
سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم خدمت شما االن۵ روزه کوچه ما )خ بدر شمالی کوچه شماره ۲(

رو برای فاضالب کندن و متاسفانه روند مار بسیار کند پیش میره اوال روز 
جمعه کار تعطیل بود صبحها دیر شروع می کنن و عصرها زود تعطیل و 
کمبود نیرو هم کامال مشهوده آیا برای یک کوچه چند روز باید بگذره؟؟؟ 
منظره ای که هر صبح با اون روبه رو هستیم. باالخره شب عیده کارها زیاده 
و واقعا رفت و آمد برا اهالی کوچه خیلی سخته. و با این شرایط نا امنی 

شبها باید ماشین رو در خیابان پارک کنیم.    #انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
سالم و خسته نباشید خدمت کارکنان سخن تازه میخواستم حرفایی در مورد مسکن مهر 
نجف شهر بگم ما اهالی اینجا صدامون به جایی نمیرسه مجبوریم رو بیاریم طرف شما که 
شما بزارید شاید مسئولین فکری به حال این منطقه کنن ما مردم اینجا بخدا حق زندگی 
داریم این منطقه مسکن مهر نه محیط درستی داره نه آسفالت درستی نه محیط تمیزی 
داخل جوبها همه پر از آشغال جلو  آپارتمان ها همه خاکی و کثیف آسفالت خیابون ها همه 
افتضاح تورو خدا شما داخل پیج سخن تازه به اشتراک بزارید شاید مسئولین فکری کنن 

این منطقه مسکن مهر شده بی صاحب اصال نظارتی روی این منطقه نیست. 

 بیش از ۶۰ درصد مرگ های کرونایی 
مربوط به واکسن نزده ها است

فردای کرمان: دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا 
گفت: »در گزارش کمیته علمی مشخص شده افرادی که یک 
دوز واکسن کرونا تزریق کرده بودند، مرگ ومیرشان بیشتر از 
افرادی بوده که دو دوز واکسن را تزریق کرده اند؛ بنابراین حتما 
باید واکسیناسیون تکمیل شود تا بدن ما ایمنی و حمایت 
ابتال،  باشد و در صورت  اومیکرون داشته  برابر  بیشتری در 
منجر به بستری در بخش های مراقبت های ویژه و مرگ ومیر 

نشود«.
دکتر حمیدرضا جماعتی افزود: »کمیته علمی تاکنون هیچ 
تصمیمی برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا نگرفته و فعال 
آن ها  اساس  بر  تا  هستیم  بیشتری  شواهد  بررسی  منتظر 

تصمیم گیری کنیم«.
جماعتی افزود: »گزارشی از سازمان غذا و دارو در جلسه ی 
امروز ارائه شد که در ماه اخیر میزان مصرف داروی فاویپراویر 
به شدت افزایش پیدا کرده و ۷ برابر ماه های گذشته شده 
که این هشدار بود. در مطالعات انجام شده و پروتکل درمان 
کشور که توسط کمیته علمی کشوری کرونا تهیه شده به 
تایید معاونت درمان وزارت بهداشت رسیده، این دارو هیچ 

جایگاهی در درمان کووید۱۹ و سویه ی اومیکرون ندارد«.
وی تاکید کرد: »توصیه ی ما این است که با توجه به اینکه 
هیچ یافته ای مبنی بر اثربخشی فاویپراویر در درمان اومیکرون 
وجود ندارد، این دارو برای بیماران کرونایی به ویژه در بخش 
سرپایی تجویز نشود. پروتکل درمانی در موارد عالئم خفیف 
بیماری، بر درمان های حمایتی، استراحت در منزل و مصرف 
مایعات به مقدار فراوان تاکید دارد و هیچ دارویی برای بیماران 

سرپایی تاکنون توصیه نشده است«.
ساله ی   ۱۰ تا   ۲ کودکان  »واکسیناسیون  داد:  ادامه  وی 
کوبایی با واکسن سوبرانا باعث مهار بیماری و ایجاد ایمنی در 
آن ها شده و نسبت به بالغین و نوجوانان، در این گروه سنی 
حدود ۹۹ درصد حمایت و تقویت سیستم ایمنی در برابر 
ویروس کرونا ایجاد و همین باعث شده که میزان درگیری 
و مرگ ومیر در موج اومیکرون در کوبا به شدت کاهش یابد 
و این نشان از اثر واکسیناسیون در کودکان به ویژه ۲ تا ۱۰ 

ساله است«.
از  پیشگیری  برای  مردم  به  ما  »توصیه ی  یادآور شد:  وی 
کرونا همچنان رعایت شیوه نامه های بهداشتی، عدم حضور در 
تجمعات تا حد امکان و نیز تکمیل واکسیناسیون کرونا به 
ویژه تزریق نوبت سوم در بالغین و همچنین واکسیناسیون 

زنان باردار و کودکان است«.
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سیرجان  شهرداری  فنی  معاون 
از  پس  مکی آباد  تقاطع  گفت: 
شهرستان  ترافیک  شورای  مصوبه 
رفت. ترافیک  بار  زیر  و   بازگشایی 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری 
این  بیان  با  مکی آبادی  علی  سیرجان، 
حریم  حفظ  راستای  در  افزود:  خبر 
معابر شهری، طرح تعیین تکلیف تقاطع 
شهرستان  ترافیک  شورای  در  مکی آباد 
مقدمات  تصویب،  از  پس  و  مطرح 

بازگشایی مسیر فراهم شد.
 ۵ بر  بالغ  اختصاص  به  اشاره  با  وی 
بازگشایی  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 
به  توجه  با  افزود:  مکی آباد،  تقاطع 
عالیم  نصب  با  شهروندان،  مطالبه 
تامین  و  راهنمایی  چراغ  و  ترافیکی 
مسیر  سازی  ایمن  به  نسبت  روشنایی، 
کنارگذر  احداث  با  همچنین  و  اقدام 
بلوار  به  ایمن  اتصال  شهروند،  پارک 

شاهد انجام شد.

      خبرتقاطع  مکی آباد  بازگشایی  شد

ترفند جدید مجرمان سایبری برای خالی کردن حساب  شهروندان؛

مراقب کالهبرداری به بهانۀ واریز سهام عدالت باشید
مجرمان  این که  بیان  با  کشور  انتظامی  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
سایبری با ترفند جدید ارسال پیامک با نام »واریز سود سهام عدالت« 
این  »ترفند  گفت:   ، هستند  هموطنان  از  مالی  کالهبرداری  درصدد 
مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابالغیه های قضایی سامانه ی ثنا است 
که با ارسال لینک از طریق پیامک و هدایت افراد به صفحات جعلی، 

نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان اقدام می کنند«.
در  اطالع رسانی  و  ابالغیات  »تمامی  افزود:  پاشایی  رامین  سرهنگ 
خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی 
شماره  طریق  از  دولتی  نهاد  و  سازمان  هیچ  و  گرفت  خواهد  صورت 
تلفن های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه، برای برقراری ارتباط 

با کاربران خود اقدام نخواهد کرد«.
و  فتا  پلیس  در  گرفته  صورت  رصدهای  اساس  »بر  کرد:  بیان  وی 
بار مجرمان  این  از سوی هموطنان مشخص شد  گزارش های دریافتی 
اعتبار  و  نام  از  استفاده  قالب  در  مجرمانه  پلتفرم  طراحی  با  سایبری 
سامانه ی سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی بر واریز مبالغ مختلف به 
حساب های مالی هموطنان مشروط به مراجعه به لینک یا پیوند درج 
شده در پیامک، پس از هک گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و هدایت 
برداشت  به  نسبت  فیشینگ،  به  موسوم  پرداخت  جعلی  صفحات  به 

غیرمجاز از حساب شهروندان اقدام می کنند«.
این  اضافه کرد: »ترفند  این کالهبرداران  پاشایی در تشریح شگرد   
مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابالغیه های قضائی سامانه ی ثنا بوده 
و با توجه به آگاهی هموطنان نسبت به کالهبرداری با عنوان سامانه ی 
ثنا، مجرمان سایبری در اقدامی جدید به قصد سوءاستفاده از نام و اعتبار 

سامانه ی سهام عدالت مترصد کالهبرداری از هموطنان هستند«.
معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد: »عموم مردم می 
بایست ضمن حفظ هوشیاری نسبت به شگرد این افراد کالهبردار همواره 
این آگاهی را داشته باشند که تمامی ابالغیات و اطالع رسانی در خصوص 
بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت 
از طریق شماره تلفن های  خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی 
شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با کاربران 

خود اقدام نخواهد کرد«.
وی ضمن تاکید بر این که با توجه به وجود آمار و اطالعات دهک های 
مختلف جمعیتی در اختیار سازمان های مربوطه برای واریز سود سهام 
عدالت هیچ گونه نیازی به ثبت نام و یا درج اطالعات در سایر سامانه ها 
نیست، از شناسایی 6 مجرم سایبری در این خصوص خبر داد و گفت: 
»اقدام علیه سایر مرتکبان در جریان است و به هیچ عنوان شهروندان 

نباید فریب این ترفند مجرمان کالهبرداران سایبری را بخورند«.

دبیر کمیته اجتماعی، امنیتی و انتظامی 
نوروزی  با سفرهای  رابطه  ستاد کرونا در 
با تاکید بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا، 
گفت: »مالک ما در مورد محدودیت سفر، 
پالک خودرو است و با سرنشینان خودرو 
پالک  که  فردی  اگر  یعنی  نداریم.  کاری 
خودرو به نامش ثبت نشده باشد دوز دوم 
یا سوم واکسن خود را تزریق نکرده باشد 
و تردد آن از سوی دوربین ها احصا شود 
ازای هر ۲۴ ساعت تردد یک میلیون  به 
تومان جریمه برای پالکی که به نام آن کد 

ملی صادر شده در نظر گرفته می شود«.
ما  »برآوردهای  افزود:  قاسمی  حسین 
میلیون  تا ۲  بین ۱.۵  که  می دهد  نشان 
صاحب  واقع  در  و  خودرو  پالک  دستگاه 
خودرو واکسینه نشده اند و ما بنا داریم که 
از طریق تبادل اطالعات در بستر سامانه ی 
هوشمند، این دسته از خودروها را جریمه 

کنیم«.
سکوی  سامانه ی  اینکه  بیان  با  قاسمی 
حوزه ی  در  اطالعات  تبادل  مدیریت 
از  استفاده  با  کرونا  هوشمند  مدیریت 
جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  ظرفیت 
گرفت،  شکل  بنیان  دانش  شرکت های  و 

گفت: »با این سامانه ما دیگر مانند قبل 
واقع  در  و  نداریم  تردد  ممنوعیت های 
ممنوعیت ها و محدودیت های ما به واکسن 

و بیمار نبودن افراد مشروط شده است«.
دبیر کمیته اجتماعی، امنیتی و انتظامی 
با  رابطه  در  این که  بیان  با  کرونا  ستاد 
طرح  شد  قرار  ابتدا  نوروزی  سفرهای 
کرونا  واکسن  از  دوز  دو  تزریق  براساس 
گذشته  روز  »اما  کرد:  اظهار  شود،  انجام 
ستاد ملی مقابله با کرونا بر ضرورت تزریق 
سه دوز واکسن تأکید کرد و بنا شد تا آن 
تاریخ  از  ماه  افرادی هم که سه  از  دسته 
است حتما  واکسن شان گذشته  دوم  دوز 

دوز سوم را دریافت کنند«.
وی افزود: »بر این اساس قرار شد در فاز 
نخست بر اساس اطالعات ارائه شده توسط 
حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  دوستان 
دوربین   ۱۷۰۰ از  که  اطالعاتی  جاده ای 
احصا  شهری  دوربین   ۱۲۷ و  بین شهری 

می شود، مالک عمل قرار بگیرد«.

آمارها  اساس  بر  اینکه  بیان  با  قاسمی 
درصد   ۸۵ مجموع  در  میانگین  طور  به 
از جمعیت هدف در کشورمان دوز اول و 

دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند، گفت: 
»این آمار شامل ۹۱ درصد تزریق دوز اول 
و حدود ۸۵ درصد تزریق دوز دوم است و 
افرادی هم که نوبت تزریق دوز سوم آنان 
تزریق  را  خود  واکسن  باید  است  رسیده 
کنند. مالک ما در مورد محدودیت سفر، 
پالک خودرو است و با سرنشینان خودرو 
پالک  که  فردی  اگر  یعنی  نداریم.  کاری 
خودرو به نامش ثبت شده باشد دوز دوم 
یا سوم واکسن خود را تزریق نکرده باشد 
و تردد آن از سوی دوربین ها احصا شود 
ازای هر ۲۴ ساعت تردد یک میلیون  به 
تومان جریمه برای پالکی که به نام آن کد 

ملی صادر شده در نظر گرفته می شود«.
وی با بیان اینکه طبق آمارهای ما حدود 
6 تا ۸ میلیون نفر در برابر کرونا واکسینه 
نشده اند، گفت: »البته بخشی از این آمار 
مربوط به حوزه ی کودکان و دانش آموزان 
می دهد  نشان  ما  برآوردهای  اما  است 
میلیون دستگاه پالک  تا ۲  بین ۱.۵  که 
خودرو و در واقع صاحب خودرو واکسینه 
نشده اند و ما بنا داریم که از طریق تبادل 
اطالعات در بستر این سامانه، این دسته از 
خودروها را جریمه کنیم. دیگر خودروها 

طور  همان  و  ندارند  مشکلی  تردد  برای 
که گفتم خودروهایی که پالک شان برای 
واکسیناسیون تأیید نشده مشمول جریمه 

می شود«.
قاسمی درباره ی اینکه چرا محدودیت های 
کرونایی همچون سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
در ایام نوروز اجرایی نمی شود، گفت: »ما به 
چند دلیل امکان اجرای این محدودیت ها 
را نداریم. اول اینکه دیگر تاب آوری مردم 
مانند گذشته نیست و آنان دو سال را در 
شرایط محدودیت سپری کردند. از طرف 
واکسن  ما  جمعیت  از  درصد   ۸۵ دیگر 
باید  این ها  که  کرده اند  دریافت  را  کرونا 
البته  و  عادی  به شکل  را  زندگی  بتوانند 
فعالیت  و  داده  ادامه  پروتکل ها  رعایت  با 

داشته باشند«.
این  کرونا  ستاد  در  »البته  افزود:  وی 
احتمال هم وجود دارد که ممکن است ما 
با یک پیک جدید بیماری روبه رو شویم و 
به همین دلیل نیز مردم نباید نسبت به 
کرونا عادی انگاری کرده و آن را کم اهمیت 
پروتکل ها  رعایت  رو  این  از  بشمارند. 
اجرا  باید  و  است  تأکید  مورد  همچنان 

شود«.

شرط سفر نوروزی ۱۴۰۱ اعالم شد
خودروهای حامل مسافران نوروزی واکسن نزده جریمه می شوند

اقدام ماندگار گل گهر در راستای معرفی شهر جهانی گلیم؛

از  دایره المعارف  گلیم جهانی سیرجان رونمایی شد
به همت شرکت گل گهر:

دوره کارگردانی پیشرفته تئاتر در سیرجان برگزار شد

  اولین کنفرانس تخصصی »استیل پرایس« برگزار شد

دایره المعارف  کتاب های  مجموعه  از   
روستایی  و  عشایری  دست بافته 
گلیِم  دایره المعارف  و  سیرجان 
با حمایت شرکت  شهرجهانی سیرجان 

معدنی و صنعتی گل گهر، رونمایی شد.
 این دو جلد کتاب ارزشمند که حاصل 
عقیل  تحریر  و  پژوهش  تحقیق، 
سیستانی مولف و مدرس دانشگاه است، 
در راستای اعتالی جایگاه شهر جهانِی 
گلیم و هم چنین معرفی طرح ها و نقوش 

متداول گلیم جهانی سیرجان به چاپ رسیده است. 
و  عشایری  زندگِی  ملزوم  دست بافته های  معرفی 

طوایف  و  ایالت  در  فرش بافی  وضعیت  روستایی، 
مهم، معرفِی مهم ترین تکنیک  های قالی بافی و... از 

دیگر بخش ها و اهداف این دو کتاب نفیس است.

دوره آموزشی پیشرفته کارگردانی تئاتر ویژه 
کارگردانان سیرجانی توسط روابط عمومی و 

امور بین الملل شرکت گل گهر برگزار شد.
 مدرس این دوره دکتر شهرام گیل آبادی بود 
صورت  به  اولیه  جلسات  تشکیل  از  پس  که 
مجازی، در مرحله نهایی و کارگاهی دوره را 
حضوری در سیرجان برگزار کرد. گفتنی است 
کارگردان هایی  مخصوص  کارگاهی  دوره  این 

طراحی شده بود که حداقل دو اثر را روی صحنه 
برده اند و در فراخوان مرتبط شرکت کرده بودند.
چون  کارگاه هایی  در  هنرجویان  دوره  این  در 

شناخت اقلیم حضور یافتند.

 ۱۰ دوره  این  در  نهایت  در  است  ذکر  شایان 
در  را  خود  آثار  بازیگر،  همراه۵۰  به  کارگردان 
روزهای متوالی به اجرا در آوردند و آموخته های 
خود را به صورت عملی در معرض دید و قضاوت 

استاد دوره قرار دادند.

تکنولوژی های  محوریت  با  پرایس«  »استیل  تخصصی  کنفرانس  اولین 
و  گل گهر  شرکت  پررنگ  حضور  با  آهن  سنگ  فرآوری  پیشرفته 
شد. برگزار  امروز  کشور،  فوالدی  و  معدنی  بزرگ  شرکت های   همکاری  
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، در این گردهمایی 
که در دو نوبت صبح و عصر و در پنل های عمومی و تخصصی با حضور برخی 
و  و کارشناسان شرکت گل گهر، مدیران، کارشناسان، مهندسان  مدیران 
از  استفاده  راهکارهای  برگزار شد،  و آهن کشور  فوالد  متخصصان حوزه 
محصوالت  تولید  برای  آهن  سنگ  فرآوری  در  پیشرفته  های  تکنولوژی 
فوالدی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. مدیر تحقیقات و فناوری شرکت 
گل گهر به عنوان سخنران پنل اختصاصی اولین کنفرانس تخصصی استیل 
پرایس با عنوان »نهضت فرآوری، اقدامات، فرصتها و الزامات« گفت: شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر با رویکرد آینده نگرانه، به بررسی جامع معادن 
هماتیتی در قالب پژوهشی کاربردی پرداخته است و سعی در تعریف راه حل 

هایی متناسب با ژنز سنگ های منطقه جنوب کشور، می باشد.  با توجه به 
تجربیات کسب شده، برای استفاده از فناوری حرارتی باید بین هماتیت ها 
 و باطله ها تفاوت قائل شد و برای هر کدام نسخه خاص خود را تجویز کرد.
مهندس امیر حاجی زاده در سخنرانی خود محورها و رئوس مطالب را به 
شرح ذیل تشریح کرد:- در نظر گرفتن مطالعات عمیق کانی شناسی و 
باطله.-  و فرآوری  آزادی در روند طراحی کارخانه های هماتیت  درجه 
پیچیدگی مدارهای هماتیتی و بها دادن بیشتر به تحقیقات و مهندسی در 
فرآیندهای طراحی.- توجه به مالحظات زیست محیطی و مصارف انرژی 
 در روش های نوین حرارتی.- توجه به گانگ همراه در روش های حرارتی. 
- تجربه موفق گل گهر در بازطراحی کارخانه هماتیت با در نظر گرفتن 
نرمه گیری از خوراک اسپیرال، که منجر به دستیابی به عیار مطلوب شد.
- استاندارد کردن تجهیزات مغناطیسی و توجه ویژه به ابزارهای کنترلی 
انجام تست های طراحی معادن کوچک هماتیتی.جهت جلوگیری از انتقال آهن با باطله.- حمایت و آمادگی گل گهر در 


