حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

گروه حوادث نگارستان:
سال  ۹۹برای تمام مردم ایران سال بسیار
متفاوت ،تلخ و سختی بود .سالی که مردم با
یک تجربه جدید روبرو بودند .تجربه زندگی
با ویروس چموشی به نام کووید  ۱۹از
خانواده کرونا که از همجنسهای خود بسیار
سرسختتر و مرگبارتر بود.
کرونا سبک زندگی مردم را تغییر داد،
بسیاری خانهنشین شدند ،بسیاری کسب
و کار خود را از دست دادند و بسیاری هم
عزیزانشان را !
افراد در گذشته به راحتی در هر شغل
یا نقش اجتماعی که داشتند آزادانه
فعالیت میکردند ،اما با شیوع ویروس
کرونا محدودیتهای جدیدی به زندگی
انسانها اضافه شد و دیگر مردم نتوانستند
فعالیتهای آزادانه خود را از سر گیرند.
بسیاری از مشاغل هم به دلیل شیوع این
ویروس در عصر جدید ،آنالین شد و تعدادی
از افراد جامعه هم که شرایط شغلی آنالین
شدن را نداشتند ،بیکار شدند .تعطیلی
بسیاری از شرکتها و افزایش آمار بیکاری
کارگران سبب شد تا با بحران جدید
اقتصادی دست و پنجه نرم کنیم.
همچنین بسیاری از خانوادهها به دلیل
افزایش تنش و اضطراب در جهت شیوع
ویروس کرونا با افسردگیهای جدیدی
ت های بیشاز اندازه،
مواجه شدند .محدودی 
بیکاری افراد ،مشکالت اقتصادی و ترس از

0913 620 4535

حوادث

کانال و پیج خبری نگارستان

@negarestan_news

درگفتگوی سخنگوی ستاد کرونا با سرویس حوادث نگارستان مطرح شد:

سال کرونایی در سیرجان
چگونه گذشت
 در سال  99تعداد  209همشهری قربانی این ویروس چموش شدند

آینده سبب شد تا افراد شیوه جدیدی از
زندگی را تجربه کنند .تعدادی موفق شدند
و توانستند این بحران زندگی را پشت سر
بگذارند و به روند طبیعی زندگی خود ادامه
دهند اما عدهای هنوز با شیوه جدید زندگی
و محدودیتهایی که در جهت جلوگیری
از شیوع بیشتر ویروس کرونا وجود دارد،
هماهنگ نشدند.
زندگی با شیوع ویروس کرونا تغییرات زیادی
داشت .بسیاری از مشاغل آنالین شدند و
بسیاری از خریدها و فعالیتهای اجتماعی
دیگر که نیاز مبرم به فعالیت بیرون از خانه
داشت ،اکنون برای جلوگیری از کرونا در
منزل و از طریق اینترنت انجام میشود.
در عصر ارتباطات ،زندگی نسبت به گذشته
اینترنتیتر شده است .با تغییر ناگهانی شیوه
زندگی ،افراد به دلیل مشکالتی که به وجود
آمده است ،دچار افسردگی به شکلهای

مختلف شدهاند و شاید عدهای از افراد به
دلیل قرنطینه و محدودیت فعالیتهای
اجتماعی با گونههایی از افسردگی دست
و پنجه نرم کنند اما خودشان این نوع از
افسردگی را حس نکنند و معتقد باشند که
با شرایط جدید هماهنگ هستند و مشکلی
ندارند .اگر چه با شروع سال جدید باز هم آثار
محدودیتها و کاهش فعالیتها برجاست اما
به نسبت مدت زمان سال گذشته در این
روزها تا حدودی از بار آن کمتر شده است.
 آبان و آذر سختترین ماههای 99
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
توگو با خبرنگار حوادث
سیرجان در گف 
نگارستان در بررسی شرایط سالی که گذشت
گفت :کرونا در ابتدای سال  ۹۹در سیرجان
چرخش زیادی نداشت و رعایت پروتکلهای
بهداشتی از سوی مردم باعث شد در ابتدای

امر با بحران روبرو نشویم .در کنار همکاری
مردم البته وجود دو بیمارستان در سیرجان
و تعداد قابل قبول پزشکان متخصص عفونی
و داخلی در شهر نیز به این امر کمک کرد.
دکتر محمد موقریپور افزود :کل مبتالیان
قطعی از ابتدا تاکنون قریب  ۹۳۴۰نفر و
تا پایان سال گذشته  ۹۲۴۶نفر و تعداد
فوتیهای قطعی نیز از ابتدا تاکنون ۲۱۰
نفر و تا پایان سال گذشته ۲۰۹ ،نفر بوده
است .البته قطعاً تعداد مبتال از این آمار
بیشتر است ،چرا که افرادی به کرونا مبتال
شده و بدون عالمت بودند و افرادی نیز به
علت سبک بودن بیماری ،آزمایش ندادند.
همچنین تعدادی فوتی مشکوک به کرونا
داشتیم که عالئم کرونا را داشته و بستری
شدند اما جواب تست آنها منفی بوده است.
وی ادامه داد :خوشبختانه در سیرجان به
علت بستری تعداد بیشتری از بیماران ،آمار
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فوتی ما نسبت به متوسط کشوری پایینتر
است و به همین دلیل تعداد بستری ما از
متوسط کشوری باالتر است .در سیرجان
دو مرکز نمونهگیری در میدان شهرداری
و جنب دانشگاه پیامنور راهاندازی شد که
بیماران را توسط پزشک ویزیت کرده و در
صورت نیاز پس از نمونهگیری موارد را به
آزمایشگاه ارسال میکردند.
این مقام مسئول بیان داشت :سختترین
روزهای کرونا در سیرجان را در آبان و آذرماه
طی کردیم که تمامی تختهای کرونا در دو
السالم) و دکتر غرضی
بیمارستان امام رضا (علیه ّ
سیرجان تکمیل شد و دیگر امکان بستری
نداشتیم .سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در
سیرجان با اشاره به واکسیناسیون کرونا تصریح
کرد :واکسیناسیون تعدادی از کادر درمان که
در بخش کرونا مشغول به فعالیت هستند ،انجام
شده و به تدریج با ارسال واکسن از تهران بقیه
کادر درمان و برخی گروههای هدف واکسینه
میشوند .همچنین واکسیناسیون تعدادی
از بیماران خاص و پرسنل سازمان آرامستان
سیرجان و پاکبانا ن نیز انجام شده که امیدواریم
با ادامه واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای
بهداشتی شاهد کاهش آمار کرونا در سیرجان
باشیم .وی در پایان به تمامی اعضای کادر
درمان در بخشهای مختلف دانشکده علوم
پزشکی سیرجان خدا قوت گفت و اظهار
امیدواری کرد که با همکاری مردم و رعایت
دستورات بهداشتی شاهد روند کاهشی ابتال به
کرونا در شهرمان باشیم.

جزییات سوانح نوروزی از زبان رییس پلیس راه شهرستان

گروه حوادث:
فرمانده پلیسراه سیرجان
از کاهش تلفات جادهای در
محورهای مواصالتی شهرستان
ت به دورههای مشابه خبر
نسب 
داد.
سرهنگ سلیمی در این رابطه
گفت :نوروز امسال نسبت به
نوروز  ۹۸که ویروس کرونا

کاهش تلفات جاده ای
وجود نداشت ،تلفات جادهای
در سیرجان کاهش زیادی
داشته است .وی ادامه داد :میزان
تلفات جادهای در طرح نوروزی
در سیرجان  ۲نفر (تا لحظه
تنظیم خبر) بوده است .البته
نسبت به نوروز  ۹۹شاهد افزایش
تردد بودهایم .این مقام انتظامی
تصریح کرد :بیشترین حجم تردد
در محورهای مواصالتی سیرجان

مربوط به محور بندرعباس و
سپس محور سیرجان-بافت بوده
و بیشترین سوانح رخ داده نیز به
ترتیب در همین دو محور اتفاق
افتاده است.
فرمانده پلیسراه سیرجان
بیشترین نوع سوانح رخ داده را از
نوع واژگونی دانست که به علت
عدم توجه راننده به جلو ناشی
از خستگی و خوابآلودگی و یا

شرکت فنی مهندسی سیرجان دکل سهامی خاص به
شماره ثبت  1868و شناسه ملی 10860544506

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 9
صبح مورخ  26فروردین  1400به آدرس :سیرجان ،بلوار سید
جمال ،نرسیده به چهارراه قاآنی ،جنب فرفورژه زیدآبادی
تشکیل میشود ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
بررسی صورت های مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان
ساالنه ،انتخاب مدیران و بازرسان و روزنامه کثیراالنتشار
هیات مديره شرکت فنی مهندسی سیرجان دکل

سرعت باال رخ داده است.
سرهنگ مهدی سلیمی با اشاره
به شعار امسال پلیس راهور
(پرهیز از سفر ،ایمنی و سالمت)
به شهروندان توصیه کرد :تا حد
ممکن از سفرهای غیرضروری
خودداری کنند تا خود و
خانوادههایشان گرفتار کرونا
و یا حوادث غیرقابل پیشبینی
نشوند.
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راهنما

راهکارهای پیشگیری از
حوادث کارگاهی

گروه حوادث :یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع ،بروز حوادث
مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی است که همه ساله
تعداد بیشماری از افراد را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مشکالت
و رنجهای فراوان میکند .سیرجان از مهمترین شهرهای استان و حتی
منطقه در داشتن معادن و کارخانجات صنعتی با تعداد زیادی کارگر است
که کم و بیش اخباری از حوادث کارگاهی از آن مخابره میشود .برای
کاهش این حوادث و تأمین و تضمین سالمت کارگران در اینگونه مراکز
بارها راهکارهای آن به خصوص با تشکیل و تقویت واحدهای  HSEبیان
شده است .اصوالً برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار که در محیطهای
کارگاهی برای کارگران اتفاق میافتد و صدمات بدنی مرگبار و غیرمرگبار
ایجاد میکند مدیران کارگاهی طبق قوانین موجود مؤظفند با فعالکردن
این واحدها از حوادث کار جلوگیری کنند .حوادث ناشی از کار حوادثی است
که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد مقصود
از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه ،معدن یا
مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور
کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار انجام مأموریتی شود.
اما یکی از مهمترین اقداماتی که کارفرمایان باید در محیط کار اجرا نمایند
تأمین ایمنی کارگاه است .ایمنی یعنی فراهم کردن شرایطی که در آن صدمه
و جراحت و بیماریهای شغلی ،مرگ و ورود خسارت بر اموال و تجهیزات
کار را به حداقل برساند .حادثه؛ اتفاق پیشبینی نشدهای است که تحت تأثیر
عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب ورود
صدماتی بر جسم یا روان بیمهشده میگردد.کارفرما مکلف است از طریق
واحد  HSEاقدامات الزم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه
دیده یا حادثهدیدگان انجام دهد و پُرواضح است در مواقعی که بر اثر عدم
رعایت مقررات قانونی توسط کارفرما و مسئول کارگاه هرگونه حادثهای رخ
دهد این اشخاص از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهند بود.
از این رو کارگران و کارفرمایان باید توجه داشته باشند که بارعایت برخی
از اقدامات بر اساس اصول و قوانین حاکم بر کار میتوانند تا حدود زیادی
از وقوع حوادث ناشی از کار جلوگیری کند .برخی از این روشها و اقدامات
بدین شرح میباشند:
 -۱ تأمین تجهیزات مدرن و غیرفرسوده
 -۲ آموزش نحوه کار ایمن در استفاده از ابزارها و ماشینآالت
 -۳ آموزش روشهای حفظ ایمنی و اقدامات بهداشتی
 -۴ آموزش اقدامات اولیه بعد از وقوع حادثه
 -۵ استفاده از کارگران در بخشهای مختلف کارگاه با توجه به مهارت
و تخصصشان
 -۶ نصب دستورالعملها در کارگاه
 -۷ برگزاری دورههای آموزشی به صورت مستمر مطابق روشهای
به روز
-8 تهیه و تأمین لوازم ایمنی فردی و توجیه و توصیه قانونی استفاده از
آن برای تمامی کارکنان بهخصوص کارگرانی که در شرایط ویژه با کارهای
سخت مواجه هستند.

نوبت دوم (بدلیل به حد نصاب نرسیدن نوبت اول)

شرکت ماهان ترابر سمنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت
 3786و شناسه ملی 14004776634
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (بدلیل به حد نصاب
نرسیدن نوبت اول) که در ساعت  9صبح مورخ  26فروردین 1400
در محل دفتر شرکت واقع در سیرجان ،کیلومتر  5جاده تهران
تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
ضمنا خاطر نشان مینماید به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه اول،
جلسه نوبت دوم می باشد.
دستور جلسه:
بررسی صورتهای مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه

رئیس هیات مديره

« آگهی فراخوان شناسايی و ارزيابی تامین کنندگان و تولیدکنندگان چسب خمیری »Belzona
« شماره -99-27م »
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان درنظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان
واجد صالحیت جهت تامین چسب خمیری  Belzonaمورد نیاز کارخانه خود به شرح ذیل،
اقدام نماید؛ لذا ازکلیه تولیدکنندگان وتامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب ،سوابق
و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ
چاپ این آگهی فـراخوان ،ضمن اعالم آمادگـی ،نسبت به ارسال مدارک و مستندات الزم به
آدرس ایمیـل SJSCO.99@GMAIL.COM:و همچنین در صورت نیاز به ارتباط با شماره
تماس 09135857658 :اقدام نمایند.
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اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی با ذکر شماره فراخوان ( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس ثابت و همراه الزامی
است).
 -2مدارک ثبتی (جواز کسب ،شماره ثبت ،کد اقتصادی ،شناسه ملی ،گواهی ثبت و گواهی آخرین
تغییرات )
 -3رزومه  ،سوابق تامین و رفرنس های فروش
توضیح :ارائه مستندات هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت مجتمع جهان فوالد
سیرجان پس از ارزیابی و تعیین تامین کنندگان واجد صالحیت ،اقدام الزم را بعمل خواهد آورد.

واحد خريد و تدارکات شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

