دسترسی  ۸۱درصد
از دانش آموزان
استان کرمان به
شبکه شاد

ایسنا :رییس اداره اطالع رسانی آموزش و پرورش استان کرمان درباره فعالیت شبکه شاد و پوشش
آن در استان کرمان بیان کرد ۸۱ :درصد از دانش آموزان استان کرمان به شبکه شاد دسترسی
دارند ۹۱ ،درصد از همکاران فرهنگی و  ۱۰۰درصد مدیران مدارس استان عضو این شبکه هستند.
وی افزود :شرایط برگزاری امتحانات بستگی به وضعیت مناطق مختلف استان در بحث کرونا (قرمز،
نارنجی و زرد) دارد و برای برگزاری امتحانات منتظر بخشنامه وزارتی هستیم و پنجشنبه هفته جاری
جلسه ستاد در این زمینه برگزار خواهد شد و نتیجه را به مردم اطالع رسانی می کنیم.

خبر

خـبــــر

توسط وزارت بهداشت به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی ابالغ شد

اجرای طرح ملی محله محور در سیرجان

گروه خبر :با شیوع بیماری کرونا در سطح کشور و شهرستان سیرجان
برنامه مبازره با بیماری کویید  19توسط وزارت بهداشت به دانشگاهها و
دانشکدههای علوم پزشکی ابالغ شد و در همین راستا مهندس علیرضا
مریدی؛ ناظر دانشگاهی طرح ملی محلهمحور و خانواده محور مدیریت
و کنترل بیماری کرونا در سیرجان اینگونه گفت :این طرح به عنوان گام
چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا همزمان با سراسر کشور در سیرجان
نیز توسط فرمانداری ،دانشکده علوم پزشکی ،ناحیه مقاومت بسیج سپاه،
هالل احمر و سایر نهادها و ادارات همکار به صورت خانه به خانه و
محلهای در حال اجراست .مریدی عنوان کرد در گام اول این برنامه
غربالگری شفاهی است که همکاران بهداشتی با تماس تلفنی ،همشهریان
به سواالتی که پرسیده میشد پاسخ داده و اگر کسی عالیم بیماری
کویید  19را داشت راهنماییها و مشاوره های الزم تا درمان بیماری به
فرد مبتال داده می شد .
ناظر دانشگاهی طرح ملی محلهمحور و خانواده محور مدیریت و کنترل
بیماری کرونا در سیرجان درباره گام دوم این طرح اینگونه گفت :طرح
دوم غربالگری آزمایشگاهی است که اگر تست  PCRفردی مثبت باشد،
فرد ملزم به اجرای قرنطینه  14روز است و توسط مشاورین بهداشتی
توصیه های درمانی به بیمار داده میشود.
وی افزود :در گام بعدی که به نام طرح شهید حاج قاسم سلیمانی است
در سطح شهرستان اجرا و در این برنامه که برنامه محله محور و خانواده
محور نام گرفته ،تیمهای فعالی از همه ظرفیتهای مردمی بسیج ،هالل
احمر و سایر نهادها و ادارات همکار شکل گرفته و به صورت خانه به
خانه و محلهای در حال اجراست و این تیمها به درب منازل مراجعه
و به صورت حضوری غربالگری را انجام داده و اگر عالیمی مشکوک بر
بیماری کرونا در میان افراد خانواده باشد و توصیه های الزم به آنها داده
میشود .در واقع به همراه تیمهای رهگیری تیمهای حمایتی و نظارتی
و مراقبت در منزل را هم داریم اگر فردی در این خانوادهها از گروههای
پرخطر باشد (سالمند باالی  60سال یا بیماری خاص) تیم مراقبت در
منزل ویزیت از آنها را انجام داده و اگر نیاز به به تست کویید 19باشد در
منزل انجام میشود و تیمهای رهگیری خانوادههای بی بضاعت را رصد
کرده و و تیم حمایتی بستههای معیشتی که توسط بسیج آماده شده را
در اختیار خانوادههای نیازمند قرار میدهند تا آنها در دوران قرنطینه از
منزل خارج نشوند و حتی خرید دارو و مایحتاج منزل این افراد تامین می
شود وی هدف از این برنامه را قرنطینه فرد مبتال به بیماری کویید 19
را در خانه دانست و عنوان کرد :طرح شهید حاج قاسم سلیمانی بر این
اساس است که زنجیره انتقال ویروس در سیرجان قطع و شیوع بیماری
را کاهش دهیم .مهندس مریدی به مردم توصیه کرد :همه افراد مبتال به
بیماری کرونا قرنطینه خانگی را رعایت نموده و اگر فردی عالیم بیماری
را داشت به مراکز درمانی اطالع داده تا خدمات درمانی برای وی انجام
شود و توصیه اکید است که با همکاران بهداشتی که با کارت بهداشتی
و کاور بهداشت درب منزل مراجعه می کنند همکاری الزم انجام شود.
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ایسنا :فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمان گفت :براساس گزارش منابع محلی شهرستان ارزوییه فردی با عنوان انگشتر
فروش دورهگرد اقدام به خرید و فروش اشیاء عتیقه و سکه تاریخی میکرده است که کارکنان حوزه حفاظتی این شهرستان با آگاهی از این
موضوع و یکسری تمهیدات اطالعاتی متهم را دستگیر و به مقامات قضایی تحویل میدهند .وی اظهار کرد :در عملیات مذکور  18سکه
تاریخی 10 ،عدد مهره مرجانی ،یک عدد حلقه از جنس مفرغ و یک عدد مجسمه به شکل انسان از جنس برنج کشف و ضبط شده است.
حسینی خاطرنشان کرد :نیروهای یگان حفاظت این اداره کل با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی به صورت  ۲۴ساعته از تمام اماکن
تاریخی و محوطههای باستانی سطح استان کرمان مراقبت میکنند.

گزارش سخن تازه از جریمه خودروی کارکنان بومی در جاده گلگهر؛

معظمه صادقی نژاد

ازهمانابتدایطرحقرنطینهآبانماهوقوانینمنع
ترددبرایشهرهایباوضعیتقرمزونارنجیبحث
های زیادی پیرامون جزییات این طرح ها مطرح
گردید .مشاغل مختلفی که مجبور بودند هر روز
در حومه شهرستانها مشغول به کار شوند و شب
هنگام به شهرشان باز گردند .یکی از این مشاغل
پرسنل شرکت معدنی صنعتی گل گهرهستند.
کارکنان این شرکت معدنی و صنعتی برای حضور
در محل کار خود در سایت باید هر صبح بروند
و شب بازگردند .اما این کارکنان زحمتکش باید
جریمه ای چند صد هزار تومانی هر روزه بپردازند.
«مالک محترم خودرو به شماره انتظامي ایران
_ در اجرای مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا
و محدوديت های عبوری ايجاد شده،تخلف
تردد شما در محور گل گهر  -سيرجان در تاريخ
 1399/09/24در ساعت  14:5:22ثبت و در حال
بررسی می باشد .پليس راهور ناجا» این تنها یکی
از چند متن پیامک شده شکایت های مردمی
ب هفته نامه سخن تازه است .لذا سخن تازه به
صورت اختصاصی به این موضوع پرداخته است
که صحبتهای مسوولین مربوطه را پیرامون این
مشکلدرادامهمیخوانید.
تاکیدبراستفادهسرویسشخصیافرادپرخطر
به نقل از سازمان بهداشت جهانی بیماری کرونا میتواند
از طریق قطرکهایی که با سرفه یا بازدم از دهان و بینی
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خبــر

دستگیری فروشنده دوره گرد سکههای تاریخی در کرمان

تردد همراه با تردید

سرهنگ امین پاک ایزدی نیز در رابطه با جرایم پالک
های بومی این مسیر پر تردد گفت :این جرایم باید
بررسی شوند و در صورت تایید پالک بومی ،هفته آینده
بعد از تمام شدن طرح با مراجعه به راهنمایی و رانندگی
واقع در بلوار سید احمد خمینی قابل اصالح هستند.
جرایم اشتباه حذف می شوند
بعد از کلی پرس و جو به این نتیجه رسیدیم که همهی
راه ها به پلیس راه ختم می شود ،لذا طی تماسی با
سرهنگ مهدی سلیمی؛ فرمانده پلیس راه شهرستان
سیرجان داشتیم ،وی پاسخ داد :دوربین های جاده ها
به شبکهی ناجا متصل هستند و در دست پلیس راه
نیستند ..پیام های ارسالی به همشهریان دال بر قطعیت
صدور برگ جریمه نیست و همانطور که در پیامک درج
شده است "در حال بررسی است" در صورت تایید
جریمه ،همشهریان با مراجعه به راهنمایی رانندگی می
توانند اصالحیه بگیرند و جرایم به اشتباه ثبت شده حذف
می شوند.
پالک بومی و غیربومی موظفند نامه تردد بگیرند
اما سید رحیم رضوی نسب؛ معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی فرمانداری سیرجان در این رابطه نیز از ضرورت
اخذ نامه برای پالک های بومی مضاف بر پالک های
غیر بومی اظهار داشت :ابتدای این طرح از پالک های
شخصی (به دلیل شلوغ بودن مسیر ذکر شده پالک
بومی و غیر بومی فرقی ندارد) متقاضی خواسته شد
که از شرکت های مربوطه نامه ارجاع به فرمانداری ویژه
بیاورند و در صورت داشتن نامه تردد احیانا اگر جریمه
شدند قابل اصالح است.

فرد مبتال یا ناقل به ویروس کووید -۱۹به اطراف پخش
میشود ،به دیگران نیز سرایت کند .این قطرکها بر
ش میشود.
وسایل و سطوح اطراف فرد ناقل پخ 
سپس سایر افراد با دست زدن به این وسایل یا سطوح
آلوده و لمس چشمها ،دهان و بینی ،به کووید-۱۹
مبتال میشوند .همچنین امکان ابتال از طریق تنفس
قطرکهای ناشی از سرفه یا بازدم فرد مبتال ویا ناقل به
کووید -۱۹نیز وجود دارد .به همین دلیل ،مهم است که
از فرد مبتال و یا ناقل به کووید -۱۹حداقل  ۱متر فاصله
بگیریم در همین راستا پروتکل ویژه رفت و برگشت
کارکنان از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به این شرح
است :در صورت امکان حذف سرویسهای ایاب و ذهاب
و استفاده از خودروهای شخصی برای جابجایی در صورت
فعال بودن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان در خودرو
سواری و بدون احتساب راننده حداکثر سه نفر باشد .و
در صورتی که از ون ،مینی بوس و اتوبوس استفاده می
شود با چیدمان سرنشین به صورت ضربدری و حداکثر
 ۵۰%درصد ظرفیت ،برای جابجایی کارکنان استفاده
شود .با تمام این اوصاف ،می دانیم که مدت ۴۵دقیقه با
سرویسهای عمومی در مسیر گلگهر -سیرجان حتی
با رعایت پروتکلهای یاد شده بازهم برای افراد پرخطر

جامعه خطرناک است و عقل سلیم حکم میکند این
افراد در جهت سالمتی خود و جامعه به تاکید ستاد ملی
مقابله با کرونا حتیاالمکان با خودرو شخصی عبور و مرور
کنند ..محمد صادق بصیری؛ معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری کرمان به نقل از خبرگزاری ایسنا
ابتدای شروع طرح ممنوعیت تردد کرونایی گفته است:
در  ۱۶ورودی استان پلیس راهور مستقر است و به
خودروهای پالک غیربومی در خصوص شرایط کرونایی
استان و منع ورود به شهر کرمان براساس مصوبه ستاد
ملی کرونا تذکر داده میشود .همچنین رییس پلیس
راهنمایی و رانندگی استان کرمان؛ سرهنگ یوسف
نجفی نیز در همان برهه از زمان در جمع خبرنگاران
با اشاره به اینکه در راستای مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا و به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا تردد

خودروها با پالک غیربومی در استان کرمان ممنوع است
گفت :منظور از پالک غیربومی پالک دیگر استانها و
حتی پالک شهرستان های تابعه استان کرمان است و
پلیس رانندگان متخلف را  ۵۰۰هزار تومان جریمه می
کند.
حمل و نقل گل گهر مشکلی ندارد
روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در
رابطه با سرویس های رفت و آمد کارکنان و ضوابط آن
در روزهای طرح منع تردد به سخن تازه گفت :طبق
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تمامی پالک های
بومی منعی در جهت تردد برای آمدن به گل گهر ندارند
و برای پالک های غیربومی که تعدادشان زیاد نبود ،طبق
فراخوانی از همکارانی که قصد رفت وآمد با خودرو با
پالک غیربومی دارند خواسته شد جهت هماهنگی به
مدیریت رفاه ،نظارت حمل و نقل گل گهرمراجعه کنند
و نامه تردد مورد تایید ستاد مقابله با کرونا شهرستان و
پلیس راهوار شهرستان را دریافت کنند .این مقام مسوول
افزود :همچنین با افزایش تعداد اتوبوس ها و اعمال
ضرورت استفاده پنجاه درصدی از سرویس های مورد
نظر پروتکل های ستاد ملی را رعایت کرده ایم.
جرایماصالحیهمیگیرند

در نشست شورای پپیشگیری از وقوع جرم شهرستان مطرح شد:

راههای پیشگیری از خشونت از دانش و تجربه تا باور

شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سیرجان با موضوع
پیشگیریازخشونتباسخنرانیدکترقویدل،معاوناجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان برگزار شد .این نشست
در ساعت ۱۰صبح روز گذشته (سه شنبه) در سالن کنفرانس
فرمانداری سیرجان برگزار و طی آن دکتر قویدل از راهکارها،
برنامههاودستورالعملهایجامعهشناسیشدهبرایپیشگیری
از وقوع انواع جرم و انواع خشونت ،پرده برداشت .سخنان قویدل
رنگ و علم داشت و در مقابل حرفهای مسووالن میزبان او
در واکنش به برنامههای ارائه شده ترکیبی متناقضنما از باور
وتجربیاتشخصی.
اما به گفتهی قویدل در سال  ۹۶در کشور  ۱۲۵۰پرونده مرتبط
با خشونت بوده است .او در حضور رییس آموزش و پرورش
شهرستان و تنی چند از مسووالن فرهنگی ،بر نقش پررنگ

مدارس و دانشگاه در کاهش خشونت تاکید کرد و از لزوم
آموزش مهارت ارتباط بدون خشونت با دیگران واز بخشایندگی
و صبر گفت .آموزشی که البته طبق برنامه قرار است به
حیطهی صنوف و دیگر بخشهای جامعه هم کشانده شود
تا بلکه شاهد کاهش جرمهای خشونتزایی مثل قتل ،نزاع،
زورگیری ،همسرآزاری ،کودکآزاری ،سالمندآزاری و ...باشیم.
بازدید از خانوادههای صدمه دیده از خشونت خانگی و افراد
خشونت دیده برای ارائهی خدمات مددکاری و رواندرمانی از
دیگر برنامههای قوه قضاست که نشان از عزم جدی برای یک
رفورم دارد.
در حضور دادستان ،فرماندار و سایر مسئوالن شهرستان،
دکتر سپهری؛ رییس دادگستری سیرجان ،افزایش خشونت
را بیارتباط با تغییر سبک زندگی جامعه ندانست" :در سیرجان

پرونده داریم در همین دادگاهها که طرف با خانوادهش مشکل
داره .به خانوادهش نمیرسه و براشون وقت نمیذاره و و کل وقت
و هزینهاش رو گذاشته برای سگش .که حاال قدیم میگفتیم
نجسه ولی االن مرتب شست و شوشان میدهند و میگویند
تمیز است" .و دغدغه فرمانده نیروی انتظامی سیرجان که از
تولید ،توزیع و مصرف مشروبات الکلی گالیه داشت و نقشی
که نوشیدن این مایع به گفته ایراننژاد ؛"نجسی" بر افزایش
چشمگیر خشونت و جرایم منجر به آن در سیرجان دارد.
فرمانده انتظامی سیرجاناما به تجربه از کافی نبودن برخی
مجازاتها برای پیشگیری از تکرار جرم سخن گفت و اینکه
زندان برای خیلی از مجرمان تبدیل به استراحتگاه شده .اما
دغدغهی دیگر فرمانده انتظامی در خصوص نگهداری از سالح
گرم بسیار به جا بود زیرا در همین جلسه وی از افزایش استفاده

عکس :سید محسن فروزنده

از سالح گرم انتقاد کرد .ایراننژاد گفت :در نزاعها استفاده از
اسلحه گرم رایج شده .اسلحه گرم مجوز دار را میگویم ها! قانون
باید در این زمینه بیشتر سخت بگیرد .هم برای مجوز و هم برای
نحوه نگهداری و اینکه آن را دست کسی ندهیم ،قوانین سفت
و محکمی مصوب کند .ایراننژاد خبر از دو سه مورد درگیری
مسلحانه در چند هفته اخیر در سیرجان داد و گفت :در این
شیوهخشونتبیشتربهشکلتخریببروزپیدامیکند،هرچند
قتل با سالح گرم هم داشتهایم.

ترمیم و بهسازی آسفالت معابر اولویت اقدام های عمرانی شهرداری؛

آسفالت خیابان امامزاده احمد(ع) با هدف بهسازی معابر شهری انجام شد

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان،
دکتر رضا سروش نیا با اشاره به اینکه معابر اصلی و فرعی این منطقه از
نظر آسفالت در وضعیت خوبی قرار نداشتند ،گفت :از آنجایی که تامین
امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور و ساماندهی وضعیت معابر یکی از
مهمترین وظایف شهرداری محسوب می شود ،عملیات بهسازی و روکش
آسفالت معابر به طور منظم به منظور افزایش رفاه شهروندان و مناسب
سازی محیط شهری در حال انجام است.
وی افزود :توجه به کیفیت معابر به عنوان شریانهای اصلی شهر تاثیر
بسزایی در هدایت و کنترل ترافیک شهر خواهد داشت ،از این رو اهمیت
و ضرورت اجرای این پروژه ها جهت تامین رفاه شهروندان ،بسیار مهم
و ضروری است در همین راستا عملیات آسفالت ریزی اساسی خیابان
امامزاده احمد (ع) با هدف تکمیل و ساماندهی نیازهای خدماتی و عمرانی

محالت ،پس از چندین روز تالش مداوم به اتمام رسید.
بر اساس گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین
الملل شهرداری سیرجان ،دکتر سروش نیا شهردار سیرجان اذعان داشت:
در این عملیات عمرانی ،پس از زیرسازیهای الزم 7800 ،متر مربع
آسفالت به مبلغ( 890/000/000هشتصد و نود میلیون تومان) در این
خیابان توزیع گردید که طی بازدید دکتر سروش نیا میدانی شهردار
محترم از روند اجرای عملیات ،بادستور شهردار ،مسیر دسترسی به این
خیابان نیز در این عملیات عمرانی با 2800متر جدولگذاری با مبلغ
(650/000/000ششصد و پنجاه میلیون تومان) ،ساماندهی شد.
سروش نیا افزود :ادامه روند اجرایی عملیات ساماندهی و بهبود وضعیت
معابر سطح شهر با اجرای اقدامات جدولگذاری و سنگ فرش با هدف
ساماندهی معابر و نهرهای سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای
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خبر اندوه وارده به شما ،ما را در غصه جانگداز فرو
برد .اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک قابل وصف
نیست .این مصیبت را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض می نماییم .برای شما صبرجمیل و برای
آن مرحوم آمرزش الهی خواستاریم.

اتحادهی رشکت اهی تعاونی تولید
شهرستان سیرجان

شهری و مناسب سازی پیادهروها و جداول حاشیه خیابانهای سطح
شهر ،عملیات سنگ فرش خیابان امامزاده احمد(ع) ،توسط شهرداری
آغاز شده و در حال اجرا می باشد و تا به امروز 33696متر مربع به
مبلغ(900/000/000نهصد میلیون تومان)
وی ادامه داد :با توجه به خطر شیوع و ابتالء به ویروس کرونا ،خدمات و
فعالیتهای عمرانی شهرداری سیرجان که یک دستگاه خدمت رسان به
مردم است با رعایت اقدامات پیشگیرانه ،ایمنی و بهداشتی برای کارگران
و سایر عوامل انجام خواهد شد .
سروش نیا با تاکید بر ضرورت تحقق عملیات عمرانی از ادامه طرح های
بهسازی وجدولگذاری معابر خبر داد .گفتنی است همسو با عملیات
اجرائی آسفالت در خیابان های مذکور ،عملیات لکه گیری و آسفالت در
سایر گذرها و معابر سطح شهر نیز تداوم دارد.

با عرض سالم و ادب

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

09917665969

پوش نجات قرار داد تا آنان با گذشت و ایثار ،شافی
بنام خدایی که محبت را در دل فرشتگان سپید
ِ
بودن خدا را اثبات کنند و تمامی هم و غم خود را وقف و صرف خدمت به انسانیت نمایند.

با چند جمله ی ناقص از قلم ناتوان حقیر ،زحماتی که برای بهبودی بنده متحمل شدید ،جبران نمی شود.

فقط خواستم بدینوسیله تشکر و قدردانی نمایم.
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فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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