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اینچندنفر
مجلس دهم از نظر حمایت از حقوق شهروندی موفق نبود

ایسنا :یک وکیل دادگستری با بیان اینکه بسیاری از مصوبات مجلس دهم کارشناسی نبوده است ،گفت :مجلس
فعلی را نه از نظر قانونگذاری و نه به لحاظ حمایت و پشتیبانی از حقوق شهروندی موفق نم یدانم .محمدرضا پاسبان
گفت:مجلسما،مجلسشورایملیبودیعنیبرایقانونگذاریورسیدگیبهامورملتایرانبودوبعدباپیشنهادیاین
مجلسبهمجلسشورایاسالمیتغییرپیداکردودیدگاهیکهوجودداشتاینبودکهمجلسبایدجایگاهیباالتراز
مجلسشورایملیداشتهباشدوفراگیرترعملکندولیمتاسفانهدریکیدودورهاخیراینجایگاهبهمحفلیبرایطرحمسائلقومیتنزلپیداکردهاست.

به محض شناسایی ویروس ،قم باید قرنطینه میشد

ایلنا :شهروز برزگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد :متاسفانه در کشور ما در
همان اول و به محض اینکه ویروس شناسایی شد باید قرنطینه شهرهایی همچون قم که درگیر این بیماری بودند را
در دستور کار قرار م یدادند ولی متاسفانه قرنطینه نشد و به سرعت و با حجم وسیع در کل کشور پخش شد .میشد
این اقدام را انجام داد و افرادی که درگیر بودند را تحت قرنطینه قرار داد.همچنین در آن زمان که چین درگیر این
ویروس بود ایران میتوانست پروازهای خود به سمت چین را کمتر کند و کارهای زیادی میتوانستیم انجام دهیم.

طالق تا پایان سال ممنوع شد

باشگاهخبرنگاران:بهمنظورجلوگیریازمراجعهحضوریزوجینمتقاضیطالق،سامانهتصمیمتا
پایان سال غیرفعال شد .فرزاد گوهردهی مدیر کل بهزیستی مازندران گفت :در ادامه اقدامات صورت گرفته در
خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و بمنظور سالمت مراجعین و کارکنان ،مطابق با دستورالعملهای
کشور ،ثبت نام در سامانه تصمیم تا اطالع ثانوی صورت نمیپذیرد .او افزود :سامانه تصمیم جهت نوبت
دهی اینترنتی درخواست طالق توافقی ،طالق یکطرفه به درخواست زوج و یا زوجه توسط سازمان بهزیستی کشور راه اندازی شده است

میانگین مصرف بنزین به  ۷۲میلیون لیتر در روز رسید

خبرآنالین :میانگین مصر ف بنزین کشور در  ۱۶روز نخست اسفندماه  ۹۸به حدود  ۷۲میلیون لیتر رسید.
به نقل از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،میانگین مصرف روزانه بنزین کشور پیش از اجرای طرح
مدیریت مصرف سوخت ( ۲۴آبانماه  ۹۵ ،)۹۸میلیون لیتر در روز بود که پس از اجرای طرح با  ۲۰میلیون لیتر
کاهش به  ۷۵میلیون لیتر در روز رسید .این در حالی است که کاهش پلکانی مصرف بنزین با شیوع ویروس کرونا
و در پی آن خانهنشین شدن مردم ،در ۱۶روز نخست اسفندماه به رقم مصرف حدود ۷۲میلیون لیتر در روز رسید و انتظار میرود این روند ادامه یابد.

خبر

زندهگیری عقاب در پایگاه نیروی دریایی

 پاسارگاد :یک بهله عقاب صحرایی از سوی
کارمندان نیروی دریایی سیرجان به اداره محیط زیست
تحویل داده شد .صادق خزیمه مسئول روابط عمومی
اداره حفاظت محیط زیست سیرجان گفت؛ ظهر
تدار طبیعت با من
پنجشنبه امین ارجمند ،عکاس و دوس 
تماس گرفت و از مشاهده یک پرنده شکاری آسیب دیده
درمحور سیرجان -کرمان خبر داد .از ایشان خواستم که
در صورت امکان از پرنده تصویری تهیه و سریعا ارسال
کند و وی موفق به عکسبرداری شد ،پس از بررسیهای
صورت گرفته و ارسال تصویر به پرندهشناسان مشخص
شد پرنده مورد نظر عقاب صحرایی است .با توجه به
اهمیت موضوع و از آنجا که پرنده از فنسکشیهای

زمینهای پایگاه دریایی عبور کرده بود با آتشنشانی
پایگاه تماس گرفتیم و پس از آن ،فرماندهی آماد و
پشتیبانی پایگاه دریایی راهبردی آجا؛ ناخدا یکم علیرضا
محمدی با ما همکاری الزم را انجام داد و با هماهنگی تیم
ایستگاه آتشنشانی نیروی دریایی اعزام و پرنده را پس از
زندهگیری تحویل اداره محیط زیست دادند.
خزیمه ادامه داد :این بهله عقاب صحرایی پس از
تیمار و درمان از سوی عابد کوهپایه دامپزشک حیات
وحش ،پس از کسب سالمتی کامل در طبیعت رهاسازی
میشود .عقاب صحرایی یک پرنده شکاری از تیره عقابیان
پرندگان
است .این پرنده در ایران نیز یافت میشود و از
ِ
حفاظت شدهاست و  ۷۵سانتیمتر طول دارد.

شهرداریسیرجانبرایپیشگیریازانتقال ویروس کرونابهصورتمداومبهضدعفونیبازارومعابرعمومیمیپردازد/.عکس:الله خواجویی|ایسنا

مقطع حساس کنونی

 امید محمودزاده ابراهیمی
کرونابهاپیدمیتبدیلشدهو سالجدید
با تتمه اتفاقاتِ بد بهجا مانده از سال 1398آغاز
میشود .ای ن بار نه فقط در شعار که عم ًال در
«مقطع حساس کنونی» هستیم .قرار نیست
برای زدن مشتی محکم آماده شویم؛ بلکه قرار
است برای در امان ماندن از مشتِ محک ِم کرونا بیشتر از همیشه مراقب
باشیم.
اما در همین ایام نشانهها پیداست که آمادگی الزم را نداریم.
آشفتگیمدیریتیصدایهمگانرادرآوردهاست.مخفیکاریمسووالن
به اوج خود رسیده است .مردم همچنان که باید مسئله را جدی
نمیگیرند .اپیدمی کرونا حتی اگر هزاران کشته بدهد برای خیلیها
اهمیتیندارد.کارخودشانرامیکنند.یکیمیخواهدضریحلیسبزند
تا بگوید ویروس پشمک است ،آن یکی میخواهد طب سنتی خودش را
جابیاندازد،دیگریعزمسفرداردوخیلیازماهاییکهمیگوییمدلمان
در خانه پوسید و برویم دورهمی! این رفتارها نشانگر یک جامعه متعادل
درمواجههبابحراننیست.
درزمانیکهستادکرونادرسیرجانمرتباًجلسهداردوهشدارهای
پیاپیصادرمیکنددریکیازچهارراههایشهرشیرینیوشربتپخش
میشود!کسیجلوداراینکارهانمیشود.چندماهپیشپاراگرافیازیکی
از یادداشتهایم در انتقاد به مدیریت شهری حذف شده بود .انتقاد کرده
بودم که چطور یک هیات مذهبی میتواند در یک روزکاری شلوغترین
خیابانشهرراببنددوبرنامهداشتهباشدوبقیهمردمراناراضیکند؟حتی
اگر آن برنامه با مجوز هم برگزار شده بود؛ اجرای آن تصمیم درستی نبود.
مراسم مورد اشاره خیلی راحت میتوانست در یک مسجد برگزار شود تا

مردم دچار مشکل نشوند .احتماال تنها موضوعی که برای برگزاری آن
مراسم بررسی نشده بود« ،ایجاد مشکل برای مردم» بوده است.
در عکسهایی که از اولین جلسه مربوط به کرونا در سیرجان
منتشرشدفقطچندنفرازمسووالندستکشوماسکداشتند.یکیاز
مسووالن ارشد پس از این جلسه گفته بود پیازداغ موضوع کرونا را زیاد
کردهاند.ازآنسومسووالنشبکهبهداشتمرتباًتوصیهبهرعایتموازین
از جمله عدم هرگونه تجمعی داشتند .از سمت مردم که به این رفتارها
نگاهمیکنیمبایدخطاببهمسووالنبگویملطفاًیکصدایواحدداشته
باشید .نمیشود مردم چندصدایی ببینند و بشوند و واحد عمل کنند.
وقتی بحث سالمت مردم به میان میآید؛ اظهارنظر شخصی جایگاهی
ندارد .وقتی از جامعه توقع رفتاری یکدست در چنین موردی را داریم
ابتدابایدخودمانیکدستومتحدصحبتوعملکنیم .چندصداییدر
مسووالنیکیازدالیلعدمتوجهمردمبهاهمیتموضوعاست.دربحث
شیوعکرونامخفیکاریواشتباهاتفاحشغیرقابلانکاراست.پروازهای
هواپیمایی ماهان به چین علیرغم دستور دولت انجام میشد؛ شهر قم
به دالیل نامعلومی قرنطینه نشد و اپیدمی گسترش پیدا کرد .مشخص
نیست چرا در همه موضوعات کالنی که بحث مردم وجود دارد؛ تعارف
و چشمپوشی جای تصمیم قاطع را میگیرد .در بحرانهای اینچنینی
بیشازهرچیزنیازمندتصمیماتقاطعواجرایبدونتعارفآنهستیم.
همانگونه که مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسالمی به
وزارتبهداشتتوصیهکردهبودبایددرمواجههباکرونا،دستوری؛نظامی
و قاطع برخورد کنند که تبعات آن برای کشور به حداقل برسد .سال
 1398رابابیمسوولیتیدرقبالجانمردمدربرابربارانهایسیلآسادر
گلستان،لرستانوفارسآغازکردیم.سال 1399نیزبااتفاقاتخوبیآغاز
نمیشود.امیداستسالیکهنکوستازبهارشپیدانباشد.

کمین کارگرانی که مشغول کارند!
کرونا در
ِ

 ابوذر خواجویینسب
شترسواری دوال دوال نمیشود!
مدیریتِ یک «بحران» قاطعیت
مثل «شیو ِع
میطلبد .آنهم بحرانی ِ
ویروسکرونا» که عد ِم مهارش
مساویاستبابهخطرافتاد ِنسالمتی
و جا ِن صدها انسان .در روزهای
سطحشهرستانسیرجان،
گذشتهبرایکنتر ِلبیماریِ کووید19در ِ
تمهیداتِ زیادی برای کم شد ِن تجمعات اندیشیده شده .از
تعطیلی
ممنوعکرد ِن فعالیتهایورزشی در باشگاهها گرفته تا
ِ
همهی رخدادهای مذهبی ،هنر یوفرهنگی .در آخرین مصوبه
نیز مقررشده؛ بازارها و اصنافِ غیرضروری از امروز دوشنبه تا پایا ِن
ایامنوروزتعطیلشوند.
چرخشکرونا در
همهی این اقدامات برای قط ع ِ زنجیرهی
ِ
لیلآنهممشخصاست.
سیرجانضروریاست،اماکافینیست.د ِ
بخشبزرگیازجمعیتشهریِ سیرجاندرحوزهی«صنایعمعدنی»
ِ
شاغل هستند .از گلگهر و شرکتهای زیرمجموعهاش تا
صنعتیکوچکیکهدرچهارگوشهی
مسسرچشمهوشرکتهای
ِ
این شهرستان مشغول فعالیت هستند .حاال تصور کنید هزاران
کارگریراکهازلحظهیحرکتبهسویشرکتهاتازما ِنبازگشت
معرض مواجههی جدی با ویروسکرونا هستند .اول
بهخانه ،در ِ
اینکهحم لونقلکارگرانبهوسیلهیصدهااتوبوسانجاممیشود
کهحدو ِد 40انسانرادریکمحیطِبستهوبافاصلهینزدیکبههم
جایمیدهندواحتماالضدعفونیهمنمیشوند!درمحیطکارنیز
پرسنلبومیویاساکندرسیرجان،ارتباطیبسیارنزدیکباکارگرا ِن
ِ
غیربومیای دارند که بهاحتمالزیاد در روزها یا هفتههای گذشته
بهشهرهای خود و یا کانونهای شیو ِعویروس ،سفرهایی داشت هاند.
لیل عدمنظارتِکافی ،مشخصنیست که شرکتها
فارغازاین ،ب هد ِ
تا چهمیزان به امنکرد ِن محیطکار ،بهلحاظ دستورالعملهای
بهداشتی،توج هداشت هاند.
اغراقنیستاگربگوییمدرچنینآشفتهبازاری،سایرتمهیداتِ
بهکارگرفتهشدهدرسیرجانبرایپیشگیریازکرونا،بهمصد ِاقآب

دوشکسانی
درهاونکوبیدناست.مابار
سنگیناینتعطیلیهارابر ِ
ِ
گذاشتهایمکهدراینشرایطسختِ اقتصادی،چش مانتظاررسید ِن
گرفتنکسبوکارشانبودهاند.اماآنطرفشرکتهای
اسفندورونق ِ
صنعتیومعدنیرارهاگذاشتهایمتابههمانشکلسابقفعالیتکنند
وارزشسها ِمشاندربازاربورسراباالترببرند!نمیشودکهیکطرف
بام ،زمستان باشد و آنسوی بام ،تابستان! حتی اگر از بحثهای
ویروسکرونا»روبرو
اقتصادیبگذریم،بازهمبابحرانیبهنام«شیوع ِ
هستیم که میانهای با سیاستِ یکبام و دوهوا ندارد .مگر چه فرقی
میا ِن ِ
ریسک انتقا ِل کرونا در یک باشگاهورزشی یا یک سالنتاتر ،با
یک اتوبوس که کارگران را در یک مسیر شصتکیلومتری جابهجا
میکند،وجوددارد؟
مسئوال ِنشهرستانازطریقرسانههایمحلیبهصورتمکرر
بیماریکرونا را جدی بگیرند.
از شهروندان تقاضا دارند که موضوع ِ
حرف درستی است .کما اینکه بخشی از مردم نیز کرونا را کامال
جدیگرفت هاند.امابهقولیکجامعهشناس؛اینجدیگرفتنتوسط
شهروندان کافی نیست .نه در ایران و نه در هیچ کشوری از جهان،
برایکنترلاپیدمی،صرفِ «خودکنترلیمردموتبلیغاتاموزشی»
کافی نیست ،گرچه الز م است .ضمن اینکه اگر فراین ِد مهارکرونا با
اقداماتکنتر ِلینهادیوموثرازسویحاکمیتهمراهنشود،اقدامات
فردی هم کماثر است!
تعطیلی شرکتهای صنعتی
اگر
حتی
ایطی
در چنین شر
ِ
از حوزهی اختیاراتِ مسووال ِن شهرستانی خارج باشد ،باز باید
گوش نهادهای
از راههای مختلف این دغدغهی جدی مردم به ِ
باالدستیبرسد،تاحداقلبحثِ نظارتواقداماتِ پیشگیرانهدراین
شرکتهابهصورتجدیتردنبالشود.بیمارکردنطبقهیکارگرو
کمدرآمد  ،برای ویروسی که حتی معاون وزیربهداشت و تعدادی
از نمایندگانمجلس را هم مبتال کرده ،زحمتی ندارد! کرونا نشان
داده بر خالف سایر بالهای آسمان یوزمینی ،مسئول و غیرمسئول
آتش این بیماری ،شعلهورتر شود ،داما ِن همه را
نمیشناسد! ِ
شستن دستها از سوی مردم کافی
خواهدگرفت .باورکنید فقط
ِ
نیست،مسووالنهمبایدچشمهارابشویندوتادیرنشدهبهکروناو
تبعاتش،جو ِردیگرینگاهکنند.

سودوكو 598
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :597
منوچهر صیادی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

پیشا شیپ آغاز سال نو و فرا رسیدن ایام عید نوروز

را هب همه همشهریان زعزی تبریک و تهنیت رعض میکنیم.
شهروندان گرامی؛
امروز مشکل همه عزیزان سیرجانی مانند سایر نقاط کشور ،مواجه شدن با ویروس کرونا است .این ویروس تقریبا فراگیر شده و افراد جامعه را به
نحوی درگیر نموده است .یکی از مهمترین مسائل ،حفظ آرامش و امنیت و مبارزه با این ویروس است که عمال در صدر اولویتهای همهی ما است.
در این شرایط بهترین راه مهار کرونا ،بهکارگیری تمام موارد احتیاطی برای پیشگیری است.
از شما تقاضا میکنیم همکاری خود را در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا جدیتر بگیرید و رعایت توصیههای بهداشتی را به کار ببندید .توصیه
میشود در خانه بمانید و از ترددهای غیرضروری خودداری کنید .از ورود به محلهای پرجمعیت پرهیز کنید .همچنین سفرهای نوروزی خود را لغو نمایید.
امید است با استعانت از درگاه خدواند قادر و متعال ،آرامش خاطر داشته باشید و نگرانی دغدغه ذهن شما نباشد.
برایتان آرزوی صحت ،سالمتی و طول عمر داریم.
نوروزتان پیروز ،شادکامی قرین لحظههایتان

اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

