 
قلم(  رقص  عنوان)  با  خوشنویسی 

نموده است.
شورا  فرهنگسرای  افزود:  مند  بهره 
با  نیز  سیرجان  شهرداری  به  متعلق 
خوشنویسی  آثار  از  آرت  ویدئو  ارائه 
هنرمند  پور،  نادری  ایمان  دکتر 
این  در  سیرجانی  نویس  شکسته 

جشنواره شرکت کرده است.
با حضور  گفتنی است این همایش 
که  کشور  سراسر  های  شهرداری 
تاریخی  و  فرهنگی  پتانسیل  دارای 

می باشند، برگزار شد. این نمایشگاه تا 
کنون با استقبال بی سابقه کشورهای 

مختلف جهان روبرو گردیده است.

توسط پاکبانان خدمات شهری شهرداری سیرجان صورت گرفت؛

تنظیفوپاکسازیمعابرشهری

نمایش آثار هنرمند سیرجانی در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم؛

حضورفرهنگسرایشهرداریدرنمایشگاهبینالمللییونسکو
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به  اعتیاد  همچون  اجتماعی  معضالت  و  آسیب ها  فرهنگ:  گروه 
پیش  شدن  زنانه  سمت  به    ... اجتماعی  شبکه های  و  سیگار  قلیان، 
زنانه  جنبه  اهمیت  است.  کرده  درگیر  را  بانوان  از  بسیاری  و  می رود 
این گونه آسیب ها غالباً در برنامه ریزی و سیاست گذاری نهادها مغفول 
مانده است. به مناسبت »روز زن« به چند مورد از آسیب هایی که زنان 

جامعه ما با آن روبه رو هستند گذرا می پردازیم.
خانواده و معضالت فرهنگی

این  ابتدا  باید  شود  حل  جامعه  در  فرهنگی  معضل  بخواهیم  اگر 
موضوع را از درون خانواده ها آغاز کنیم و به آن اهمیت بدهیم، سپس 
این مسائل در دبیرستان ها، دانشگاه ها و در جامعه و بازارها رونق پیدا 
خواب  جای  و  پوشاک  و  خوراک  فکر  به  نباید  فقط  مادر  و  پدر  کند. 
بچه ها باشند بلکه آن ها باید با تربیت فرزندان، انسان سازی را در جامعه 
اعتقادی  و  فرهنگی  فکری،  مسائل  و  گوناگون  ابعاد  به  و  بدهند  ترویج 
فرزندان خود اهمیت بدهند. خانه یك کالس آموزشی و نمایشی برای 
فرزندان است که باید در آنجا محبت، احترام، تواضع، فروتنی و ایمان و 

عمل به آن ها را یاد بگیرند.
مصرف مواد مخدر

ویژه سیگار  به  از دخانیات  استفاده  امروز جامعه،  از معضل های  یکي 
مدگرایي  عنوان  با  افزایش مصرف سیگار  است.  زنان  میان  در  قلیان  و 
و همچنین عادي شدن این موضوع در اجتماع، زنگ خطري جدي به 
شمار می رود و رفتاري آسیب زا تلقي می شود. این که چرا زنان به سمت 
که  دارد  بسیار  بحث  جای  می روند،  مخدر  مواد  مصرف  مانند  آسیبی 
تکنولوژی،  نقش  شود.  بررسی  اجتماعی  و  فردی  های  زمینه  در  باید 
نقش  حداقل  یا  اجرایی  های  دستگاه  مقاومت  عدم  و  سنی  گروه های 
بازدارندگی سبب شده تا درصد ارتکاب زنان به چنین آسیب هایی رشد 
کند و ضمن آن که قدم های فرهنگی الزم در این زمینه برداشته نشده 

است.
اعتیاد به فضای مجازی 

درون  به  رایانه  و  ایـنترنت  موبایل،  اجتماعی  شبکه های  ورود  با 
خانواده ها بین والدین و فرزندان جدایی فکری – عاطفی و فیزیکی رخ 
می دهد و پیشرفت خیره کننده فناوری تأثیرات محسوس و نامحسوس 
و  دختران  همین  بطوریکه  است.  گذاشته  دختران  زندگی  بر  را  زیادی 
زنان دچار دلبستگی غیرعادی به این شبکه ها می شوند و زمان طوالنی 
از محیط گرم خانواده  و  اختصاص می دهند  اجتماعی  به شبکه های  را 
فاصله گرفته و با مخاطرات زیادی مواجه می شوند. ناراحتی های اعصاب 

و روان گرفته تا سردرد و افزایش وزن از دیگر عوارض است.
پوشش مناسب یک خواسته فطری

پوشش مناسب یك خواسته فطری است که محدود به اسالم نیست. 
و  عفاف  در  را  زن  به خصوص  ها  انسان  تعالی  و  رشد  امنیت،  زیبایی، 
حجاب دانسته است، آیات نورانی قرآن کریم ضرورت این حکم الهی را 
به نحو مطلوب تبیین کرده است، مسأله پوشش مناسب که یك دستور 
پیوند  مسائل  از  بسیاری  با  و  ماست  جامعه  مهم  مسائل  از  است  دینی 
خورده و دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است این 
مسأله ازآن جهت که خطابش با زنان است، به نیمی از جمعیت جامعه 
از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد،  مربوط است و 
برای خود  تنها  نه  افراد جامعه مربوط می شود پوشش مناسب  به همه 
بارزی در کاهش  این موضوع نقش  ازآن جا که  ارزش آفرین است،  زن 
آسیب اجتماعی دارد سعی شده با رویکرد به جایگاه نهاد خانواده نقش 

آن در پایداری اجتماع ارائه گردد.

 یادداشت

ویژه

احتمال محدودیت در مصرف گاز را داریم
نسیم امید: منوچهر فالح، مدیرعامل شرکت گاز استان از 
افزایش مصرف گاز، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 
درصد افزایش پیدا کرده است خبر داد و گفت: اگر ما نتوانیم 
افزایش بی رویه مصرف گاز را کنترل کنیم، مجبور به اعمال 
این موضوع مشکالت  که  برخی محدودیت ها خواهیم شد 

خاص خود را در پی خواهد داشت. او افزود : این در حالی است که با یکسری از 
راهکارهای ساده، امکان کاهش مصرف گاز وجود دارد، به عنوان مثال موضوعی که 
در تمام دنیا پذیرفته شده »دمای رفاه و آسایش« است که این دما باید بین 18 تا 
21 درجه سانتی گراد باشد و اگر مشترکین این دما را رعایت کنند، کاهش مصرف 

گاز صورت می پذیرد.

افزایش کرونا در سیرجان، بافت، زرند و رفسنجان
فردای کرمان: دکتر شفیعی، سخنگوی دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان گفت: از لحاظ تعداد بیماران بستری، 
تقریبا وضعیت همه ی شهرستان ها خوب است و این طور 
نیست که تعداد زیادی تخت کرونایی اشغال شده باشد 
بافت،  ولی در یك هفته، ده روز اخیر، شهرستان های 
زرند، سیرجان و تا حدودی رفسنجان افزایش موارد نسبت به هفته های گذشته 
دارند اما خیلی محسوس نیست و باید تا شنبه که اطالعات بروز رسانی می شود. 
بیش از آنچه که بخواهیم جاده ها را ببندیم و ترددها را ممنوع و محدود کنیم 
این مهم است که مردم مدیریت کنند و انتقال را به حداقل برسانند تا موج های 

بزرگی رخ ندهد.

خطرهای آینده بیش تر بیولوژیک است
گفت:  کرمان  استاندار  وند،  زینی  خبرنگاران جوان: 
برای حفاظت از مراکز مهم و استراتژیك استان از دهیاری ها 
در  کرمان  استاندار  گرفته شود.  انتظامی کمك  نیروی  و 
جلسه شورای پدافند غیر عامل گفت: خطر های احتمالی در 
آینده، بیشتر تهدیدات پنهان همچون حمالت بیولوژیك، 

حمالت سایبری و تهدیدات زیستی است که کنترل آن ها بسیار سخت است. 
زینی وند در ادامه عنوان کرد : حفاظت از مخازن و منابعی که نیاز مردم را تامین 
دیجیتال  فرستنده های  سوخت،  جایگاه های   ، استراتژیك  انبار های   ، می کنند 

صداوسیما و مخابرات را ضروری دانست. 

)

 کاروانسرا آقا ابراهیم پارکینگ کسبه شده است 
بازار  کنار  در  ابراهیم،  آقا  کاروانسرای  کنار  امید:  نسیم 
ار  فوق  کاروانسرای  است.  واقع  شهر  اصلی  و  قدیمی 
کاروانسراهای شاه عباسی است که در دوره های بعدی یك 
مرحله مرمت شده است. در اطراف این کاروانسرا ساخت 
و سازهای جدید انجام شده که  که باعث مخدوش کردن 
چهره این کاروانسرای قدیمی شده است، از طرفی این کاروانسرا مورد بی توجهی 
میراث فرهنگی و مسئوالن شهرستان شده است به نوعی که هیچگونه اقدامی برای 
آن نشده است و این مکان پارکینگی برا خودرو برخی کسبه شده است. حجره های 

این کاروانسرا اکثراً متروک شده اند ولی بعضی از آنها کاربری خود را حفظ 
کرده اند و بعضی دیگر به عنوان انبار کاربرد دارند.

انتقادها، پیشنهادها و مشکالت
 خود و پیرامون را به ما پیامک بزنید.

نسیم سالم

0۹162756265 

در پی کاشت گل های فصلی توسط شهرداری، علیرغم کم آبی و عمر کوتاه گل ها؛

هدر رفت بودجه شهری برای گل های فصلی
فصلی  گل های  کاشت  به  اقدام  روزها  این  شهرداری  خبر:  گروه 
برای آماده شدن برای سال جدید را شروع کرده است این خبر در 
حالی است که با توجه به کم آبی در سیرجان و انتقاد کارشناسان 
از این موضوع بارها مسئوالن قول حذف گل کاری فصلی را به دلیل 
عمر کوتاه و مصرف آب زیاد داده اند و بیان کردند که درختچه های 
ماندگار و زینتی را در دستور کار خود قرار داده اند، اما هفته گذشته 
خبری مبنی بر اجرای عملیات گل کاری میادین و لچکی های سطح 
شهر منتشر شد که این کار باعث می شود که هزینه های زیادی از 
جمله نیروی انسانی صرف کاشت آن ها شود و پس از مدتی کوتاهی 

از بین برود.
خبرنگار  به  رابطه  این  در  همشهری  فرهنگیان  از  یکی  حسین 
نسیم امید گفت: نرود میخ آهنی در سنگ! این همه هزینه و تعداد 
گل  دارند  که  می بینیم  شهر  سطح  در  را  شهرداری  کارگر  زیاد 
این شرایط کم آبی و خشکسالی؟ شهرداری به  می کارند آن هم در 
درختان نمی رسد هرس نمی شوند آلوده هستند فقط گل می کارد؟ 
او افزود: چند وقت قبل حدود 20 نفر کارگر در بلوار سید جمال 
گل می کاشتند که تعجب کردم. چرا آینده نگری ندارند چرا کارهای 
چقدر  که  قبل  سالهای  شهردار  سعیدی،  مثل  نمی کنند  ماندگار 

درخت اساسی مثل کاج را کاشته است.
بابك سعیدی، مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری در پاسخ به این سؤال که شما بارها قول حذف گل های 
فصلی هزینه بر را در سطح شهر داده اید و بیان کردید در حال کاشت 
درختچه های ماندگار هستیم، گفت: گل کاری ما خیلی کاهش پیدا 
کرده است و این گل ها را در مجاور درختچه ها کاشته ایم و ما برای 
درختان و درختچه ها را که آبیاری می کنیم از همان آب استفاده 
می کنند و به این شکل نیست که بخواهیم مخصوص آبیاری شوند 
و از طرفی درختچه ها زمان های خاص گل دارند به طور مثال برخی 
همین  به  می دهد  گل  فروردین  اواخر  زینتی  درختچه های  این  از 

دلیل نیاز بود که مقداری گل فصلی در مجاور آن ها کاشته شود.
او  هدف از اجرای این طرح را زیباسازی چهره شهری و جان بخشیدن به 
پارک ها و میادین سطح شهر عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه اغلب 
ورودی ها، خیابان ها خالی از پوشش گیاهی بود، سازمان سیما منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری سیرجان عملیات کاشت گل و درختچه، 
استفاده از دیوایدر و جدا کننده ها جهت ترکیب سنگ های رنگی در 
لچکی ها و ورودی های شهر و برخی میادین شهری در دستور کار خود 

قرار داده و این طرح را اجرا می کند

افزایش آسیب های اجتماعی زنان

ما اهل بیت پیامبر وسیله 
ارتباط خداوند با خلق 

او هستیم ، ما برگزیدگان 
پاک و مقّدس پروردگار 
می باشیم ، ما حّجت و 

راهنما خواهیم بود. 

حضرت فاطمه )س( 


