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در شهرمان سیرجان، برای پیاده روی و 
ورزش، عالوه بر بوستان ها و پارک هایی 
دو  شده اند،  گرفته  نظر  در  شهر  در  که 
و  پیاده روی  برای  اختصاصی  پیست 
شده  گرفته  نظر  در  دوچرخه سواری 
و  قائم  بلوار  حاشیه ی  در  یکی  است؛ 
اتفاق  این  چمران.  بلوار  حاشیه ی  یکی 
ورزش  جامعه ی  برای  خوبی  بسیار 

دوست است. 
پیست پیاده روی یا کمربندی تریلر 

هم   معایبی  مسیر،  دو  این  انتخاب  در 
از  قبل  کاش  ای  که  می خورد  چشم  به 
می گردید.  مرتفع  معایبش  ابتدا  آن،  ایجاد 
حاشیه ی  سبز  فضای  انتخاب  آن  مهم ترین 
این بلوارها برای ورزش و پیاده روی است و 
محل عبور کامیون ها و اتوبوس های دودزا، از 
اینجاست و گذر آن ها آزاد است و اصال راه 
هادی ست به سمت شهرک صنعتی. در این 
جا باید دید که فلسفه ی ایجاد پیست برای 
پیاده روی چیست؟ اگر بلوار قائم کمربندی 
است پس چرا پیست پیاده روی و دوچرخه 
تکلیف  باید  حال  شد.  ایجاد  آن  در  سواری 

این موضوع روشن شود. 
شود  تعبیه  جایی  باید  پیست  این  مسلما 
فضای  زیرساخت های  ایجاد  لحاظ  به  که 
باشد.  زیاد  آن  سازی  اکسیژن  امکان  سبز، 
قائم  پیست  و  چمران  بلوار  در  که  امکانی 
تولید  منبع  تنها  نه  و  شده  گرفته  نادیده 
اکسیژن، تنها در سه ردیف درختکاری برای 
درست  بلکه  است  کم  بسیار  منظور،  این 
دود  که  شده  جانمایی  راهی  مجاورت  در 
این  از  عبوری  سوِز  گازوییل  ماشین های 
دی اکسید  تولید  و  آلودگی  باعث  محور، 
یا  ورزشکار  یعنی  است.  شده  هم  کربن 
روی  پیاده  به  نیت  این  به  که  شخصی 
گازوییل  دود  اکسیژن،  جای  به  پرداخته 
ریه  شدت  به  که  گازی  می کند.  استنشاق 

را درگیر کرده و اثرات جبران ناپذیری را بر 
جسم و جان افراد می گذارد.

تاثیر  دانشمندان،  تحقیقات  نتایج  طبق 
توانایی  به  آسیب  مرحله ی  تا  حتا  گاز  این 
بدان  این  باشد.  تواند  می  انسان،  شناختی 
تفکر  و  گیری  تصمیم  توانایی  که  معناست 
افراد  در  چشمگیری  شکل  به  استراتژیک 
کاهش  نتیجه ی  این  می کند.  پیدا  کاهش 
باعث  که خود  است  مغز  به  اکسیژن  میزان 

اضطراب و خواب آلودگی می شود.
تصمیم گیری های  در  که  جاست  به  پس 
شهری مان از یکی از این دو مورد صرف نظر 
از  یا عبور کامیون های گازوییل سوز  کرد و 
این بلوار را ممنوع کرد و یا پیست پیاده روی 
و دوچرخه سواری را به مکانی امن تر منتقل 
برای  که  هزینه هایی  به  توجه  با  که  کرد. 
ایجاد پیست صورت گرفته است،  مورد اول 
عزمی  به  نیاز  اما  می آید.   معقول تر  نظر  به 
از   ، ما  گویا مسووالن شهری  دارد که  جزم 
پِس آن بر نمی آیند و  بعید به نظر میرسد.

آن  به  منتهی  میدان  و  بلوار  این  مشکل 

و  کامیون ها  که  می کند  نمود  بیشتر  زمانی 
با  می گذرند  بلوار  این  از  که  اتوبوس هایی 
که  بود  مدتی  هستند.  همراه  فراوان  دودی 
گازوییل سوز، جزو  ماشین های  بودن  دودزا 
جرایم نقدی محسوب می شد و بنا به همین 
دلیل هم که بود رانندگان مجبور بودند برای  
سریع تر  خود،  ماشین  فنی  معاینه  داشتن 
اقدام به رفع مشکل فنی کامیون  خود کنند. 
کم  گیری ها  سخت  این  یا  مدتی ست  اما 
شده و یا کاهلی در مراکز معاینه فنی شهر 
بیشتر  صورت گرفته که دود سیاهی همراه 
ایجاد  غباری  سوز،  گازوییل  ماشین های 
می کند که تنفس در لحظه را بسیار سخت 
رانندگی  و  راهنمایی  مسووالن  باید  و  کرده 
شهر، در این زمینه تمهیداتی بیندیشند و به 
وضعیت این خودروهای دیزل، سر و سامانی 
دودی  بر  مزید  خودروها  دود  تا  شود  داده 
دور  تا  دور  اطراف شهر،  کارخانه های  از  که 

شهرمان را مصادره کرده است، نباشد.
مسدود شدن دوربرگردان مشعل گاز و 

بار ترافیکی میدان کشتی

شهروندان  های  صحبت  زمینه  همین  در 
هم شنیدنی بود که به برخی از آن ها اشاره 

کردیم.
محل  که  همشهریان،  از  یکی  گفته ی  به 
زندگی اش حوالی مشعل گاز است: »از زمانی 
که دوربرگردان مشعل گاز  توسط راهنمایی 
مجبوریم  ما  است،  شده  مسدود  رانندگی  و 
که دور میدان کشتی را طی کنیم. میدانی 
که بیشتر محل عبور کامیون هایی ست که به 
بسیار  هستند،  راهی  صنعتی  شهرک  سمت 

خطر آفرین است.
 به خصوص از زمانی که این دور برگردان 
افزایش  میدان  این  ترافیک  شده،  مسدود 
یافته و به نوعی ماشین های سبک به سمت 
این میدان هدایت شده اند در حالی که مسیر 

بسیار ناامن و پرخطر است.
مسیر  روزه  هر  که  هم  کامیون  رانندگان 
میدان  تا شهرک صنعتی،  مرورشان  و  عبور 
طوری  به  معترض اند  است،  بوده  کشتی 
»هیچ  می گوید:  رانندگان  این  از  یکی  که 
میدان  این  از  عبور  برای  کتابی  و  حساب 

قصد  سرعت  با  سبک  ماشین های  نیست، 
چرخ  البالی  و  دارند  را  میدان  این  از  عبور 
طرف  آن  و  طرف  این  به  سنگین  ماشین 
پیدا  گرفتن  سبقت  برای  راهی  تا  می روند 
بیفتد،  اتفاقی  اگر  هم  ناکرده  خدای  کنند. 
هفته  چند  نباشیم،  چه  و  باشیم  مقصر  چه 
ماشین ما در پارکینگ باید بماند که همین 
ماشین، راه نان آوری ماست و کار و کاسبی 
همین  طریق  از  ما  زندگی  امورات  و  ما 
کوچکترین  صورت  در  و  می چرخد  ماشین 
به خصوص  می شویم.  بیکار  هفته ها  اتفاقی، 
بسته  گاز  مشعل  دوربرگردان  که  زمانی  از 
زیادتر  خیلی  میدان  این  ترافیکی  بار  شده، 
هم  زیادی  ماشین های  است.  شده  قبل  از 
و  سوپری ها  از  خرید  برای  میدان،  دور 
که  می کنند  پارک  آن،  اطراف  مغازه های 
است،  شده  بیشتری  خطر  ایجاد  باعث  این 
یکی پارک دوبل کرده و یکی دیگر بیشتر و 
یکی نگاهش به مغازه هاست و با سرعت کم 
حرکت می کند که همه باعث ایجاد تصادف 
باید مسیر عبور ماشین سنگین ها  می شوند. 
میدانی  به  تبدیل  حاال  که  میدان  این  از 
پرتردد از ماشین سبک و سنگین شده است، 
برداشته شود تا شاید به این طریق خطرات 

ناشی از تصادفات را کاهش داد.«
 برای اطالع از دلیل این تصمیم راهنمایی و 
رانندگی با رییس این ارگان تماس گرفتیم. 
حضوردر  دلیل  به  ایزدی  پاک  سرهنگ  اما 
جلسه ای، قادر به پاسخگویی نبود و صحبت 
موکول  دیگر  زمانی  به  را  خصوص  این  در 
گفتگوهای  در  که  حالی ست  در  این  کرد. 
این  به  ایزدی، وی  پاک  با سرهنگ  پیشین 
نکته اشاره کرده بود که باید عبور کامیون ها 
به  تبدیل  باید  و  شوند  حذف  مسیر  این  از 
مسیری بدون کامیون گردد، اما دلیل تاخیر 
را  حذفیات  این  و  تصمیم گیری  این  در 
و شاید  از جانب وی جویا شویم  نتوانستیم 
در مجالی دیگر، پاسخ این سوال را از زبان 

ایشان بشنویم.

     لیال گلزاری

گفتارنو: معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از افزایش دوباره قیمت گوشت مرغ در کرمان خبر داد و گفت: قیمت 
مرغ برای مصرف کننده از امروز ۲۲ مهرماه در سطح استان با قیمت ۲۱ هزار و ۹۰ تومان به  فروش می رسد. این در حالی است که قیمت مرغ 
برای مصرف کننده در ششم مهرماه ۱۸ هزار و ۱۶۰ تومان بوده است. وی با اشاره به قیمت گوشت مرغ در بخش تولید، توزیع و فروش اظهار کرد: 
قیمت خرید مرغ زنده در باسکول مرغداری ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان نقدی، در باسکول کشتارگاه ۱۴ هزار و ۵۹۰ تومان نقدی، توزیع کشتارگاه 

به قیمت هر کیلو ۲۰ هزار و ۲۹۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف کننده ۲۱ هزار و ۹۰ تومان می باشد.

مرغ در کرمان مرز ۲۱ هزار تومان را رد کرد خبــر
پیشنهاد تعطیلی 
مدارس حضوری 
در استان کرمان 

ایسنا: استاندار کرمان گفت: باید تلفیقی از آموزش مجازی و حضوری را با توجه به امکانات در 
اختیار داشته باشیم، در عین حال تعطیلی مدارس حضوری را به ستاد ملی اعالم کردیم و در صورت 
موافقت آنها تصمیم گیری در این خصوص انجام می شود. فدائی گفت: همان طور که انتظار داشتیم 
تعدادی از دانش آموزان به دالیلی از جمله رفع اشکال و یا نداشتن تلفن های هوشمند در مدارس 
حضور می یابند. وی افزود: در مجموع رفتار و عملکرد مسئوالن مدارس و معلمان خوب است و از آنها 

به واسطه اینکه کارکرد خود را با شرایط موجود و بیماری کرونا تطبیق داده اند، قدردانی می کنیم.     

گزارش سخن تازه از ورود کامیون ها به شهر؛

پيست پياده روي يا کمربندي کاميون ها 

  عکس: الناز پیشیار/سخن تازه 

وضعیت بازگشایی تاالرها و رستوران ها 
هنوز نامعلوم است

حدود ده روز پیش، خبري در شبکه هاي مجازي مبني بر 
باز شدن تاالرهاي پذیرایي در همه مناطقي غیر از مناطق 

قرمز با رعایت پروتکل هاي بهداشتي پخش شد. 
با توجه به اینکه اکنون تقریبا تمام کشور و حتي استان 
و  دارد  قرار  کرونا  بیماري  شیوع  قرمز  وضعیت  در  کرمان 
روزانه روند افزایش مبتالیان به کرونا را در شهرمان شاهد 
هستیم آیا نباید با این روند دستورالعمل ها تغییر پیدا کند.

موضوع این ابالغ در زماني بود که کرونا در کشور و استان 
آمار  و  نیافته  شدت  سیرجان  شهرستان  حتي  و  کرمان 
مبتالیان و فوتي ها بر اثر این بیماري بسیار کمتر بود اما به 
تازگي خبر این ابالغ در فضاي مجازي انتشار یافته است که 

موجب نگرانی مردم شد.
براي بررسی صحت و سقم این موضوع، نخست با سهراب 
بهاالدیني، سرپرست فرمانداري ویژه ي شهرستان گفت و 
گو کردیم. بهاالدیني در پاسخ به این پرسش که آیا مساله 
ي بازگشایي تاالرها و رستوران ها پس از ماه صفر صحت 
دارد و این اتفاق خواهد افتاد گفت: بازگشایي این مکان ها 
در ستاد کروناي کشور مطرح و جزو مصوبات استان بوده 
اما هنوز در شهرستان با توجه به وخامت اوضاع کرونا تایید 

نشده است.
داشته  ادامه  شکل  همین  به  وضعیت  اگر  داد:  ادامه  وي 
باشد حتما تجدید نظري باید در این زمینه انجام شود، زیرا 
بازگشایي تاالرها و رستوران ها خود باعث تجمع و ازدحام 
همین  و  شد  خواهد  سرپوشیده  مکان  یک  در  جمعیت 

موضوع هم عامل اصلي انتقال و شیوع ویروس کروناست.
دکتر محمد موقري پور، معاون بهداشت دانشکدهي علوم 
ستاد  مصوبات  داشت:  بیان  خصوص  این  در  هم  پزشکي 
تاالرها و رستورانها مطرح  بازگشایي  کروناي استان مساله 
شده و وجود دارد اما در سیرجان هنوز در دستور کار قرار 
بیماري  هاي  فوتي  و  انتقال  شیوع،  وخامت  چون  نگرفته 
کرونا بیشتر شده و بازگشایي این اماکن در شرایط کنوني 

بر گسترش موج بزرگ حال حاضر دامن خواهد زد.
آمار  که  رسید  استان  تصویب  به  زماني  در  دستور  این 
مبتالیان و فوتي ها به این شکل باال نبود و وضعیت دچار 
قطعا  شرایط حال حاضر  به  باتوجه  اما  بود  بیشتري  ثبات 

در این زمینه باید تجدید نظر و راهکار جدید اعمال شود.
از طرفي مردم مدت زمان زیادي ست که برخي مراسمات و 
کارهاي خود را به تعویق انداخته اند و براي حل این مسایل 

قطعا تدابیري باید اندیشیده شود.

    خبر

کارخانه کارتن فرزان سيرجان
تولیدانواع جعبه کارتن)معمولی -لمینت( 

جهت بسته بندی محصوالت کشـــاورزی و صنعتـــی

شهرک صنعتی شماره 1 خیابان پنجـم،  پالک 5
یـش ندا ا    0913   145   2248  

        جناب آاقی  مهرداد صالحی
را به شما و خانواده محترم تسلیت وتعزیت عرض نموده،  از 
درگاه احدیت برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت و برای 

شما و عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان 
شرکت تعاونی پستــه سیرجان

ضايعه درگذشت   پـدر  گرانقدرتان
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» قابل توجـــه شهروندان، کسبـه و اصنـاف محترم سیرجان «

طبق ماده 92 قانون شهرداریها

نوشتن هر نوع مطلب يا الصاق هر نوشته ای
 بر روی ديوارهای شهر ممنوع بوده

 و پيگرد قانونی دارد.

کمیته زیباسازی شهرداری سیرجان


