 گروه حوادث :مورد مشکوک جدیدی از بیماری کریمه کنگو
در سیرجان مشاهده نشده است .دکتر محمد موقری رییس مرکز
بهداشت سیرجان به پاسارگاد گفت :همانطور که قبال اعالم شده
چهار مورد مشکوک به بیماری کریمه کنگو در سیرجان مشاهده شد
که کارهای درمانی بالفاصله آغاز و نمونهبرداری از آنها انجام شد .به
گفته وی جواب آزمایش دو مورد از این بیماران منفی اعالم شد و
منتظر جواب دو نمونه دیگر هستیم .وی ادامه داد این بیماری نسبت
به سالهای گذشته کاهش داشته است.

مورد جدید
مشکوک
کریمه کنگو
مشاهده
نشده است

خبر

نوجوان  16ساله در گودال آب غرق شد

 پاسارگاد :نوجوان  16ساله در بلورد غرق شد.
مجید عرب قهستانی مسئول امداد نجات هالل احمر
سیرجان گفت :محمد پورمختار نوجوان  16ساله به همراه
دوستانش برای آبتنی به گودالی نزدیک معدن ثامن
میرفتند .این گودال از بارشهای باران آب داشت .به گفتهی
عرب ظهر یکشنبه به ما گزارش دادند که محمد در این گودال
غرق شده است .وقتی ما به محل رفتیم نگهبان معدن جسد او

را از آب بیرون آورده بود .وی در مورد دلیل این حادثه گفت:
بچههایی که همراه محمد بودند به دلیل ترسیدن محل را
ترک کرده بودند و نتوانستیم دلیل را از آنها جویا شویم .عرب
در پاسخ به این شایعه که روی سر این نوجوان ضربههایی بوده
گفت :من هم موضوع را شنیدهام ممکن است در اثر برخورد با
کف گودال این اتفاق رخ داده باشد اما برای دادن نظر قطعی
نیاز به بررسی همه جانبه حادثه است.
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حوادث 7

پيامك300099004806 :

جابجایی جسد در بیمارستان امام رضا

(ع)

 گروه حوادث
در یک اتفاق جالب جسد دو نفر در بیمارستان امام رضا (ع)
جابجا شد .به گزارش پاسارگاد :دو روز قبل ،مرحوم عباس یعقوبی
تآباد فوت میکند و جسد وی به سردخانه بیمارستان
از اهالی عز 
امام رضا منتقل میشود .صبح شنبه نیز اسماعیل زیدآبادی از اهالی
زیدآباد هم فوت کرده و جسد وی تحویل سردخانه میشود.
بازماندگان مرحوم یعقوبی روز شنبه برای تحویل جنازه و مراسم
تشییع به سردخانه بیمارستان امام رضا مراجعه و در آنجا مسووالن
جسد را به آنها تحویل میدهند .مراسم تشییع انجام و نماز میت

در صحن اما مزاده علی(ع) سیرجان برگزار می شود و جسد وی در
تآباد به خاک سپرده میشود.
عز 
روز یکشنبه خانواده مرحوم اسماعیل زیدآبادی به سردخانه
بیمارستانامامرضامراجعهمیکنندتاجنازهمرحومراتحویلبگیرند
و به قبرستان امامزاده محمد زیدآباد برای تشییع ببرند که متوجه
میشوند روی جنازه نام عباس یعقوبی نوشته شده است .موضوع
را با مسئوالن سردخانه در میان میگذارند و متوجه میشوند که
جنازه پدرشان به اشتباه به خانواده یعقوبی تحویل داده شده و در
تآباد دفن شده است .فرزند خواهر مرحوم اسماعیل زیدآبادی در
عز 

گفتوگوییکوتاهبانشریهزرنگارگفت:موضوعباامامجمعهسیرجان
در میان گذاشته شده و اجازه نبش قبر ندادهاند .علی صالحی گفت:
تآباد دفن
خانواده ما هم راضی شدند که دایی بنده چون در عز 
تآباد بماند .جسد مرحوم یعقوبی نیز روز
شده در همان قبرستان عز 
تآباددفن شد.رییسبیمارستانامامرضا(ع) سیرجان
یکشنبهدرعز 
ضمن تایید این خبر گفت :بیمارستان امامرضا (ع) از پذیرفتن
افرادی که خارج از بیمارستان فوت میکنند تا حد امکان خودداری
میکند .به گفتهی دکتر بختیاری روز شنبه جسدی را به بیمارستان
آوردند که ما از پذیرش آن خودداری کردیم اما با اصرار و اینکه قرار

است اعضای خانوادهی وی به سیرجان بیایند موضوع را پذیرفتیم.
اجسادی که خارج از بیمارستان میآیند ،برچسب ندارند و توسط
اعضای خانواده شناسایی میشوند .روز شنبه که خانواده یعقوبی برای
گرفتن جسد آمدند یکی از بستگان درج ه دو ،یا سه آن جسد را
تحویل گرفته است و به همین دلیل جسد اشتباهی تحویل داده
شده است .روز بعد که خانواده زیدآبادی قصد تحویل گرفتن جسد
را داشتند ،متوجه شدند که جسد مربوط به پدرشان نیست؛ پدرشان
روز گذشته دفن شده است .دکتر بختیاری ادامه داد :این دو خانواده
تآباد دفن شد.
با هم توافق کردند و جسد مرحوم یعقوبی نیز در عز 

قبل از حادثه هولناک پل را درست کنید
معاون فنی شهرداری :پل در ماه آینده بازگشایی میشود

 پاسارگاد
در مورد باز شــدن الین دوم پل شــهدای
غواص به شــهرداری تذکر دادهایم و قرار شده
در ماه آینده این الین بازگشــایی شــود .این
پاسخ سرهنگ حسن ساالری رییس راهنمایی
و رانندگی سیرجان در مورد وضعیت پل شهدای
غواص بود .قبل از عید نوروز الین دوم پل شهدای
غواص به صورت موقت افتتاح شد تا در ایام نوروز

و شــاهد تصادف در این پل هســتیم .رییس
راهنمایی و رانندگی سیرجان در این رابطه گفت:
روز گذشته(شنبه) برای چندمین بار موضوع را از
طریق معاونت فنی شهرداری سیرجان پیگیری
کردیم .قرار شــده پیمانکار جدید کار را تا 25
روز آینــده تحویل دهد .وی ادامــه داد :هر روز
شاهد تصادف و برخورد خودروها با بشکههای
ترافیکی هستیم ولی خوشبختانه هنوز تصادف

شاهد تصادف در این قسمت نباشیم .بعد از عید
نوروز الین تازهساز ،دو طرفه شد تا زیرگذر الین
برگشت ساخته شود .قرار بود این زیر گذر یک
ماهه ســاخته و پل بازگشایی شود اما بیش از
چهل روز گذشــته و هنوز پل بازگشایی نشده
است .شهرداری با قرار دادن بشکههای ترافیکی
در الین رفت پــل ،آن را دو طرفه کرده و همه
روزه خودروها با این بشکهها برخورد میکنند

جدی و منجر به فــوت در این نقطه رخ نداده
اســت .وی گفت :این پل باید هرچه سریعتر
بازگشایی شود تا شاهد تصادفهولناکی نباشیم.
ما پیگیر بازگشــایی هستیم و از شهرداری هم
میخواهیم که پیگیریها را جدی انجام دهد.
حسن زیدآبادی معاون فنی شهرداری سیرجان
هم در همین رابطه گفت :پیمانکار اولیه این پل
شرکت فراگیر عمران از زیر مجموعههای جهاد

نصر بود .این شرکت کار خود را به پایان نرساند و
ما با شرکت جهاد نصر سیرجان صحبت کردیم
و قرار شــد مابقی کار را این شرکت انجام دهد.
اگر پیمانــکار کار را با جدیت انجام دهد ،کمتر
از  20روز پل بازگشایی میشود .زیدآبادی ادامه
یدانیم که این پل خطرناک است و
داد :ما هم م 
به همین دلیل پیگیریهایمان را برای هرچه
سریعتر به نتیجه رساندن آن انجام میدهیم.

شعلههای آتش پیکان ،پارکینگ را شعله ور کرد

عکسها :روابط عمومی هاللاحمر سیرجان

پاسارگاد
با آتشســوزی خودروی پیکان پارکینگ منزل
مسکونی هم طعمه حریق شد و در آتش سوخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی
سیرجانروزجمعه،شهروندیباسامانه 125تماس
گرفت.بالفاصلهآتشنشانانایستگاهدوباهماهنگی
ستادفرماندهیسازمانآتشنشانیوخدماتایمنی
شهرداری سیرجان ،خود را به بلوار شهید عباسپور،
خیابانشهیدعلیارشولرساندند.الیاسمیرشکارپور
فرمانده آتش نشانان اعزامی در این خصوص گفت:
یک دستگاه خودروی سواری پیکان که در قسمت
پارکینگ یک منزل مســکونی پارک شده بود از
ناحیه موتور آتش گرفته و شعلههای آتش به وسایل
موجود در پارکینگ نیز سرایت کرده بود .وی افزود:
آتشنشانانبهسرعتجریانبرقوگازمنزلراقطع
کردند و با بکارگیری تجهیزات انفرادی و لولههای

آبرســانی شعلههای
آتــش را مهار و کامال
خاموش کردنــد و از
گسترش آتشسوزی
جلوگیــری به عمل
آوردند .میرشــکارپور
تصریح کــرد :در این
حادثه به هیچ یک از
ساکنان منزل آسیبی
نرسید و آتشنشانان
با سرعت عمل باالی
خود از بروز یــک حادثه بزرگ جلوگیری کردند.
واژگونیخودرودرشهر
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی ،پس
از اعالم یک مورد واژگونی خودرو ،آتش نشانان ایستگاه
دو با هماهنگی ستاد فرماندهی ،ساعت  18:30عصر

پنجشنبهبهبلوارشهیدچمرانرهسپارشدند.
احسان پوردستان فرمانده نیروهای عملیاتی اعزام
شــده در مورد این حادثه گفت:یک دستگاه خودرو
ســواری پژو  206در حال حرکت بــود که به علت
نامشــخصی از مسیر اصلی منحرف شــده و پس از

برخورد با جداره بلــوار و درختان داخل آن ،به حالت
واژگون در الین مخالف قرار گرفت .وی ادامه داد :راننده
خانم خودرو سواری که دچار مصدومیت شده بود قبل
از رسیدن آتشنشانان از اتاقک وسیله نقلیه خارج شد
که نیروهای عملیاتی به محض رسیدن به محل حادثه

با استفاده از جرثقیل ،خودرو را پایدار و به حالت اولیه
بازگردانــده و جریان بــرق آن را قطع کردند و عالئم
هشداردهنده را در اطراف محل حادثه قرار دادند .وی
افزود :آتشنشانان راننده خودرو سواری را جهت انتقال
به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.

فروش استثنایی نقد و اقساط

یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره
یک -خیابان ششم با کلیه امکانات شامل سوله و
ساختمان اداری و ...به فروش میرسد.
قیمت توافقی  09131457735عربی

امام رضا(علیه السالم)
وقتی میخواهید ایمان افراد را بشناسید ،به
زیادی نماز و روزه و حج آنها ننگرید ،بلکه به
صداقت و راستگویی و امانتداری آنان بنگرید.

گالری مبل گلستان تهران

فـروش گنـدم و آرد محـلی
آقـای حجـازی

آدرس :محمودآباد(عمده و جزئی) 09133455633

فروش یا اجاره
تـــزریــــق ژل و بوتــــاکـس و چــــــربــی
 RFسوزنی جهت لیفــت و جـــوانســـازی
لیــــزر  Diodجهــت رفع مــوهـــای زایــد
میکرونیدلیــنــگ ،مـزوتـــراپـــــیPRP ،
لیفت و جـــوانســـــازی صـــورت با نــــخ
درمان چیـــن و چـــــروک و لک صـــــورت
بــــرداشتن خـــــال ،زگیـــل ،میـخــچـــــه
آبرســانی ،پاکسازی ،میکرودرم ابریژن
تنـــاســب انـــــــدام و کنـتــــــــرل وزن
آدرس :کرمان -ضلع جنوبی پارک مطهری -طبقه فوقانی
کلینیک مهر 034 - 32515670

@DrAhmadzadeh

نوبتدهی09130425600 :

سه سهم آب شیرین(بدون باغ)
محدوده روستاهای محمدآباد
امینی ،حسینآباد خانی،
سلطانیه ،دهترکان ،ریگآباد،
دهقطبالدین
0921 597 6499

