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3 فرمانده بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان گفت: به مناسبت شهادت سپهبدحاج قاسم سلیمانی باهمت پایگاه بسیج شهید 
شاهمرادی گهرپویش گام ازپایگاه های تابعه بسیج کارگران وکارخانجات واداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان سیرجان ۳۰۰بسته 
 معیشتی و۵۰۰بسته ضدعفونی بین خانواده کارگران ونیازمندان شهرستان سیرجان توزیع شد. سرهنگ شاهمرادی افزود:هربسته کمک

 معیشتی شامل مواد غذایی به ارزش ۳۵۰ هزارتومان وهربسته بهداشتی نیز شامل ماسک واسپری ضدعفونی است . وی درپایان ضمن 
تشکر از کلیه مدیران واحدهای تولیدی ،معدنی وصنعتی شهرستان سیرجان گفت:ازابتداشیوع ویروس کرونا مدیران  این مجموعه ها اقدامات  

بسیارمثبتی درراستای حمایت ازقشرنیازمند شهرستان سیرجان انجام داده اند.

خبــر
ایسنا:  سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: در هفته جاری شاهد کاهش در آمار ورودی بیماران مبتال به کرونا در 
بیمارستان ها و کاهش فوتی های کرونا در سیرجان بودیم اما این وضعیت هنوز شکننده است و این آمار خیالمان را 
از بابت شیوع کرونا راحت نکند یا موجب عادی انگاری در جامعه نشود. دکتر  موقری پورگفت:  با تجربه اخیر و رعایت 
بهتر دستورالعمل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن به راحتی موجبات کاهش آمار کرونا فراهم می 
شود، پس بایستی مردم محدودیت ها و اعمال پروتوکل ها را دائمی و بیشتر رعایت کنند تا شاهد کاهش بیش از پیش 
این بیماری باشیم؛ همگان همکاری کنند می توانیم از ورود مجدد سیرجان به وضعیت حاد و قرمز جلوگیری کنیم.

کاهش آمار کرونا، 
خیالمان را 
راحت نکند

جامد  زاید  مواد  کلیه  به  شهری  زباله های  معمول  بطور 
)فسادپذیر و فسادناپذیر( گفته می شود که درمنازل، مراکز 
می شوند.  تولید   ،... و  غذایی  مواد  فروش  و  وتوزیع  تهیه 
زباله  مختلف  شیوه های  به  موجودات  از  بسیاری  و  انسان 
به  توجه  با  سیرجان  در  زباله  تولید  که  می کنند  تولید 
لوازم پالستیکی  از  بیشتر  استفاده  و  کرونا  بیماری  شیوع 
و یکبار مصرف بطور چشم گیری رو به افزایش است، عدم 
کننده  آلوده  مواد  وجود  علت  به  شهری  زباله های  کنترل 
پناهگاهی  مناسب  حرارت  و  رطوبت  نیز  و  فسادپذیر  و 
همواره  باشد.  می  موذی  جوندگان  و  حشرات  انواع  برای 
بیماری  از  بسیاری  مولد  و  اصلی  عوامل  از  زباله  توده های 
بیماری های  سایر  و  حیوانات  و  انسان  بین  مشترک  های 
جمع  و  کنترل  عدم  و  است  بوده  غیرواگیردار  و  واگیردار 
آوری و دفع صحیح بهداشتی زباله مشکالت زیادی بوجود 
زباله در  برخی مشکالت جمع آوری  به  ادامه  می آورد. در 

شهر می پردازیم:  

عدم اطالع رسانی در تفکیک زباله های خانگی 
 ، پالستیک  کاغذ،  غذایی،  مواد  پسماند  شامل  زباله ها 
از این قبیل می شود  قطعات فلزی، شیشه، چوب وموادی 
و آنها را می توان به دو بخش قابل بازیافت )خشک( و غیر 
شامل  مرطوب  زباله های  کرد؛  )تر(تقسیم  بازیافت  قابل 
پوست  سبزیجات،  دورریز  جمله  از  آشپزخانه   زباله های 
استخوان  مرغ،  تخم  پوسته های  چای،  برگ های  میوه ها، 
ها و ... زباله های تر هستند که قابل بازیافت نیستند. این 
زباله ها فساد پذیرند و در ماه های تابستان که مصرف میوه 

و سبزی بیشتر است، به حداکثر می رسد.
زباله است، چرا   پس مانده های غذایی مهم ترین قسمت 
که از یک سو به دلیل تخمیر و فساد سریع، بوهای نامطبوع 
تولید کرده و محل مناسب برای رشد و تکثیر مگس و سایر 
حشرات و جوندگان است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت 

تهیه کود از آن ) کمپوست ( حائز اهمیت است. 
پالستیک،  کاغذ،  مانند:  )خشک(  بازیافت  قابل  زباله های 
فلز، شیشه، الستیک، فوم، پارچه، چرم، چوب و هر چیزی 
شدن  تجزیه  بدون  طوالنی  مدت  یک  برای  بتواند  که 
زباله های مرطوب  تفکیک  به  زباله   بماند. جداسازی  باقی 
خشک  زباله های  که  طوری  به  شود.  می  گفته  خشک  و 

می توانند بازیافت شوند.
به  هوا، کمک  آلودگی  کاهش  برای  برخی شهرها  امروزه 
آب  آلودگی  کاهش  سالم،  محیطی  داشتن  بازیافت،  روند 
زباله ها  تفکیک  به  زباله ها  نامطبوع  بوی  از  جلوگیری  و 
می دهند اما در سیرجان اطالع رسانی کافی برای این مهم 

به  منازل  در  زباله  تفکیک  و  ندارد  وجود 
از  اعم  زباله ها  تمام  نمی شود  انجام  خوبی 
یک  در  بازیافت  غیرقابل  و  بازیافت  قابل 
عقب  نوعی  این  و  می شود  ریخته  کیسه 
خانگی  زباله های  شهری ست.  ماندگی 
کرونا  ویروس  شیوع  حاضر  شرایط  در  را 
بیمارستانی  زباله های  از  خطرناک تر  حتی 

هستند.
جمع آوری  زباله 

جمع آوری زباله و حمل و نقل آنها یکی از 
مهم ترین عملیات مدیریت مواد زاید جامد 
ذخیره  کلی  طور  به  سیرجان  در  است. 
از  استفاده  با  محل  در  خانگی  زباله های 
سطل  پالستیکی،  کیسه  قبیل  از  وسایلی 
بعضی موارد  و در  پالستیکی، پیت حلبی 
وسایل سنتی  دیگر  و  گونی، جعبه چوبی 
منازل  از  زباله  حمل  قبال  می گیرد.  انجام 
توسط  پوشیده  سر  کامیون های  بوسیله 
در  خاص  ملودی  نواختن  با  و  کارگران 
ساعتی مشخص انجام می شد. اما در یکی 

دو ماه اخیر تعداد زیادی از همشهریانی که در محله خیابان 
آیت اله سعیدی، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 
اتفاق  به  اکثر قریب  بالل، خیابان تختی زندگی می کنند، 
نوشتن  با  شهرداری  "قبال  می کنند؛  عنوان  این گونه  آنها 
پارچه و نصب آن در ابتدای برخی کوچه های پر رفت آمد 
محله ها، زمان جمع آوری زباله ها را به ساکنین آن محالت 
اعالم نمودند و این اقدام قابل تحسین بود، چند ماهی به 
همین منوال گذشت، کامیون های جمع آوری زباله خانگی، 
با نواختن  ملودی خاص  شبها سر ساعتی مشخص آمدن 
بیرون  را  زباله ها  ما  اعالم می کردند و همان زمان  را  خود 
این کار به  از دو ماه قبل  اما  می گذاشتیم و مشکلی نبود 
ساعت 12 شب به بعد موکول شد و هیچ اطالع رسانی هم 
نشد، اکنون شب ها نمی دانیم چه ساعتی کامیون های حمل 
زباله می آیند، دیگر ملودی نواخته نمی شود و بعضی شب ها 
اصال جمع آوری زباله انجام نمی شود و نایلون این زباله ها 
توسط حیوانات پاره شده و بوی تعفن و مشمئز کننده ای از 

آن متصاعد می شود.
و  گردها  زباله  برخی  توسط  نایلون ها  دیگر  طرف  از   

حیوانات باز شده و آنان با هم زدن زباله ها  و یافتن اشیا 
باعث به راه افتادن شیرآبه زباله ها در کف خیابان و جمع 
شدن پشه و مگس و در نتیجه آلودگی هوا و شیوع بیماری 

های مختلف می شوند".
گاهی اوقات چیزی که شهروندان و رهگذران را می آزارد 
دیدن صحنه های افرادی ست که تا کمر در سطل های زباله 
فرو رفته اند و برای تفکیک و برداشتن اشیای قابل بازیافت 
و کثیف، زباله ها را به اطراف سطل ها پراکنده می کنند، و 
حس بدی را به هر بیننده می دهد. سطل های جمع آوری 
ایجاد  شهر  برای  دیگری  معضل  خیابان ها  برخی  در  زباله 
کرده زیرا تقریبا در همه ساعات روز این سطل ها انباشته 
از زباله است و شیرابه آن درسطح پیاده روها جاری می شود 
که این امر عالوه بر تولید بوی نامطبوع و آزار دهنده سبب 

اجتماع حشرات موذی و جوندگانی نظیر موش می شود. 
پسماند  سازمان  عامل  مدیر  رضایی؛  رابطه   همین  در 
شهرداری این گونه می گوید؛  روزانه به طور میانگین حدود 
14۰ تن پسماند عادی ) زباله ( در سیرجان تولید و توسط 
۳۳ خودرو حمل زباله جمع آوری می شود و میزان تولید 

است.  بیشتر  بسیار  کشوری،  متوسط  حد  از  زباله  سرانه 
وی گفت: خودروهای حمل زباله هر شب بر اساس برنامه 
اقدام  تا 7 صبح  از ساعت 9 شب  فرد  و  زوج  زمان بندی، 
به جمع آوری زباله  از درب منازل می نمایند و همشهریان 
بایستی جهت جلوگیری از پاره شدن نایلون های زباله سر 
از  وی  بگذارند.  منازل شان  درب  را  زباله  ها  معین  ساعت 
همشهریان خواست برای تمیز بودن محله خود در صورتی 
که به ساعت جمع آوری زباله نرسیدند؛ زباله های شان را در 
مخزن  های تعبیه شده در خیابان ها قرار دهند. وی در مورد 
قطع آژیر ماشین زباله گفت: عدم همکاری همشهریان که با 
برخورد بدی که با پاکبانان زحمتکش و ماشین جمع آوری 
کنیم. قطع  را  ملودی  این  گرفتیم  تصمیم  داشتند   زباله 

رضایی در ادامه افزود: برای دومین بار در امسال پاکسازی 
کنی،  بوته  الیروبی،  تنظیف،  ثاراله:  شهرک  معابر  کامل 
جمع آوری نخاله  و پرتی زباله ها؛ طی طرح ضربتی توسط 
شد.  کامل  پاکسازی  پسماند  مدیریت  سازمان  نیروهای 
برای  خواست  شهر  اطراف  شهرک های  همشهریان  از  وی 
خود  های  زباله   خود   شهرک  و  محله  داشتن  نگه  تمیز 

دپوی  محل  به  را  ساختمانی  نخاله های  و  مخازن  در  را 
تمام  ما  گفت  وی  دهند.  انتقال  شهرداری  نخاله  تخلیه 
تالش مان را جهت جلب رضایت همشهریان می کنیم ولی 
 همشهریان نیز همکاری الزم را با این سازمان داشته باشند. 
 4۰ کرد:  عنوان  مبدا  از  زباله  تفکیک  مورد  در  رضایی 
ست سطل زباله سه تایی در سه رنگ توسط این سازمان 
مکان های  در  سطل ها  این  از  تعدادی  که  شده  خریداری 
به  نیز  والباقی  شد  نصب  ها  زباله   تفکیک  جهت  مختلف 
زودی در مکان هایی که ضریب امنیت باالیی وجود دارند 

نصب می شوند. 
زباله   از  بر چه میزان  به سوال ما مبنی  رضایی در پاسخ 
گفت:  می شوند،  تفکیک  یا  و  دفن  هنوز  سیرجان  در  ها 
کارخانه  احداث  جهت  هکتار   ۵۵۰ مساحت  به  زمینی 
پردازش و سایت تفکیک و دفن زباله در جاده بندرعباس 
خریدار شده و به زودی ساخت سوله کارخانه پردازش زباله 
شروع می شود. وی گفت هم اکنون تمامی زباله های جمع 
 آوری شده با رعایت کامل زیست محیطی دفن می شوند.  
تنهایی  به  ما  گفت  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
زباله گرد  موضع  کنیم.  برخورد  گردها  زباله  با  توانیم  نمی 
چند مؤلفه دارد. آدم هایی که زباله گردی می کنند، در سطح 
کاذب  کارهای  و  می فروشند  گل  می شویند،  ماشین  شهر 
دیگر انجام می دهند. که از همین جا از نهادهای مرتبط ) 
این زمینه  ...( می خواهیم در  و  ، بهزیستی  مراجع قضایی 
یاری رسان ما باشند. در این موضوعات شهرداری به تنهایی 
می شود،  جمع  جایی  در  زباله  وقتی  کند.  ورود  نمی تواند 
زباله گرد هم ایجاد می شود. که متاسفانه زباله گردها با پاره 
اقدام به تفکیک زباله و پراکندگی  نایلون های زباله  کردن 

زباله در سطح معابر شهر می نمایند.
سخن تازه: البته توجیه این مسوول محترم در مورد قطع 
اعتراض  علت  به  زباله  کامیون حمل  اعالن حضور  ملودی 
برخی همشهریان!!، به نظر پذیرفته نمی آید. زیرا این خودرو 
اعالم  صوتی  هشدار  و  شخصی.  ماشین  نه  ست  خدماتی 
تخلیه  زمان  بسیار موثری در ساماندهی  نقش  آن،  حضور 
زباله دارد. از طرفی همانگونه که کامیون آتش نشانی آژیر 
هم  آمبوالنس  و  دارد  آژیر  پلیس  خودروی  دارد-  هشدار 
آژیر دارد و کسی حق ندارد به آن اعتراض کند، چه رسد به 
تعرض! در مورد کامیون خدماتی شهرداری هم همین حکم 
را دارد و این که کسانی به کامیون خدمات عمومی دولت 
از سر خودخواهی، تعرض کرده اند نشانه ی بی تدبیری مدیر 
افراد  بایستی  بی دفاع.  کارگر  و  راننده  نه  است،  باالدستی 
متعرض را به مرجع قضایی معرفی و عالوه بر تفهیم حقوق 
جریمه  همراه  به  نیز  را  وارده  تعهد، خسارت  اخذ  و  عامه 
از او دریافت کرد نه این که سازوکار یک رویه منطقی را 

ناقص گذاشت.

گزارش سخن تازه از نابسامانی جمع آوری زباله در شهر؛

پس ماندهای بر زمین مانده 
      معظمه صادقی نژاد

  عکس: سید محسن فروزنده

 توزیع بسته های معیشتی و ضدعفونی به یادسردار دلها درسیرجان

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

همگی یکجا : 24/500/000 تومان

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی 

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

در این شرایط سخت اقتصادی
 هوای شما را داریم

شرایط نقد و اقساط 
به مدت محدود

آتش پاد سوم مهدی فیروز آبادی گفت:در آذر ماه سال 
جاری ، 92 عملیات آتش سوزی و امداد و نجات توسط 
منازل  به  مربوط  9مورد  که  شده  انجام  نشانان  آتش 
مسکونی،2موردبه مراکز تجاری،1مورد مربوط انبار،7مورد 
به تاسیسات برق  نقلیه،2مورد مربوط  به وسایل  مربوط 
ودرختان،1۶  سبز  فضای  به  مربوط  شهری،۳مورد 

عملیات  به  مربوط  ضایعات،۳مورد  به  مربوط  مورد 
می باشد. موارد  سایر  به  مربوط  وتعدادی   پیشگیرانه 

انجام 4۳  به  مدیر عامل سازمان آتش نشانی همچنین 
مورد عملیات امداد و نجات اشاره کرد که از این تعداد 
1 مورد مربوط به عملیات نجات از چاه، 1 مورد مربوط 
به سقوط از ارتفاع، 4مورد مربوط به برش اشیاء حلقوی 

از دست شهروندان، ۳مورد مربوط به تصادف خودرویی، 
12مورد مربوط به آب گرفتگی،7 مورد رها سازی محبوس 
شدگان، 9 مورد حیوانات موذی آزار دهنده و مابقی  سایر 
 مواردی است که سازمان آتش نشانی انجام داده است.

 وی در آخر افزود:در حوادث این ماه 12 نفر مصدوم و 1 
نفر متاسفانه فوت شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان خبر داد:

حضور آتش نشانان در ۹2 عملیـات امداد و نجات و آتش سـوزی در ماه گذشته

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 66۹ 0۹13- رضایی


