احتمالابتالی
مجدد به کرونا
وجود دارد؟

مهر :کارشناس ستاد مقابله با کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمان از احتمال ابتالی مجدد به کرونا
خبر داد و گفت :در ابتدای اپیدمی احتمال ابتالی مجدد را محدود و انگشت شمار میدانستند و
روی ایمنی که بعد از ابتالء به وجود آید ،حساب ویژه ای باز میکردند اما موارد زیادی وجود دارد که
بیش از یک بار مبتال میشوند .صحبتی گفت :آنتی بادی کرونا در بدن یک درصدی از بیماران که
از آنها به عنوان آلرژی یاد میکنیم به خاطر ساختار ژنتیکی بدنشان ساخته نمیشود ،این دسته از
افراد بالفاصله بعد از ابتالء به کرونا امکان ابتالی مجدد را دارند.

خـبــــر

2
شماره 630
 3دی 1399

خبــر

بستری 45بیمار جدید قطعی کرونا در بیمارستانهای کرمان

فارس :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تشریح آخرین آمار از وضعیت کرونا در استان اظهار کرد :هماکنون  285بیمار مثبت
کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند که شامل حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان  ۱۸۱نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 ۲۰نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  ۲۵نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  ۲۳نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۳۶
نفر هستند .وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون را  15هزار و  192نفر عنوان کرد .شفیعی عنوان کرد:
موارد موارد جدید بستری در  ۲۴ساعت گذشته در بیمارستانهای کرمان  ۴۵نفر است که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان  ۲۶مورد،
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  ۲مورد ،مورد و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان  ۵مورد بستریاند.

گزارش سخن تازه از کمبود روغن خوراکی در سیرجان ؛

گروه خبر

تهیه انواع روغنهای خوراکی برای مصرف کننده
به یک چالش تبدیل شده و مردم برای تامین
روغن خوراکی در به در تالش میکنند تا بتوانند
در حد رفع نیاز آن را خریداری کنند اما این
تالشها چندان به نتیجه نمیرسد و به هر واحد
صنفی یا فروشگاههای کوچک و بزرگ مراجعه
میکنند ،خبری از روغن نیست .چرا که بسیاری
از فروشگاهها ،روغنی برای عرضه نداشته و اگر در
جایی هم روغن برای مصرف کننده در دسترس
قرار بگیرد باید دو یا سه برابر قیمت آن را پرداخت
کنند! گزارشهای میدانی حاکی از این است
که برخی از واحدهای صنفی همچنان با معضل
کمبود روغن در قفسهها مواجه هستند .برخی
مغازهداران برای خرید روغن شرط میگذارند و
به خریدار میگویند "باید یک کارتن ماکارونی یا
تاید یا تن ماهی از فالن مارک بخری تا روغن هم
بدهیم" .اکنون این وضعیت به فروشگاهها و هایپر
مارکتهای معروف بزرگ شهر هم کشیده شده.
در همین حین تعدادی از افراد و اصناف نیز اقدام
به احتکار این کاالی اساسی کردهاند!
حال این سوال پیش میآید که بعد از کمبود
فراوردههای شیر و باال رفتن قیمت آنها ،آیا نوبت
به روغن رسیده؟
عامل کمبود روغن در بازار چیست؟

جلز و ولز روغن در بازار

چه عاملی باعث شد که روغن در قفسه برخی
فروشگاهها پیدا نشود؟
در حالی که انتظار میرفت این مشکل خیلی زود
با راهکارهای مسووالن مرتفع شود اما همچنان
بعد از گذشت یک ماه ادامه دارد.
در همین رابطه با مدیر اداری شرکت فریکو که
تنها کارخانه تولید فراوردههای روغنی در سیرجان
است ،صحبت کردیم.
مدیر اداری شرکت فراوردههای روغن سیرجان
در این رابطه میگوید" :مشکل کمبود روغن در
تمام کشور مطرح است و مختص سیرجان نیست"
به گفتهی وی؛ توجه به اینکه مرکز پخش روغن
فریکو در تهران است و با توجه به عرضه و تقاضای
شهرستان ،تنها به واحدهایی که کد اقتصادی
دارند فروخته میشود .او در پاسخ به اینکه با
توجه به کمبود روغن در سیرجان شرکت فریکو
چرا عرضه روغن را افزایش نمیدهد ،گفت" :خرید
و تولید و عرضه روغن تولیدی در شرکت فریکو
تحت نظارت اداره صنعت معدن تجارت است و این
اداره بر اساس تقاضای فروشندگان حواله خرید را

صادر و در اختیار فروشندگان قرار میدهد".
مشکل کمبود روغن نداریم
گرچه کمبود روغن مشکلی سراسری و کشوری
اعالم میشود اما با توجه به خبری که چندی پیش
درباره کشف انبارهای احتکار این کاال در سیرجان
توسط اداره صنعت ،معدن و تجارت منتشر شد،
توقع میرفت مشکل کمبود روغن نیز برطرف
شود اما این چنین نشد! چرا؟ همین پرسش را با
محمدرضا خواجویی رییس اداره صنعت و معدن
سیرجان در میان میگذاریم .خواجویی میگوید:
"همین طور که گفتید مشکل مختص خود
سیرجان نیست و شهرستانهای دیگر هم با
این مشکل روبرو هستند .خوشبختانه با ورود
وزیر صمت جناب رزمحسینی ،مشکل حل شده.
واحدهای تولید دارند روغن را تولید میکنند و
در سطح عرضه در حال توزیع است .خوشبختانه
استان کرمان در چند کاالی اساسی استان معین
است .استانیست که ذخیرهسازی میکند.
مخازن روغن در خود سیرجان داریم .کمبودی در
خصوص روغن نداریم".

خواجویی در پاسخ به این سوال که پس دلیل
عرضه نشدن روغن چیست ،پاسخ میدهد" :برخی
عرضه کنندگان دارند سواستفاده میکند .دو
واحد عمده فروش در سیرجان  ۳۷۰۰بطری را

احتکار کرده بودند .بازرسان اداره مراجعه کردند،
به بازرسان گفتند روغن نداری م اما  ۳۷۰۰بطری
کشف شده و طبق دستور تعزیرات حکومتی قرار
بر توزیع شد .مکانهای توزیع این کاال را هم از

طریق رسانهها اعالم خواهیم کرد".
وی همچنین افزود" :به خاطر کاهش پدیده
واسطهگری و جلوگیری از افزایش قیمت این کاال،
عرضه روغنهای احتکاری کشف شده تنها در چند
فروشگاه انجام خواهد شد و برای رعایت فاصله
اجتماعی نیز روغنها را در محیطهای سربسته
عرضه نخواهیم کرد".
رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان در
پاسخ به این سوال که خود سیرجان کارخانه تولید
روغن مایع گیاهی دارد و به نظر مشکل کمبود
ی نیست ،گفت" :این کارخانهها یک
روغن منطق 
رسالت ملی دارند .فریکوی سیرجان ،گلناز کرمان
و ...باید کل کشور را پوشش بدهند .با این حال هر
موقع ما با فریکو هماهنگ کردیم ،خارج از سهمیه
هم در سیرجان کاالرسانی کرده اند .اما اینکه
بگوییم اولویت فریکو سیرجان باشد ،نه .توزیع این
شرکت سراسریست".
وی درباره تفاوت قیمت حک شده بر محصول و
قیمتی که فروشندگان بر اساس محاسبه نرخ روز
کاال را عرضه می کنند ،نیز توضیح داد " :ما فاکتور
معتبر خرید را بررسی میکنیم .بازرسان فاکتور
معتبر مهر شده برایشان مالک است".
خواجویی در پایان ضمن سپاسگزاری از
حمایتهای مسووالن عالیرتبه شهرستان از
مردم خواست مطالبهگر باشند و گزارش هرگونه
گرانفروشی و احتکار را با تماس به تلفن ۱۲۴
گزارش بدهند.

دکتر سروش نیا؛ شهردار سیرجان عنوان کرد:

طرح نهضت آسفالت را با جدیت به سرانجام می رسانیم
دکتر سروش نیا:آسفالت و بهسازی معابر شهر ،وظیفه و خدمتی ست که باید به همشهریان ارائه دهیم

مشکالت اقتصادی و اجرای طرح فاضالب شهری کمی سرعت کارمان را گرفته ،اما مطمئن باشید که حواسمان به آسفالت تمام نقاط شهر هست
خرابی و فرسوده بودن آسفالت یکی از مشکالت مهم و
اساسی شهر سیرجان است .مشکل عمده ای که چندین
سال شهروندان سیرجانی با آن مواجه بوده و بیشترین گالیه
ها را در این زمینه متوجه شهرداران وقت کرده اند.اولین
بار در سال  1393شهردا ِر آن زمان ،خب ِر تغییر اساسی در
وضعیت آسفالت معابر و به طور کلی «اصالح معابر شهری»
را رسانه ای کرد که پس از عزل ایشان  ،این پروژه ی مهم
شهری به دست فراموشی سپرده شد و شهردار بعدی نیز
به این خواسته ی مهم و برحق سیرجانی ها بی توجه بود.
تا اینکه در سال  1396رضا سروش نیا به عنوان شهردار
سیرجان انتخاب شد و از همان ابتدای نشستن بر کرسی
شهرداری با جدیت و حساسیت خاصی پیگیر روند اصالح
معابر شهری بوده و هست .و این نکته مثبتی ست که در حال
حاضر و با آسفالت و بهسازی نقاط مختلف سیرجان،روز به
روز نمود عینی بیشتری پیدا میکند.

در همین رابطه دکتر رضا سروش نیا به خبرنگار واحد خبر
و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان گفت :در
حال حاضر یکی از اقدامات مهمی که در دستور کار مجموعه
شهرداری قرار دارد ،تسریع در روند آسفالت معابریست که
نسبت به دیگر مناطق وضعیت اسفناک تری دارند .آسفالت
مناسب و بهسازی معابر یکی از مهمترین ویژگی های یک
شهر زیبا می باشد که تاثیر زیادی بر منظر شهر از نگاه هر

رهگذر دارد.
اجرای فیبر نوری در شهر ،حفاری شرکتهای مختلف،
زیر سازی نامناسب و غیر اصولی ،ترکیدگی لولهها به خاطر
فرسودگی شبکه آب شهری ،بحث انتقال آب ،پروژه اجرای
فاضالب شهری و همچنین تردد چندین هزار خودروی
سنگین در سطح معابر شهر از جمله دالیلی ست که طی
چند سال گذشته آسیبی جدی به آسفالت شهر سیرجان
وارد کرده است.
وی در توضیح کامل طرح نهضت آسفالت سیرجان از
زمان حضورش در راس شهرداری تا امروز اظهار کرد :در
بهمن و اسفند سال  1396تعدادی از معابر و خیابانها به
همراه  25کوچه مجاور آسفالت شد ( 47/154متر) که
جمع هزینه تقریبی زیرسازی و آسفالت مناطق مذکور (
 43/000/000/000ريال ) می باشد.
وی ادامه داد :از فروردین تا اسفند ماه سال  1397نیز
مسیرهای بلوار فاطمیه ،خیابان ولیعصر از ابتداي خیابان
دهخدا شمالی تا چهارراه اباذر غفاری ،بلوار سید جمال
الدین اسدآبادي ،بلوار سردار جنگل ،دور میدان امام
حسین(ع) ،بلوار سید احمد خمینی ،خیابان امام رضا(ع)،
محوطه و خیابانهای مجتمع سالمت ،الین ُکندروی بلوار
والیت ،خیابان امام حسین(ع) خیابان های فرعی نخل و
آرارات ،بدرآباد خیابان شهید احمدی ،ورودي و خروجی

گزارش آسفالت معابر سیرجان از اواخر سال  96تا آبان 99
تعداد کوچه های
آسفالت شده

متراژ کل معابر آسفالت شده
(معابر اصلی و کوچه ها)

هزینه تقریبـی
(زیر سازی،بهسازی ،آسفالت)

سال 1396
(بهمن و اسفند ماه)

25

 47/154متر

 43/000/000/000ريال

سال 1397
(فروردین تا اسفند)

93

 295/809متر

 240/000/000/000ريال

سال 1398
(فروردین تا اسفند)

76

 342/836متر

 304/000/000/000ريال

سال 1399
(فروردین تا آبـــان)

31

 158/000متر

 156/000/000/000ريال

جمع کل

225

 843/799متر

 743/000/000/000ريال

سال /ماه

شهرك سی بی جی ،شهرک غرضی ،بلوار والیت ورودی
خیابان اراضی ملک زاده ،راستگرد پل دفاع مقدس از سمت
شیراز وارد به شهر ،خیابان ابن سینا خیابان فرعی شهید
مسعود احمدي مجتمع جوانان مساجد ،شهرك مروارید
خیابان دماوند و فرعی هاي آن ،شهرك امیرالمونین(ع)،
شهرك سمنگان خیابان شهید آوینی و خیابان سمیه،
انتهاي بلوار شهید عباسپور محوطه پیست پیاده رو و 93
کوچه همجوارشان ( 295/809متر) با جمع هزینه تقریبی
زیر سازی و آسفالت (  240/000/000/000ريال) آسفالت
شدند.
نهضت آسفالت سیرجان در سال  1398نیز با آسفالت و
بهسازی خیابان های خیام ،مولوی ،امیرکبیر ،دهخدای
شمالی ،ابومسلم  ،الین شرقی بلوار هجرت از تقاطع بلوار
سیداحمد خمینی تا تقاطع بلوار شهید عباسپور ،الین غربی
بلوار هجرت از تقاطع شهید زندي نیا تا تقاطع بلوار سیداحمد
خمینی ،خیابان کمیل بلوار مناجات ،پایانه مسافربري بعثت
سیرجان ،خیابان شریعتی از میدان امام حسین تا میدان
انقالب ،پیست پیاده روي حاشیه بلوار والیت و عباسپور،
انتهاي بلوار سیداحمد خمینی الین شمالی و جنوبی ،شهرك
ثاراله خیابان اصلی ،الین غربی بلوار هجرت از تقاطع بلوار
سیداحمد خمینی تا تقاطع بلوار شهید عباسپور ،خیابان 15
خرداد و  76کوچه نزدیک به آن معابر (  342/836متر) با جمع
هزینه تقریبی زیر سازی و آسفالت ( 304/000/000/000
ريال) ادامه پیدا کرد.
شهردار سیرجان همچنین اضافه کرد :از فروردین ماه تا آبان
ماه سال جاری نیز شهرك صدف ،محوطه جمعه بازار ،الین
شمالی و جنوبی بلوار فاطمیه از تقاطع بلوار سید جمال الدین
اسدآبادي تا تقاطع بلوار مالک اشتر ،پیاده رو حاشیه بلوار
قائم جنب منازل حد فاصل میدان کشتی تا بلوار شیخ مفید،
پیست پیاده روي حاشیه بلوار قائم از میدان کشتی تا بلوار
قاآنی ،پارکینگ  -درب ورودي و ُکندروی پایانه مسافربري
بعثت ،بلوار قاآنی خیابان شهید فیاض بخش ،خیابان جنب
اداره محیط زیست ،خیابان شادي ،بلوار شهید زندي نیا جنب
پارك بانوان متصل به بلوار نماز ،شهرك سمنگان خیابان الدن
جنوبی ،شهرك اندیشه خیابان وصل به بلوار استاد حسین
بهشتی ،بلوار والیت ُکندرو ،انتهاي بلوار دانشجو خیابان جنب
مدرسه دارالفنون ،آباده خیابان حد فاصل خیابان مرودشت و
خیابان تخت جمشید ،کندرو بلوار شاهد از انتهاي بلوار ابن
سینا تا پل شهید فتحی زاده ،مکی آباد شهرك فدك خیابان
جهان ،بلوار قاانی خیابان فیاض بخش ،بلوار سیدجمال
الدین خیابان عدل 1و ، 2آباده شهرک آب خیابان سپاس،

خیابانهای نواب صفوی ،ابوفاضل شمالی و جنوبی ،خیابان
امامزاده احمد(ع) و  31کوچه ( 158/000متر) با هزینه ای
بالغ بر (  156/000/000/000ريال) به طرح عظیم نهضت
آسفالت شهر سیرجان پیوستند.
وی در پایان صبر و همکاری مردم با خدمتگزارانشان در
شهرداری را شایسته تقدیر و تشکر دانست و گفت :متاسفانه
مشکالت اقتصادی که همگان از آن اطالع داریم  ،افزایش

لحظه ای قیمت قیر و اجرای طرح فاضالب شهری کمی
سرعت کارمان را گرفته ،اما همشهریان گرامی مطمئن باشند
که حواسمان به آسفالت تمام نقاط شهر هست و البته در
اجرای طرح نهضت آسفالت قرارمان بر این است که زیر سازی
استاندارد و اصولی معابر فدای سرعت عمل نشود .در پایان جا
دارد از تمامی همکاران پرتالشم در مجموعه شهرداری تقدیر
و تشکر ویژهای به عمل آورم.

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335
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