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ایسنا: معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان سالمت دانش آموزان را مهم ترین 
اولویت آموزش و پرورش در فرآیند یاددهی و یادگیری عنوان کرد و با تاکید بر اینکه در فعالیت مدارس 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی یک اصل مهم است، آموزش حضوری را اولویت استان 
دانست. وی با تشکر از تالش تمامی فرهنگیان در راستای پیگیری برنامه های بازگشایی مدارس، از نحوه 
تشکیل کالس های درس به صورت گروه بندی و حضور نوبتی دانش آموزان، کیفیت رعایت امور بهداشتی، 
ضدعفونی و گندزدایی مدارس، استفاده دانش آموزان، معلمان و عوامل اجرایی و آموزشی از وسایل بهداشتی 

نظیر ماسک و توصیه های الزم را به مدیر، معلمان و دانش آموزان ارائه کرد.

آموزش حضوری 
اولویت استان 
کرمان است

کسرحقوقبرایکارمندانیکهواکسننزدهاند
برنا: علی زینی وند  عنوان کرد: مهمترین دستورالعمل در مقابله با کرونا طرح مدیریت هوشمند است که از هفته آینده مبنای کار قرار می گیرد که 
موارد را به صورت جزئی اعالم کرده است. وی بیان کرد: یکی از دستورالعمل های این طرح، لزوم تست پی سی آر 15 روزه برای کارمندانی است که واکسن 
تزریق نکرده اند، ضمن اینکه حضورشان در محل کار ممنوع بوده و کسر حقوق و معرفی به هیات تخفات را دارد. استاندار کرمان از دستورالعمل های 
سختگیرانه در طرح مدیریت هوشمند کرونا گفت و ادامه داد: در این طرح برای همه گروه ها دستورالعمل های خاصی دیده شده و مبنای آن نیز 

واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی است.    

نشست  همیشگی،  روال  برخالف 
سیرجان  شهر  شورای  یکشنبه ی  روز 
شد.  آغاز  مقرر  ساعت  سر  درست 
به موقع  دلیلش هم چیزی جز حضور 
همراه  به  شهردار  وقت شناسانه ی  و 

معاونانش نبود.
عضو  دو  غیبت  در  جلسه  هدف 
جوان(:  وحید  و  صادقی  )امین  شورا 
سازمان های  و  شورا  بیشتر  هماهنگی 
شناخت  در  شهرداری  زیرمجموعه ی 

موانع و مشکالت پیش رو بود.
گرمخانه وظیفه شهرداری نیست 

در این نشست موضوع ساخت گرمخانه 
سوی  از  خواب  کارتن  معتادان  برای 
علی اکبر کریمی پور  و  شورا مطرح شد 
شهردار سیرجان در واکنش از کارهای 
مهمتر شهرداری و هزار و صد وظیفه ی 
مانده، داد سخن  اما روی دست  اصلی 
آورد. خالصه ی حرف شهردار  به میان 
این بود که چرا در چنین شرایطی که 
خودش  وظایف  انجام  در  شهرداری 
باید در حیطه ای که  لنگ می زند،  هم 
وظیفه ی بهزیستی است ورود و هزینه 

کنیم؟
این  از  شهردار  به  واکنش  در  شورا 
ایجاد مزاحمت  برای مردم  معضلی که 
شهردار  به  ضمن  در  و  نالید  می کند 
یادآور شد که معتادان بی خانمان دارند 
و  پارک ها  زیرساخت های  و  تاسیسات 
را خراب می کنند و غیر  فضاهای سبز 
از چهره ی زشتی که به شهر می دهند، 
بار  به  خسارت  شهرداری  و  شهر  برای 

می آورند. 
مشارکت  منکر  نیز  شهردار  مقابل  در 

گرمخانه  ایجاد  پیرامون  شهرداری 
برای معتادان نبود اما تاکید داشت که 

وظیفه ی شهرداری نیست.
معضل  این  حل  مسوولیت  پاسکاری 
در سیرجان میان بهزیستی و شهرداری 
و  می افتد  اتفاق  دارد  که  سال هاست 
نکته ای که به نوبه ی خود جالب است 
قرار  انگار  هم  شهردار  تغییر  با  اینکه 
تا  شود  عوض  رویکرد  و  نگاه  نیست 
شهرداری و بهزیستی به جای انداختن 
توپ به زمین هم، یک مشارکت فعال 
برای رفع این پدیده ی نابهنجار  داشته 
در  سرد  شب های  باشد  هرچه  باشند. 
پیش است و درختان پارک ها و درهای 
خطر  در  تاریخی  و  قدیمی  خانه های 
گرم  برای  تخریب  و  شدن  سوزانده 

ماندن معتادان بی خانمان هستند.
یک  تبدیل  پیشنهاد  شهردار  به  شورا 
مکی آباد  در  شهرداری  به  متعلق  ملک 

به  نیاز  دیگر  که  داد  گرمخانه  به  را 
هزینه ی  و  هیچ  از  گرمخانه  ساخت 
زیاد نباشد. خانه ای که سابق بر این در 
مقابل  در  بود.   انتظامی  نیروی  اختیار 
اما شهردار این طرح را نیز غیرمطالعاتی 
می داند و آسیب زا برای مردم و ساکنان 

واقعی محله مکی آباد. 
در نهایت قرار می شود شهردار پیشنهاد 
دیگر شورا برای کرایه شدن یک ملک 
در محلی مناسب برای کاربری گرمخانه 

توسط شهرداری را بررسی کند.
کمیت فضای سبز، قربانی شرایط بد نگهداری

جلسه  ادامه  در  که  دیگری  موضوع 
به  اشاره  شد؛  مطرح  شهردار  توسط 
میزان و شاخص مناسب تعداد فضاهای 
سبز شهری در سیرجان بود به نسبت 
آه  شهردار  اما  استان  شهرهای  دیگر 
می کشید که افسوس این کمیت فضای 
نگهداری  بد  بسیار  قربانی شرایط  سبز 

بوده است و کیفیتی ندارد.
شهردار از فضای تاریک پارک ها گفت 
مستعد  را  تفریحی  مکان های  این  که 
است.  کرده  معتادخوابی  و  جرم خیزی 
به  وحید  خیابان  بنفشه ی  پارک  از  او 
و  برد  نام  فجایع  از همین  یکی  عنوان 

قصد  و  گذشت  گذشته  که  کرد  تاکید 
فقط  و  ندارد  را  آن  بردن  سوال  زیر 
دنبال یافتن راه حل برای حال و آینده 

است.
آفت زدگی  و  پوسیدگی  و  خشکی 
یکی  نارون  مثل  درخت هایی  و  چمن 

موضوع  و  بود  موضوعات طرح شده  از 
دیگری که شهردار شخصا بسیار از آن 
از  انبوه  تعداد  این  گالیه داشت، وجود 
است.  در سیرجان  اوکالیپتوس  درخت 
درختی که به تصریح و تاکید علی اکبر 
مخرب  سیرجان؛   شهردار   کریمی پور 
و  شده  شهری  زیرساخت های  تمام 
کرده  رخنه  جا  همه  ریشه های شان 
تُردی  از  همچنین  شهردار   است. 
شاخه ی  و  تنه  چوب  شکنندگی  و 

اوکالیپتوس ها هم صحبت کرد.
به  سر  حاال  که  اوکالیپتوس هایی   
آسمان هم کشیده اند و بیشتر از آن در 
زمین و تاسیسات شهری ریشه کرده اند 

و هر روز خطر بیشتری دارند.
زودتر  اگر  که  داشت  تاکید  شهردار 
طرح  نشود،  فکری  درختان  این  برای 
خواهد  روبرو  شکست  با  هم  فاضالب 
شد، زیرا ریشه های این درخت ها تمام 
کانال های فاضالب را تخریب می کنند.

حفاری  به  نیاز  می تواند  که  موضوعی 
همیشگی و احیای هزینه بر و هرباره ی 
نتیجه  در  و  کند  ایجاب  را  فاضالب 
شهر  آسفالت  مکرر  تخریب  موجب 

سیرجان شود. 
از  نگهداری  ادامه  یعنی  این 
تخریب  با  مساوی  اوکالیپتوس 
و  شهری  زیرساخت های  همیشگی 
این  ریشه ی  زیرا  مردم  خانه های  حتا 
خانه ها  فاضالب  چاه  به  حتا  درختان 
هم رسیده است. این یعنی رسیدن به 

فورمول یک فاجعه:
حفظ اوکالیپتوس= خرابی همیشگی آسفالت

که  کرد  روشن  را  شوراییان  شهردار 
یک موضوع به ظاهر ساده مثل انتخاب 
بومی  غیر  درخت  یک  غیرمطالعاتی 
برای شهر تا چه اندازه بر مسائل دیگر 
چه  شهرداری  و  می   اندازد  سایه  شهر 

مسئله ی پیچیده و درهمی است.
-که  کریمی پور  آیا  نیست  مشخص 

خبر  بوده-  دور  سیرجان  از  مدت ها 
تعداد  این  انبوه  و  وسیع  کاشت  دارد 
کدام  دوران  دست پخت   اوکالیپتوس 
انتخاباتی  شهردار بوده است؟ برنامه ای 
و  عمرانی  آینده ی  که  نمایشی  و 
تاسیسات شهری را تحت شعاع پیروزی  
در انتخابات قرار داد و او را با یک رشد 
سریع از جایگاه شهردار به جایگاه رفیع 

تری رساند؟
گذشته  مسائل  این  از  شهردار  شاید 
اما  یا نداشته باشد  خبر داشته باشد و 
گذشته  به  که  کند  تاکید  هم  هرقدر 
کاری ندارد، این گذشته است که دست 
از سر او برنمی دارد. با این حال شهردار 
امید دارد که آن قدر زمان داشته باشد 
شهر  با  سازگار  درخت های  بتواند  که 
سیرجان از قبیل سرو ناز و زیتون تلخ 
را رفته رفته جایگزین اوکالیپتوس کند.

طرح مشکالت ادامه دار اوکالیپتوس برای تاسیسات شهر توسط شهردار سیرجان در شورای شهر؛  

اوکالیپتوس های دامنگیر
      گروه شهر

درخت اکالیپتوس، گیاه بومی کشور استرالیاست 
فراوانی که دارد، سبب  که در کنار خاصیت های 
از  است.یکی  شده  ایران  کشور  در  مشکالتی  بروز 
آن  های  عکس  و  فیلم  امروزه  که  مشکالتی  این 
نفوذ  درباره  شود،  می  منتشر  مجازی  فضای  در 
ریشه های درختان اکالیپتوس در داخل لوله های 

فاضالب شهری است.
شهرهای  در  اخیر  سال  چند  طی  که  مشکلی 
بزرگ  معضل  یک  به  شود  می  مشاهده  مختلف  
تبدیل شده و تا به امروز هیچ راهکاری برای حل 

این معضل ارائه نشده است.
زمین  در  اکالیپتوس  درخت  یک  هنگامیکه 
از مدت کوتاهی ریشه های  کاشته می شود پس 
به  اینکه  دلیل  به  و  کند  می  رشد  سرعت  به  آن 
آب کمی نیاز دارد برای تامین آب، ریشه هایشان 
به سمت آب های زیر زمینی و لوله های فاضالب 

رشد می کنند.
های  فاضالب  به  اکالیپتوس  درخت  ریشه  ورود 
شهری سبب می شود تا مجرا فاضالب ها را بسته 
بر  عالوه  زند،  می  باال  ها  خانه  کف  از  فاضالب  و 
اکالیپتوس  درخت  ریشه  حد  از  بیش  رشد  این 
نیز  زمین  آسفالت سطح  تخریب  توانند سبب  می 
می  حفر  متر  چهار  تا  سه  عمق  به  گودالی  شود، 
و شهرنشینان  می شود  ماجرا شروع  تازه  و  کنند 
مدت  کوتاه  راهکارهای  معضل  این  حل  برای 
انتخاب می  لوله های فاضالب را  همچون تعویض 
تکرار می  این داستان دوباره  آنکه  از  کنند. دریغ 
از یکسال مجدد این ریشه ها  شود و ظرف کمتر 

سر و کله شان در فاضالب ها پیدا می شود.
توسط  بیشتر  اکالیپتوس  درختان  متاسفانه 
آن  زیباسازی  برای  برده  نام  شهرهایی  شهرداری 
به  ها  شهرداری  اینکه  باوجود  شوند  می  کاشته 
راهکار  یک  باید  شهر  سبز  فضای  متولی  عنوان 
بر  عالوه  زیرا  کنند،  پیدا  معضل  این  حل  برای 
ایجاد  ها  انسان  آب  مصرف  برای  که  مشکالتی 
آسفالت  و  فاضالب  های  لوله  تعویض  شود،  می 
خود  دوش  بر  را  زیادی  کالن  های  هزینه  مجدد 

شهرداری ها خواهد گذاشت.

  خبر

اکالیپتوسدرختپردردسر
برایایرانیان

  شـهردار تاکید داشـت که اگر زودتر بـرای درختان اکالیپتوس 
فکـری نشـود، طـرح فاضـاب هـم بـا شکسـت روبـرو خواهـد 
شـد، زیـرا ریشـه های ایـن درخت هـا تمـام کانال هـای فاضاب 
را تخریـب می کننـد. موضوعـی کـه می توانـد نیـاز بـه حفـاری 
همیشـگی و احیـای هزینه بـر و هربـاره ی فاضـاب را ایجاب کند 
و در نتیجـه موجب تخریب مکرر آسـفالت شـهر سـیرجان شـود.    


