انعکاس
قابل توجه شهرداری منطقه 2این وضعیت جدول خیابان ارجمند جنوبی
در خیابان ابوریحان هست .بارها مراجعه کردیم به شهرداری منطقه ۲
چندین بار نامه نوشتیم اصال انگار نه انگار بابا ما هم وال آدمیم .از بوی تعفن فاضالبی که
داخل جوی مانده و تکون نمیخوره دیوونه شدیم .پشه ها و مگس ها آسایش قطع کردن
وال اگر کاری نکنین با تمام همسایه ها می آییم در شهرداری منطقه  ۲بعد زنگ
میزنیم به تمام روزنامه های شهربی خیالی و بی کفایتی هم حدی داره

سخن همشهریان :
ِ

باسالم ديروز رفتم بيمارستان غرضي دكتر بعد رفتم
قسمت تزريقات به اندازه اي كثيف بودكه فكركردم اشتباه
اومدم تختا به هم ريز ،ديوارها تمام کثیف و ترک خورده
لطفا پيگيري كنيد

برخوردِ ترحمها!

هفتهی گذشته گزارش سخنتازه درباره روز جهانی اماس و مشکالت
این بیماران در سیرجان قابل تامل بود .اما انتقادهای مطرح شده در
آن گزارش نسبت به رفتارها و گفتارهای نسنجیده در میان بخشی از
نیروهای درمانگاهی را نمیتوان موردی و تک و توک به حساب آورد و
از کنار آن به سادگی رد شد .مشکالت آن قدر زیاد است که فقط بحث
انتقال نگاه ترحمآمیز به بیمار نیست بلکه گاهی تو به عنوان بیمار به
این میزان از نسنجیدگی کار آنها ترحم میکنی و به عالمت تاسف
سر تکان میدهی!
همین چند شب پیش دخترم را برای تزریق آمپول هفتگی اماس به
درمانگاه ...برده بودم .تزریقاتی مرد بیکار نشسته و تنها به حکم زن
بودن بیمار کار را بر دوش همکار خانم میاندازد .میگوییم تزریق توی
دست است ،ما را توی این پیک کرونا اینجا معطل نکن .لج میکند و
میگوید :امکان ندارد!
باالخره سر خانم تزریقاتی خلوتتر میشود و برای تزریق آمپول
دخترم به بالین او میآید .اول اینکه انگار تا حاال آمپول بیماران خاص
را از نزدیک ندیده باشد و با تعجب نگاهش میکند .بعد هم تاکید بیجا
دارد روی این موضوع که سوزن روی بستهبندی خود آمپول درشت
است و باید سوزن ریزتری بیاورد .هرچه از دخترم انکار که این سوزن
مخصوص تزریق همین آمپول است و توسط کارخانه سازنده طراحی
و به بسته اضافه شده ،از او فقط لجبازی و اصرار است! دست آخر کار
خودش را میکند و تزریق را برای دخترم دردآورتر میکند و همزمان
با دردکشیدن بیمار ،از او میپرسد« :از کِی دچار اماس شدی؟!»
متاسفانه سیرجان سالهاست که با چنین مشکالتی روبروست و حتا
میتوان این مشکل را بخشی از همان مشکل کلیت ِر خدمات درمان در
شهرستان سیرجان دانست که موجب ایجاد موج بزرگی از توریستهای
سالمت شده است .موجی که مرتب از شهر خودمان راهی شیراز و یزد
و کرمان میشوند.
یا دربارهی بیدقتی دیگر نیروهای ثابت ،تزریق اشتباه بارها گزارش
شده است که گاهی هم صدمات غیرقابل جبرانی را برای برخی
همشهریان به دنبال داشته است و حتا چند سال پیش به اشتباه
آمپول یک بیمار خاص را به دختر یکی از پرسنل خدماتی بیمارستان
 ...زده بودند و او را برای مدتی ویلچرنشین کرده بودند.
یکی از همشهریان نیز درباره تجربهی بستری شدن خود در یکی از
بیمارستانهای سیرجان برای کورتوندرمانی میگوید« :شوکه شدم
وقتی پرستار به اتاقم آمد و اول آمپولی تزریق کرد و سپس پرسید:
«خانم فالنی بودی دیگه؟» !
خدا را شکر خانم فالنی بودم وگرنه نمیدانم اگر نبودم ،بعدش چه به
سرم میآمد و چه میشد؟»

تمدید محدودیت تردد بین استانی تا پایان هفته

معاون استاندار کرمان گفت :محدودیت تردد
در مبادی ورودی استان کرمان در مرزهای
جنوبی و شرقی تا پایان هفته تمدید شد.
محمدصادق بصیری با اشاره به اینکه اعمال
محدودیتهای تردد بین استانی تا پایان هفته
در استان کرمان تمدید شد اظهار داشت:
وضعیت شیوع کرونا در استان کرمان این
هفته نسبت به هفته گذشته کمی بهتر شده
و از  11شهرستان زرد 9 ،نارنجی و سه قرمز
به  10شهرستان زرد و  13شهرستان نارنجی
رسیدهایم.
وی با بیان اینکه دو استان همجوار ما
استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان
وضعیت نگران کنندهای دارند عنوان کرد:
از  16شهرستان قرمز در کل کشور12 ،

شهرستان آن در دو استان همجوار ما قرار
دارند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
کرمان با اشاره به اینکه دو شهرستان عنبرآباد
و فاریاب در جنوب استان کرمان از وضعیت
زرد کرونایی به نارنجی تبدیل شد گفت :این
مسئله زنگ خطری را برای ما به صدا درآورده
و نشان از شکننده بودن وضعیت استان
کرمان دارد.
وی با بیان اینکه برای حفظ شرایط
موجود روز گذشته جلسه فوقالعادهای ویژه
شهرستانهای جنوب و شرق استان کرمان
تشکیل شده است افزود :از  23شهرستان
استان  7شهرستان در جنوب و  4شهرستان
در شرق استان قرار دارند.

بصیری با اشاره به اینکه طرح ممنوعیت
بین استانی که قرار بود ظهر دوشنبه به
اتمام برسد تا پایان هفته تمدید شد
ادامه داد :در مبادی ورودی استان در
مرزهای جنوبی و شرقی محدودیت تردد
برای خودروهای شخصی غیربومی اعمال
میشود.
وی با بیان اینکه خودروهای با پالک
استانهای هرمزگان و سیستان و
بلوچستان توسط دوربینهای مسیر جاده
و دوربینهای شهری اعمال قانون میشوند
گفت :روز گذشته محدودیت ورود به
مناطق ییالقی استان نیز مصوب شد که
توسط فرمانداران باید اعمال شود.

️مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان

شنا در استخر کشاورزی خطرناک است

️مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری سیرجان ،نسبت به
وقوع حوادث تلخ ناشی از شنا کردن در
استخرهای ذخیره آب کشاورزی در موسم
گرما هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش
نشانی سیرجان،آتش پاد سوم مهدی
فیروزآبادی مدیر عامل سازمان در این باره
گفت:با فرارسیدن فصل گرما افراد زیادی به
سمت ورزش شنا به خصوص در سد ها و
استخرهای رو باز روی می آورند ،اما گاهی
شنا کردن در این مکان ها به قیمت جان
این افراد تمام میشود.
امارها نشان میدهد گرمی هوا و استفاده
از خنکای آب از جمله مواردی است که

موجب شده افراد بسیاری در سال جاری
که یکی از گرم ترین سال های کشور
است به دریا ،سدها و رودخانه ها و
استخرهای کشاورزی پناه ببرند ،موضوعی
که در صورت بی توجهی به نکات ایمنی
و مکان هایی که برای شنا کردن مناسب
نیستند حوادث مرگباری را رقم بزنند.
وی ادامه داد:خطر سقوط و غرق شدگی
در استخرهای پلیمری در مقایسه با دیگر
استخرها بیشتر است،پوشش ژئوممبران
حالتی شبیه پالستیک فشرده دارند و
خیلی لغزنده هستند و به این ترتیب اگر
کسی داخل استخر سقوط کند نمیتواند از
روی این ورق های لیز خودش را به بیرون
استخر کشانده و زندگی اش را نجات دهد.

فیروزآبادی افزود:این استخرها به صورتی
ساخته شده اند که برخالف استخرهای

سیمانی نه پله ای دارند که بتوان از آن ها
خارج شد و نه لبه ایی دارند که بتوان از آن

یاری جست و تا رسیدن کمک خود را روی
آب نگه داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه استخرهای
کشاورزی به هیچ وجه برای شنا مناسب
نیستند ،افزود:دارندگان استخرهای
کشاورزی موظف به نصب تابلو شنا ممنوع
در پیرامون استخر بوده و تمامی استخرهای
کشاورزی باید فنس کشی مناسب داشته و
به نردبان نجات استاندارد به تعداد کافی
مجهز باشند تا در زمان نیاز به سرعت از
آنها استفاده کرد.
وی در پایان افزود:کشاورزان و تمامی بهره
برداران از استخرهای آب کشاورزی فن شنا
را بیاموزند و از وسایل ایمنی مانند جلیقه
نجات استفاده و در دسترس داشته باشند.

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان بیان نمود؛

شهـــرداري به حضور حداكثـري مردم در انتخابــات  ١٤٠٠توجه ویــژه ای دارد
مدیر روابط عمومی شهرداری سيرجان از
جانمايي  ۳۰تابلو بنر در سطح شهر جهت
تبلیغات نامزدهاي رياست جمهوري برای
انتخابات  ٢٨خرداد ماه در این شهر خبر داد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مديريت
ارتباطات شهرداري سيرجان مهندس
محمدرضا قليچ خاني با اشاره به اینکه
هماهنگی های الزم برای تبلیغات رسمی
انتخابات در حوزه سيرجان انجام شده است
اظهار داشت :شهرداری سيرجان با تمام توان
برای هر چه بهتر برگزار شدن این انتخابات
تالش خواهد نمود.
وی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای
تبلیغات رسمی کاندیداها فراهم شده گفت:
شهرداری سيرجان اقدام به ايجاد ۳۰تابلو
بنر تبلیغاتی بزرگ براي نامزد هاي محترم
رياست جمهوري در راستاي حضور گسترده
شهروندان در انتخابات رياست جمهوري در
میادین و معابر اصلی سطح شهر نمود.
قليچ خاني با ذکر اینکه شهرداری سيرجان
امکانات الزم برای تبلیغات کاندیداهاي
محترم را فراهم نموده است ابراز داشت:
از کاندیداهای تاييد صالحيت شده شوراي
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اسالمي شهر تقاضا می شود تا اخالق
انتخاباتی را رعایت نمایند و از نصب هرگونه
بنر غیر از جلوی ستاد کاندیداها مغایر با
قانون تبلیغات انتخابات میباشد خودداری
نمايند.
قليچ خاني با اشاره به برگزاری سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در ۲۸
خرداد ماه سال جاری گفت :ملت سرافراز
ایران با حضور حداکثری خود در انتخابات
خرداد ماه ،با عزمی جزم گامهای بلندی در
راه توسعه کشور بر خواهد برداشت.
وی با بیان اینکه آنچه مهم است حضور و
مشارکت مردم در انتخابات است ،ابراز داشت:
در این زمینه قطعاً شهرداری سيرجان همراه
با سایر ارگانها در راستای حضور حداکثری
مردم در انتخابات فعالیت میکنند ،تمهیدات
شهرداری سيرجان برای برگزاری انتخابات
باشکوه و همچنین آماده سازی فضای
تبلیغاتی برای تمامی کاندیداها را تشریح
کرد.
مدير روابط عمومي شهرداری سيرجان
گفت :شهرداری سيرجان تمهیدات مناسبی

برای فعالیتهای تبلیغاتی داوطلبان شرکت
کننده در این انتخابات ،با هدف توزیع عادالنه
فرصتهای تبلیغاتی محیطی ،جلوگیری از
نازیباییهای بصری و حفظ سیمای شهری
در نظر گرفته است.
وی به تشکیل ستاد ساماندهی تبلیغات
انتخاباتی اشاره کرد و گفت :با توجه به تأثیر
تبلیغات مناسب در حضور بیشتر و با شکوه
در انتخابات؛ شهرداری سيرجان نسبت به
تشکیل ستاد ساماندهی تبلیغات انتخابات
اقدام و تا کنون جلسات مداوم و منظمی در
این خصوص برگزار کرده است.
وی تصریح کرد :شهرداری سيرجان تالش
میکند به منظور افزایش حداکثری
شهروندان در انتخابات از هیچ کوشش و
حمایتی دریغ نکند در همین راستا تاکنون
 ۵۰بیلبورد شهري با مضمون شعارهاي
فرهنگي انتخابات و حضور گسترده مردم در
انتخابات در سطح شهر نصب شده است.
وی در پایان تاکید کرد :امیدواریم همه
نامزدها با رعایت قانون به برگزاری پرشکوه
انتخابات کمک نمایند تا انشااهلل ثمرات مثبت
آن را در آینده شاهد باشیم.

