
ایسنا: کرمان مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از بهره مندی بیش از 2000 
در  بشردوستانه(  و  امدادی  حمایت های  سحاب)سفیران  طرح  اجرای  خدمات  از  نفر 
تیم سحاب در  اعضای  داد. فالح تصریح کرد:  و عمومی خبر  تاریخی  اماکن گردشگری، 
شهرستان های استان کرمان رفسنجان، سیرجان و ...، در اماکن عمومی مانند پارک ها و 
بوستان ها، اماکن تاریخی و گردشگری، بازار، مصلی و مسجد جامع، امامزاده و ... در قالب 

تیم های دو نفره پیاده یا دوچرخه سوار حضور یافتند.

بهره مندی بیش 
از 2000 نفر از 
خدمات طرح 

سحاب در کرمان

خبــرپایان فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی کوبایی در کرمان 

برنا: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پایان فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای کنژوگه )مشترک ایران 
و کوبا( در کرمان خبر داد. حسین صافی زاده ضمن اعالم این خبر گفت: فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای کنژوگه 

)مشترک بین ایران و کوبا( از اواخر فروردین ماه با ثبت نام متقاضیان در کرمان آغاز شد و عصر امروز 2۸ اردیبهشت ماه با تزریق 
واکسن به آخرین داوطلب به پایان رسید. وی با بیان اینکه در این طرح، واکسیناسیون ۳ هزارنفر از داوطلبان با موفقیت انجام 

شد، تصریح کرد: شرکت کنندگان 2۸ روز بعد از نوبت اول، برای دریافت دوز دوم این واکسن با ارسال پیامک دعوت خواهند شد. شماره 647
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به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان آتش پاد سوم مهدی فیروز 
آبادی مدیر عامل سازمان آتش نشانی در این باره گفت:با گرم شدن هوا این حیوانات 
از خواب زمستانی خود بیدار شده و گاهی ممکن است سر و کله این میهمان ناخوانده 
از محل کار و یا سکونت شما پیدا شود و موجب ترس و وحشت شما شود . وی ادامه 
داد:اگر در خانه یا محل کار و یا هر شرایط دیگری با مارها روبرو شدید، بهتر است با 
دانستن نکات اصلی و ضروری رفتار با آن ها، خودتان را از شرایط خطرناک دور کنید.
حفظ آرامش: اگر با یک مار روبرو شدید، اولین کاری که باید انجام بدهید حفظ آرامش 
است. حفظ آرامش به شما کمک می کند تصمیم بهتری بگیرید و واکنش های ناگهانی 

از خودتان نشان ندهید. 
دور شدن: اگر در داخل طبیعت با ماری مواجه شدید یکی از موثر ترین کارهایی که 
در روبرو شدن با مارها می توانید انجام بدهید، این است که خودتان را از موقعیت دور 

کنید. اگر نمی توانید برگردید و از مار دور بشوید، سعی کنید به صورت دایره ای دور 
مار حرکت کنید و تا جای ممکن فاصله را بیشتر کنید.به هیچ عنوان سعی نکنید 
مار را بگیرید و یا به او صدمه ای بزنید،در هر موقعیتی فقط سعی کنید از آن فاصله 

بگیرید.
تماس با سامانه 125 آتش نشانان آموزش کافی برای مواجهه با این حیوانات را دیده اند 
و سعی می کنند بدون آسیب رساندن به حیوان ، آنرا گرفته و در طبیعت رها سازی 
کنند . البته توجه داشته باشید که مارها در یک جا نمی مانند پس به محض دیدن 
آنها با سامانه 125 تماس بگیرید و تا رسیدن آتش نشانان مراقب جابجا شدن حیوان 

باشید .
مردمک  دارند.  شکل  مثلثی  سرهای  سمی،  مارهای  بیشتر  سمی:  مارهای  تشخیص 
چشم بیضی شکل و وجود روزنه هایی زیر سوراخ های بینی مار، از دیگر نشانه های 

مارهایی که در محیط شهری مشاهده می شوند غیر  اغلب  سمی بودن آن ها است. 
سمی هستند ولی چنانچه فردی را گاز بگیرند محل گاز گرفتگی ممکن است دچار 
عفونت شود .فیروز آبادی در پایان افزود:توجه داشته باشید که مارها حیواناتی بسیار 
انها  به  کنید  . پس سعی  دارند  زندگی  مانند سایر موجودات حق  و  پذیرند  آسیب 

آسیبی نرسانید.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی  عنوان کرد: 

نکات ایمنی در هنگام مواجه شدن با مارها در منازل و.....

سال هاست که در کالن شهرها کسی حق ندارد به بهانه ی ساخت و ساز و 
بنایی، پیاده روها را با انواع مصالح ساختمانی و داربست فلزی ببندد. زیرا 
این کار به جز ایجاد اشکال در مسیر عبور و مرور مردم، بسیار خطرناک 
است و با کوچکترین پیشامدی ممکن است جان عابر پیاده ای به خطر 
بیفتد یا خودروی کسی دچار خسارت شود. همه ی ساخت وسازها موظف 
عابر  عبور  برای  ایمن  کانال  یک  کار  پایان  مجوز  گرفتن  تا  که  هستند 

پیاده ایجاد کنند.
اما در همه ی این سال ها چنین ضابطه ای برای شهرداری سیرجان حکم 
نادیده  زیرسبیلی  یا  سهوی  تعمدی،  و  داشته  را  تجمالتی  قانون  یک 

انگاشته شده است و در سیرجان به هیچ عنوان اجرا نمی شود. 

به  سیرجان،  در  ضابطه  این  ماندن  مسکوت  با  اما 
تازگی شاهدیم که عوامل ساخت وساز پا را از حریم 
پیاده رو هم درازتر کرده و با خیالی راحت از خواب 
غفلت شهرداری بهره ی کامل برده و نصف خیابان را 
هم با ریختن انواع مصالح می بندند! کاری که باعث 
اخالل در ترافیک روان خیابان هاست و موجب راه 

بندان می شود.
خیابان  به  مربوط  اینجا  در  شده  منتشر  عکس 
ابومسلم است که در آن تعرض به حریم خیابان به 
بهانه ی بلندمرتبه سازی اتفاق افتاده است و حتا در 
شب قبل از این عکس گزارش همسایه ها حاکی از 
این بود که انبوهی از بسته های سیمان تا خط سفید 

وسط خیابان را اشغال کرده بودند. 
که  شهرداری  معبر  سد  مسئوالن  آن  هستند  کجا 
یک  کوچک  بساط  به  معبر  سد  رفع  بهانه ی  به 

مهربان  یکباره  می رسند  که  اینجا  به  چرا  نمی کنند؟  رحم  دست فروش 
می شوند و خبری از نظارت و بازدیدشان نیست؟  یا اگر نظارت بخشی 

از این موضوع بر عهده پلیس ساختمانی شهرداری است، چرا این قدر 
حضورش غیرمحسوس است که از بیخ و بن احساس نمی شود؟!

خیابان ها در تصرف 
ساخت وسازها

به  راجع  »بی زحمت  خبر:  گروه 
شهرستان  در  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
که  این  بپرسید.  مسووالن  از  سیرجان 
برای قسط دوم زنگ زدن و گفتن ۱00 
کنید  سوال  حساب.  به  بریزین  میلیون 
نیست؟  کالهبرداری  کنیم؟  بایدچکار 
به  بریزید  میگه  شرکت  کنیم؟!  واریز 
میگن  پیمانکارا  رسالت!  در  ما  حساب 
میگه  و  نمیکنه  قبول  اداره  ولی  بریزین 
به مسوولیت خودتون به ما ربطی نداره!«

است  مردمی  پیام های  از  یکی  متن  این 
اقدام  امید خانه دار شدن در طرح  به  که 
در  و  کرده اند  نام  ثبت  ملی  مسکن 
و  پرداخته اند  میلیون   40 اول  واریزی 
دچار  دوم  واریزی  موعد  رسیدن  با  حاال 
رفتن  از کف  نگران  و  سردرگمی شده اند 

سرمایه شان هستند.
گفته های  میان  تناقض  از  گم  در  سر 

اظهارات  و  قراردادشان  طرف  شرکت 
مسووالن اداره راه و شهرسازی. 

مجتبا  با  باره  همین  در  سخن تازه 
ملی  اقدام  طرح  معاون  علیمحمدی 
تماس  شهرسازی  و  راه  اداره  در  مسکن 
گرفت و سواالت و دغدغه های مردمی را 

مطرح کرد. 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  علیمحمدی 
آغاز  ملی  مسکن  طرح  دوم  واریزی  آیا 
شده و مبلغ آن چقدر است، گفت: »واریز 
برخی  توسط  کار  آغاز  برای  دوم  مرحله 
شده  مطالبه  قرارداد  طرف  شرکت های 
است ولی اینکه مبلغش دقیقاً چند باشد 
بعضی  چون  دارد.  شرکت  آن  به  بسته 
شرکت ها صد میلیون تومان را در بازه یک 
برخی  و  می کنند  دریافت  تدریجی  ساله 
برای سال ۱400 یکجا صد  ممکن است 

میلیون را تقاضا کنند.«

که  این سوال  به  پاسخ  در  وی همچنین 
مبالغ  برای  یکسان  دستورالعمل  چرا 
و  راه  توسط  شرکت ها  تمام  به  واریزی 
»قرار  گفت:  است  نشده  ابالغ  شهرسازی 

است شرکت ها با مردم راه بیایند.«
علیمحمدی نقل قول پیام های مردمی از 
شهرسازی  و  راه  اداره  رییس  زینلی  قول 
مسکن را صراحتا تکذیب نکرد. نقل قولی 
واریز  برای  تقاضا  بودن  مشکوک  از  که 
مرحله دوم به هر حسابی جز بانک ملت 
باره  این  در  علیمحمدی  دارد.  حکایت 
زینلی  آقای  نمی دانم  دقیق  »من  گفت: 
مردم  که  می کنم  تاکید  اما  گفته اند  چه 
باید مبلغ واریزی دوم را دوباره به همان 
بانک  در  ابتدا  که  کنند  واریز  حسابی 
مسکن ایجاد کرده و 40 میلیون اولیه را 

واریز کرده بودند.«
ارائه ی  که  خواست  مردم  از  علیمحمدی 

بانک  دیگری جز حساب  هرگونه حساب 
ملی  مسکن  امتیاز  صاحب  خود  مسکن 
از سوی شرکت ها را به این اداره گزارش 

شرکت های  تمام  »لیست  افزود:  و  دهند 
طرف قرارداد در تابلو اعالنات اداره نصب 

شده است.«

سردرگمی های واریز دوم طرح اقدام مسکن ملی در سیرجان 

غول مرحله دوم 
حکم قانونی تخلف مسدود کردن معابر

»براي اینکه ما بدانیم عملي جرم است یانه؟ باید آن فعل یا ترک فعل طبق 
قانون جرم معرفي شده باشد و همچنین براي آن مجازاتي مشخص کرده باشند. 
یک حقوقدان در این باره با اشاره به ماده 2 قانون مجازات اسالمي در تعریف 
جرم، توضیح مي دهد: جرم عبارت است از هر رفتاري اعم از فعل یا ترک فعلي 
که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل 
سد معبر بستگي به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتي براي آن 

مقرر شده باشد یاخیر؟ 
این مورد چنین میگوید:  قانون شهرداری ها در  ماده 55  بند دو  تبصره یک 
سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان و پارک ها 
و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و 
شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر 

و اماکن به وسیه ماموران خود اقدام کند.
تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداریها: اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده 
روها، خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه، نهرها و مجاری فاضالب 
شهرها، باغ های عمومی، گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع 
در محدوده شهر که مورد استفاده عمومی و درخت های معابر واقع در محدوده 
شهر که مورد استفاده عموم است، ملک محسوب و در مالکیت شهرداری است.

ماده ۶۹2 قانون مجازات اسالمی: از آنجایی که بنا بر فتاوای مراجع معظم تقلید 
تجاوز به پیاده روها و سد معبر شرعا جایز نیست و به جهت اینکه سدمعبر زشت 
ترین نوع تجاوز به حقوق و آزادی های مشروع دیگران است و وجود یک شهر 
سالم و سامان یافته تنها در گرو پرهیز جدی از تخلفات شهری و جلوگیری از 
نقض حقوق شهروندی است، لذا  شهروندان باید ماموران شهرداری را در رفع این 

عارضه ناپسند اجتماعی یاری کنند.
به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹0 قانون مجازات اسالمي، هر کس اقدام به هرگونه 
تجاوز و تصرف عدواني یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در امالک متعلق به 
دولت یا شرکت هاي دولتي وابسته به دولت یا  شهرداري ها یا اوقاف و...کند جرم 

است.
هرگونه اشغال فضاي عمومي به منظور استفاده شخصي بدون مجوز، سد معبر 
است و در قانون شهرداري تخلف شناخته شده است و به شهرداري اجازه داده 
شده که بدون دستور قضایي با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود. البته 
از آنجا که سد معبر داراي مصادیق متعددي است، بهتر است شهرداري ابتدا با 
احترام و تذکر به برچیدن این موانع اقدام و از وارد کردن هرگونه خسارت مالي 
یا جاني پرهیز کند. یکي از مشکالت شهروندان مزاحمت وسایل ساختماني است 
که عبور و مرور را بسیار سخت مي کند. تدین در اینباره تصریح مي کند که اگر 
هنگام ساختمانسازي، مصالحي در معابر عمومي قرار داشته باشد، مصداق سد 
معبر است زیرا فضاي عمومي را به اشغال خود در آورده است و با عوامل آن 
برخورد مي شود. هنگام ساختمان سازي نباید فضاي عمومي را به اشغال خود 
درآورد و تنها با کسب اجازه از شهرداري مي توان از یک چهارم فضاي پیاده رو یا 
حتي فضاهاي هوایي استفاده کرد تا مزاحمتي براي سایرین ایجاد نشود و اگر 

بیش از این اندازه شد شهرداري موظف است با این افراد برخورد کند.

   گوشزد  

جناب آاقی

علی اصغر ژناد منساری
شبکه  پروژه  مدیر  سمت  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
لیاقت شما  و  که نشانگر درایت  فاضالب سیرجـــان 
می باشد را تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در این 

عرصه از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

گاه چینی مقصود)زعت آبادی - حسن پور( رفوش

مدارکی ذیل مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشند؛

کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه متعلق به جواد نجف آبادی پور

کارت و بیمه نامه پژو ۲۰۶ رنگ سفید مدل 94 

به شماره پالک ایران75-۲93ص97

کارت  و بیمه نامه پژو 4۰5اس ال ایکس سفید مدل98 

به شماره پالک ایران 75- 4۲۶ ص ۲۶ 

شناسنامه بنام جواد نجف آبادی پور

سند زمین کشاورزی  پالک 3۲ فرعی از 4۶۲۲ اصلی  از بخش 

3۶ کرمان به تاریخ ثبت 1399/4/3۰ بنام جواد نجف آبادی پور

۲ فقره چک سفید از بانک ملت بنام مجید نجف آبادی پور 

۲ فقره چک سفید از بانک تجارت بنام جواد نجف آبادی پور

از یابنده تقاضا می شودبا شماره تلفن 
711۶ 347 ۰913 تماس حاصل نموده 

و مژدگانی دریافت نماید.

جوشکاری

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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