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شماره 649

خبر 19 خرداد 1400

انعکاس

سخِن همشهریان :
رفتم  بعد  دكتر  غرضي  بيمارستان  رفتم  ديروز  باسالم 
قسمت تزريقات به اندازه اي كثيف بودكه فكركردم اشتباه 
اومدم تختا به هم ريز، ديوارها تمام كثيف و ترک خورده  

لطفا پيگيري كنيد

جنوبی  ارجمند  خيابان  وضعيت جدول  اين  منطقه2  شهرداری  توجه  قابل 
 2 منطقه  شهرداری  به  كرديم  مراجعه  بارها  هست.  ابوريحان  خيابان   در 
چندين بار نامه نوشتيم اصال انگار نه انگار  بابا ما هم وال آدميم. از بوی تعفن فاضالبی كه 
 داخل جوی مانده و تكون نميخوره ديوونه شديم. پشه ها و مگس ها آسايش قطع كردن

وال اگر كاری نكنين با تمام همسايه ها می آييم در شهرداری  منطقه 2 بعد زنگ 
ميزنيم به تمام روزنامه های شهربی خيالی و بی كفايتی هم حدی داره

معاون استاندار كرمان گفت: محدوديت تردد 
استان كرمان در مرزهای  در مبادی ورودی 

جنوبی و شرقی تا پايان هفته تمديد شد.
محمدصادق بصيری با اشاره به اينكه اعمال 
محدوديت های تردد بين استانی تا پايان هفته 
داشت:  اظهار  شد  تمديد  كرمان  استان  در 
اين  كرمان  استان  در  كرونا  شيوع  وضعيت 
هفته نسبت به هفته گذشته كمی بهتر شده 
و از 11 شهرستان زرد، 9 نارنجی و سه قرمز 
به 10 شهرستان زرد و 13 شهرستان نارنجی 

رسيده ايم.
ما  همجوار  استان  دو  اينكه  بيان  با  وی 
استان های هرمزگان و سيستان و بلوچستان 
كرد:  عنوان  دارند  كننده ای  نگران  وضعيت 
 12 كشور،  كل  در  قرمز  شهرستان   16 از 

قرار  ما  همجوار  استان  دو  در  آن  شهرستان 
دارند.

معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استانداری 
كرمان با اشاره به اينكه دو شهرستان عنبرآباد 
و فارياب در جنوب استان كرمان از وضعيت 
زرد كرونايی به نارنجی تبديل شد گفت: اين 
مسئله زنگ خطری را برای ما به صدا درآورده 
استان  وضعيت  بودن  شكننده  از  نشان  و 

كرمان دارد.
شرايط  حفظ  برای  اينكه  بيان  با  وی 
موجود روز گذشته جلسه فوق العاده ای ويژه 
كرمان  استان  و شرق  شهرستان های جنوب 
شهرستان   23 از  افزود:  است  شده  تشكيل 
استان 7 شهرستان در جنوب و 4 شهرستان 

در شرق استان قرار دارند.

 بصيری با اشاره به اينكه طرح ممنوعيت 
به  بود ظهر دوشنبه  قرار  استانی كه  بين 
شد  تمديد  هفته  پايان  تا  برسد  اتمام 
در  استان  ورودی  مبادی  در  داد:  ادامه 
مرزهای جنوبی و شرقی محدوديت تردد 
برای خودروهای شخصی غيربومی اعمال 

می شود.
پالک  با  خودروهای  اينكه  بيان  با  وی 
و  سيستان  و  هرمزگان  استان های 
بلوچستان توسط دوربين های مسير جاده 
و دوربين های شهری اعمال قانون می شوند 
به  ورود  محدوديت  گذشته  روز  گفت: 
مناطق ييالقی استان نيز مصوب شد كه 

توسط فرمانداران بايد اعمال شود.

 مدير عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
به  نسبت  سيرجان،  شهرداری  ايمنی 
در  كردن  شنا  از  ناشی  تلخ  حوادث  وقوع 
استخرهای ذخيره آب كشاورزی در موسم 

گرما هشدار داد.
آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهدی  سوم  پاد  سيرجان،آتش  نشانی 
فيروزآبادی مدير عامل سازمان در اين باره 
گفت:با فرارسيدن فصل گرما افراد زيادی به 
سمت ورزش شنا به خصوص در سد ها و 
استخرهای رو باز  روی می آورند، اما گاهی 
شنا كردن در اين مكان ها به قيمت جان 

اين افراد تمام می شود.
امارها نشان می دهد گرمی هوا و استفاده 
كه  است  مواردی  جمله  از  آب  خنكای  از 

جاری  سال  در  بسياری  افراد  شده  موجب 
كشور  های  سال  ترين  گرم  از  يكی  كه 
و  ها  رودخانه  و  سدها  دريا،  به  است 
موضوعی  ببرند،  پناه  كشاورزی  استخرهای 
ايمنی  به نكات  كه  در صورت بی توجهی 
مناسب  كردن  شنا  برای  كه  هايی  مكان  و 
بزنند. رقم  را  مرگباری  حوادث   نيستند 

شدگی  غرق  و  سقوط  داد:خطر  ادامه  وی 
با ديگر  مقايسه  پليمری در  استخرهای  در 
ژئوممبران  است،پوشش  بيشتر  استخرها 
و  دارند  فشرده  پالستيک  شبيه  حالتی 
اگر  ترتيب  اين  به  و  هستند  لغزنده  خيلی 
كسی داخل استخر سقوط كند نميتواند از 
روی اين ورق های ليز خودش را به بيرون 
استخر كشانده و زندگی اش را نجات دهد.

به صورتی  استخرها  افزود:اين  فيروزآبادی 
استخرهای  برخالف  كه  اند  شده  ساخته 

سيمانی نه پله ای دارند كه بتوان از آن ها 
خارج شد و نه لبه ايی دارند كه بتوان از آن 

ياری جست و تا رسيدن كمک خود را روی 
آب نگه داشت.

اين مقام مسئول با بيان اينكه استخرهای 
مناسب  شنا  برای  وجه  هيچ  به  كشاورزی 
استخرهای  افزود:دارندگان  نيستند، 
كشاورزی موظف به نصب تابلو شنا ممنوع 
در پيرامون استخر بوده  و تمامی استخرهای 
كشاورزی بايد فنس كشی مناسب داشته و 
كافی  تعداد  به  استاندارد  نجات  نردبان  به 
از  به سرعت  نياز  زمان  در  تا  باشند  مجهز 

آنها استفاده كرد.
وی در پايان افزود:كشاورزان و تمامی بهره 
برداران از استخرهای آب كشاورزی فن شنا 
را بياموزند و از وسايل ايمنی مانند جليقه 

نجات استفاده و در دسترس داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان عنوان کرد؛

تمدید محدودیت تردد بین استانی تا پایان هفته 

 مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان

شنا در استخر کشاورزی خطرناک است

بازتابی از گزارش مشکالت بیماران ام اس در سیرجان

برخورِد ترحم ها!
هفته ی گذشته گزارش سخن تازه درباره روز جهانی ام اس و مشكالت 
اين بيماران در سيرجان قابل تامل بود. اما انتقادهای مطرح شده در 
آن گزارش نسبت به رفتارها و گفتارهای نسنجيده در ميان بخشی از 
نيروهای درمانگاهی را نمی توان موردی و تک و توک به حساب آورد و 
از كنار آن به سادگی رد شد. مشكالت آن قدر زياد است كه فقط بحث 
انتقال نگاه ترحم آميز به بيمار نيست بلكه گاهی تو به عنوان بيمار به 
اين ميزان از نسنجيدگی كار آن ها ترحم می كنی و به عالمت تاسف 

سر تكان می دهی!
همين چند شب پيش دخترم را برای تزريق آمپول هفتگی ام اس به 
درمانگاه... برده بودم. تزريقاتی مرد بی كار نشسته و تنها به حكم زن 
بودن بيمار كار را بر دوش همكار خانم می اندازد. می گوييم تزريق توی 
دست است، ما را توی اين پيک كرونا اينجا معطل نكن. لج می كند و 

می گويد: امكان ندارد!
آمپول  تزريق  برای  و  می شود  خلوت تر  تزريقاتی  خانم  سر  باالخره 
دخترم به بالين او می آيد. اول اينكه انگار تا حاال آمپول بيماران خاص 
را از نزديک نديده باشد و با تعجب نگاهش می كند. بعد هم تاكيد بی جا 
دارد روی اين موضوع كه سوزن روی بسته بندی خود آمپول درشت 
است و بايد سوزن ريزتری بياورد. هرچه از دخترم انكار كه اين سوزن 
مخصوص تزريق همين آمپول است و توسط كارخانه سازنده طراحی 
و به بسته اضافه شده،  از او فقط لجبازی و اصرار است! دست آخر كار 
خودش را می كند و تزريق را برای دخترم دردآورتر می كند و همزمان 

با دردكشيدن بيمار، از او می پرسد: »از ِكی دچار ام اس شدی؟!«
متاسفانه سيرجان سال هاست كه با چنين مشكالتی روبروست و حتا 
می توان اين مشكل را بخشی از همان مشكل كلی تِر خدمات درمان در 
شهرستان سيرجان دانست كه موجب ايجاد موج بزرگی از توريست های 
سالمت شده است. موجی كه مرتب از شهر خودمان راهی شيراز و يزد 

و كرمان می شوند.
بارها گزارش  اشتباه  تزريق  ثابت،  نيروهای  ديگر  بی دقتی  درباره ی  يا 
برخی  برای  را  جبرانی  غيرقابل  صدمات  هم  گاهی  كه  است  شده 
اشتباه  به  پيش  سال  چند  حتا  و  است  داشته  دنبال  به  همشهريان 
آمپول يک بيمار خاص را به دختر يكی از پرسنل خدماتی بيمارستان 

... زده بودند و او را برای مدتی ويلچرنشين كرده بودند.
يكی از همشهريان نيز درباره تجربه ی بستری شدن خود در يكی از 
شدم  »شوكه  می گويد:  كورتون درمانی  برای  سيرجان  بيمارستان های 
اتاقم آمد و اول آمپولی تزريق كرد و سپس پرسيد:  وقتی پرستار به 

»خانم فالنی بودی ديگه؟« ! 
خدا را شكر خانم فالنی بودم وگرنه نمی دانم اگر نبودم، بعدش چه به 

سرم می آمد و چه می شد؟«

  بازخورد

شهـــرداري به حضور حداكثـري مردم در انتخابــات ١٤٠٠ توجه ویــژه ای دارد
از  سيرجان  شهرداری  عمومی  روابط  مدير 
جهت  شهر  سطح  در  بنر  تابلو   30 جانمايي 
برای  جمهوري   رياست  نامزدهاي  تبليغات 
انتخابات 2٨ خرداد ماه در اين شهر خبر داد.

مديريت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
مهندس  سيرجان  شهرداري  ارتباطات 
اينكه  به  اشاره  با  خاني  قليچ  محمدرضا 
رسمی  تبليغات  برای  الزم  های  هماهنگی 
انتخابات  در حوزه سيرجان انجام شده است 
اظهار داشت: شهرداری سيرجان با تمام توان 
انتخابات  برای هر چه بهتر برگزار شدن اين 

تالش خواهد نمود.
برای  الزم  تمهيدات  اينكه  بيان  با  وی 
فراهم شده گفت:  كانديداها  تبليغات رسمی 
30تابلو  ايجاد  به  اقدام  سيرجان  شهرداری 
محترم  هاي  نامزد  براي  بزرگ  تبليغاتی  بنر 
رياست جمهوري در راستاي حضور گسترده 
در  رياست جمهوري  انتخابات  در  شهروندان 

ميادين و معابر اصلی سطح شهر نمود.
اينكه شهرداری سيرجان   ذكر  با  قليچ خاني 
كانديداهاي  تبليغات  برای  الزم  امكانات 
داشت:  ابراز  است  نموده  فراهم  را  محترم 
شوراي  شده  صالحيت  تاييد  كانديداهای  از 

اخالق  تا  شود  می  تقاضا  شهر  اسالمي 
انتخاباتی را رعايت نمايند و از نصب  هرگونه 
با  مغاير  كانديداها  ستاد  جلوی  از  غير  بنر 
خودداری  ميباشد  انتخابات  تبليغات  قانون 

نمايند.
سيزدهمين  برگزاری  به  اشاره  با  خاني  قليچ 
ششمين  و  جمهوری  رياست  انتخابات  دوره 
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در 2٨ 
سرافراز  ملت  گفت:  جاری  سال  ماه  خرداد 
انتخابات  در  خود  حداكثری  حضور  با  ايران 
خرداد ماه، با عزمی جزم گام های بلندی در 

راه توسعه كشور بر خواهد برداشت.
و  حضور  است  مهم  آنچه  اينكه  بيان  با  وی 
مشاركت مردم در انتخابات است، ابراز داشت: 
در اين زمينه قطعاً شهرداری سيرجان همراه 
با ساير ارگان ها در راستای حضور حداكثری 
مردم در انتخابات فعاليت می كنند، تمهيدات 
انتخابات  برگزاری  برای  سيرجان  شهرداری 
فضای  سازی  آماده  همچنين  و  باشكوه 
تشريح  را  كانديداها  تمامی  برای  تبليغاتی 

كرد.
سيرجان   شهرداری  عمومي  روابط  مدير 
مناسبی  تمهيدات  گفت: شهرداری سيرجان 

داوطلبان شركت  تبليغاتی  فعاليت های  برای 
كننده در اين انتخابات، با هدف توزيع عادالنه 
از  جلوگيری  محيطی،  تبليغاتی  فرصت های 
شهری  سيمای  حفظ  و  بصری  نازيبايی های 

در نظر گرفته است.
تبليغات  ساماندهی  ستاد  تشكيل  به  وی 
انتخاباتی اشاره كرد و گفت: با توجه به تأثير 
تبليغات مناسب در حضور بيشتر و با شكوه 
به  نسبت  سيرجان  شهرداری  انتخابات؛  در 
انتخابات  تبليغات  ساماندهی  ستاد  تشكيل 
اقدام و تا كنون جلسات مداوم و منظمی در 

اين خصوص برگزار كرده است.
تالش  كرد: شهرداری سيرجان   تصريح  وی 
حداكثری  افزايش  منظور  به  می كند 
و  كوشش  هيچ  از  انتخابات  در  شهروندان 
تاكنون  راستا  در همين  نكند  دريغ  حمايتی 
شعارهاي  مضمون  با  شهري   بيلبورد    ۵0
فرهنگي انتخابات و حضور گسترده مردم در 

انتخابات در سطح شهر نصب شده است.
همه  اميدواريم  كرد:  تاكيد  پايان  در  وی 
پرشكوه  برگزاری  به  قانون  رعايت  با  نامزدها 
انتخابات كمک نمايند تا انشااهلل ثمرات مثبت 

آن را در آينده شاهد باشيم.

       مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان بیان نمود؛


