 پاسارگاد :ارتباط مستقیم مسئوالن انتظامی شهرستان سیرجان با
شهروندان امروز دو شنبه در پلیس اطالعات برگزار میشود.
شهروندانی که قصد صحبت رودررو با جانشین فرماندهی انتظامی
شهرستان و سرپرست پلیس اطالعات و امنیت عمومی دارند امروز از ساعت
 10:00الی  11:00به خیابان تختی شمالی روبروی سازمان تامین اجتماعی
مراجعه کنند .همچنین شهروندان می توانند مطالب و موضوعهای مورد نظر
خود را بهصورت تلفنی با شماره های  ۱۹۷یا  03421834538مطرح و
پیگیری کنند.

ارتباط مستقیم
مسئوالن
انتظامی با
شهروندان
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پيامك300099004806 :

از ابتدای سال  20مورد حیات وحش تحویل محیط زیست سیرجان شده است:

تحویل هوبره و دلیجه به محیط زیست

یادداشت

آبستن حوادث جادهای
سیرجان؛
ِ
 ابوذر خواجویینسب
از نخستين تصادفِ منجر
به مرگ در تاریخ ایران ،حدود
 93سال میگذرد .در نیمهشبِ
دوم اسفند سال ،1305
غالمحسینخان درویش معروف
به «درویشخان» از نامدارترین
انان صاحبسبک ایران در دوران قاجاریه ،بعد

موسیقید ِ
کالس موسیقیاش ،برای برگشت به منزل
از تمام شدن ِ
یک درشکهی دو اسبه کرایه میکند .اما تنها چند دقیقه
ی درحاليکه از خيابان اميريه به سمت
بعد ،درشکهی کرایها 
شمال ميپيچيد ،با ماشيني از نوع فورد که از جهت مخالف
ميآمد ،تصادف میکند .درويشخان بر اثر شدت جراحات
وارده به بيمارستان نظميهی تهران منتقل میشود ،اما به
دليل ضربهی مغزي پنج روز بعد در 54سالگي فوت میکند
تا مردي كه در ِد زمان پر اضطراب خود را ميفهميد ،اين
گونهدرخيابانهايخلوتتهر ِانقدیمكهاتومبيلهاسرعت
بااليينداشتندوچهارراهیكهحتييكچراغراهنماييهم
نداشت ،نامش به عنوان اولین کشتهی سوانح رانندگی در
تاریخ ایران ثبت شود.
یدان چنان تلخ بود که حکومت
مرگ آقای موسیق 
ِ
انین رانندگی و
وقت ایران را مجبور کرد تا با وضع قو ِ
گماردن پاسبانها در سر چهارراهها ،از وقو ِع چنین
حوادثی جلوگیری کند .با وجود این و پس از  9دهه
از اولین تالشها برای ایجا ِد قوانین رانندگی در ایران،
آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد که به صورت
مداوم ،هر ماه صدها نفر ایرانی در هزاران حادثهی
ارشجدیدبانک
دلخراشرانندگیکشتهمیشوند.گز ِ
شدگان حوادثِ
جهانی نیز نشان میدهد در آما ِر کشته
ِ
رانندگی ،نام ایران در انتهای جدول است.
بارها اعالم شده؛ جادههای ناایمن ،خودروهای
بیکیفیت ،رانندگی در حالت خستگی و سرعت
غیرمجاز از دالیل عمدهی مرگ در جادههای کشور
است .در این میان تالشهایی نیز برای حل بحر ِان
تصادفات رانندگی صورت میگیرد ،اما چه سود که
کابوس مرگ ،سایهی شوم خود را از روی س ِر جادههای
ِ
یدارد .در هفتههای گذشته خب ِر مرگ سه
ایران برنم 
جوان هنرمند سیرجانی در حادثهی دلخراش رانندگی

اجتماعیسیرجان
درمحورسیرجانبهشهربابک،فضای
ِ
را برای چند روز تحت تاثیر خود قرار داد اما خیلی زود و
در هیاهوی خبرهایی همچون صعود دو تیم آرمانگهر و
گلگهر به لیگ دسته اول و لیگ برتر فوتبال کشور ،این
رخداد تلخ به فراموشی سپرده شد .همیشه همینگونه
اتفاق
بوده ،فراموشی عادت دیرینهی ماست .هر بار که ِ
تلخی میافتد تا چند روز آه و ناله میکنیم و بعد آش
همان ُ
آش و کاسه همان کاسه! غافل از اینکه برای این
جادهها مردم عادی و مسئول ،غنی و فقیر ،پرایدنشین و
بنزنشین فرقی نمیكند .هر كه در مسیرش قرار گیرد را
در خود فرو میبرد .نمونهاش سیدتقی نوربخش ،رییس
سازمان تامین اجتماعی و معاونش که جان خود را در
ایمن ایران و در حالیکه سوار
یکی از همین جادههای نا ِ
بر خودروی ایمن و گرانقیمت خارجی خود بودند ،از
دست دادند .فقط نشستهایم و میگوییم باید جادهها
ایمن شوند ،خودروسازان استانداردها را رعایت كنند و
خطاهای انسانی نیز به حداقل برسد .اما نمیپرسیم که
ن «بایدها» را چه كسی باید اجرا كند؟ همین حاال
ای 
شهرستان سیرجان به لحاظ ایمنی
بسیاری از جادههای
ِ
آبستن حوادثِ جدیدی هستند.
وضعیت خوبی ندارند و
ِ
بهخصوص جادههای فرعی مثل جادهی «چهارگنبد»
دلیل وضعیتِ
و جادهی «خواجوشهر» که اولی به ِ
بد آسفالت ،عبور و مرور ماشینهای معدنی و اصالح
نکردن نقاط حادثهخیز و دومی به دلیل یک بانده بودن،
ِ
پرتردد بودن و عرض بسیار ک ِم جاده ،جزو خطرناکترین
فرعی سیرجان هستند .آسفالتِ جادهی
محورهای
ِ
ترانزیتی سیرجان به بندرعباس نیز در برخی نقطهها به
شدت از بین رفته است و چند سال است که هیچ اقدامی
روکش آسفالت این محور صورت نگرفته است .و در
برای ِ
نهایت محور پر ترد ِد سیرجان به شهربابک که به دلیل
انی
بیابانی و مستقیم بودن مسیر و نداشتن شیبِ شیرو ِ
مناسب ،همواره شاهد وقو ِع حوادث جانخراشی بوده
است .این وسط خطاهای انسانی نیز قوز باال قوز شدهاند
تا هر چند روز یکبار ،خبر مرگ چند انسان ،تیتر ِ
یک
نشریات شود .کاش حاال که مسئوالن ککِشان هم
نمیگزد تا برای ایمن کردن جادهها و خودروها قدمی
بردارند ،خودمان با رعایت نکات سادهی رانندگی ،بیش
جان شیرین خود را در جادهها به حراج نگذاریم.
از اینِ ،

سرکار خانم افسون علی توکلی

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما تســلیت عــرض
میکنــم .خداونــد روح آن عزیــز از دســترفته را
قریــن رحمــت و مغفــرت نمایــد.

حمید شهسواری

جناب آقای مجید نصرتآبادی

درگذشــت پدر همســر گرامیتان را به شــما و خانواده
محترمتــان تســلیت عــرض میکنــم .از درگاه خداونــد
بــرای آن مرحــوم علــو درجــات الهی را خواســتارم.

حمید شهسواری

حوادث 7

 گروه حوادث
دوستداران طبیعت
مجتبی و عباس
خواجویی یک قطعه
هوبره و امیر محمودآبادی
یک بهله دلیجه را که
هر دو آسیبدیده بودند
تحویل اداره محیط
زیست سیرجان دادند.
خزیمه
صادق
مسئول روابط عمومی
حفاظت محیط زیست
سیرجان در این رابطه
گفت :این افراد هنگام مجتبی و عباس خواجویی
گردش با این پرندگان
روبهرو شدند که هر دوی آنها آسیب و خشک زندگی میکند و در دو فصل بهار
دیده بودند .به گفتهی خزیمه آنها را به و پاییز به سرزمینهایی بسیار دور دست
محیط زیست تحویل دادند .این پرندگان مهاجرت میکند .گیاهان کوچک ،حشرات،
وحشی پس از معاینه از سوی دامپزشک قورباغهها ،کرمها ،خزندگان را میخورد.
دلیجه در میان کوچکترین پرندگان
حیات وحش و گذراندن مراحل درمان در
شکاری جای دارد .طول بدنش حدود ۳۲
زیستگاهشانرهامیشوند.
هوبره از پرندگان بسیارزیبا و باشکوه تا  ۳۸سانتی متر است سرعت عمل این
کویرهاست .طول بدنش از نوک منقار تا پرنده مثال زدنی است حتی توانایی شکار
انتهایدم،حداکثربه ۶۵سانتیمترمیرسد قمریها و مرغان در حال پرواز را دارد.

صادق خزیمه در پایان ضمن تشکر از
عمدتا در بیابانها و دشتهای نیمهبیابانی

امیر محمودآبادی

این دوستداران محیط زیست برای همکاری
در این زمینه ،از مردم خواست تا در مواجهه
باچنینرخدادهایییاتخلفاتحیاتوحش
در ساعات اداری با شماره  42302100اداره
حفاظتمحیطزیستتماسبگیرند.
وی با اعالم اینکه از ابتدای سال تاکنون
بیش از بیست مورد تحویل حیات وحش
آسیبدیده به محیط زیست را داشتهایم،
عنوان کرد خوشبختانه همکاری جوامع
محلی رو به افزایش است و موثرترین

راهکار در حوزه حفاظت از محیط زیست،
مشارکت مردم است؛ در سالهای اخیر
حساسیت مردم به محیط زیست افزایش
یافته و باید گفت میان سازمانهای مردم
نهاد و رسانهها میتوانند مهمترین یاری
دهنده جهت اصالح رفتار زیستمحیطی
بوده و بیش از هر دستگاه اجرایی کمک
کننده به محیط زیست باشند .وی در
رابطه با نقش مردم افزود :از زمانی که
مردم و انجیاوها به کمک محیط زیست

آمدهاند تغییر محسوسی
در حفاظت از محیط
زیست به وجود آمده
است .وی گفت :مردم
باید از اهمیت محیط
زیست کامال مطلع شوند
و بدانند محیط زیست
ارتباطمستقیمبازندگی
آنها دارد و تخریب
محیط زیست و حیات
وحش میتواند زندگی
خودشان را به خطر
بیاندازد .حتی محیط
زیست و حیات وحش
میتواند یک منبع پایدار
درآمد باشد و برخی از کشورها از این راه
تعداد قابلتوجهی توریست جذب میکنند.
حیاتوحش ،تامینکننده تفریحات سالم
برای اهل هنر ،عکاسان ،گردشگران طبیعت
و ...است .حیاتوحش همچنین از نظر
علمی،فلسفی،آموزشیوپژوهشیبسیارپر
اهمیت است و نتایج حاصل از مطالعه روی
حیاتوحش پایه و اساس سایر مطالعات
است .به گفتهی وی حیاتوحش از نظر
ی هم پر اهمیت است.
اجتماعی و فرهنگ 

سالیانه  ۱۱۰هزار میلیارد تومان هزینه دود سیگار میشود
 گروه حوادث
هموطنان ما سالیانه  ۱۱۰هزار
میلیارد تومان از درآمد خود را با خرید
سیگار دود می کنند و این در حالی
است که با این پول میتوان  ۱۳هزار
و  ۷۵۰کیلومتر بزرگراه ،یک هزار و
 ۳۷۵شغل ،گازرسانی به سه هزار و
 ۶۰۰خانواده  ،ساخت سه هزار و ۷۰۰
متر منزل مسکونی و  11هزار کیلومتر
مسیر ریلی درست کنیم.
این موضوع را سیدوحید
احمدیطباطبایی معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان مطرح

کرد و گفت :بیش از هفت هزار مواد
شیمیایی در دود سیگار است که
بسیار خطرناک هستند .وی ادامه داد:
تنباکو ،فیلتر ،چسب و کاغذ از مواد
اصلی سیگار است که سوختن این
مواد همه موجب پدید آمدن بیش از
 ۴هزار ماده سمی و  ۴۰۰ماده سرطان
زا میشود .احمدی طباطبایی عنوان
کرد :هموطنان ما سالیانه  ۱۱۰هزار
میلیارد تومان از درآمد خود را با خرید
سیگار دود میکنند .وی به هفت باور
غلط درباره سیگار اشاره کرد وگفت:
برخی بر این اعتقاد هستند که اگر

جناب سرهنگ رضا شهسواری
معاونت محترم عملیات و ترافیک شهری

درگذشــت والــده مکرمهتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتان تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد متعــال بــرای آن مرحومــه علــو درجــات
الهــی و بــرای شــما و ســایر بازماندگان صبر و ســامتی مســئلت داریم.

سرگرد قاسم فخرآبادی فرمانده ایستگاه یک راهور سیرجان

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

سیکار را ترک کنند دچار استرس
میشوند ،یا با ترک سیگار دچار اضافه
وزن میشوند ،یا اینکه برای حفظ
سالمت کافی است تعداد مصرف را
کم کنند ،دود سیگار و عوارض آن
فقط گریبانگیر خودم میشود که این
باورها باید کنار گذاشته شود .معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان
کرمان با بیان اینکه جدیدا تنباکوهایی
معطر به عسل وارد بازار شده است،
تصریح کرد :افزودن مواد معطر و
اسانسها برای مصرف کنندگان
جذابیت ایجاد میکند.

جناب سروان علی عماد

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالی به ســمت ریاســت اداره
نظــارت بــر اماکــن نیــروی انتظامــی شهرســتان ســیرجان را
تبریــک عــرض نمــوده ،بــرای شــما موفقیــت روزافــزون
آرزومندیــم.
جمعی از دوستان

شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان در ،در سیــرجان

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

وی گفت :هر وعده مصرف قلیان
معادل یکصد نخ سیگار است و نیکوتین
اعتیادآور است .طباطبایی عنوان کرد:
نیکوتین در آب قابل حل نیست و آبی
که در قلیان وجود دارد اثری در کاهش
سرطان ندارد .وی بیان داشت :برخی
از افراد سودجو از این فرصت استفاده
کرده و مواد روانگردان ،گراس و شیشه
به قلیان اضافه میکنند .معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان
کرد :افزایش مالیات بر دخانیات ،اجرای
ممنوعیت کامل تبلیغات ،هشدار در
خصوص مصرف دخانیات ،کمک به

ترک استعمال دخانیات ،محافظت
مردم از دود دخانیات و پایش مصرف
دخانیات و مصرف پیشگیرانه ،به
کاهش مصرف دخانیات کمک می کند.
احمدی طباطبایی همچنین سقف
مجوز عوامل عرضه دخانیات ،راهاندازی
کد رهگیری و رهیابی ،جرمانگاری و
قاچاق ،جایگزینی کشت توتون با سایر
محصوالت کشاورزی ،ممنوعیت قاچاق
دخانی ،وضع مقررات بر مواد متشکله
ومنتشره محصوالت دخانیات از جمله
شش استراتژی کاهش عرضه دخانیات
هستند.

برادرزاد ه عزیزم

جناب آقای

دکترسیدمعین
رضوینسب

قبولــی شــما در رشــته تخصصی جراحــی عمومی
را صمیمانــه تبریــک میگویــم .از خداونــد
متعــال آرزوی ســامتی و موفقیــت روزافــزون
بــرای شــما دارم.
دکت ر سیدمحمد رضوینسب ،رییس نظامپزشکی
شهرستانهای سیرجان و شهربابک

از خداوند بزرگ برای خانوادههای حامدی،
جبیری ،حمزهپور و دیگر دوستان در تحمل سوگ

بهادر عزیز
آرزوی شکیبایی دارم.

کوروش دری

با تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاکبندان جاویدان یاد

حاججعفر صادقی
(پدر شهید ذوالفقار صادقی)

شــرکت فرمــوده و ابــراز محبــت و همــدردی نمودهانــد ،بــه اطــاع میرســانیم مراســم
چهلــم آن عزیــز ا ز دســترفته روز پنجشــنبه  98/03/30از ســاعت  4الــی 7

بعدازظهــر برگــزار میگــردد .تشــریففرمایی شــما ســروران گرامــی در ایــن مراســم جهــت
قرائــت فاتحــه موجــب شــادی روح آن مرحــوم و تســلی خاطــر بازمانــدگان خواهــد بــود.

آدرس :مکیآباد -خیابان بهارستان -هیئت اباعبداهللالحسین

ساعت حرکت  5/5بعدازظهر به سمت امامزاده علی(ع)
خانوادههای :صادقی ،محمودی ،بهاالدینی ،حیدری ،جبیری ،بهرامی و سایر بستگان

دهش

نبــض هســتی میتپــد و مــا در قلــب آن
زندگــی میکنیــم .همزمــان بــا کنتــرل فشــار
خــون ،هــر شــب بــا «محاســبه نفــس» ،فشــار
خــون اعمــال خــود را ارزیابــی کنیــم.
آگهــی تغییــرات شــرکت شــهد حــال کریمــان شــرکت تعاونــی بــه شــماره
ثبــت  3910و شناســه ملــی  14005329668بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ  1398/02/02منضــم بــه نامــه شــماره
/98/1746ص مــورخ  98/02/29اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان ســیرجان -محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســیرجان بــه آدرس
بخــش مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،منطقــه ویــژه اقتصــادی ،خیابــان مولــوی ،بلوار
پــارس ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی  7815350792تغییــر یافــت و
مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()496568

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی  14007238725بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ 1398/02/21
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :محــل شــرکت در واحــد ثبتی ســیرجان
بــه آدرس مرکزاصلــی شــرکت اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان،
بخــش مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،کــوی فرهنگیــان ،بلــوار فاطمیــه ،بلــوار
تعــاون ،پــاک  ،40طبقــه اول کدپســتی 7816944376 :تغییــر یافت و
مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()495324

آگهــی تغییــرات شــرکت تندیــس کار ســیرجان شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه
شــماره ثبــت  2316و شناســه ملــی  10860551449بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ 1397/10/15
الــف -محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســیرجان بــه آدرس بخــش مرکــزی ،شــهر
ســیرجان ،شــهرک صنعتــی ،خیابــان شــهید ســعیدپو  ،خیابان نســیم ،پــاک  ،0طبقه
همکــف کدپســتی  7816899196تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه
شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
ب-تعــداد اعضــای هیئتمدیــره بــه  3نفــر افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد .ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()496552

