
سخِن همشهریان؛ انعکاس
باسالم خدمت عوامل نشریه مردمی سخن تازه 

صبح شنبه ۰۱/۲/۳۱یک گوشی موبایل جهت ارسال به تهران تحویل تیپاکس سیرجان دادم جدای 
ازهزینه حدودهشتادهزارتومنی زمان تحویل بسته به مقصدراحداکثرظهریکشنبه اعالم کردند درصورتی 
که تاروزچهارشنبه باتماسی که با شعبه تیپاکس تهران داشتم گوشی تحویل گیرنده نشده بود خواستم 

ازهمین رسانه اعالم کنم که آیانهادی ،اداره ای ،مسئولی ناطربرعملکرد تیپاکس هست ؟
و اینکه چرا تاریخ تحویل در مقصد را اشتباه اعالم کردین؟

   #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن
شماره 695
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دستگیری سارق و کشف دپوی اموال مسروقه در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری یک سارق و اعتراف به ۲۳ سرقت 

اماکن خصوصی به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مرتضی امیر سبتکی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن 
خصوصی در مناطقی از سطح شهر سیرجان ماموران پاسگاه انتظامی محمود 
آباد با تالش شبانه روزی و انجام اقدامات اطالعاتی یک متهم را شناسایی و 

آن را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
 وی افزود: این سارق در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به ۲۰ فقره 
سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد و محل دپوی اموال مسروقه شامل درب 
و پنجره، آهن آالت ،کابل برق، کپسول گاز ،ابزار و آالت ساختمان سازی به 

ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد.

ایجاد #مزاحمت درفضای مجازی جرم است
هرگونه ایجاد مزاحمت و سلب آسایش در فضای مجازی جرم بوده و برابر 
قانون با مجرم برخورد می شود به گونه ای که طبق ماده 64۱ قانون مجازات 
اسالمی هرگاه کسی در فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند به 

حبس محکوم می شود.

هیچ مورد آبله میمونی در کشور گزارش نشده است
بهداشت:  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 

تاکنون هیچ موردی از آبله میمونی در کشور گزارش نشده است.
در حال حاضر وزارت بهداشت مبادی مرزی را کنترل می کند و کسانیکه در 
مرزها تب و بثورات پوستی دارند،  ارزیابی و بررسی می شوند و اگر نیاز باشد 

از آن ها تست گرفته می شود.

   اخبار کوتاه

حجت االسالم  مراسم  این  در 
نماینده  حسینی؛  محمود  سید 
جمعه  امام  و  فقیه  ولی 
با اشاره به فداکاری و  سیرجان 
نقش آفرینی مردم بویژه خانواده 
معظم شهدا در به ثمر رسیدن 
ارزش های  از  دفاع  و  انقالب 
برابر استکبار  ایستادگی  نظام و 
جهانی، تصریح کرد: مردم ولی 
نعمت اند و مسووالن در هر رده و 
جایگاهی باید به فکر گره گشایی 
و  باشند  مردم  مشکالت  رفع  و 
باید کار آنها در هر اداره ای بدون 
امروز و فردا کردن، در سریعترین 
زمان ممکن انجام شود.در ادامه 

حسن پور؛  شهباز  همچنین 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
در مجلس شورای اسالمی ضمن 
قدردانی از زحمات و تالش های 
خستگی ناپذیر سهراب بهاالدینی 
بررسی  گفت:  سابق،  فرماندار 
مردم  مشکالت  به  رسیدگی  و 
باید در دستور کار قرار گیرد و 
امیدوارم همانطور که با درایت و 
مدیریت شروع کردیم، از آب و 
هوا و زمین برای این شهر خلق 

ثروت شود.
بهاالدینی  سهراب  سپس 
تصدی  طی  گفت:  فرماندار  
شهرستان  ویژه  فرمانداری 
خطوط  خود  برای  سیرجان، 
قرمز و برنامه هایی تعریف کردم 

که یکی از مهمترین آن اعتقاد 
والیت  اصل  به  راسخ  التزام  و 
مقدس  نظام  ارزش های  و  فقیه 

جمهوری اسالمی بود.
یعقوبی  علی  دکتر  همچنین 
ویژه  فرمانداری  سرپرست 
شهرستان سیرجان در این مراسم 
ضمن قدردانی از حضور مدیران 

و معاونین استانی و شهری بیان 
کرد: مسوولیت سنگینی به بنده 
از  بتوانم  امیدوارم  و   محول شد 
و  خطیر  مسوولیت  این  عهده  
در  مدیران  همکاری  با  سنگین 
راستای خدمت به مردم سربلند 
برای  خوبی  خدمتگزار  و  بوده 

مردم شهرم باشم.

امنیتی  سیاسی  معاون  جاللی 
استانداری کرمان دیگر سخنران 
آیین تکریم و معارفه سرپرست 
شهرستان  ویژه  فرمانداری 
سیرجان، با اشاره به فرمایشات 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
جهاد تبیین که راه را برای نسل 
اقتصاد  این  و  کنیم  باز  جوان 
امروز ما اقتصاد سوداگری است 
اگر  گفت:  اسالمی،  اقتصاد  نه 
امروز توسعه نامتوازن در استان 
جریان  مرهون  می شود،  دیده 
حاکمیت لیبرالی بوده که مشکل 
امروز  است  مدیریتی  سبک  از 
شود  حاکم  انقالبی  تفکر  باید 
در  و  قاسم  حاج  مکتب  در  و 
است. انقالبی  مکتب   دکترین 

دکتر یعقوبی پور در مراسم آیین تکریم و معارفه عنوان کرد:

 امیدوارم در راستای خدمت به مردم سربلند شوم

محوریت  با  امید  عصر  ملی  رویداد 
شرکت های  جوانان،  برای  فرصتی  ایجاد 
شرکت های  و  سرمایه گذران  دانش بنیان، 
بزرگ از ایده آرایی تا جذب سرمایه، با حضور 

رئیس مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.
به  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
جهان فوالد  گهرزمین،  شرکت های  همراه 
سیرجان، توسعه آهن و فوالد گل گهر، گهر 
روش، نظم آوران، آرمان گهر در این رویداد با 
راه اندازی غرفه، شرکت مدیران و کارشناسان 
ارائه  و  پنل های تخصصی  و  در همایش ها 
دستاوردها و توانمندی های مرتبط در منطقه 
نمایشگاه  و  ملی  رویداد  این  در  گل گهر، 

حضوری فعال دارند.

این رویداد بزرگ که توسط دانشگاه آزاد 
اسالمی  کشور و با شعار هزار گروه پژوهشی 
هزار  استارتاپ؛  و  ایده  هزار  زیرساخت،  و 
شرکت فناور و خالق، در حال برگزاریست، 
با حضور ۲۳۰ مجموعه صنعتی و دانشگاهی 
کشور آغاز به کار کرده و تا یازدهم خرداد در 
مصالی امام خمینی)ره( تهران ادامه خواهد 

داشت.
الزم به ذکر است دانش پژوهان، فعاالن حوزه 
دانش و فناوری و نوآوری می توانند هر روز از 
ساعت ۱۰ تا ۱۸ با حضور در این رویداد با 
و  رایزنی کرده  و  شرکت کنندگان گفتگو 
آنها آشنا شوند.  با دستاوردهای  از نزدیک 
گفتنی است شرکت گل گهر در کنار حضور 

در این رویداد و نمایشگاه، با تاکید بر رویداد 
توسعه ایده های فناورانه گل گهر، فرصت ارائه 
ایده را نیز برای عالقه مندان فراهم کرده تا 

صنعتی  فناوری های  حوزه  در  فعال  افراد 
بتوانند از فرصت حمایت های مادی و معنوی 

این شرکت بهره ببرند.

با راه اندازی غرفه و حضور در پنل های تخصصی صورت گرفت؛

حضور فعال شرکت های منطقه گل گهر در رویداد ملی عصر امید

به  سری  دارم  خواهش  معبر  سد  واحد  محترم  مسئول  از  همشهریان؛  سخِن 
موتورسیکلت،یخچال،ماشین  تعمیرگاه  شده  روها  پیاده  بزنند،کل  مقداد  خیابان 
لباسشویی،موتورهای کشاورزی و پارکینگ نمایشگاه های خودرواگر یک خانم یا 
کودک بخواد از چهارراه مهدیه تا خیابان آیت اهلل سعیدی پیاده برود یا مجبوره از 
خیابان عبور کنه که هزار خطر داره یا باید دوومیدانی با مانع بلد باشه!همچنین 
راهنمایی و رانندگی محترم نظارتی داشته باشند بر پارک کردن دوبله که چه عرض 
کنم سوبله در این فاصلهآیا این مشاغل پر سر وصدا و مزاحم باید در مرکز شهر 

باشند؟#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن

 موج جدیدی از کرونا 
تا سه ماه آینده نخواهیم داشت

اساس  بر  گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر    
ماه  سه  تا  که  می رسد  بنظر  متخصصان  پیش بینی های 
آینده موج جدیدی از کرونا و افزایش چشمگیری در ابتال 
به این بیماری نداشته باشیم و پیش بینی موج جدید کرونا 

در فصول سرد سال برای کشور، سخت و دشوار است.
نهمین  و  شصت  حاشیه  در  جماعتی  حمیدرضا  دکتر 
جلسه کمیته علمی کشوری کرونا افزود: در حال حاضر در 
آسیا و اروپا، موارد ابتال به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، 
ثابت و رو به کاهش است در حالیکه در برخی کشورهای 
آفریقایی و آمریکایی، شاهد افزایش ابتال به زیرسویه های 

اُمیکرون مانند BA۴ و BA۵ هستیم.
وی اظهار داشت: میزان مرگ و میر در سویه اُمیکرون و 
زیرسویه های آن، نسبت به واریانت های قبلی، بیشتر نبوده 
است بلکه قدرت انتقال اُمیکرون، باال رفته است. باتوجه به 
افزایش اخیر کرونا در برخی کشورها، باید این وضعیت را تا 

یکی دو هفته آینده رصد کنیم.
غالب   ،BA۲ زیرسویه  ایران  در  اینکه  بیان  با  جماعتی 
مانند  اُمیکرون  دیگر  زیرسویه های  داشت:  اظهار  است، 
کشورهای  و  آمریکا  در  که   BA.X و   BA۵ و   BA۴

آفریقایی غالب است، در کشور ما شیوع پیدا نکرده است.
داده اند  نشان  مختلف  مطالعات  کرد:  خاطرنشان  وی 
که اثربخشی انواع واکسن ها در مقابله با اُمیکرون نسبت 
اگرچه  یافته  کاهش  مقداری  قبلی،  واریانت های  سایر  به 
بیشترین اثر واکسیناسیون در کاهش مرگ و میر و بستری 
بیماران در بیمارستان ها بوده و هدف ما نیز همین بوده 

است.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد: در مطالعات 
مختلف مشخص شده که در سه ماهه اول بعد از تزریق 
دو نوبت واکسن، ۷۰ درصد و بعد از شش ماه، حدود ۵۰ 
اُمیکرون و زیرسویه های آن  تا 6۰ درصد اثربخشی علیه 
وجود دارد بنابراین تاکید ما بر تکمیل واکسیناسیون است.

کاهش  بر  عالوه  واکسیناسیون  کرد:  تاکید  جماعتی   
کاهش  در  می تواند  کرونا  از  ناشی  فوت  و  بستری  ابتال، 
از  عوارض پساکرونا که حتی ممکن است تا یکسال بعد 
باشد. کمیته علمی تکمیل  نیز مشاهده شود، موثر  ابتال 
و  توصیه می کند  را  بزرگساالن  و  واکسیناسیون کودکان 
نوبت چهارم نیز برای افراد پرخطر و دارای سیستم ایمنی 
ضعیف بر اساس تصمیمات کمیته ملی واکسن کووید۱۹، 
کرونا  کشوری  علمی  کمیته  توصیه  مورد  و  تزریق  قابل 

است.

جوابیه   خبر
در شماره 694 گزارشی از آالیندگی شرکت فوالد کاویان گهر و اعتراض 
روابط  از  جوابیه ای  رابطه  همین  در  رسید  چاپ  به  محمود آباد  اهالی 
عینا  که  رسید  بدستمان  سیرجان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  عمومی 

در ذیل می آید: 
 باسمه تعالی

پس از دریافت و رویت شکوائیه های مردمی، علی اکبر رسولیان رییس 
اداره حفاظت محیط زیست سیرجان شخصا در تاریخ امروز نهم خردادماه  
از شرکت کاویان گهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی بازدید به عمل آورد 
و اخطاریه الزم برای رفع مشکالت حاد زیست محیطی با مهلت ده روزه 
را صادر نمود و مقرر گردید مسئولین کارخانه جهت رفع موارد مذکور 
اقدامات الزم را به عمل آورند در غیر این صورت برابر با مقررات برخورد 

خواهد شد./
 روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان

سروران گرانقدر جناب آقایان؛

مهندس افشین بهبهانی و مهندس آرش جوان شجاع
) مدیرعامل و قائم مقام محترم شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد (

فقدان جانســـــوز شــادروان حـاج حسـن جوان شجــاع را خدمت شما 

بزرگواران و خانواده محترمتان تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعـال

ترفیع درجات آن عزیز از دست رفته در بهشت اعال و مزید فضل و رحمت

بی انتهای الهی را خواهانیم و برای عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

مدیران، کارمندان، رانندگان و کارگران
شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد

     ساره میرحسینی


