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 هدی رضوانی
حال این روزهای جهان خوب
ِ
نیست .نبضش ُکند میزند .سایه شوم
کرونا بر سرش افتاده و ناقوس مرگ را
به صدا درآورده .بیش از یک میلیون از
انسانهای سراسر کره زمین درگیر کرونا
شدهاند و بالغ بر  ۱۰۰هزار نفر را به کام
مرگ کشانده .شاید اگر در گذشته به
ما میگفتند بیماریای میآید که شما
را از کوچکترین تعاملهای انسانی
دور نگه میدارد و حسرت ارتباط را بر
دل آدمها میگذارد هیچکدام از ما باور
نمیکردیم .این روزها همه میترسیم
پا در کوچه و خیابان بگذاریم ،دست
یک دوست را به گرمی بفشاریم و یا با
عزیزانمان دیدار کنیم.
 آمار فوتیها متفاوت است
آمار مبتالیان به کرونا در شهرستان
سیرجان را  ۱۵نفر و آمار فوتیهای
این بیماری را دو نفر اعالم کردهاند.
سمیه پورپاریزی مسئول سازمان
آرامستانهای سیرجان اجازه ندارد آمار
فوتیهای کرونا را اعالم کند و میگوید:
چون حراست شهرداری از ما تعهد
گرفته نمیتوانیم آمار را اعالم کنیم،
میتوانید از مرکز بهداشت بگیرید.
اما آماری که از سوی ستاد کرونا
اعالم شده تعداد فوتیهای این بیماری
در سیرجان را دو نفر اعالم کرده؟
میگوید :تعداد فوتیها زیاد بود۲ ،
نفر نیستند .وی در پاسخ به این سوال
که آیا این آمار باالی فوتیهای کرونا
با احتساب فوتیهای افرادی که دارای
عالئم حاد تنفسی بودهاند ثبت شده
یا خیر؟ پاسخ میدهد :همه را با هم
حساب کردیم ولی باز هم آمار افرادی
که به علت کرونا فوت شدهاند باالتر از
این حرفهاست.
محمـد موقـری سـخنگوی سـتاد
کرونـا شهرسـتان سـیرجان آمـار
فوتیهـا را همـان دو نفـر اعلام کـرده
و میگویـد :مبتالیـان بـه ایـن بیمـاری
در سـیرجان  ۱۵نفـر و فوتیهـا هـم
همـان  ۲نفـر هسـتند .مـورد جدیـدی به
مـا اعلام نکردهانـد .میگویـم مسـئول
متوفیـان آرامسـتان تعـداد فوتیهـا را
بیشـتر میدانـد پاسـخ میدهـد :اگـر
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نگاهی به نحوه تدفین و انتقال فوتیهای کرونا از بیمارستان به آرامستان؛

این روزهای آرامستان

ایشـان آمـار میدهـد مـن نمیدانـم؛
امـا مطمئنـم تعـداد فوتیهـای مثبـت
مـا دو نفـر بودنـد .البتـه مـورد مشـکوک
بـه کرونـا هم داشـتیم که بیمـاری آنها
مثبـت اعلام نشـده امـا چـون در بخش
 ARDبسـتری بودهانـد سـعی بـر رعایت
نـکات بهداشـتی در حیـن تدفیـن آنهـا
شـده .نمیدانـم چـرا اصـرار دارنـد آمار را
باالتـر اعلام کننـد.
 آیا فوتیهای ناشی از بیماری
کرونا را در کنار افراد عادی دفن
میکنند؟

مسـئول سـازمان آرامسـتانها در
ایـن خصـوص میگویـد :طبـق دسـتور
مقـام معظـم رهبـری کـه بـه مـا ابلاغ
اول ایـن ماجـرا،
شـده بـود ،چنـد روز ِ
دفـن فوتیهـای کرونـا در کنـار سـایر
فوتیهـای عـادی صـورت میگرفـت
امـا بعـد از آن یـک دسـتورالعمل جدید
ابلاغ شـد کـه افـراد بعـدی را بـا کمـی
فاصلـه از افـراد عـادی دفن کنیـم .البته
قطعـه جداگانـه در نظر گرفته نشـد بلکه
بـا رعایـت فاصلـه از افـراد عـادی دفـن
انجـام میشـود.

وی از مـردم میخواهـد در
خصـوص رعایـت نـکات پیشـگیرانه
بسـیار محتـاط عمـل کننـد و میگویـد:
مـردم بایـد خیلـی مراقـب باشـند و
رعایـت کننـد .کرونـا سـن ،جنـس و
شـرایط نمیشناسـد .مـردم نبایـد ایـن
قضیه را سرسـری بگیرند .از او میپرسـم
آیـا بـرای دفـن امـوات مبتال بـه ویروس
کرونـا غسـال مجـزا داریـد؟ میگویـد:
بلـه .دو نفـر از غسـالها را برای متوفیان
مبتلا بـه کرونـا جـدا در نظـر گرفتهایـم.
حتـی غسـالخانه را هـم جـدا کردیـم.

بـه دلیـل حساسـیت موجـود طـی چنـد
روز ،موافقتهـا را گرفتیـم و یـک
غسـالخانه مخصـوص فوتیهـای کرونـا
در آرامسـتان سـاختیم .وی بـه شـرایط
دفـن عـادی ایـن فوتیهـا اشـاره کـرده
و میگویـد :مراحـل تدفیـن مثـل افـراد
عـادی اسـت با ایـن تفاوت کـه یک قبر
بـه ارتفـاع  ۳متـر برای این افـراد در نظر
گرفتـه میشـود و در حیـن تدفیـن نیـز
از آهک اسـتفاده میشـود .شستوشـو
بـه طـور کامـل انجـام میشـود و بـا
احتـرام نمـاز میـت خوانـده میشـود.

هیـچ فرقـی بـا افـراد عـادی ندارنـد.
فقـط غسـالها بـا رعایـت ضوابـط و بـا
لباسهـای مخصوصـی کـه بـه قیمـت
 ۱۰میلیـون تومـان از تهـران خریـداری
کردیـم کار شستشـوی امـوات را انجـام
میدهنـد .چنـد روز اول روحانیـت هـم
کمـک دادنـد بـرای دفـن و بعـد از آن
پرسـنل آرامسـتان کار تدفیـن را انجـام
دادنـد و در ایـن ایـام حتـی یـک روز هم
مرخصـی نرفتنـد و از جـان و دل مایـه
گذاشـتند.
پورپاریـزی سـاخت غسـالخانه

مجـزا بـرای شستشـوی فوتیهـای مبتلا
بـه کرونـا را بـه دلیـل درخواسـتهای
خانوادههـای فوتیهـای عـادی اعلام
کـرده و میگویـد :خانـواده افـراد عـادی
کـه فـوت میکردنـد از دفـن فوتیهـای
کرونـا در کنـار امواتشـان گالیهمنـد
بودنـد .بـه همیـن دلیـل غسـالخانه را
جـدا کـرده و تدفیـن را هـم بـا فاصلـه
انجـام میدهیـم.
 فوتیها برای انتقال به
آرامستان ،محلولپاشی میشوند
محمـد موقـری هم مراحـل تدفین
ایـن بیمـاران را ماننـد بیمـاران عـادی
عنـوان کـرده و در خصـوص نحـوه
انتقـال فوتیهـای بیمـاری کرونـا از
بیمارسـتان بـه آرامسـتان میگویـد :اگر
مـورد فوتـی بـه علـت بیمـاری کرونـا در
بیمارسـتان اتفـاق بیفتـد قبـل از انتقـال
بـه صـورت کامـل جسـد محلولپاشـی
میشـود ،داخـل کاور قـرار میگیـرد و
دوبـاره کاور نیـز محلولپاشـی میشـود
و طبـق یـک پروتـکل مشـخص ایـن
افـراد بـا آمبوالنس به آرامسـتان منتقل
میشـوند .ضمـن اینکـه آمبوالنـس هم
بـه طـور مرتـب ضدعفونـی میشـود .از
او میپرسـم آیـا خانوادههـای ایـن افراد
هم میتوانند در مراسـم تدفین شـرکت
کننـد؟ پاسـخ میدهـد :بایـد تراکـم
جمعیـت کـم باشـد ولـی منعـی بـرای
حضـور آنهـا نیسـت .بـه منظـور اجرای
طـرح فاصلهگـذاری بـه خانـواده افـرادی
کـه حتـی عـادی هـم فـوت میشـوند
توصیـه میکنیـم افراد زیادی در مراسـم
تدفیـن شـرکت نکننـد .مراسـم تدفیـن
افـراد مبتلا هـم مثل افراد عادی اسـت
فقـط یـک محلولپاشـی اضافـه دارنـد.
با یکی از بستگان فردی که به علت
کرونا فوت شده تماس میگیرم تا از او
در خصوص نحوه ابتال و فوت متوفی
سؤاالتی بپرسم اما مایل به گفتوگو
نیست .خانواده افرادی که به علت کرونا
فوت میشوند ،این روزها تنهایی را دو
چندان تجربه کرده و تألمات سنگینی
را تحمل میکنند .تدفین و تشییع با
حداقل افراد ،عدم برگزاری مراسم ختم،
رعایت بیشتر نکات بهداشتی به دلیل
ناقل بودن و...

ضدعفونی خودروهای حامل دام زنده و گوشت در کشتارگاه

ادامه فعالیت ضد عفونی سازمانهای زیرمجموعه معاونت خدمات شهری
فرهاد افصحی ،معاون خدمات شهری
شهرداری سیرجان گفت« :طرح ضدعفونی
خودروهای حامل دام زنده و گوشت در
کشتارگاه صنعتی دام شهرداری سیرجان در
تمامی مراحل انجام میشود».
وی افزود« :در راستای پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا که سرعت انتقال بسیار باالیی
میان مردم دارد ،سازمانهای مجموعه حوزه
معاونت خدمات شهری شهرداری سیرجان،
در تمامی سطوح روند ضدعفونی و گندزدایی
حوزههای مربوطه را بر اساس پروتکلهای

بهداشتی وزارت بهداشت و طبق آخرین
دستورالعملها ،انجام میدهند».
افصحی تصریح کرد« :بر همین اساس
یکی از مهمترین مراکزی که ارتباط مستقیم
با سالمت و بهداشت عمومی شهروندان
دارد ،کشتارگاه صنعتی دام است که این
مجموعه در تمامی سطوح و قسمتها بیش
از پیش در شرایط کامل بهداشتی قرار دارد
و با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،روزانه
چندین مرحله ضدعفونی و شستوشو انجام
میشود».

سقوط درختان
بر اثر وزش باد شدید
طرح جامع شهری
اهداف شهرسازی
و مدیریت شهری را
روشنو چشماندازی
ویژگیهای
از
کالبدی ،اجتماعی
و اقتصادی جامعه
را در سالهای آتی
مشخص میسازد.
سیاستها و راهنمایی مورد نظر برای اجرای
آن چشماندازنیزجمعبندی میگردد.
مهمترین عملکرد طرح جامع شهری تهیه
راهنمای با ارزشی برای تصمیمگیران بخش
خصوصی و عمومی است .با توجه به اینکه
طرح جامع شهر سیرجان در حال بازنگری است،
توگویی با
درخصوص روند کار و مراحل کار گف 

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان
یادآور شد« :براساس این طرح و در راستای
پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک
بین انسان و دام و همچنین لزوم اعمال
اقدامهای بهداشتی در شرایط فعلی شیوع
ویروس کرونا ،تمامی خودروهای مربوطه
در کشتارگاه ضدعفونی و سپس با رعایت
نکات بهداشتی مجوز ورود و خروج از این
محیط را دریافت میکنند .ضمن اینکه
پرسنل مجموعه کشتارگاه با رعایت تمام
اصول بهداشتی از جمله استفاده از روپوش،

معاون خدمات شهری شهرداری
سیرجان نسبت به وقوع طوفان و
شکستن درختان به شهروندان هشدار
داد.
فرهاد افصحی با اعالم این خبر گفت:
«پیش از ظهر دیروز و در پی وزش باد

ماسک و دستکش ،بهداشت فردی را رعایت
میکنند».
کرد:
خاطرنشان
افصحی
فرهاد
«سازمانهای زیرمجموعه حوزه معاونت
خدمات شهری شهرداری سیرجان همچون
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ،سازمان
مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی،
سازمان مدیریت پسماند ،سازمان سیما،
منظر و فضای سبز و سازمان آرامستانها در
تمامی حوزهها و حیطهها به وظایف خود در
مورد ضدعفونی و گندزدایی اقدام میکنند.

شدید و وقوع طوفان ،طبق برآوردها بالغ
بر  30اصله درخت در سطح شهر شکسته
و سقوط کرد ».وی افزود« :وزش شدید
باد متاسفانه موجب خساراتی به فضای
سبز شهری ،فضای عمومی و اتصال و
قطعی برق در برخی مناطق شد».

معاون خدمات شهری شهرداری
سیرجان نسبت به وقوع دوباره طوفان
و وزش شدید باد به شهروندان هشدار
داد« :با توجه به شرایط نامساعد جوی
و احتمال وزش شدید بادهای موسمی
و نیز هشدارهای سازمان هواشناسی،

شهروندان گرامی از قراردادن خودرو و
هرگونه وسایل نقلیه در مجاورت درختان
و سایهبانها خودداری کنند؛ چرا که
وزش باد شدید سبب شکستگی درختان
و سقوط و خسارت به اموال عمومی و
شهروندان خواهد شد».

توگو با مدیر معماری و شهرسازی شهرداری سیرجان در خصوص:
گف 

بازنگری طرح جامع شهر سیرجان
سرکار خانم المیرا ثانی دکترای شهرسازی انجام
دادیم که در ذیل میخوانید:
 ضرورت بازنگری طرح جامع چیست؟
طرح جامع شهر سیرجان در سال 1382
تصویب شده است و حدود  17سال از زمان
تصویب آن میگذرد و از آنجایی که دوره
عملکردی طرح جامع درطرحهای بلندمدت -15
 20ساله است و همچنین با وجود مغایرتها و
نیازهای شهرسازی ،تصمیم بر این شد که طرح
جامع مورد بازنگری قرار گیرد.
 بازنگری طرح جامع شهر سیرجان از چه

ضایــعـات

و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

تاریخی شروع شده و در چه مرحلهای قرار
دارد؟
بازنگری طرح جامع شهر سیرجان از سال
 1395توسط شرکت مهندسین مشاور عرصه
شروع شده است و در مراحل پایانی تصویب در
شورای برنامهریزی توسعه استان است.
 درطرح جامع چه مواردی مورد بررسی و
بازنگری قرارمیگیرد؟
محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر
شامل:
الف -ساخت شهر و توسعه

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

 )1مشخصات ساختی و کالبدی مثل متمرکز،
شعاعی ،خطی ،پیوسته ،ناپیوسته و...
 )2تعیین حوزه عملکردهای اصلی
(کاربریهای عمده موثرشهر)
 )3خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی و
تسهیالت شهری عمده مثل راهآهن ،فرودگاه
 )4نظام تقسیمات واحدهای شهری مثل
مناطق و محالت
 )5تعیین عناصر و بافتهای خاص مثل
بافتهای تاریخی ،صنعتی و اقلیمی و مناطق
نوسازی و بهسازی

ب -جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر
(احتماالت جمعیتی ،منابع و محاسبات ظرفیت
زیربناهای شهری ،حدود کلی تراکم جمعیت
شهر ،محدوده استحفاظی یا حریم شهر)
ج -معیارها و ضوابط و مقررات در مورد:
سرانههای مصارف مختلف و کاربری زمین،
چگونگی توزیع تراکم جمعیت ،عناصر و
بافتهای خاص و مناطق نوسازی و بهسازی،
حفظ بناها و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی،
کلیات معماری سیمای شهری و ساختمان با
توجه به سنن فرهنگی و ویژگیهای اقلیمی،

با
س مجوز
ر می

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران
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حفاظت محیطزیست و...
 چه توصیهای برای شهروندان در زمان
مراحل بازنگری طرح جامع دارید؟
نظر به اینکه اراضی خارج از محدوده شهر،
فاقد کاربری و شبکهبندی مصوب هستند،
لذا هرگونه تفکیک و فروش اراضی خارج از
محدودهی شهر بدون کسب مجوز از مراجع
ذیصالح از جمله شهرداری ،راه و شهرسازی و...
فاقد وجاهت قانونی و مغایربا ضوابط و مقررات
است .بنابراین اکیدا توصیه میشود شهروندان
محترم از خرید و فروش اینگونه اراضی قبل
از کسب مجوزهای الزم خودداری کنند .بدیهی
است درغیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی
از عدم توجه به موارد فوق به عهدهی آنها
خواهد بود.

