
سیرجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  سیرجان  در  نفر  یک  قطعی  ابتالی 
را  انگلیسی  کرونای  یافته  جهش  ویروس 

تایید کرد.
پزشکی  علوم  دانشکده  روابط عمومی   
سیرجان با اعالم این خبر گفت: غالمعباس 

محمدی گفت: نتیجه قطعی ماده ژنتیکی 
ویروس فردی که مشکوک به نمونه جهش 
یافته کرونای انگلیسی بود و چند روز پیش 
انستیتو  به  دیگر  نمونه  تعدادی  همراه  به 
دقایقی  بود،  شده  ارسال  ایران  پاستور 
به  فرد  این  که  شد  تائید  و  دریافت  پیش 

مبتال  انگلیسی  کرونای  به  موسوم  ویروس 
آقای  مبتال  فرد  داد:  ادامه  است. وی  شده 
خانگی  قرنطینه  در  که  است  ساله ای   ۳۰
خوب  وی  عمومی  حال  و  می برد  سر  به 
اطرافیان  شده،  انجام  اولیه  اقدامات  است. 
وی مورد رهگیری قرار گرفته و نمونه های 

به  اطرافیان مجدداً  از خانواده و  اخذ شده 
است.  شده  ارسال  ایران  پاستور  انستیتو 
کرونا  اخبار  دریافت  بر  تاکید  با  محمدی 
تنها از منابع موثق و پایگاه های اطالع رسانی 
اظهار کرد: رعایت  دانشکده علوم پزشکی، 
ماسک،  زدن  بهداشتی،  دستورالعمل های 

از  دوری  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 
دورهمی ها می تواند به پیشگیری از شیوع 
بیشتر ویروس کرونا کمک کند. شهرستان 
نیاز  که  دارد  قرار  وضعیتی  در  سیرجان 
توصیه های  به  پیش  از  بیش  است همگان 

پیشگیرانه توجه کنند.

توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی سیرجان تایید شد؛
ابتالی قطعی یک نفر به ویروس کرونای انگلیسی در سیرجان 
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 سالم وعرض ادب
مشکل  خواستم  مردم،  مشکالت  رسانی  اطالع  بابت  تشکر  و  ممنون 
انتهای بلوارقاانی را به عرض مسوولین مربوطه برسانم متاسفانه جدول های 
دوطرف بلوار پر از انبوه خاک و مصالح ساختمانی که مانع عبور آب و بدون 
هیچ درختی، همچنین یک طرف بلوار هم درختان تنومند اوکالیپتوس 
که شاخه هایشان تا وسط بلوار کشانده شده، انتهای خیابان  وحید جنب 
این خیابان چاله های  پارک سر  پیاده روهای  و  گلخانه شهرداری چاله ها 
مانع ورزش است  و  و  پیاده روی کرد  زیاد ومتعددی دارد که نمی شه 
زمین خالی سر این خیابان پر از مصالح ساختمانی و محل تجمع اآشغال 
شده؛ کوچه های ما بین خیابان وحید و بلوار قانی هم کاش مسوولین 
سری می زدند بعد از کلی نامه نگاری و درخواست آسفالت همچنان خاکی 
هستند و وقتی از آنجا رد می شوی انگار وارد روستا می شوی خواهشا به 

گوش مسوولین مربوطه برسانید. با تشکر
و  بین کمربندی  فضایی سبز  و  ثاراهلل  ورودی شهرک  برگردون  دور   
شهرک خدا میدونه خیلی دوبرگردون خطر ناکی هست و تصادف زیاد از 

مسؤولین درخواست رسیدگی کنید 
اداره  رفتم  امروز  هست.  مردم  به  گذاشتن  احترام  سالم.این  عرض   
کشاورزی سیرجان برای گرفتن حواله گازوییل دیدم باید از پشت پنجره ای 
به ارتفاع زیاد بایدکارم را بگویم. شماخودتان قضاوت کنید اگر از روی این 

صندلی سقوط کنید چه اتفاقی می افتد.
 اداره برق کاش به روشنایی معابر هم توجه می کرد نزدیک یک ماهه 
المپ روشنایی معابر داخل کوچه ) خیابان بالل کوچه شماره 7 ( سوخته 
و کوچه در تاریکی مطلق هست هر چی زنگ می زنیم کسی رسیدگی 

نمی کنه.
معتادین  شهریور   17 کتابخانه  روبروی  شهریور  هفده  پارک  سالم   
تجمع  و محل  کردن  برا خودشان درست  پاتوقی  زدن چادر  با  متجاهر 
معتادین و خرید فروش مواد شده اند وباعث رعب و وحشت ساکنین اهالی 
محل شده.  در ضمن این پارک به خاطر عدم روشنایی مناسب محل تجمع 
ارازل و اوباش در شبها و مصرف مواد مخدر شده است. از هفته نامه شما 
خواهشمندیم این موضوع را پیگیری کنید چندین سال است ک ما این 

مشکل را داریم ولی متاسفانه مشکلمان تا به حال حل نشده است.
 سالم.با تشکر از نشریه خوب مردمی، خواهشمندم صدای ما را به گوش 
مسوولین محترم برسانید، روستای کفریز با نزدیک به هزار نفر جمعیت 
هنوز گازرسانی نشده حدود دو سال هست لوله کشی گاز نیمه تمام رها 

شده .ممنون
 کاش مسوولین شهرداری همان گونه که به آسفالت و جدول گذاری 
قابل  شهرداری  مسوولین  اقدام  این  که  کردند  می  رسیدگی  ها  خیابان 
به کوچه های خیابان بالل و قدس می زند خیابان  تقدیر هست، سری 
قدس سال هاست آسفالت نشده کوچه ها افتضاح است و نیاز به لکه گیری 
دارد هر کسی در خونش رو سیمان کاری کرده که آب واینسه ولی باز هم 

آسفالت خورده شده و خراب زیاد هست.

sokhan_tazeh                                               سخن شما   

سخِن همشهریان :انعکاس
این  با  عید  شب  اونم   !! وحیده  خیابان  وضعیت  سالم.این 
کاسبی های صدمه دیده از کرونا بخدااالن دیگه20روزم بیشترشده 
که این خیابون را بهم کندن ما کاسب ها چک داریم.بدبخت شدیم.
ایناساعت10 صبح کم کم میان تا12/5بازی میکنن تاساعت4 عصر.
هیچکدومشون نیستن.از شهردار محترم خواهش می کنم نظارت 

بیشتری روی کار اینها داشته باشن

سخِن همشهریان :
پیگیری  رو  شهر  مشکالت  دارید  که  شهرستان  در  مردمی  رسانه  بعنوان  شما  از 
می کنیددرخواست می کنم یه گزارشی از نیاز شهر به ایجاد پل های غیر مسطح ترافیکی 
هم ارائه بدید همین االن ترافیک شهر باالست تا چند سال دیگه فاجعه میشه االن برای مثال 
تقاطع فاطمیه - زندی نیا را باز کردن اما بجا باز کردن ترافیک خودش یه عامل اصلی ترافیک 
شده. و نیاز به زیر گذر یا رو گذر داره. شهر و شهرسازی فقط اسفالت کردن که نیست به 
آقای شهردار بگید اگه می  خواد در یاد مردم سیرجان ماندگار شه جسارت انجام چندتا طرح 

عمرانی بزرگ رو داشته باشه.

تراشکاری زرگری
تعمیر انواع جعبه فرمان و پمپ های هیدرولیک  )سواری و کامیون(

تعمیر انواع سیبــــــک های فرمـــــــان ) سواری  و کامیون(

تعمیر جک و پمــپ ادوات صنعتــــی و معدنـــی
خیابان  بالل، نبش چهار راه کارخانه یخ استوار 
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عمرانی  امور  معاون  فردای کرمان: 
انجام سفرهای نوروزی را  استاندار کرمان، 
یک نگرانی جدی دانست و گفت: »اکنون 
حال  در  کشور  در  انگلیسی  کرونای  که 
سفرهای  ستاد  نمی دانم  است،  گردش 
نورزی چرا این تصمیم را گرفته و اجازه ی 

تردد به خودروها را داده است«.
مصطفی آیت الهی موسوی، دوشنبه چهارم 
جلسه ی  چهارمین  و  سی  در  اسفندماه 
کمیسیون مدیریت اجرایی ایمن حمل ونقل 
راه  پلیس  رئیس  حضور  با  کرمان  استان 
کشور اظهار کرد: »در گذشته استان کرمان 
جزی استان های پرتصادف بود که در چند 
سال اخیر تالش های زیادی صورت گرفت 
تصادفات  در  چشمگیری  کاهش  اکنون  و 

پیدا کرده ایم«.
وی با بیان اینکه آمار تلفات استان در سال 
»مشکل  افزود:  است،  بوده  کاهشی  جاری 
استان کرمان افغانی کش ها و قاچاق سوخت 
است. قانون باید در این زمینه اصالح شود 
انجام دهیم و متاسفانه  تا برخورد مناسب 
افغانی کش ها قبل از پاسگاه افاغنه را پیاده 
سرعت  با  و  ماشین  سوار  پاسگاه  از  بعد  و 
بسیار زیادی در جاده ها حرکت می کنند«.

ادامه  استاندار کرمان  امور عمرانی  معاون 
داد: »پیشنهاد داریم که آمار افاغنه و قاچاق 
سوخت از آمار تلفات استان حذف شود زیرا 
ما به جز این موارد کاهش چشمگیری در 

تعداد تصادفات و فوتی های داریم«.
»متاسفانه  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
برخوردار  الزم  ایمنی  از  ما  خودروهای 
به  مکلف  را  بیمه ها  قانون  اگر  و  نیستند 
هشداردهنده ها  از  برخی  تا  کند  همکاری 
روی خودروها نصب کنند، حوادث ترافیکی 
لذا  یافت  خواهد  کاهش  این  از  بیش  ما 

اصالح قانون در این زمینه نیاز است«.
استان  در  آنکه  به  اشاره  با  موسوی 
کرده ایم  تجهیز  را  هوایی  امداد  پایگاه های 
و در سیرجان این پایگاه امسال افتتاح شد، 
بیان کرد: »باید پاسگاه ها و راهدارخانه ها را 
تجهیز کنیم و همچنین همه دوربین های 
جاده ای به سیستم پلیس وصل نشده است 

که باید این مشکل رفع شود«.
وی سفرهای نوروزی را نگران اصلی خود 
کرونای  که  »اکنون  کرد:  انتقاد  و  دانست 
است،  گردش  درحال  کشور  در  انگلیسی 
سفرهای  ستاد  وضعیت،  این  در  نمی دانم 
و  است  گرفته  را  تصمیم  این  چرا  نورزی 

اجازه ی تردد به خودروها را داده است«.
همچنین در خبری دیگر پس از مخالفت 
نمایشگاه های  برگزاری  با  کرونا  ملی  ستاد 
بهاره، قرار شد اصناف در شهرهای مختلف 
فوق العاده  فروش  عید،  شب  مناسبت  به 
اتاق  رئیس  گفته ی  به  اما  باشند  داشته 
کرونای  شیوع  دلیل  به  کرمان،  اصناف 
انگلیسی در خوزستان و برخی استان های 
از  برخی  کرونایی  وضعیت  تغییر  و  دیگر 
شهرها، مرکز بهداشت با فروش فوق العاده ی 
اصناف در این شرایط مخالفت کرده است 
فروش  برای  برنامه ای  صنفی  واحدهای  و 

فوق العاده ندارند.
فوق العاده  »فروش  یوسف جعفری،  گفت: 
اصناف که قرار بود در شب عید انجام شود 

منتفی شد«.
وی توضیح داد: »با توجه به این که شرایط 
قرمز  و خوزستان  اهواز  کرونا در شهرهای 
اعالم شد و وضعیت نگران کننده بود، مرکز 
به  را  فوق العاده  فروش  برگزاری  بهداشت 
دلیل  به  کرد  اعالم  و  ندانست  مصلحت 
این که ممکن است این شرایط باعث ایجاد 
شهرها  کرونایی  وضعیت  و  شود  تجمع 
فوق العاده  فروش  است  بهتر  یابد،  تغییر 

برگزار نشود و فروشگاه ها روال عادی خود 
را طی کنند«.

بر  تاکید  با  کرمان  اصناف  اتاق  رئیس 
نخواهد شد،  برگزار  بهاره  نمایشگاه  این که 
افزود: »اصناف برنامه ی خاصی برای پایان 
به  اما وضعیت در حال حاضر  ندارند  سال 
و  شدید  گرانی  دلیل  به  که  است  گونه ای 
پایین آمدن قدرت خرید مردم، بسیاری از 
اصناف کاالی خود را زیر قیمت به فروش 
سفته های  و  چک ها  بتوانند  تا  می رسانند 

خود را پاس کنند«.

وی ادامه داد: »ممکن است در این میان 
اما  عده ای متخلف نیز وجود داشته باشند 
قطعا بازرسی توسط اتاق اصناف و سازمان 

صمت انجام می شود«.
از  اصناف  استفاده ی  درخصوص  جعفری 
تسهیالت کرونایی نیز گفت: »آمار دقیقی 
درصد   15 تا   1۰ تنها  احتماال  اما  نداریم 
کرده اند  استفاده  تسهیالت  این  از  اصناف 
بود  پایین  بسیار  تسهیالت  مبلغ  هم  زیرا 
این  پرداخت  برای  بانک ها  شرایط  هم  و 

تسهیالت بسیار سختگیرانه بود«.

انتقاد معاون استاندار کرمان:
موافقت با سفرهای نوروزی در شرایط فعلی بسیار نگران کننده است


