 پاســارگاد :مدیــرکل امنیتــی و انتظامــی اســتانداری
کرمــان افــزود :تصادفــات مــا چیــزی در حــد فاجعــه اســت و یک
هــزار و  100نفــر فوتیهــای تصادفــات اســتان کرمــان اســت.
خلیــل همایــی تصریــح کــرد :بــا افزایــش نصــب دوربینهــا ،در
هفــت ماهــه امســال آمــار تلفــات حــوادث جــاده ای اســتان18 ،
درصــد کاهــش داشــته و ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه 134
خانــواده کمتــر آســیب دیــده انــد.
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هر قراردادی برای کشتن سگ غیرقانونی است
 گروه حوادث
ساماندهی سگهای ولگرد چند سالی است که
سروصدای زیادی در شهرها به راه انداخته است .شهرداری
هرازگاهی پیمانکاری را به کار میگیرد و این پیمانکار با
تفنگ به جان سگهای ولگرد میافتد .گروههای حامی
حیوانها هم ساکت ننشست ه و با تالشهای خود و آگاه
کردن جامعه نسبت به این خشونت تا حدودی جلوی
این کار را گرفتهاند .حاال انجمن «حمایت از حیوانهای
سیرجان» نسبت به مناقصهای که جدیدا برگزار شده و
قرار است سگهای ولگرد در آن ساماندهی شوند اعتراض
دارد .امیر فیروزآبادی دبیر انجمن حمایت از حیوانهای
سیرجانبهپاسارگادگفت:چندوقتپیشیکمناقصهاز
سوی شهرداری برگزار شد و باید برای ساماندهی سگها
قیمتی را مشخص میکردیم .ما هم قیمت خودمان
را اعالم کردیم اما یک نفر از قیمت اعالمی ما مطلع
شده بود و بعد از آن قیمت خود را پایینتر اعالم کرد
و برنده مناقصه شد .طبق قانون هم اولویت با انجمنهای
زیست محیطی است .وی گفت اما مثل اینکه شهرداری
میخواهد با پیمانکار جدید سگکشی راه بیندازد .طبق
اطالعاتی که ما کسب کردهایم و در برگههای برآورد
هزینه مشخص شده ،آنها میخواهند دو هزار و 200
سگ را بکشند و فقط  300سگ را زندهگیری کنند.
این موضوع غیرقانونی است و ما به سازمان بازرسی و
اداره کل حفاظت محیط زیست شکایت میکنیم .اگر
آنها میخواهند با این توجیه که دو هزار و  200سگ
آلوده و بیمار در شهر داریم آنها را بکشند باید بدانند اگر ما
این تعداد سگ آلوده داشته باشیم نمیشود در شهر نفس
کشید .فیروزآبادی گفت :حاال هم میخواهند با اسلحه
بکشند زیرا در برآورد قیمت فشنگ هم آورده شده است.
محمودعلیرضاییرییسادارهحفاظتمحیطزیست
به پاسارگاد گفت :هر قراردادی که برای کشتن سگ باشد
غیرقانونی است .طبق دستورالعملهای محیط زیست،
سگهای ولگرد باید زندهگیری شده و جایی نگهداری و
قرنطینه شوند .به گفتهی علیرضایی پس از آن سگهای
مفید باید جدا سازی شوند .این مرکز باید زیر نظر
مرکز بهداشت ،محیطزیست و دامپزشکی باشد .نهایتا
سگهای مفید به فروش برسند .سگهایی که بیماری
دارند باید از با روشهای جدید از بین بروند .سگهایی
که بیماری ندارند و خریدار هم ندارند باید عقیمسازی

و سپس رها شوند .وی ادامه داد اگر محیطزیست
سگکشی ببیند قطعا برخورد میکند .ما گزارشهای
زیادی در این مورد داشتیم ولی آنها شبانه کار غیرقانونی
انجام میدهند و بعد سگها را جمعآوری میکنند .ما
صدای شلیک میشنیدیم و میرفتیم ولی منطقه خالی
بود .وی گفت :وزارت کشور به شهرداریها ابالغ کرده
که حق کشتن سگ را ندارند و انجمنهای حمایت از
حیوانات برای ساماندهی در اولویت هستند.
حسینافشارزیدآبادیمعاونخدماتشهرشهرداری
سیرجان کشتن سگها را اصال قبول ندارد و عنوان
میکند :اصال ما قرادادی در مورد کشتن سگ نداریم.
وی ادامه داد :در حوزه فعالیتهای شهرداری ساماندهی
سگهای ولگرد وجود دارد که باید سگها کنترل،
شناسایی و جداسازی شوند .سگهایی که مفید هستند
جدا میشوند .سگهایی که نژاد ندارند و مفید نیستند را
زیر نظر دامپزشکی عقی م و سپس رها میکنند .در این
بین سگهای بیمار وجود دارد که طبق دستورالعملها
و بخشنامهها ما آنها را نمیکشیم ولی با مرگ خاموش
از بین میبریم .افشار گفت :اصال غیرممکن است که ما
با اسلحه آنها را بکشیم .از اسلحه برای بیهوش کردن
استفاده میکنیم تا بتوانیم آنها را به مکانی برای معاینه
منتقل کنیم .البته برای زندهگیری هم از تور ،قالبها هم
استفاده میکنیم .ولی چیزی به عنوان کشتن آن هم با
شلیک وجود ندارد.
وی در مورد قرار داد کشتن دو هزار و  200سگ
بیمار گفت .این فقط یک برآورد است .مثال ساختمانی
را میخواهند بسازند برآورد هزینه میکنند که ساختمان
اینقدر است و بر همان اساس تصمیم میگیرند.
مثال میگویند در سطح شهر دو هزار و  200سگ
وجود دارد ،چقدر از اینها سالم است و چقدر معدوم
شوند .این یک میانگین است برای اینکه بدانیم سقف
هزینهمان چقدر میشود و این روال قانونی است .وی
در مورد آگهی مناقصه هم گفت :آگهی مناقصه طبق
دستورالعملهای شهرداری برگزار شده است .وی گفت:
من این خاطرجمعی را به همه میدهم که سگها پس
از زندهگیری صددرصد معاینه میشوند و اگر تایید شود
سگ بیمار است معدوم میشوند .اگر دامپزشک تایید
کند که سگ بیمار است با روشهایی که تایید شده ما
آنها را از بین میبریم.
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هشدار دکتر ایراننژاد به بیماران دیابت:

 پاسارگاد
حمید حسام یکی از چهرههای موثر
اقتصادی دو هفته قبل بر اثر یک تصادف جان
خود را از دست داد .تصادفی که گفت ه میشود
بر اثر کاهش قند خون در اثر تزریق انسولین
رخ داده است .یکی از خویشاوندان حسام در
این رابطه به پاسارگاد گفت :پس از تصادف
برادر حمید با تلفن همراه وی تماس میگیرد و
یدارد عنوان میکند
سربازی که گوشی را برم 
او تصادف کرده است .برادر حمید به سرباز
میگوید قند خون او را چک کنید و همان
موقع اورژانس قند خون را چک میکند که
روی  16بوده است .وی ادامه داد احتماال
کاهش قند خون بر اثر تزریق انسولین باعث
شده که حمید یک لحظه دچار بیهوشی شده
و به پل کنار جاده برخورد کند .دلیل این اتفاق
را از دکتر امین ایراننژاد متخصص داخلی جویا
شدیم.
 آن گونه که یکی از اقوام آقای
حسام گفتند قند ایشان موقع تصادف16
بوده است .این نسبت به قند نرمال خیلی
پاییناست؟
زیر  60یعنی افت قند خون و  16خیلی
پاییناست.
 در این حالت بیمار چه باید بکند؟
اگر مریض هوشیار باشد باید یک لیوان آب
قند بخورد و خوب میشود.
 دلیل این اتفاق چیست؟ مگر بیمار
انسولین تزریق نمیکند که قند خونش
پایینبیاید؟
اگر انسولین تزریق بکنند و چیزی نخورند
این اتفاق میافتد .بیمار انسولین تزریق میکند
برای اینکه قند نرمال شود ،کار انسولین کاهش
قند است .احتماال ایشان انسولین کوتاهاثر
زدهاند .ما وقتی انسولین تزریق میکنیم تا
ربع ساعت بعد حتما باید چیزی بخوریم و اگر

نیم ساعت بگذرد و ما چیزی نخوریم قندمان
میافتد و برای بیمار خطرناک است .بیماران
دیابتی آموزش دیدهاند که بعد از تزریق باید
مقدار کافی خوراکی بخورند.
 چه نوع خوراکی و چه میزان؟
خوراکیهای شیرین .بسته به تعداد واحد
انسولینی که تزریق میکنند مقدار غذایی که
میخورند فرق میکند .مریض به مرور زمان
میزان خوراکیای که باید بخورد دستش
میآید .مثال بیمار میخواهد آب میوه بخورد
چهار واحد انسولین تزریق میکند .احتماال
ایشانانسولینتزریقکردهاندوچیزینخوردند
و قند افتاده است .بیماران دیابتی که انسولین
تزریق میکنند این افت قند را که در اصطالح
پزشکی به آن هیپوگلیسمی گفته میشود را

تجربهکردهاند.مریضبایدعالیمهیپوگلیسمی
را بداند .همیشه ما قبل از آنکه بخواهیم به
مریض انسولین تزریقی تجویز کنیم اول عالیم
افت قند را میگوییم و به او یاد میدهیم اگر
تپش قلب ،لرزش دست ،عرق کف دست
داشتی و حالت بد شد و یا اگر در خواب کابوس
دیدید اینها عالیم افت قند است و باید قند را
چک کنید و یک چیز شیرین بخورید.
 همه این عالیم را دارند؟
ممکن است دیابت طول کشیده باشد و
کسی که حمالت مکرر افت قند را داشته باشد
این عالیم به او دست ندهد .مثال  10سال قند
داشته باشید .بدن نسبت به این عالیمی که
گفتم بیتفاوت میشود یک مکانیسم دفاعی
از بین می رود و ممکن است فرد بدون این

 پاسارگاد
روزنامه ایران نوشت :بسیاری از افراد
مصرفکننده الکل ،با این گمان که فروشنده
آنها مشروبات اصلی برای آنها میآورد اص ًال به
مسمومیت فکر نمیکنند .بویژه اینکه برخی
از آنها با این گمان که بطریهای پلمب شده
مطمئن و وارداتی هستند با خیال راحت آن

را مصرف میکنند و حتی مشتری دائمی یک
فروشنده ثابت میشوند و به یکدیگر معرفی
میکنند.
غافل از اینکه این روزها دیگر حتی به
بطریها هم نمیشود اعتنا کرد و درست
مانند مواد مخدر این بطریها در آشپزخانههای
زیرزمینی پر میشوند و حتی توسط همان

تولیدکنندگان شیشه و روانگردان توزیع
میشوند .به این ترتیب آنهایی که قصد
جایگزینیالکلباروانگردانیاموادمخدرسنتی
را هم داشته باشند باز مشتری ثابت همین
ساقیهایتولیدکنندههستند.همینمشتریان
ثابت این تولیدکنندهها را که با دستکاری در
طعمها ،به آن طعم بهتری میبخشند را به

مراقب افت قند باشید

دکتر امین ایراننژاد می گوید  40درصد بیمارانی که به من مراجعه میکنند مبتال به دیابت هستند  /عکس :امین ارجمند

عالیم دچار کاهش سطح هوشیاری شود و
اگر سریع به دادش برسید برگشتپذیر است
و خوب میشود ولی اگر طول بکشد فرد به
عوارض مغزی دچار شده در نهایت میتواند کما
و مرگ باشد.
 یعنی باید همیشه یک نفر کنار
بیمارمبتالبهدیابتباشد؟
اگر در مراحل اولیه باشد بیمار به راحتی
متوجه میشود و خودش با خوردن یک
خوراکی شیرین قند را نرمال میکند .ولی اگر
دچار کاهش سطح هوشیاری شوند باید کسی
حتما باشد که کمک کند .البته آقای حسام در
اثر تصادف جان خود را از دست دادهاند.
یعنیاگرآقایحسامتصادفنمیکرد
خودشبهحالتعادیبرمیگشت؟

به بطریهای مشروب هم اعتماد نمیشود کرد

یکدیگر معرفی میکنند و همین مسأله سبب
مرگ تعداد زیادی یک باره در یک استان
میشود .همچنین که تجربه هم نشان داده در
میهمانیها مواد مخدر و مسکرات در کنار هم
مصرف میشوند و همین مسأله ماجرا را حادتر
میکند.
شاید در یک نگاه سطحی به ذهن این

اگرقندبهایشانمیرساندندوهیپوگالسمی
طول نکشد ،برگشتپذیر خواهد بود و اگر طول
بکشد دچار عارضه میشود .تغذیه سلول مغزی
با قند است و اگر قند به مغز نرسد مرگ مغزی
شود و یا زندگی نباتی اتفاق میافتد.
 هیپوگالسمی زیاد مشاهده
میشود؟
بله هیپوگلیسمی خیلی شایع است.
دیابتیهایی که انسولین میزنند قطعا
این موضوع را تجربه کردهاند و قطعا آقای
حسام هم این موضوع را تجربه کرده بودند.
بیمارانی که افت قند دارند باید انسولین را
کم کنند .حمالت افت قند زمان خاصی رخ
میدهد.بستهبهاینکهچهزمانیدچارحمله
افت قند میشوید باید انسولین آن زمان را
کم کنید .مثال بیمار صبح و ظهر و شب
انسولین تزریق میکند و ساعت ده صبح
دچار این حالت میشود باید میزان انسولین
صبح را کم کند.
 چه توصیهای برای بیماران دیابتی
دارید؟
مهمترین موضوع آگاهی داشتن از عالیم
افت قند است .هم بیمار و هم اطرافیان بیمار
باید به این موضوع اطالع کافی داشته باشند.
اگر بیمار دچار افت قند میشود باید حتما بعد
از آن حتما به پزشک مراجعه کند.
میتوانندپشتماشینبنشینند؟
افرادی که دچار افت قند میشوند با این
حالت پشت ماشین ننشینند و یا مطمئن
باشند که یک خوراکی شیرین به اندازه کافی
خوردهاند.
 بیماری دیابت یک بیماری شایع
است؟
دیابت شایعترین بیماری مزمن است.
 40درصد بیمارانی که روزانه به من مراجعه
میکننددیابتیهستند.

مسأله متبادر شود که موضوع اصلی مصرف
الکل و مسکرات است .اما شوک خبری مرگ
و میر در اثر مصرف الکل دستساز در چند ماه
اخیر این مسأله را رد میکند.و اینک همه براین
باورندکهصاحبنظرانومسئوالنبایدفکریبه
حال وضعیتی کنند که در آن این مرگ و میر
و کوری ناشی از الکل تقلبی روبه افزایش است.

استقبال از کمپین دری از عشق ادامه دارد

 پاسارگاد :ریحانهسادات نصرتآبادی ،سیدمحمدطاها نصرتآبادی ،آراد عباسی ،محمدرضا زارعی ،پرستش حدیدی،
آوا شجاعی ،مژگان رفعتی ،امیر رضایی نسب ،آرتان حیدر زاده ،حنانه رجایی زمانی ،نریمان جهانشاهی ،عاطفه چشمهنور

رحلتایپمبراکرم(ص)،شهادتامامحسنمجتبی(ع)و
آگهی مناقصه

دهیاری کهوئیه از توابع بخش پاریز در نظر دارد یک زمین چمن مصنوعی به ابعاد  24متر در 45
متر را از طریق برگزاری مناقصه به بخش غیر دولتی واگذار نماید .لذا از پیمانکاران واجد شرایط
دعوت میشود از تاریخ  25آبان ماه لغایت  5آذر ماه جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت  8لغایت 13
به آدرس بخشداری پاریز -دفتر فنی مراجعه نمایند.
سپرده شرکت در مناقصه مبلغ  200/000/000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به
حساب شماره  010866904700بانک ملی شعبه پاریز به نام دهیاری کهوئیه میباشد.
مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصهگزار از تاریخ  6آذر ماه لغایت ساعت  12روز  14آذر ماه
میباشد.
گشایش پاکات  16آذر ماه میباشد.
در ضمن هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهادتحضرتعلیابنموسیالرضا(ع)
تراسلیتم یگوئیم

روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

