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 آخر 4 جامعه 3

سرهنگ سلیمی، رئیس پلیس راه سیرجان:

راه اندازی 
گشت های نامحسوس پلیس راه 

محمود آبادی:مدیر جهاد کشاورزی:

معرفی 34 واحد صنفی متخلف
 به تعزیرات

تیترها

  آخر 6

جلوه شهر در خور سیرجان نیست
 جامعه 3

 آخر 4

کودکان، قربانی
 عادی انگاری اومیکرون

دکتر غضنفر پور، عضو هیات علمی دانشگاه  باهنر:

تخت گنبد تهدیدی 
برای سرشاخه های سد تنگوییه 

رسانه جامعه مدنی اسالمی

گروه سالمت: در حالی روزهای کرونایی را سپری می کنیم که کرونای اومیکرون شیوع پیدا کرده است و در این بین شاهد افزایش مبتالیان هستیم به نوعی اگر شما به مراکز درمانی 
مختلف در سطح شهر سر بزنید از انبوه افرادی که مراجعه می کنند، می توانید میزان وضعیت این بیماری را در شهرستان متوجه شوید. در حالی که  چیزی به نوروز1401 باقی نمانده و اگر 
این بیماری کنترل نشود، قطعا این تعطیالت بر شیوع و عوارض کرونا خواهد افزود.  در کمال تعجب، اکثر مردم حداقل ماسک نمی زنند.کافیست عصرها سری به خیابان های شهر بزنید، 

معابر شلوغ تر از گذشته اند، واحدهای صنفی باز است و به سادگی می توان مشاهده کرد فروشندگان و خریداران بدون استفاده از ماسک در حال معامله هستند. 

 آخر 4

 فالح، مدیرعامل شرکت گاز استان:

رونمایی از خودروی پشتیبان 
مدیریت بحران شرکت گاز 

  خبر 2

هفته نامه نسیـم امید

گرد و غبار فراموشی روی ظرفیت های سیرجان در صنعت گردشگری به بهانه نزدیکی ایام نوروز؛ 

شهر گردشگر پَران ! 

  میراث 2

رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و افزایش بیماران مبتال به اُمیکرون؛ 

بی تفاوتی ستاد مقابله با کرونا 

گروه جامعه: چندسالی  است که داستان اعتراض اهالی منطقه چهارگنبد به بهره 
برداری و فعالیت های معدن تخت گنبد موضوع رسانه ها است. در سال جاری با توجه 
به شرایط خشکسالی و بارش کم  استفاده از آب این منطقه برای فعالیت های معدنی 
ز طرفی  تر شود.  بیش  به گذشته  ها نسبت  اعتراض  و  ها  این گالیه  که  باعث شد 

ماجرای توسعه معادن با این شکل در شهرستان و آلودگی های زیست محیطی...
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گروه سالمت: در حالی روزهای کرونایی را سپری می کنیم که 
کرونای اومیکرون شیوع پیدا کرده است و در این بین شاهد افزایش 
مبتالیان هستیم به نوعی اگر شما به مراکز درمانی مختلف در سطح 
شهر سر بزنید از انبوه افرادی که مراجعه می کنند، می توانید میزان 
وضعیت این بیماری را در شهرستان متوجه شوید. در حالی که  چیزی 
به نوروز1401 باقی نمانده و اگر این بیماری کنترل نشود، قطعا این 
تعطیالت بر شیوع و عوارض کرونا خواهد افزود.  در کمال تعجب، اکثر 
مردم حداقل ماسک نمی زنند.کافیست عصرها سری به خیابان های 
شهر بزنید، معابر شلوغ تر از گذشته اند، واحدهای صنفی باز است و به 
سادگی می توان مشاهده کرد فروشندگان و خریداران بدون استفاده از 

ماسک در حال معامله هستند. 
فروشندگان واحدهای صنفی ماسک نمی زنند

رابطه  بیماران  تعداد  زیاد شدن  و  همانطور که مشخص است کم 
مستقیمی با رفتار مردم و رعایت پروتکل های بهداشتی دارد و نیاز 
است که ستاد مقابله با کرونا بیش تر از این بازرسی و نظارت خود 
را مکان های شلوغ و جاهایی که احتمال تجمع است بیش تر کند. 
یکی از همشهریان در این رابطه بیان داشت: با توجه به اینکه خیلی 
از شهروندان واکسن زدند اما اکثر مردم  رعایت نمی کنند و من از 
شروع پیک جدید با دو ماسک در معابر شهر می روم. او ادامه داد: 
خیلی از شهروندان دیگر از ماسک استفاده نمی کنند و خیلی راحت 
در مکان های شلوغ می روند و بارها تذکر دادم اما کسی توجه نمی 
کند ولی اگر ستاد کرونا مجبور می کرد مکان های شلوغ و یا اصناف 
را برای استفاده از ماسک بیشتر تاثیرداشت. این همشهری اضافه کرد: 
به کرونا  ابتال  اخیر  الگوهای  از شایع ترین  به گفته کارشناسان یکی 
حضور در اماکن تجمعی همچون ادارات، پاساژهای تجاری و شرکت 
در گردهمایی ها بدون رعایت پروتکل های بهداشتی است، مراسم هایی 
همچون  میهمانی، عزا و عروسی از جمله ی این موارد است که نیاز 

است شهروندان این موضوع را رعایت کنند.
با افزایش مبتالیان امیکرون مواجه هستیم

با کرونای شهرستان در  مقابله  پور، سخنگوی ستاد  دکتر موقری 
توضیح آمار تعداد مبتالیان اومیکرون در سیرجان بیان داشت: با توجه 
به سرعت سرایت باالتر از پیش بینی ها برای سویه اومیکرون، طبق 
و همچنین  عالئم شدید  دارای  بیماران  از  فقط  دستورالعمل جدید 
افرادی که دارای بیماری های زمینه ای هستند تست کرونا گرفته می 

شود و با افزایش مبتالیان روبرو هستیم.
وی از افرادی که عالئم مشابه سرماخوردگی دارند درخواست کرد 
قرنطینه یک هفته را رعایت کرده و پس از این نیز فقط با دو ماسک در 
فعالیت های روزمره خودشان حاضر شده و همچنان به رعایت پروتکل 

ها پایبند باشند. 
سخنگوی ستاد کرونا در خصوص اصناف بیان داشت: ما برای مکان 
ارایه  کرونا شهرستان مطالبی  از طریق ستاد  تردد  پر  و  های شلوغ 

کردیم که تمام مسایل را رعایت کنند.
موقری ادامه داد: بر این اساس رعایت پروتکل های بسیار مهم است و 
باید توجه کرد که مؤثرترین چیز هم در پیشگیری از اومیکرون، رعایت 
پروتکل ها، ماسک زدن و رعایت فاصله گذاری و همچنین تزریق دز 
سوم واکسن است که توصیه می کنم، حتماً دز سوم واکسن را افراد 
تزریق کنند. دز سوم در پیشگیری از ابتالء و موارد شدید و همچنین 

پیشگیری از بستری و مرگ ومیر ناشی از کرونا بسیار مؤثر است.

رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و افزایش بیماران مبتال به اومیکرون؛ 

بی تفاوتی ستاد مقابله با کرونا 

قاووت  و  گلیم  سنتی  بازار  »آقا  فرهنگ:  گروه 
سیرجان کجاست؟  این سوال یک مسافر بود از من. 
در جوابش گنگ شده بودم. وامانده بودم چه بگویم. 
بگویم بازار گلیم نداریم و یک موزه ی نوساز اما خاک 
گرفته و بسته هست جنب اداره میراث فرهنگی مان 
که تعطیل همیشگی است و مثل بچه یتیم ها بین دو 
پاسکاری  میراث  اداره  و  شهرداری  یعنی  سرپرست، 
می شود! فقط چون قرار بوده فورمالیته باشد تا سر 
بازرسان یونسکو را کاله بگذارند؟ بگویم بازار سنتی 
قاووت داریم ولی درست روزهای تعطیل که مسافر از 
تازه  این شهر می گذرند حجره هایش بسته است و 
بدهم  نشانی  چطوری  من  باشند  هم  باز  دوتا  یکی 
ی  مغازه  صدجور  پشت  را  سردرش  بگیری؟  یاد  که 
رنگارنگ پنهان کرده اند. دیدم چاره ندارم  جز اینکه 

بگویم:مسافر عزیز زود از اینجا برو.« 
 هدایت مسافران به خروج از شهر

این حرف ها و درد دل یکی از همشهریان بود از پاسخش 
به یک مسافر. جمله ای که گرچه آن را روی هیچ تابلویی 
ما  در عمل مسئوالن شهر  اما  نکرده اند  نصب  در سیرجان 
از اداره ی منفعل میراث فرهنگی و گردشگری اش بگیرید تا 
شهرداری و فرمانداری و... انگار چنین پیامی را به مسافران 
گذری سیرجان می دهند. یعنی مسافر را به بیرون از شهر 
و ورود مجددش به جاده  های بندرعباس و شیراز و تهران 
حد  کمترین  نصب  با  چگونه؟  می کنند!  هدایت  کرمان  و 
ممکن از تبلوهای راهنمای گردشگران برای معرفی و نشانی 
اماکنی که می تواند برای گردشگران جذاب باشند و پیش 
مراکز  پیرامون  در  و خدماتی  رفاهی  امکانات  نکردن  بینی 
گردشگری ما. بادگیر چپقی و یخدان ها که مشغول خدمات 
رسانی به کارتون خواب ها هستند و اطرافشان هیچ جنبنده 
باقی  سوغات.  و  خوراکی  فروشگاه  به  برسد  چه  نیست  ای 
مکان ها هم دست کمی از این وضعیت ندارد و شرایط شان 

بدتر نباشد بهتر نیست.
 کارنامه سفید رئیس اداره میراث سیرجان

در همین باره چندی پیش یکی از فعاالن حوزه ی میراث 
در شورای شهر حضور  دستی سیرجان  و صنایع  فرهنگی 
پیدا کرده بود و در حضور اغضای شورا  می گفت: در راس 
به  و  نشسته  غیربومی  یک  سیرجان  فرهنگی  میراث  اداره 
هیچ عنوان برای آثار سیرجان دل نمی سوزاند. چرا اداره کل 
در میان این همه سیرجانی تحصیل کرده و دلسوز، یکی را 

رئیس اداره میراث سیرجان نمی گذارد؟!«
این  در  کرمان  گویند  می  بعضیا  است.  جوابی  بی  سوال 
زمینه هم می خواهد که سر به تن سیرجان نباشد. راستی 
هم رییس کرمانی اداره میراث سیرجان کارنامه ی سفیدی 
دارد. سفید به معنای خالی. به مفهوم امالی ننوشته که هیچ 

غلطی در آن نیست. همیشه هم کم کاری هایش را به نبود 
بودجه ربط می دهد. اما اگر توانمند بود و اقتدار رئیس یک 
اداره را داشت؛ بودجه نمی خواست. بودجه را از معین های 
اقتصادی اراده می کرد. تازه مگر مبحث گردشگری بودجه 
دولتی می خواهد. کلی سرمایه دار هستند که اگر دلشان را 
به عنوان  بگیری حاضرند  بار تحویلشان  گرم کنی و چهار 

بخش خصوصی کمک حال باشند. .
با اینکه سیرجان شهر صنعتی -معدنی ئی پنداشته می شود 
اما از جاذبه های توریستی هم بی بهره نیست که می توان با 
آن ها بر درآمد شهر افزود و در این حیطه برای تعدادی از 

جوانان سیرجانی و شهروندان اشتغال زایی کرد. 
 چپقی که هیچ وقت چاق نشد

بادگیر چپقی مرمت شده و حیاط کوچکی نیز در مرمت 
جدید برای آن تعریف شده است. با این وجود دست روی 
کامال  اطرافش  منطقه ی  که  منتظریم  و  گذاشته ایم  دست 
بعد  تا  شود  ایجاد  سایت  و  شود  تملک  شهرداری  توسط 
بخواهیم برای کاربری بادگیر فکری کنیم! حاال کی شورا و 
شهرداری دست بجنبانند و تن به این کار پرهزینه بدهند، 
کارتون خواب ها  روزی  چنان  تا  بسا  چه  و  نیست  معلوم 
را تخریب کنند. درحالی  نماد سیرجان  تنها  این  از  بیشتر 
که می توان برای بادگیر از همین حاال یک کاربری تعریف 
کرد مثل صنایع دستی تا هم مورد مراجعه ی همشهریان و 
گردشگران باشد و هم میراث و شهرداری را در عمل انجام 
شده بگذارد که ناچار شود به خاطر آبروداری هم که شده 

دست بجنباند و سایت پیرامون بادگیر را زودتر آماده کند. 
 روزمرگی در اداره میراث

حسام الدین اسالملو یکی از خبرنگارانی است که مدتی 
میراث  با  میراث  اداره  عمومی  روابط  عنوان  به  را  کوتاه 
همکاری کرد و با اینکه دولتش در این اداره مستعجل بود؛ 
درباره بادگیر چپقی به نسیم امید می گوید: در دوران کوتاه 
همکاری پیشنهاد اجاره دادن بادگیر چپقی را برای کاربری 

عمل  در  اینکه  برای  حتا  و  دادم  جعفری  به  سنتی  های 
انجام شده قرار بگیرد یک پوستر طراحی کردم و خواستم 
اقدام کنم  این خبر  ای کردن  و رسانه  اعالم عمومی  برای 
و  او  نداد!  اجازه  دلیل خاصی،  هیچ  ذکر  بدون  اما جعفری 
چهار نیروی زیردستش در اداره میراث کامال نگاه کارمندی 
و روزمرگی به شغلشان دارند. یک بازدید خشک و خالی از 
نسبت حقوق  به  هم  شاید  کنند.  نمی  تاریخی  های  محل 

کمی که می گیرند در بی انگیزه بودن محق باشند.
 تعیین کاربری برای یخدان های دو قلو 

برای  محلی  چپقی  بادگیر  مثل  نیز  دوقلو  یخدان های 
می توان  که  درحالی  است.  شده  بی خانمان ها  شب خوابی 
مثل  کاربری هایی  آن ها  برای  کرمان  یخدان های  مانند 
زورخانه و یا نگارخانه تعیین کرد و این طور هر بازدید کننده 

بتواند داخل آن ها را نیز ببیند.
مناسب بودن فضای درونی یخدان ها برای نگارخانه اظهر 
من الشمس است. بعضی گروه های هنری دنبال ایجاد این 
نگارخانه هستند اما ناامیدند که نه اداره میراث همکاری الزم 

را بکند و نه اداره ارشاد.
 قلعه سنگ نیازمند یک سایت کامل گردشگری

سکه های ضرب قلعه سنگ سیرجان هنوز مورد استناد 
تاریخنگران است. قلعه سنگ به عنوان شهری باستانی که در 
زمان های دور مرکز ایالت کرمان بوده است، نیاز به اکتشاف 
کامل، و بازسازی پالن ها دارد. همچنین به سبک آنچه در 
تخت جمشید اتفاق افتاده، ساخت موزه ی کوچکی در محل 
به سبک معماری خود بنای قدیم قلعه برای نگهداری منبر 

سنگی و آثار کشف شده به شدت نیاز است. 
 ستون های خمیده کاروانسرای بازار 

مرمت سقف بازار انجام شده. میراث ادعا دارد که مناسب 
میراث  نظر  زیر  که  عهده شهرداری ست  بر  آن  سازی کف 
را  چیزی  چنین  اما  کنونی  شهردار  بدهد.  انجام  فرهنگی 
قبول ندارد و در نشست خبری اش رسما اعالم کرده است 

که در حوزه ی میراث وظیفه ای بر عهده شهرداری نیست! 
از  حجره ها  معماری  حفظ  ها  پاسکاری  این  میان  در  اما 
دستکاری های  از  جلوگیری  لزوم  و  است  برخوردار  اهمیت 
غیرکارشناسی در بنا. با وجود آنکه میراث فرهنگی سیرجان 
از نبود بودجه گالیه دارد اما چون خود صاحبان حجره های 
بازار حاضر به مرمت ملک شخصی شان با هزینه ی شخصی 
هستند، میراث فرهنگی می تواند نقشه ی مرمتی را در اختیار 
گونه  این  بشود.  انجام  کار  نقشه  آن  که طبق  بگذارد  آنان 
می شود.  احیا  و  می  کند  پیدا  نجات  سیرجان  قدیم  بازار 
قوتو و مسجد  بازار  و  پتانسیل کاروانسرا  با  مجموعه ای که 
تاریخی جاذبه ی زیادی برای گردشگران دارد. حمام تاریخی 
فرهنگی  بسته ی  که  بیاید  بیرون  زمین  زیر  از  اگر  هم  ئی 
کامل می شود. کارونسرایی که این روزها حال خوبی ندارد. 
و  شکسته  هایش  حجره  دربهای  و  خمیده  هایش  ستون 
کسبه اش اکثرا از دنیا رفته اند و هیچ صنف جوانی جایگزین 
آن ها نشد و کارونسرا دارد متروکه می شود. باید زودتر برای 

مرمت و کاربری جدید کاروانسرا فکری شود. 
 طرح گذر فرهنگی از حرف تا عمل

مسئوالن میراث فرهنگی و شهرداری سیرجان خیلی وقت 
است که از همکاری مشترک خود پیرامون اجرای طرحی به 
نام گذر فرهنگی حرف می زنند. اما تا کنون در عمل کاری 
عینی مشاهد نشده است. یا حتا اگر طرح هنوز در مرحله 
ی نقشه کشی و طراحی است، نقشه ی آن در اختیار رسانه 
بلندمدت  بسیار  برنامه  اگر  تا  بگیرد و منتشر شود  قرار  ها 
این  در  که  شود  آن مشخص  بودن  جامع  کم  است دست 
گذر مرمت آثار تاریخی و تعیین کاربری شان چه جایگاهی 
دارد و مشاهیر سیرجان چگونه در این گذر معرفی شوند و 
صنایع دستی سیرجان از قبیل گلیم و سفالینه و سوغات 
حضور  است  قرار  فرهنگی  گذر  این  کجاهای  در  سیرجان 

داشته و عرضه بشوند؟

گزارش گرد و غبار فراموشی روی ظرفیت های سیرجان در صنعت گردشگری به بهانه نزدیک بودن ایام نوروز؛ 

شهر گردشگر َپران ! 
بادگیر چپقی و یخدان ها  مشغول خدمات رسانی به کارتن خواب ها هستند



حوادث 
راه اندازی گشت های نامحسوس پلیس راه 

گشت  اندازی  راه  از  سیرجان  راه  پلیس  فرمانده  حوادث:  گروه 
رفتار  کنترل  و  رانندگی  سوانح  از  جلوگیری  برای  نامحسوس 
رانندگان حادثه ساز در محورهای مواصالتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدی سلیمی  با اعالم این خبر بیان داشت: حضور گشت 
نامحسوس و تشدید نظارت های ترافیکی محسوس در سطح راه ها از 
اظهار  ادامه  در  دارد. وی  ادامه  پایان سال  تا  و  آغاز  ماه  بهمن   ۲۵
داشت:  این نظارت های نامحسوس به منظور کنترل دقیق رانندگان 
متخلفی است که با عدم رعایت قوانین ومقررات و ارتکاب تخلفات 
را به هم می زنند. فرمانده  امنیت وآرامش  شهروندان  حادثه ساز 
پلیس راه سیرجان افزود: تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس است 
و رانندگان متخلف ، قاطعانه اعمال قانون می شوند. سرهنگ سلیمی 
دو  مرتکب  راننده  اگر  مسیر  طول  در   : کرد  نشان  خاطر  ادامه  در 
مدت ۷۲ساعت  به  وی  خودروی  شود،  همزمان  ساز  حادثه  تخلف 
توقیف می شود و چنانچه سرعت خودروی وی بیش ازحد مقرر از 
دستور مقام قضایی باشد به جهت حفظ حقوق عامه ، خودروی وی 
عالوه بر اعمال قانون به مدت ۲4ساعت توقیف وثبت سیستم  می 

گردد. 

رد رشوه 5 میلیارد ریالی توسط قاضی سیرجانی 
رییس کل دادگستری استان کرمان از رد رشوه 5 میلیارد ریالی)42 
سکه تمام بهار آزادی( توسط قاضی پاک دست سیرجانی خبر داد 
و جهت  نیز دستگیر شده  فرد رشوه دهنده  رابطه  این  در  گفت:  و 

بررسی زوایای موضوع، تحت قرار بازداشت موقت به سر می برد.
یداهلل موحد در تشریح این خبر افزود: با ارجاع پرونده ای با عناوین 
آهن(،  سنگ  معدن  عایدات  از  درصد   ۲۵ غیر)  مال  انتقال  اتهامی 
خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی برای بردن 
مال غیر به دادسرای سیرجان و عدم نتیجه بخشی تالش های برخی 
افراد به منظور جلوگیری از تکمیل مراحل رسیدگی به این پرونده،  
مراتب در شعبه 101 مورد رسیدگی قانونی قرار گرفت.  نماینده عالی 
قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: در این رابطه، قاضی مربوطه 
با  سپس  و  دادگستری  اطالعات  و  حفاظت  به  مراتب  اعالم  ضمن 
استقرار تیم عملیات حفاظت و اطالعات دادگستری استان کرمان فرد 

رشوه دهنده دستگیر شد.

احیای زن 46 ساله 
به گزارش روابط عمومی اورژانس، خانم 46 ساله ای با شکایت کاهش 
سطح هوشیاری به دنبال حمله ی آسم شدید با اورژانس تماس گرفته 
بودند و تکنسین ها در محل حادثه حاضر شدند. ابتدا سطح هوشیاری، 
تنفس، نبض و راه هوایی بیمار چک شد که فاقد هر گونه پاسخ دهی 
و تنفس بود، سریعاً با توجه به ریتم تنفسی که به شکل برداری پنه 
و گسیینگ بود احیای تنفسی و حمایت با آمبوبگ انجام شد. سریعاً 
رگ گیری و تزریق 200mg هیدروکورتیزون بشکل وریدی، همراه با 
مدریت راه هوایی )ایروی( انجام شد و همچنان پایش و حمایت تنفسی 
ادامه داشته که تنفس خودبخودی بیمار برگشت و سرم تراپی جهت 
بیمار نیز در طول مسیر انجام گردید. در طول مسیر انتقال بیمار به 
بیمارستان، حمایت تنفسی و پایش توسط تکنسین ها ادامه داشته تا 
در صورت احتیاج به احیا دوباره بیمار را احیا و مدیریت کنند. با کمک 
خداوند و تالش و مدریت تکنسین های اورژانس عالئم حیاتی بیمار 
آقایان  را  این ماموریت  بیمارستان داده شد.  بیمار تحویل  برگشته و 

حامد عباسی و علی فاریابی از پایگاه سه شهری 9۵63 انجام دادند.

داستان  که  است  چندسالی   جامعه:  گروه 
بهره  به  چهارگنبد  منطقه  اهالی  اعتراض 
گنبد  تخت  معدن  های  فعالیت  و  برداری 
موضوع رسانه ها است. در سال جاری با توجه 
به شرایط خشکسالی و بارش کم  استفاده از 
آب این منطقه برای فعالیت های معدنی باعث 
به  نسبت  ها  اعتراض  و  ها  گالیه  این  که  شد 
گذشته بیش تر شود. از طرفی ماجرایتوسعه  
آلودگی  و  شهرستان  در  شکل  این  با  معادن 
انتقاد  مورد  ها  آن  محیطی  زیست  های 
این  اهمیت  به  توجه  با  است.   کارشناسان 
موضوع در ادامه گفت و گویی با دکتر حسین 
چهارگنبد  منطقه  مالکان  از  یکی  غضنفرپور 
دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  که  او  ایم  داده 
شهید باهنر کرمان در رشته تخصصی جغرافیا 
مطالعات  هوا  و  آب  زیست،  محیط  حوزه  در 
ایشان  ی  بها  کتا  از  ویکی  دارد  ای  گسترده 
و  آب  بحث  در  و  است  سیرجان  جغرافیای 
کرده  ارایه  مختلفی  مقاالت  نیز  آبخیزداری 
دغدغه  بومی  کارشناس  یک  عنوان  به  است 
های زیادی دربحث آب دارند گفتگوی زیر را 

با او داشتیم .
معدن  که  این  به  توجه  با  دکتر  جناب    
تخت گنبد چندین سال در حال بهره برداری 
از این منطقه است چرا اهالی منطقه امسال به 

این موضوع معترض شدند؟
که  عباسلو  قنبر  آفای  توسط  گنبد  معدن تخت 
اکتشاف کننده بود مورد بهره برداری ابتدایی قرار 
خود  سهام  مختلف  دالیلی  به  آن  از  بعد  و  گرفت 
را به معدن تخت گنبد واگذار کردند و از 10 سال 
گذشته شروع به فعالیت کرد و فعالیت های گذشته 
معدن در منطقه کند و آرام بود و مشکالت جدی 
برای منطقه ایجاد نکرده بود، به همین دلیل مردم 
واکنشی نسبت  به بهره برداری  معدن نداشتند. اما 
مسائل  گنبد  تخت  معدن  های  فعالیت  رفته  رفته 
پوشش  ملی،  منابع  و  آب  خاک،  محیطی،  زیست 
فعالیت های  زمانی که  از  و  ایجاد کرد  و...  گیاهی 
معدن گسترده تر شد و این گستردگی باعث ایجاد 
مسایل منطقه ای شد که این موضوع باعث واکنش 
مردم  حاال  چرا  فرمودید  اینکه  است.  شده  اهالی 
معترض شدند باید عرض کنم ، اوال مردم تصور این 
گستردگی عملیات معدن کاوی واینهمه تخریب را 
نمی کردند ثانیا مردم چهارگنبد مردم بسیار نجیبی 
هستند وچوب نجابت خود را می خورند وگرنه باید 
مثل مردم گوغر وگودال از ابتدا معترض به اکتشاف 
واستخراج می شدند واز همان ابتدا سهم خودشان 

با  نشده  دیر  هم  وحاال  گرفتند  می  را  معدن  از 
پیگیری می توانند به حق خود برسند.

 اکنون بیش ترین اعتراض اهالی در بیانیه 
ها و کلیپ های منتشر شده به استفاده از آب 

آن منطقه هست؟
استفاده  حسینی  سلطان  سد  آب  از  معدن  بله 
که  شد  شدید  ها  مخالفت  زمانی  و  کند   می 
معدندار جلوی آب بهره برداران حاشیه بند سلطان 
این  آب   از  مردم   که  درحالی  گرفت  را  حسینی 
»حق  اصطالح   به  و  کردند  می  استفاده  رودخانه 
آبه« داشتند،  خوب طبیعی است که باعث واکنش 
اهالی بشود .درختان تخت بنه از بی آبی در معرض 
نابودی است.مردم رفتار نجیبانه ای بامعدن داشتند 
اما آنها برخالف این عمل کردند. حتی در آبان ماه 
با تانکر را به  مسئوالن شهرستان مجوز حمل آب 
ای  مسئله  مردم  موضوع   این  با  باز  دادند،  معدن 
نداشتند و زمانی که اهالی متوجه شدند در شرایط 
بی آبی فعلی عالوه بر  حمل آب با تانکر، معدندار 
اقدام به لوله گذاری غیرقانونی برای انتقال آب  از 
اعتراض  است  کرده  تنگوئیه  سد  آب  سرشاخه 
کردند. لذا اهالی در اعتراض به این موارد یک تجمع 

مسالمت آمیز داشتند که به نمایندگی تمام مردم 
چهارگنبد بود،واین تجمع مدیریت شد وگرنه همه 
اهالی حاضر بودند حضوریابند و اهالی در پی حفظ 

منطقه و روستاهای آبا و اجدادی هستند.  
 موضوعی که اعالم شد این بود که، مجوز 
انتقال  آب را شورای تأمین داده است و طبق 
انجام  را  کار  این  باید  تامین  شورای  قانون 

بدهد؟
اینکه شورای تامین حق مجوز دارد یا ندارد خود 
اعالم  باید  افکار عمومی  تنویر  برای  تامین  شورای 
کند و موضوعی که مشخص است اداره آب منطقه 
آب  برداشت  مجوز   توانیم  نمی  ما  کرده  بیان  ای 
بدهیم و اداره آبیاری نیز اعالم کرد که مجوز نداده 

است. 
 در حال حاضر بحث اشتغال افراد در این 
معدن مطرح است و صحبت های متفاوتی در 
خصوص تعداد افراد به کار گرفته می شود، چه 

مقدار اشتغال به وجود آوده است؟
اعداد مختلفی در خصوص تعداد اشتغال مطرح 
باج  عنوان  به  اشتغال  از  متاسفانه  اما  شود،  می 
نباید  که  کنند  می  استفاده  مسئوالن  از  خواهی 
این اتفاق بیفتد و معدن برای فعالیت های معدنی 
احتیاج به نیروی کار دارد و طبیعی است که کارگر 
شود  خواهی  باج  وسیله  نباید  واین  کند  استخدام 
و از طرفی حقی ندارد که کارگر اخراج کند چون 
از  انفال استفاده می کند.آب ،ذخایر معدنی ،منابع 
طبیعی همه انفال هستند  وتک تک مردم منطقه 

از انفال حق دارند . 
و  منطقه  برای  معدن  این  آالیندگی  چه   

شهرستان دارد؟
شده  ایجاد  منطقه  در  که  مسائلی  کلی  طور  به 
است یکی طبیعت زیبای چهارگنبد بوده است که 
آسیب دیده است. موضوع دوم بحث آب است که 
در مقاله ای نوشتم که سد تنگوییه سه سرشاخه 
دارد که معدن تخت گنبد به هرسه  سرشاخه،یعنی 
بابوجهر  رودخانه  و  اهره  رودخانه  پلنگی،  رودخانه 
پایین  شاخه  سر  سه  که  است  کرده  پیدا  سیطره 
دست به هم وصل می شوند و رودخانه تنگوییه را 
تشکیل می دهند که بعد در سد تنگوییه برای آب 
شرب مردم سیرجان استفاده می شودکه با برداشت 
آب در باال دست، در پایین دست آبی وجود نخواهد 
بود لذاآب شرب سیرجان درمعرض نابودی خواهد 
بود.  دومین بحث جاده است  که حدود 1۷ سال 
قبل جاده روستایی کشیده شد واین جاده  ظرفیت 
سنگین  ماشین  وجود  با  و  ندارد  را  باال  ترافیک 
معدن جاده مستهلک شده و حدود 1400 متر از 
جادهدرمحدوده معدن درست در وسط سد رسوب 
گیر معدن قرار می گیرد و سرنوشت جاده ارتباطی 
العاده  فوق  های   انفجار  است.  ابهام  از  ای  درهاله 
سنگین از دیگر آثار مخرب معدن است و زمانی که 
انفجار می شود تا شعاع 1۵ کیلومتر لرزش شدیدی 
انجام  باال  با حجم  انفجار  ایجاد می کند و هر روز 
می شود که این باعث درز شکاف داخل زمین می 
شود که خشک شدن چشمه سارها و قنات ها را 

به دنبال دارد.
 سد رسوب گیر برای پوشش گیاهی چه 

مشکالتی ایجاد می کند؟
مسئله بعد، از بین رفتن پوشش گیاهی است که 
گیر  رسوب  برای سد  هکتار  متاسفانه حدود 690 

بدون  که  شده  مجوزداده 
کارشناسی ونابجا بوده است 
بکرترین  و  بهترین  در  که 
نقطه شهرستان  که پوشش 
نوع  از  منطقه  آن  گیاهی 
گون کتیرایی است که این 
گیاه در خاورمیانه کم نظیر 
این سد رسوب گیر  با  است 
در  و  شد  خواهند  نابود 
حال حاضر 14۷ هکتار سد 
رسوب گیر ایجاد می کنند 
که اگر کامل زده شود دقیقا 

روی رودخانه اهره می آید.
دیگر  اساسی  مسئله 
که  است  لیچینگ  سیستم 
می  استفاده  فرآوری  برای 
اسید  سیستم  دراین  شود. 
سولفوریک روی سنگ مس 
جدا  خالص  مس  و  ریخته 
بخارات اسیدی  می شود و 
تا شعاع زیادی روی پوشش 
گیاهی، کشت زارها و باغات 

های  آب  به  اسید  دیگر  سوی  از  و  گذارد  می  اثر 
می  اتفاق  اسیدی  وآلودگی  میکند  نشت  زیرزمین 

افتد.
با توجه به این همه مشکالتی که ایجاد   
ورود  زمینه  این  در  زیست  محیط  آیا  شده 

کرده یا نه؟
معدن تخت گنبد درپایش زیست محیطی است 
که  است  معنی  این  به  محیطی  زیست  پایش  و 
کند  احساس  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اگر 
آن   ، دارد  زیست  محیط  برای  منفی  اثرات  معدن 
رادر پایش خود قرار می دهد و اگر چند فصل سال 
پی درپی یک منبع آالینده ای در پایش قرار گیرد، 
باید تعطیل شود. معدن تخت گنبد در پایش زیست 
جهت  در  اقدامی  متاسفانه  و  دارد  قرار  محیطی 
اثرات مخرب زیست محیطی  یا کاهش  جلوگیری 

اتفاق نمی افتد .
خب اهالی چه دستاوردی  دارند؟  همه چی را 
گیاهی  پوشش  یعنی طبیعت،  دهند  از دست می 
و آب خود را از دست می دهند و و دستاورد این 
گیاهی  پوشش  شدن  خشک  اهالی؛  برای  معدن 
شدن  اسیدی  و  هوا  آلودگی  سروصدا،  مراتع،  و 
خاک و آب های زیرزمینی است. مجوزهای بدون 
مسئوالن  از  نوعی  به  یا  و  شده  داده  کارشناسی 
است  دیگراین  مهم  ای  مسئله   . شود  می  گرفته 

که  مردم نمی دانند برنامه معدن چیست و معدن 
طرح توسعه ارائه نکرده است که 10 سال بعد برنامه 
اش  چی هست ویا اگر مسئولین می دانند به مردم 
های  آزمایی  وراستی  ها  پایش  گویند.اینکه  نمی 
کنترل  زمانی  چه  و  شود  می  انجام  چگونه  معدن 
و کجا کنترل می شود مردم اطالعی ندارند!اختالف 
افکنی معدن و عوامل آن بین مردم منطقه مساله 
به  و  است  ناراضی کرده  را  است که مردم  دیگری 
از  ایجاد می کنند و برخی  اشکال  مختلف تفرقه 
مردم را رودرروی بقیه قرار می دهند که الزم است  
مطبوعات مردم را آگاه کنند و مردم وحدت و اتحاد 
برسند. به حق وحقوق خود  تا  را حفظ کنند  خود 

دیگر اینکه ازمردم شهر سیرجان انتظار می رود با 
مردم چهارگنبد که برای نجات آب شرب سیرجان 

اعتراض می کنند همراهی کنند.
،یک  وصنایع  معادن  که  است  این  دیگه  مساله 
وظیفه اجتماعی دارند و در منطقه ای که فعالیت 
می کنند باید بخشی از درآمد خود را برای منطقه 
مردم  اجتماعی  رفاه  جهت  در  و  کنند  هزینه 
اقداماتی انجام دهند که متاسفانه معدن تخت گنبد 
علیرغم این آثار تخریبی، هیچ اقدام اجتماعی انجام 
معترض  مردم  که  است  .طبیعی  نمی دهد  و  نداده 
باشند زیرا سرزمین بکر آبا واجدادی را از دست می 

دهند وهیچ مابه ازایی ندارند . 

گفت و گو با دکتر حسین غضنفر پور، عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان، پیرامون مشکالت معدن تخت گنبد؛

تخت گنبد تهدیدی برای سرشاخه های سد تنگوییه 
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آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/آقای سکینه خواجویی نژاد با ارائه دو برگ استشهادیه 
از دفتر اسناد رسمی شماره 1۵0 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 19 
فرعی از 1۲09 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم/آقای سکینه خواجویی نژاد ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 1۲0 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 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن 

مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/11/30- محمدآرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

خب اهالی چه دستاوردی  دارند؟  
همه چی را از دست می دهند یعنی 
طبیعت، پوشش گیاهی و آب خود 
را از از دست می دهندو دستاورد 

این معدن برای اهالی؛ خشک شدن 
پوشش گیاهی و مراتع، سروصدا، 

آلودگی هوا و اسیدی شدن خاک و 
آب های زیرزمینی است. 



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

09162756265 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com

جلوه شهر در خور سیرجان نیست
فیروزه شیخ کرمی: یک ماه دیگر مانده به پایان سال 
1400 وآغاز قرن جدید در پس همه مشکالتی که این روزها 
گریبان گیر مردم شده است اما باز هم با آمدن نوروز جنب 
و جوشی در خیابان های شهر شکل می گیرد با اینکه خوب 
میدانیم نیمی از مردم صرفا به خاطر این جنب وجوش و رفع 
دلتنگی به سمت خیابان ها روانه می شوند و نه برای خرید 
،چون خوب می دانیم که این روزهای مشکالت اقتصادی و 

گرانی اجناس توانایی برای خرید مردم نگذاشته اما باز هم حال وهوای اسفند متفاوت 
است و اگر رمقی برایمان باشد کمی دلچسب است. اما با پایان هرسال همه به فکر تغییر 
وتنوعی هستند که برای سال جدید آماده شوند. از خانه هر یک از شهروندان سیرجانی 
میتوان بوی آمادن عید را حس کرد. شهرداری برای به پیشواز رفتن شهر سیرجان 
امسال چه اهدافی را در سر دارد؟آیا مثل هر سال فقط بسنده میکند به رنگ کردن 
چندین جدول وکاشت گل ها در بلوارهای خاص؟آیا شهری که یدک کش اسم شهر 
صنعتی معدنی ست برای آماده سازی بهار همین قدر برایش کفایت میکند؟شهری که 

گذرگاه مسافران نوروزی به حساب می آید.
امسال به نظر می رسد شاهد کاهش حجم مسافرت های نوروزی باشیم اما به دلیل 
مسافرت های درون استانی و به منظور ارتقای نشاط شهروندان، صد در صد الزم به 
باید قبول کنیم که فضا سازی و زیبا سازی  اقدامی از سوی شهرداری خواهد بود. 
شهرمان به معنای واقعی کلمه نابود است. از المان هایی که به بدترین شکل ممکن 
ساخته شده تا نداشتن روشنایی مناسب فضا ها، تا نداشتن استفاده ای مطلوب ازفضا 
با واژه سیرجان شهر نور کلی مانور  های تاریخی شهرمان و... بماند که خودمان را 
دادیم ولی شاهد تاریکی خیلی از محالت شهر هستیم. اما اکنون که نزدیک عید است 
باید شهرداری چاره ای بی اندیشد که کمی به فضا شهر شور و نشاط بدهد از جمله 
با اقداماتی مثل ساماندهی ورودی های شهر،جداره سازی معابر شهر،تکمیل و آماده 
سازی پارک ها و همچنین رنگ آمیزی، آذین بندی، نصب المان و ایجاد نوروزگاه در 
نقاط مختلف شهرسیرجان، شهر گلیم نام گذاری شده است اما به نظرتان اگر مسافری 

به این شهر بیاید می تواند از ظاهر شهر بفهمد که سیرجان شهر گلیم است؟؟
که  است  الزم  کنیم؟  معرفی  مسافران  به  را  ظاهرشهرمان  ایم  کرده  سعی  چقدر 
شهرداری  در ستاد استقبال از بهار1401 ویژه به بحث فضا سازی توجه کند و هدف 
از تشکیل این ستاد را زیباسازی محیط شهری، شادابی و نشاط شهروندان و مسافران 
نوروزی بداند و همچنین مدیران هر منطقه و سازمان های تابع آن باید در اجرای هرچه 

بهتر طرح استقبال بهار کوشا باشند. 
برای مثال با توجه به ادامه دار بودن شیوع بیماری کرونا، اقدامات این ستاد در تمام 
مناطق با رعایت کامل شیوه نامه بهداشتی مقابله با شیوع کرونا به طور مطلوبی انجام 
پاکسازی  .پاکسازی محوطه های شهر، ساماندهی ورودی های شهر،  اجرایی شود  و 
بوستان ها، بهسازی آب نماها و میادین در دستور کار قرار گیرد. همین طور الزم است در 
طول ایام عید نوروز شهرداری اقداماتی از جمله جلوگیری از تکدی گری در تقاطع ها، 
میادین و معابر شهر، جلوگیری از ساخت وساز های غیر مجاز، گودبرداری ها، حفاری 
های غیرمجاز، تخلیه خاک ونخاله در سطح شهر، جمع آوری بنرها، استندها، تابلوها و 
داربست های غیرمجاز، برخورد شدید با کیوسک های داری فعالیت های غیرقانونی باید 

در دستور کار خود قرار دهد.

 یادداشت

ویژه

رونمایی از خودروی پشتیبان مدیریت بحران شرکت گاز 
نسیم امید: منوچهر فالح، مدیرعامل شرکت گاز استان در آیین 
رونمایی از خودروی پشتیبان مدیریت بحران شرکت گاز گفت: 
خودروی پیشتیبان مدیریت بحران شرکت گاز استان کرمان، 
خودرویی با تجهیزات رفاهی جهت استفاده اپراتورها، تثبیت 
 ،URS کننده برق ۲۲0 وات، دارای اتاق تجهیز شده به ژنراتور و

امکانات ارتباط بی سیم VHF تا شعاع 100 کیلومتر، اتصال به شبکه تلفن مرکزی با 
دیگر اداره ها، ارسال تصاویر زنده و عکس آنالین از منطقه بحران به اداره مرکزی، ایجاد 
ارتباط رادیویی به صورت شبکه های محلی به شعاع ۵0 کیلومتر، ایجاد ارتباط ماهواره ای 

از طریق ماهواره بدر ایران ست.

چرک خشک کن ها تاثیری بر درمان کرونا ندارند
فردای کرمان: دکتر مجید مختاری، فوق تخصص ریه و عضو 
کمیته علمی کرونا با بیان این که آنتی بیوتیک ها هیچ جایگاهی 
در درمان کرونا ندارند، گفت: »چندماه پس از شیوع پاندمی 
کرونا اثبات شد که داروهای آنتی بیوتیکی نظیر آزیترومایسین 
تاثیری در درمان بیماری کرونا بدون عفونت باکتریال ندارند. او 
افزود: »متاسفانه تجویز بی رویه آنتی بیوتیک باعث افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در کشور 
و جهان خواهد شد و اصال موافق تجویز آنتی بیوتیک در موارد کرونای بدون وجود شواهد 
عفونت باکتریال نیستیم. وی اضافه کرد: تنها در صورتی نیاز به تجویز آنتی بیوتیک وجود 

دارد که عفونت ثانویه به کرونا وجود داشته باشد.

معرفی 34 واحد صنفی متخلف به تعزیرات
باشگاه خبرنگاران:  اکبر محمودآبادی مدیر جهاد کشاورزی 
سیرجان گفت: در پی واگذاری مسئولیت تنظیم بازار و نظارت بر 
عرضه کاال های اساسی محصوالت کشاورزی به جهادکشاورزی 
تیم بازرسی و نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی و نهاده های 
دام وطیور این شهرستان از واحد های صنفی بازدید و بازرسی به 
عمل می آورد. اوافزود: از آغاز واگذاری عملیات بازرسی تاکنون از ۸۷ واحد صنفی، شامل: 
مرغ و ماهی فروشی، خبازی، میوه فروشی و مراکز توزیع نهاده های دامی و کشاورزی در 

سیرجان بازدید شده است و تاکنون، 34 واحد از ۸۷ واحد با تشکیل پرونده و مبلغ 
ریالی تخلفات بالغ بر 1۵۵ میلیون ریال به اداره تعزیرات حکومتی  معرفی شدند.

کتاب »روایت روزگار قرنطینه« رونمایی شد
گروه خبر: کتاب »روایت روزگار قرنطینه« حاوی یادداشت 
های 99 نفر از اهالی رسانه سیرجان است  که پنج شنبه گذشته 
نویسندگان،  روزنامه نگاران،  خبرنگاران،  حضور  با  آئینی  در 
مدیران و اهالی رسانه های شهرستان سیرجان رونمایی شد. در 
این کتاب ۵00 صفحه ای، یادداشت ها و خاطرات اهالی رسانه 

سیرجان در دوران قرنطینه عمومی شیوع بیماری کرونا با حمایت روابط عمومی و امور 
بین الملل گل گهر، گردآوری مصطفی زیدآبادی، ویراستاری بیژن ادبی و بازبینی مجتبی 

احمدزاده و انتشارات هست، به رشته تحریر درآمده است.
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رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

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

تلفن: 4۲۲0۷۲۵0 - 4۲۲01609

www.nasim-omid.ir 4۲۲336۷۲:فکس
گستره توزیع: استان کرمان

صندوق پستی : ۷۸1۸۵146
تبلیغات : 091394۵0096

مدیر مسئول: 091334۷0۷۲۸

روابط عمومی: 0916۲۷۵6۲6۵
چاپ: مهدوی

عضو شرکت تعاونی مطبوعات
نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است

کودکان، قربانی عادی انگاری امیکرون
دکتر فرهاد فتحی زاده: اکثر شهرهای کشور از لحاظ درگیری 
دارند.  قرار  قرمز  وضعیت  در  کرونا،  امیکرون، سویه جدید  و شیوع 
متاسفانه با توجه به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل زدن 
ماسک، واکسیناسیون، رعایت فاصله دو متری و ... به نظر می رسد 
این موج کرونا تا چند هفته آتی ادامه داشته باشد. اکنون کودکان به 

چند علت بیشتر در معرض خطر هستند: 
مادران  جوانان،  )کودکان،  سنی  های  گروه  تمام  ویروس  این   -1
باردار، سالمندان و ...( را تهدید می کند ولی کودکان را بیشتر درگیر 

می کند.
شده  اعالم  تازگی  به  سال  پنج  باالی  کودکان  واکسیناسیون   -۲
ابتالی اعضای خانواده ها به  با توجه به شیوع و  از طرفی  است  و 
امیکرون، خانواده ها نمی توانند برای واکسیناسیون فرزندانشان اقدام 

کنند. 
این  انگاری  ساده  کرونا،  جدید  شیوع  در  نگرانی  موارد  از  یکی 
است.  اشتباه  سرماخوردگی  با  اُمیکرون  مقایسه  و  است  ویروس 
های  پروتکل  لذا  ببرد.  مرگ  سمت  به  را  فرد  تواند  می  اُمیکرون 
ده  تا  هفته  یک  کودکان  قرنطینه  دوره  بگیریم.  را جدی  بهداشتی 
روز است و کودکان در تماس با بزرگساالن و افراد بیماری زمینه ای 
قرار نگیرند. طیف عالیم اُمیکرون در کودکان می تواند از بی عالمتی 
تا عالئم تنفسی و گوارشی و ... باشد. عالیم شایع آن عالیم تنفسی 
اشک  بینی،  آبریزش  سرفه،  گلودرد،  است،  سرماخوردگی  مشابه  و 

ریزشی، عطسه و تب از این عالئم است. 
ذیل الزم  موارد  در صورت  کودکان  در  بالینی  با عالیم  رابطه  در 
است والدین هر چه سریعتر کودکان خود را به مراکز درمانی ببرند تا 

معاینه و بررسی شوند: 
1- تب بیش از سه روز کودک که قطع نمی شود.

۲- تب ثانویه در کودک، یعنی دوباره جهش می کند زیرا ممکن 
است عفونت افزایش یا عفونت باکتری افزوده شده باشد 

3- درگیری تنفسی در اُمیکرون به صورت گرفتگی صدا و خفگی 
در کودکان است که الزم است به پزشک مراجعه شود.

4- ضعف و بی حالی جزئی از عالیم هشدار است. 
۵- در این سویه اسهال، استفراغ و مشکالت گوارشی بیشتر دیده 
می شود و گاهی استفراغ بسیار شدید می شود و باعث کم آبی در 

کودکان خواهد شد. لذا مراجعه به پزشک الزامی است.
را  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  فقط  نباشند.  نگران  ها  خانواده 
طبق  بگیرند.  جدی  را  دورهمی  عدم  و  ماسک  زدن  باشند  داشته 
گزارش های اعالم شده  مرگ و میرهای ناشی از کرونا در کودکانی 
رخ می دهد که دچار نقض ایمنی، مشکالت قلبی، ریوی، مادرزادی، 
نارسایی کلیه و دیابت هستند. کودکانی که شیمی درمانی می شوند 
ممکن  کنند  می  مصرف  ایمنی  سیستم  کننده  تقویت  داروهای  یا 

است در معرض خطر مرگ و میر بیشتر قرار گیرند.
است.  شده  اعالم  اکنون  ساله   1۲ تا   ۵ کودکان  واکسیناسیون 
خانواده هایی که عالئم کرونا ندارند الزم است برای تزریق واکسن 
کرونای خود و کودکان خود به مراکز اعالم شده مراجعه کنند.                                                  
                                                                            *پزشک عمومی

آفت درختان 
فضای سبز شهری 

سیرجان 
خیابان ابن سینا 


