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سخِن همشهریان: انعکاس
سالم به همشهریان و خسته نباشید  خدمت سخن تازه 

این وضعیت ورودی پمپ گاز پشت میدان میوه تره بار جدیدی جنب پایانه مسافربری هست. نبود 
مخزن زباله در اینجا باعث شده که آشغال ها همین جور کنار خیابان رها شوند و البته یکی دوتا ماشین 
هم دیدم که آشغال های داخل خودرو را اینجا تخلیه کردن که بسیار کار زشتی است.  لطفا به گوش 
 مسئوالن برسونید تا فکری به حال نظافت اینجا بکنن و البته مخزنی برای این نقطه تعبیه کنن

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن

سخِن همشهریان: 
سالم و عرض ادب و احترام خدمت عوامل پیج خوب و مردمی 

سخن تازه
 لطفا اگه امکان داره پیگیری بفرمائید ما اهالی انتهای بلوار سید 
احمد خمینی ۳ روز برق نداریم متاسفانه کابل های برق به سرقت 

رفته کسی هم جوابگو نیست.
#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن  

یک  سال است که دانش آموزان مدرسه را ندیده اند، صبح 
زود بیدار نشده  و به صورت حضوری امتحان     نداده اند.

آموزش  آسایش  دانش آموزان  تا  است  کافی  این ها  همه 
مجازی را به آموزش حضوری ترجیح دهند.  حاال با زمزمه هایی 
مبنی بر گشایش مدرسه ها چالش بزرگی پیش روی والدین 
از  را  مجازی  آموزش  آزادی های  می توان  دارد.  چطور  قرار 

دانش آموز گرفت و او را راهی مدرسه کرد؟
 ساجده َودودی، روانشناس کودک به این سؤال والدین پاسخ 

می دهد. 
 بر خالف آنچه که ما فکر می کنیم،  بچه ها دلشان برای 
مدرسه رفتن و بازی با هم سن و ساالنشان تنگ شده است . 
شاید زمانی تعطیلی های چند روزه آنها را خوشحال می کرد 
دانش  بیشتر  درمنزل  تنهایی   و  حوصله  سررفتن  اما  حاال 
آموزان  را آزار می دهد و تعداد زیادی ازآنها خواهان بازگشت 
به مدارس اند. از طرفی والدین هم دیگر نمی توانند بیش از 
این بچه ها را مدیریت کنند. تجربه نیزنشان داد که کیفیت 
آموزش حضوری با آموزش مجازی که با کمک معلم و والدین 

در منزل انجام می شود اصال قابل مقایسه نیست. 
زمان  تا  امروز  از  که  است  این  والدین  به  من  توصیه   پس 
حضوری شدن مدارس، تغییر قوانین  را کم کم به زندگی بچه 

ها اضافه کنیم. مانند ساعت خواب و بیدار شدن. 
 کالسهای مجازی را کامال جدی بگیریم و حتما از فرزندمان 
بخواهیم که  به موقع از خواب برخواسته، صبحانه میل کرده 
در کالس  اعالم شده  دقیقا سر ساعت  و  رسمی  لباس  با  و 
مدارس  بازگشایی  امکان  لحظه  هر  زیرا  مجازی حاضر شود 
آن  و  شود  می  بینی  پیش  حضوری  کالسهای  برگزاری  و 
وقت تغییر ناگهانی می تواند برای دانش آموز و والدین آزار 
دهنده و مشکل آفرین باشد.  والدین به جای گوشزد کردن 
نکات منفی مانند ترس از کرونا و یا تغییر ناگهانی و ندیدن 
کارتون ومحرومیت ازخواب صبحگاهی به موارد مثبتی مانند 
یاد گیری بهتر درآموزش حضوری، یدیدار با همکالسی ها، 
لذت زنگ های ورزش و تفریح و... پرداخته و این نکات را به 

فرزندشان یادآوری کنند. 
 البته از همه اینها مهمتر وظیفه خطیر را مسئوالن کشورمان 
بر عهده دارند که همانا تهیه واکسن مناسب و به تعداد کافی 
با واکسینه  آموزان است که همانطوری معلمان  برای دانش 
از ویروس کرونا راحت شد، والدین و دانش  شدن خیالشان 
با خیالی آسوده بر سر کالس های درس حاضر  نیز  آموزان 

شوند.

       اخبار

هشدار های پلیس در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به نقش شهروندان در پیشگیری از وقوع جرایم بویژه سرقت 
موتورسیکلت گفت: راکبان موتورسیکلت حتما وسیله نقلیه خود را با قفل و زنجیر مناسب در پارکینگ های مخصوص پارک 
و از رها کردن آن در کنار خیابان خودداری کنند. سرهنگ منصور رمضان نژاد اظهار داشت: راکبان موتورسیکلت از متوقف 
کردن وسیله نقلیه خود در اماکن عمومی حاشیه خیابان ها و مقابل منازل خودداری و در شرایط اضطراری آن را به افراد 
مطمئن بسپارند و یا وسیله نقلیه را در شعاع دید خود قرار دهند. سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان تاکید 
کرد: مالکان موتورسیکلت در زمان پارک آن در حیاط یا پارکینگ منزل نیز آن را به شیئی محکم و ثابت قفل و زنجیر کنند 
و از پارک کردن آن در محیط های خلوت و تاریک و یا در یک نقطه به مدت طوالنی که زمینه را برای ارتکاب عمل مجرمانه 
از طریق باز کردن قفل ها،بریدن زنجیر و خنثی کردن سایر تجهیزات ایمنی فراهم می کند، خودداری شود. سرهنگ منصور 
رمضان نژاد تصریح کرد: شهروندان به هیچ وجه موتور های قولنامه و فاقد پالک را خریداری نکنند و در هنگام خرید شماره 

موتور و شاسی آن با سند مالکیت را مطابقت داده و از مخدوش نبودن اسناد اطمینان حاصل کنند.

چالش های انتقال از آموزش مجازی
 به آموزش حضوری

کشف کابل برق سرقتی در سیرجان
 سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از کشف ۱۰۰ متر کابل برق سرقتی خبر داد. وی گفت: ماموران پلیس 
آگاهی در اجرای طرح مبارزه با سارقان کابل و تجهیزات برق رسانی در حین فروش سیم برق توسط یک سارق در یک 
کارگاه ضایعاتی نامبرده دستگیر شد. وی تصریح کرد: در بازرسی از داخل خودرو سارق و کارگاه ضایعاتی ۱۰۰ متر کابل 
برق سرقتی را کشف کردند،که در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و جهت بررسی بیشتر به پلیس آگاهی انتقال داده 
شد. سرهنگ رمضان نژاد در پایان خاطرنشان ساخت : متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
تحویل مرجع قضایی و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک به سرقت سیم برق را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش 

دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان 
گفت:  سیرجان  زندان  از  بازدید  در 
جرائم  و  سرقت  مخدر،  مواد  جرائم 
علیه اشخاص، بیشترین فراوانی را در 
 بین مددجویان زندان سیرجان دارد.

در  شنبه  سه  امروز  موحد   یداهلل 
زندان شهرستان سیرجان  از  بازدید 
از کل مددجویان  افزود: ۹.۲ درصد 
ورودی به زندان های استان کرمان 
وارد زندان سیرجان شده اند که این 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  تعداد 
 قبل ۶.۷ درصد کاهش داشته است.

حاضر  حال  در  کرد:  تصریح   موحد 
زندان  مددجویان  از  درصد   ۹۵.۶
 سیرجان مرد و ۴.۴ درصد هستند.

مواد  جرائم  سرقت،  گفت:   وی 
اشخاص  علیه  جرائم  و  مخدر 
مددجویان  به  ورود  علت  بیشترین 
است. بوده  سیرجان  زندان   به 

 موحد افزود: کاهش جمعیت کیفری 
مورد  سیاست های  از  یکی  زندان ها 
می رود  شمار  به  قضاییه  قوه  تاکید 
کارهای  و  ساز  راستا  این  در  که 
است. شده  تدوین  نیز   قانونی 

که  مطلب  این  به  اشاره  با   وی 
زندان  مددجویان  از  درصد   ۶۵.۲

داد:  ادامه  هستند،  متاهل  سیرجان 
زندان  مددجویان  از  درصد   ۴۹.۳
 ۵۰.۷ و  سابقه  بدون  سیرجان 
 درصد دارای سابقه کیفری هستند.

استان  دادگستری  کل   رئیس 
نظارت  های  هیات  گفت:  کرمان 
وضعیت  شهروندی  حقوق  بر 
به  را  کرمان  استان  زندان های 
می کنند. بررسی  مستمر   صورت 

استان  کرد:  خاطرنشان   موحد 
دادرسی  برگزاری  زمینه  در  کرمان 
زندان  مددجویان  ویژه  الکترونیک 
الزم  زیرساخت های  ایجاد  نیز  و  ها 
خانواده  الکترونیک  مالقات  برای 
از استان های  با مددجویان  زندانیان 
 برتر و پیشگام کشور به شمار می رود.

زندان  کیفری  جمعیت  رشد   وی 
افزود:  و  دانست  کننده  نگران  را  ها 
راهکاری  قضایی،  تدابیر  با  باید 
کرد. پیدا  مشکل  این  حل   برای 

 رئیس کل دادگستری استان کرمان 
امروز به منظور نظارت بر رعایت حقوق 
شهروندی مددجویان زندان ها و نیز 
درخواست های  و  مشکالت  استماع 
 آن ها از زندان سیرجان بازدید کرد.

 در ادامه بازدید رئیس کل دادگستری 
سیرجان،  زندان  از  کرمان  استان 
دیدار چهره به چهره وی و تعدادی 
از معاونین دادگستری با مددجویان 
قضایی  دستورات  و  انجام  ها  زندان 
صادر  آنها  مشکالت  حل  برای  الزم 

شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
درخصوص  را  اجرایی  برنامه های 
تامین مسکن  و  تولید  قانون جهش 
میلیون  یک  ساالنه  ساخت  هدف  و 
اولین  در  که  کرده ایم  تهیه  واحد 
جلسه شورای عالی مسکن به ریاست 
دستگاههای  و  جمهوری  محترم 

ذی ربط ارایه می کنیم.
کرد:  اظهار  محمودزاده   محمود 
بالغ بر ۵۳۴ هزار واحد مسکن ملی 
در حال احداث داریم و ۴۰ هزار واحد 

پروژه های  است.  شده  بهره برداری 
افتتاح شده بعضا بدون اتکا به منابع 
رفت.  پیش  ملی  اقدام  طرح  مصوب 
واحد   ۲۰۰۰ حدود  مثال  طور  به 
توسط یک تعاونی در شهر سیرجان 
ساخته شد که از دولت زمین گرفتند 
دریافت  تسهیالت  اوراق،  خرید  با  و 

کردند.
وی افزود: بخش دیگر، پروژه هایی 
است که در بافت فرسوه احداث شده 
که تسهیالت ۹ درصدی این مناطق 

از  منابع  مابقی  و  کردند  استفاده  را 
بخش  این  تامین شد.  مالکان  سوی 
مسکن  بانک  با  جداگانه ای  سرفصل 
از  واحد  هزار   ۴۰ حدود  که  دارد 
معرفی  بازآفرینی  شرکت  طریق 
شدند و برای ۲۰ هزار واحد تسهیالت 
پرداخت شده است. مدل سوم کسانی 
بدون  و  گرفتند  زمین  که  هستند 
گروهها  این  ساختند.  وام  دریافت 
جلوتر از دیگر پروژه ها هستند و در 

مرحله بهره برداری قرار دارند.

بازدید رییس کل دادگستری استان از زندان سیرجان  

آغاز برنامه ساخت یک میلیون مسکن از 2 هفته آینده 

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

جناب آاقی مهندس 

محمدعلی شاهبداغی 

رکمان                استان  تولید  تعاونی  اهی  رشکت  اتحادهی 

مااهن سیماب  آوران  ایپم  رشکت  

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن 
صبری میخواهد عظیم ...

ضایعه درگذشت فرزند عزیزتان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و ازخداوند 

نوگل  آن  برای  و  جزیل  اجری  و  عظیم  صبری  شما  برای  منان 

پرپرشده رحمت واسعه الهی را مسئلت می نماییم.

جناب آاقی مهندس 

محمدعلی شاهبداغی 

نیکویی محسن 

تحمل سوگ فقـــدان فرزنــــد
صبری الهی می طلبد...

ضایعه تلخ درگذشت فرزند عزیزتان 
را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،  ازدرگاه ایزد 

متعال برای  آن عزیز از دست رفته، رحمت واسعه الهی و برای 

شما صبر و شکیبایی مسئلت  دارم.

رسکار  خانم 

معصوهم احمد پور 

اتزه سخن  انهم  هفته 

مرگ یاران همه سخت است ولی 
ماتمی سخت تر از مرگ پدر نیست که نیست

درگذشت اسفناک  پدر گرانقدرتان 
نموده  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  عالی  سرکار  خدمت  را 

ازدرگاه احدیت برای  آن فقیِدِ سعید، رحمت الهی و برای شما 

صبر و اجر مسئلت  داریم.

جناب  آاقی 

رسول اقسمی 

رفوزنده خانواده 

نبودن هایـی هست که هیچ 
بودنیجبرانشان نمی کند، مثل فقدان مادر

ضایعه درگذشت والده گرانقدرتان 
را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،  ازدرگاه 

ایزد منان  برای  آن  مرحومه  مغفوره ، علو درجات  و برای عموم 

بازماندگان  صبر مسئلت  داریم.

باند احتکار و توزیع داروی قاچاق در کرمان منهدم شد
سردار عبدالرضا ناظری گفت: باند توزیع دارو در بازار سیاه و داروی قاچاق در استان کرمان شناسایی و منهدم شد، از این 

باند ۳۲۵ قلم داروی احتکار شده به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
ناظری تشریح کرد: این طرح که برای شناسایی باندهای توزیع دارو خارج از عرف داروخانه )بازار سیاه( و خرید و فروش 

داروی قاچاق در استان است با کمک دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی همچنان در حال اجراست.
وی افزود: با بازرسی، شناسایی و کشف یک خانه قدیمی توسط پلیس اطالعات و امنیت عمومی کرمان که محل انبار 

داروهای قاچاق و احتکار شده بود ۲ نفر در رابطه با این موضوع دستگیر و تحویل مقامات قضائی داده شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان در رابطه با اقالم دارویی کشف شده تصریح کرد: در این انبار ۳۲۵ قلم دارو که شامل ۴ 
هزار و ۲۵۰ عدد دارو مربوط به بیماران سرطانی، کرونایی و غیره می باشند به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال وجود داشت.

ناظری افزود: شرایط محلی که این داروها در آنجا نگهداری می شد استاندارهای الزم را نداشت و در یخچال های معمولی 
از آنها نگهداری می کردند و دیگر شرایط بهداشتی و انبارداری را نیز نداشت. وی همچنین بیان کرد: برخی از داروها مواد 
مخدر بودند و در بعضی از شیشه ها موادی شبیه متادون نگهداری می شد که برای بررسی بیشتر و اینکه از چه ترکیبی 
ساخته شده اند به آزمایشگاه ارسال شده است. فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: این پرونده به چند دلیل هنوز در حال 
بررسی است. داروخانه ها هم باید لیست داروهای خود را ثبت کنند و هم انبار آنها باید دارای ضوابط خاص خودش باشد و 
همچنین نحوه توزیع دارو نیز اهمیت زیادی دارد که در این پرونده عالوه بر احتکار و داروی قاچاق، این موارد نیز رعایت 
نشده بود. وی تاکید کرد: دارو مرتبط با جان انسان ها است به همین علت نیروی انتظامی تمام تالش خود را برای شناسایی 
افرادی که در این شرایط سخت کرونایی، برای جان مردم هیچ ارزشی قائل نیستند، به کار می گیرد و با آنها سختگیرانه 

برخورد خواهد کرد.


