 پاسارگاد :مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی
گفت  :هیچ موردمشــکوکی از ویروس کرونای جدید در کشور و استان کرمان
مشاهده نشده است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،دکتر شفیعی ازآمادگی
کامل مراکز درمانی خبر داد و افزود  :عالیم این بیماری شبیه انفلو انزااست .وی
افزود  :بیمارستانها آمادگی کامل دارند اما این بیماری واکسن ندارد بنابراین به
صورت درمان حمایتی و مراقبت از افراد مبتالست .
مدیر پیشــگیری و مبارزه با بیماریهای دانشــگاه علوم پزشکی راه دقیق
شناسایی ویروس کرونا ی جدید آزمایش است.

مورد
مشکوکی از
کرونا درکرمان
گزارش نشده
است

یادداشت
آموزشهای الزم به سالمندان در مواجه با حوادث خانگی
*
 علیرضا شیخاوشاغی
سالمندان به علت تغییرات جسمی و حرکتی ناشی از
کهولت از جمله کاهش بینایی و شنوایی ،ضعف تعادل و
مصرف داروها و نامناسب بودن شرایط محیط ،بیشتر در
معرض حوادث خانگی از جمله سقوط و زمین خوردن قرار
میگیرند.
در دوره سالمندی ،افراد باید بیشتر مراقب خود باشند.
زیرادرصورتبروزحادثه،احتمالآسیبدیدگیوشکستگی
بیشتر میشود و مدت زمان الزم برای ترمیم زخمها و
بهبودی طوالنیتر است .به عالوه باعث بستریشدن
طوالنیترفردسالمندوافزایشوابستگیویمیشود.
شایعترین حادثه در دوران سالمندی ،افتادن و زمین
خوردن است که گاهی به علت عوامل موجود در محیط
زندگیپیشمیآید.مانندلیزبودنکفحماموکافینبودن
نور راه پلهها .گاهی نیز علت زمینخوردن مربوط به خود فرد
است .به عنوان مثال به علت تغییر فشارخون و سرگیجه،
تعادل فرد به هم خورده و به زمین میافتد .برای پیشگیری
از حوادث ،باید محیط زندگی سالمند را تا جایی که امکان
دارد با شرایط سالمندی سازگار نمود و علل ایجادکننده را
برطرفکرد.
از محیط خانه شروع کنید
پلهها
شایعترینمحلزمینخوردن،پلههاهستند.معموالاین
اتفاق در پله آخر ایجاد میشود .جایی که ممکن است به
اشتباهتصورکنیمپلههاتمامشدهاند.
 هنگام باال و پایین رفتن از پلهها ،حتما چراغ راهپله وپاگرد را روشن کنید تا نور کافی باشد.
 لبه پلهها را با چسباندن نوار رنگی یا رنگ کردنمشخصکنیدتاانتهایپلهبهتردیدهشود.
 وجود نرده در کنار پله ضروری است .بهتر است درهر طرف راه پله نرده وجود داشته باشد و طول آن به اندازه
طولراهپلهباشد.
 در صورتی که روی پلهها را فرش یا موکت پوشاندهاید،ص آن را به پله ثابت
حتما باید به وسیله پیرههای مخصو 
کنی .د
آشپرخانه
کفپوشآشپزخانهنبایدلیزباشد. اشیاء مورد استفاده در آشپرخانه را در قفسههای پایینکابینت بگذارید تا دسترسی به آنها آسان باشد و جلو دست

و پای شما را نگیرد.
 از چهارپایه محکم استفاده کنید و هرگز از صندلی بهجایچهارپایهاستفادهنکنید.
 حمام
راهرویورودیحمامودستشویینورکافیداشتهباشد.ازدمپاییهاییاستفادهکنیدکهکفآنلیزنباشد. از پادریهای پالستیکی مخصوصی که از لیز خوردنجلوگیریمیکندبرایکفحماماستفادهکنید.
میلههاییرابهعنواندستگیرهبررویدیوارحمامنصبکنی د.
صابونوموادشویندهرادرظرفینگهداریدکهبهراحتیقابل دسترسی باشد تا از افتادن شما به علت سرخوردن
جلوگیریکند.
 اتاق
 کلید برق اتاق باید در نزدیکترین محل به دربورودی باشد تا مجبور نباشید برای روشن کردن المپ ،در
تاریکیراهبروید.
تلفنبایددرنزدیکیمحلخوابونشستنتانباشدتادرزمانپاسخگوییکهباعجلهبلندمیشویدزمیننخورید.
 اگر روی تخت میخوابید ،تختی را انتخاب کنید کهبلندی آن طوری باشد که پای شما به زمین برسد.
 فرش کف اتاق را طوری قرار دهید که پا به آن گیر نکند. لبه همه موکت ها به طور یکنواخت و کامل به کفاتاقبچسبد.
 پتو یا روفرشی روی فرش پهن نکنید ،زیرا امکان جمعشدن و لیز خوردن و گیر کردن به پا را زیاد میکند.
 وسایل خانه را طوری بچینید که سر راه نباشند.بهخصوصدرمسیراتاقخواببهتوالتوآشپزخانه
 در مورد وسایل برقی مثل تلویزیون و . .دقت کنید کهسیم آنها از کنار دیوار رد شده و در مسیر عبور و مرور نباشد.
 بهتر است که بین اتاقها و دستشویی و حمام اختالفسطحیاپلهوجودنداشتهباشد.
 از پوشیدن لباسهای بلند که در هنگام راهرفتنمشکلسازمیشودخودداریکنید.
درصورتنیازحتماازعینکاستفادهکنید. فقط در صورت نیاز از عصا استفاده نمایید .هنگامیکهبرایشماحادثههرچندکوچکاتفاقافتادازاطرافیانکمکبخواهیدوبهپزشکمراجعهکنید.
* واحد ایمنی بیمار بیمارستان دکتر غرضی سیرجان
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 پاسارگاد
در حالی که از شروع کار اقامتگاه
موقت سیرجان حدود ده روز میگذرد20
نفر به این اقامتگاه مراجعه کردهاند و همه
یک یا دو روز بعد با قرار کفالت آزاد شدند
و این در حالی است که اگر این اقامتگاه
افتتاح نشده بود این  20نفر باید به زندان
میرفتند .هفته گذشته بود که دادستان
سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد از افتتاح
اولین اقامتگاه موقت کشور در سیرجان
خبر داد .اما اقامتگاه موقت چیست و قرار
است چه کسانی در آنجا بازداشت بمانند.
 اقامتگاه موقت چیست؟
با سیاستهای جدید رییس قوه
قضاییه در حفظ حقوق شهروندان و
پس از بررسیهای انجامشده از سوی
قوه قضاییه در اوایل دیماه امسال اقامتگاه موقت سیرجان
پیشنهاد شد که در کشور ،استان کرمان
اقدامی جدید در سیاستهای قوه قضاییه با راهاندازی اقامتگاه موقت:
به عنوان پایلوت اقامتگاه موقت انتخاب
شود .سیرجان از همان روزهای ابتدایی با
حمایتهای رییس دادگستری ،دادستان
و رییس زندان پیگیری برای راهاندازی
 چه مجرمانی را به اقامتگاه موقت معمولی که چاقوکشی در آنها نباشد ،افرادی که
آنها پس از بررسی متوجه شدند که در یک روز
را آغاز کردند و مسئولیت آن را هم بر
مواد مخدر کمی به همراه دارند و ...با تشخیص
عهده سعید حلواییپور یکی از کارمندان در کل کشور چندین هزار نفر وارد زندان شده نمیفرستند
اراذل و اوباش ،سارقین مسلح ،سارقین قاضی میتوانند تا زمان آماده کردن سند و یا
زندان گذاشتند .این اقامتگاه در زمانی کمتر از و یکی دو روز بعد آزاد میشدند و حضور یکی
حرفهای و زورگیران ،آدمربایان ،متجاوزین کفیل تا مدت  14روز در این اقامتگاه بمانند و
یک ماه با هزینه سازمان زندانها وخیرین به دوروزه باعث سابقه برای آنها میشده است.
به عنف ،واردکنندگان ،تولیدکنندگان ،کفیل یا سند را مهیا کنند .وقتی این افراد از
 تبعات منفی ورود به زندان
بهرهبرداری رسید .اقامتگاه سیرجان به عنوان
نکتهمهماینکهاینافرادبهدلیلعدمتمکن فروشندگان و توزیعکنندگان حرفهای و اقامتگاه موقت میروندپروندهبرای آنها تشکیل
اولین در استان کرمان از  30دیماه پذیرش را
آغاز کرد و اقامتگاه کرمان هم بعد از سیرجان مالی یا عجز معرفی کفیل در زمان صدور قرار خردهفروشان مواد مخدر ،واردکنندگان ،نمیشود و انگشتنگاری هم نمیشوند.
 ورود  20نفر از زمان راهاندازی
به زندانها معرفی میشدند و این روند دارای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مشروبات
راه افتاد.
به گزارش پاسارگاد از ابتدای راهاندازی
تبعات منفی متعددی بود و بیشترین افراد در الکلی ،افرادی که اقدام علیه امنیت کشور
 سیاستهای جدید قوه قضاییه
انجام میدهند ،قاتالن عمد ،ایراد جرح با چاقو ،این اقامتگاه تاکنون  20نفر وارد و یک یا دو
یدادند.
به گزارش پاسارگاد در راستای سیاستهای زندانها را این افراد تشکیل م 
این افراد ممکن بود به زودی آزاد شوند و ورود به عنف و افراد شرور به اقامتگاه منتقل روز بعد آزاد شدند .اکثر آنها جوان بودند
ابالغی رییس قوهقضاییه با هدف کاهش
که سابقهای نداشته و خالفکار حرفهای هم
آسیبهای اجتماعی ،حبسزدایی ،ارتقای حتی بعد از آزادی و تشکیل دادگاه تبرئه شوند نمیشوند.
نبودند .اقامتگاه موقت زیرمجموعه سازمان
 تا  14روز متهم را نگه میدارند
کرامت و منزلت انسانی و اجتماعی شهروندان اما بازداشت یکروزه برای آنها سابقه میش د و
جرایم سبک مثل تصادفات ،مالی ،نزاعهای زندانها است و طرح آن هم مثل خوابگاه
قرار شد اقامتگاه موقت شروع به فعالیت کند .ممکن بود در زندان خالف هم یاد بگیرند.

جلوگیری از زندانرفتن  20نفر در ده روز

احضار مربی بدنسازی به پلیس فتا
 پاسارگاد
فردی که با نیت گرفتن انتقام به صاحب باشگاه
بدنسازی توهین کرده بود به دادگاه معرفی شد.
سرهنگمحمدرضاایراننژادفرماندهانتظامیسیرجان
دراینرابطهگفت:چندروزپیشصاحبیکیازباشگاههای
بدنسازیسیرجانبامراجعهبهپلیسفتاازیکنفرشکایت
کرد .او گفت چندی پیش یک نفر به باشگاه بدنسازی من

آمد و برای آموزش باالی سر شاگردها میرفت .او چند
وقت کار کرد ولی متوجه شدم که به شاگردان به صورت
غیرقانونی مکمل میفروشد .صاحب باشگاه ادامه داد :من
گفتم که این کار را نکند زیرا مسئولیت بچهها با من است.
او از باشگاه من بیرون آمد و در اینستاگرام به من توهین
و فحاشی کرد .این کار او به حیثیت من و باشگاه ضربه
وارد کرده است .به گفتهی سرهنگ ایراننژاد پرونده این

فرد پس از اعتراف به دادسرا ارسال شد .در همین رابطه
سروانمرتضیصفیپوررییسپلیسفتایسیرجانگفت:
این روزها بخشی از رفتارهای افراد در فضای مجازی
است .رفتارهایی که هرچند با اعمال واقعی متفاوتند اما
به همان اندازه تاثیرگذار هستند و میتوانند منجر به
آسیبها و ضررهای غیرقابل جبرانی شوند .به گفتهی
وی قانونگذاران ،در سالهای اخیر ،برخی از این اعمال

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان
بــه اتفــاق متولــی موقوفــه حاجعبدالعلــی قصــد دارنــد
میــزان  7ســهم آب موتورپمــپ واقــع در اراضــی
باســفهرجان را از طریــق آگهــی مزایــده بــه صــورت
اجــاره بــه مــدت  2ســال و  7مــاه به افــراد واجد شــرایط
واگــذار نماینــد .لــذا متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادات
خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مورخــه
 98/11/30تحویــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه
شهرســتان ســیرجان نماینــد .متقاضیــان جهــت کســب
اطالعــات بیشــتر در ســاعات اداری بــا شــماره تمــاس
 42270888تمــاس حاصــل نماینــد.

قال رسول ّ
الل(ص) :یخرج الناس من
أهل المشرق فیوطئون للمهدی
جماعتى از مشرق قیام کرده ،زمینهساز
ظهور مهدى(عج) خواهند شد.

دهه فجر انقالب اسالمی رگامی باد

سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص فرنــام صنعــت رایــکا در تاریــخ
 1397/09/27بــه شــماره ثبــت  4546بــه شناســه ملــی
 14008017498ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :ســرمایهگذاری در بخــش توســعه و عمــران
شــهری ،روســتائی ،کشــاورزی ،صنعتــی ،گردشــگری ،بازرگانــی،
احــداث باغــات ،احــداث انــواع پروژههــای راهســازی و ســاختمانی-
امــور پیمانــکاری مربــوط بــه خدمــات در کلیــه زمینههــای صنعتــی،
کشــاورزی ،عمرانــی و اجتماعی-خدمــات رزواســیون در سراســر
کشــور -خدمــات بازرگانــی و گمرکــی ترخیص کاال از گمرکات کشــور-
خدمــات بازاریابــی -امــور مالــی و بازرگانــی و مدیریــت صنایــع -کلیه
امــور مشــاورهها در زمینــه نحــوه و نــوع ارائــه خدمــات نویــن-
خدمــات اطالعرســانی و مطالعــات از طریــق انــواع سیســتمهای
دســتی و دادههــای آنالــوگ و دیجیتــال در تمامــی زمینههــای مجــاز
طبــق قوانیــن جــاری در داخــل کشــور -ســرویسدهی بــه ادارات
و مــدارس و کارخانجــات -علــوم دامپــروری و کشــاورزی -خدمــات
حســابداری -تحقیقــات بازاریابــی -خدمــات فنــی و مهندســی-تهیه
طرحهــای توجیهــی -اخــذ وام و تســهیالت بانکــی از کلیــه موسســات
و بانکهــای داخــل و خــارج جهــت کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی-
اخــذ و اعطــای نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور -مشــاوره در
چهارچــوب موضــوع شــرکت تحقیــق و پژوهــش در کلیــه زمینههــای
شــرکت -برگــزاری همایشهــا و ســمینارهای مرتبــط بــا موضــوع
شــرکت -خدمــات کامپیوتــری و نصــب انــواع برنامههــای کامپیوتــری
 تولیــد انــواع قطعــات بتنــی اعــم از تیرچــه بلــوک ،موزاییــک ،وغیــره -اجــرای ســقف تیرچــه و بلــوک -انجــام خدمــات عمرانــی
از قبیــل راهســازی ،سدســازی ،خاکبــرداری -عقــد قــرارداد
بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و شــرکت در انــواع مناقصــات و
مزایــدات داخلــی و خارجــی -اخــذ کمــک و هدایــای نقــدی و غیــر
نقــدی از دولــت ،اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی -تودیــع وجــوه بــه
حســاب ســپرده بلندمــدت و کوتاهمــدت در بانکهــا -مشــارکت بــا
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی -طراحــی احــداث و راهانــدازی کنتــرل
کیفی(آزمایشــگاههای شــیمی خــاک)-ت امیــن مــواد شــیمیایی،
صنعتــی و آزمایشــگاهی ،تجهیــزات و شیشــهآالت آزمایشــگاهی
و دســتگاههای اســپکترفتومتر(جذب اتمــی و غیــره)XRF,XRD
– خدمــات آزمایشــگاهی ،خریــد و فــروش مــواد شــیمیایی و
صنعتــی ،ســرویس تجهیــزات دســتگاههای آزمایشــگاهی و صنعتــی
مــورد نیــاز تاسیســات صنعتــی ،معدنــی و آزمایشــگاه ،واردات
و صــادرات انــواع مــواد شــیمیایی و آزمایشــگاهی ،نمونهگیــری
و انجــام کلیــه آنالیزهــای مــواد معدنــی و آزمایشــگاهی ،احــداث

است و فقط امنیت آنجا رعایت میشود.
یکی از مهمترین اهداف این طرح کاهش
آمار زندانهاست .قرار است در بهمنماه
هنگام سفر رییس قوه قضاییه به کرمان
این اقامتگاه رسما افتتاح شود.
 نشانی از زندان ندارد
اما افرادی که به اقامتگاه موقت
میآیند تحقیقات پروندهشان تمام شده
و پس از آنجا آزاد میشوند ،اما قبال
همه آنها به زندان میرفتند .با راهاندازی
این اقامتگاه کمک زیادی به حقوق
شهروندی میشود از ورود برخی افراد به
زندان جلوگیری میشود .برخی از افراد
ذهنیتی از زندان ندارند و وقتی به زندان
میروند خالفکارها را میبینند و ممکن
است منحرف شوند .خیلی از افراد ترس
زیادی از زندان دارند و وقتی به زندان
میروند ترسشان هم میریزد و ممکن
است بازگشت مجدد به زندان داشته
باشند .اما اقامتگاه موقت مثل خوابگاه
است و نشانی از زندان ندارد.
ظرفیتایناقامتگاهتا 50نفرپیشبینی
شده است .غذای گرم ،وسایل بهداشتی،
حوله ،حمام و  ...هم برای افراد آماده شده که
کرامتشان حفظ شود .آنها در طی ماندن در
اقامتگاه میتوانند مالقات هم داشته باشند.
با پیگیری مسئوالن اقامتگاه و با رایزنی با
نهاد کتابخانههای عمومی ،کتابخانه کوچکی
هم آنجا راهاندازی شده و سعی میکنند در این
مدت از لحاظ فرهنگی روی آنها تاثیر بگذارد.
 اقامتگاه بانوان چه میشود؟
به علت اینکه تعداد بانوان زندانی کم
است ممکن است در زندان یک اتاق را
بهعنوان اقامتگاه موقت آنها تجهیز کنند که
همین کارکرد را داشته باشد و برای بانوان
هم سابقه نشود.

و نصــب و راهانــدازی آزمایشــگاههای صنعتــی و راهانــدازی
دســتگاههای اندازهگیــری و نمونههــای آزمایشــگاهی -طراحــی
و راهانــدازی کلیــه خطــوط تولیــد کاتدمــس -طراحــی و راهانــدازی
تانــک لیچینــگ ،هیــپ لیچینــگ ،وت لیچینــگ ،ســال  ،SXســالن،EW
سیســتم آگلومراســیون(پیشفرآوری مــواد معدنــی) ،میکســرهای
جامــد -جامــد ،جامد-مایــع ،جامــد-گاز ،مایع-مایــع ،مایــع –گاز ،گاز-
گاز– خطــوط تولیــد ســمانته مــس .در صــورت لــزوم پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،بــازار ،کوچــه شــهید غالمحســین حیــدریزاده ،کوچــه
((موحــدی)) ،پــاک  ،29طبقــه همکــف کدپســتی 7813643367
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000
ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد 100
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی شــماره  2801/821مــورخ 1397/09/18
نــزد بانــک توســعه تعــاون شــعبه ســیرجان بــا کــد  2801پرداخــت
گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای یوســف روحینســب بــه شــماره ملــی
 3071863047و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای فــرزاد تدیــن بــه شــماره ملــی  3479729223و بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای کاوه موســوی بــه
شــماره ملــی  4219818758و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2
ســال و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال.
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و
همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای ثابــت آقــای کاوه
موســوی(مدیرعامل) بــه انضمــام امضــای آقــای یوســف روحینســب
(رییــس هیئتمدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامـل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم مینــا آذرفــر
بــه شــماره ملــی  3060079595بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه
مــدت یــک ســال مالــی آقــای عظیــم رضائــی لــری بــه شــماره ملــی
 3060254796بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت
تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکتها
و موسســات غیــر تجاری ســیرجان ()753170

میدانند.
را جرم محسوب کرده و قابل پیگیری و مجازات 
از جمله این رفتارهای مجرمانه و متاسفانه پرتکرار ،انتشار
مطالب دروغ و خالف واقع و هتک حیثیت و نشر اکاذیب
و آبروی افراد است .سروان صفیپور افزود :شهروندان باید
بدانند فضای مجازی جایی برای انتقامجویی و انگیزههای
شخصی نیست و توهین و افترا مانند دنیای واقعی تلقی
شده و پیگرد قانونی دارد.

