 پاسارگاد :سردار رضــا بنیاسدیفر فرمانده انتظامی استان
کرمان در مورد تصادفات اســتان کرمان گفت :شــمار کشتههای
جادهای ما  18درصد افزایش داشــته و در تصادفات درون شهری
یک درصد کاهش داشــتهایم 457 .نفر در شمال استان و  215نفر
در جنوب استان کرمان در  9ماهه امسال بهعلت تصادف جان خود
را از دست دادهاند.
فرمانده انتظامی اســتان کرمان سهم عامل انسانی در تصادفات
را  70درصد دانست.

مرگ 672
نفر در
تصادفات
استان

خبر

برای نقاط حادثهخیز برنامه جدی داریم
 گروه خبر :سرهنگاسماعیلجهانشاهیدرمورد
توچهارم
سراه گفت :این طرح از بیس 
طرح نوروزی پلی 
اسفندماه شروع میشود و تا پانزدهم فروردین ادامه
سراه سیرجان
دارد .وی در مورد برنامههای امسال پلی 
گفت :برخورد بدون اغماض با تخلفات انجام میشود.
حساسیت در کنترل رانندگانی که مشروبات الکلی مصرف
میکنند بیشتر شده است .تست اعتیاد و الکل نیز از
رانندگان میگیریم
و کنترلها بر
ناوگان مسافربری
شدیدتر میشود.
سرهنگ اسماعیل
جهانشاهی ادامه
داد :در چند
ماه گذشته ما
تصادفهای نوروز
 96را بررسی
و تجزیه و تحلیل کردهایم .نقاط حادثهخیز شناسایی
شدهاند و برای کنترل این نقاط برنامه جدی در دستور
کار داریم .پوشش این نقاط افزایش داشتهاند و تیمهای
ما بیشتر در آنجا مستقر میشوند .همهی همکاران
ما به صورت  100درصد آمادهباش هستند .گشتهای
نامحسوس و محسوس افزایش پیدا میکنند .وی ادامه
داد :سالهای گذشته از نیروی دریایی و گلگهر کمک
گرفتهایم و امسال هم قصد داریم از آنها کمک بگیریم .به
زودی نیروها در اختیار ما قرار میگیرند و توجیه و آموزش
آنها آغاز میشود .امسال دوست داریم نسبت به سالهای
قبل کاهش حوادث داشته باشیم .وی ادامه داد :تابلوهای
سراه سیرجان در برخی جادهها نصب
هشدار با ابتکار پلی 
میشود و درصدد هستیم مسئوالن به ما کمک دهند تا در
برخیمحورهاایستگاههاییتعبیهکنیمتارانندگانخسته
را نگه داریم و با دادن آب جوش کمی خستگی آنها را
برطرف کنیم .امیدورایم مسئوالن کمک کنند.
پاسخبهحاشیهها
همسر سرهنگ جهانشاهی عضو شورای شهر است
و این موضوع حاشیههایی برای او به همراه داشته است.
یکی از حاشیههایی که برای وی به وجود آمد موضوعی
مبنی بر افزایش تصادفات در محورهای سیرجان از زمان

حضور همسر وی در شورا است .سرهنگ جهانشاهی در
رابطه با این موضوع اینگونه پاسخ داد :این یک تحلیل
ناآگاهانه است .خانم من در شورا است اما مگر خانم فرمانده
سراه
سراه بافت هم در شورا بوده؟ همسر فرمانده پلی 
پلی 
باغین هم در شورا بوده؟ تصادفات در استان و کشور در
سال  96نسبت به سال  95افزایش داشته است .وی ادامه
داد :میزان تصادفات  27درصد و کشتهها  18درصد
نسبت به سال  95در سیرجان افزایش داشته است .این
افزایش طبیعی بود .ما پیشبینی این موضوع را داشتیم.
زیرا سال  95ما کاهش چشمگیری نسبت به سال 94
داشتیم و پیشبینی میکردیم این کاهش را در سال 96
نداشته باشیم .مشکل بزرگ ما در افزایش فوتیها مربوط
به کشته شدن چند نفر در یک تصادف بود .به عنوان مثال
در سال  95تعداد فوتیهای ما تکنفره بودند اما در سال
 96تعداد کشتهها در یک تصادف به چهار مورد هم رسید.
ما در سال  95رتبهی برتر را در کاهش تصادف داشتیم.
بارگیریهای گلگهر در سال  96و تردد در محورهای
سیرجان افزایش چشمگیری داشت .سال  96واژگونیها
کار دست مردم داد .وی ادامه داد پلیس مسئول تصادفات
نیست .پلیس باید کاری را که برعهدهاش است ،انجام
دهد .دیگر نهادها مثل اداره راه و شهرسازی ،اورژانس،
شوپرورش و نشریات هم در کاهش
هاللاحمر ،آموز 
تصادفات مسئول هستند .ولی مردم ما فهیم هستند و
یدانند .هدف ما خدمترسانی است .ما آنچه
خودشان م 
از دستمان برمیآید با توجه به تجهیزات و امکاناتی که
داریم صددرصد به کار میگیریم نتیجه دست ما نیست.
یکبار میبینیم در تصادف یک اتوبوس  25نفر کشته
میشود و آمار را باال میبرد .وی ادامه داد :شفافسازی و
سراه واقعا قابل قبول است .باید
سالمت کار ماموران پلی 
این موضوع دیده شود .رییس پلیس راه سیرجان افزود :با
توجه به این که ما در سال  96افزایش تصادف داشتیم اما
در استان کرمان چهارم هستیم و شهرهای زیادی بیش از
ما افزایش داشتند و ما رتب هدار افزایش نیستیم .من از روی
شخصیت و آگاهی خودم حرف میزنم و روزنامهای هم
که اینگونه مطالب مینویسد از روی شخصیت خودشان
مینویسند .من از مردم میخواهم به ما نمره بدهند .مردم
ما را قضاوت کنند که این انتقادات به جاهستند یا از روی
غرضنوشتهمیشوند.

ـری
ـدس جواهـ
ـای مهنـ
ـاب آقـ
ضمــن تقدیــر و تشــکر از جنـ
ـان
ـر و کارکنـ
ـی گلگهـ
ـی و ورزشـ
ـگاه فرهنگـ
ـل باشـ
مدیرعامـ
باشــگاه در جهــت همــکاری بــا جوانــان مســجد حضــرت

صاحبالزمان(عــج) ســربلندی و ســامتی شــما را از درگاه
ایــزد منــان خواهانیــم.
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 پاسارگاد :فرمانده انتظامی سیرجان در گفتوگو با
پاسارگاد تاکید کرد که پلیس مخالف شادی مردم نیست و
در شادیها کنار آنهاست .همهساله مراسم چهارشنبهسوری
با خطراتی در کشور همراه است .عدهای نقصعضو میشوند
و هر ازگاهی ترقهبازی مرگ نیز به همراه داشته است.
سروصدای ناشی از ترقهها باعث آزار برخی شهروندان نیز
میشود .در سیرجان نیز همهساله مراسمهای مختلف
چهارشنبهسوری برگزار میشود .سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد فرمانده انتظامی سیرجان در پاسخ به این سئوال
که گفته میشود پلیس با شادی مردم در چهارشنبه سوری
مخالف است با تعجب پاسخ داد :پلیس همراه شادی مردم
است .ما با هنجارشکنی مخالف هستیم .ما با افرادی که
بخواهند قانون را زیر پا بگذارند و باعث آزار و اذیت مردم
بشوند ،برخورد میکنیم .پلیس برای برقراری امنیت مردم
تالش میکند .وی ادامه داد :ما هم از جنس مردم هستیم و
قطعا شادی مردم ما را هم شاد میکند .این افراد که میگویند
پلیس مخالف شادی مردم است شادی را با هنجارشکنی
اشتباه میگیرند .شادی اگر با رفتارهای پسندیده و منطقی
همراه باشد ما هم امنیت آن را تامین میکنیم .کسی خالف
قانون کاری انجام ندهد و حاشیه درست نکند ما خدمتگزاران
آنها هم هستیم .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد در پاسخ به
این سئوال که چه مواردی در روز چهارشنبهسوری ممنوع
است ،گفت :مهمترین مسئلهای که سالمت و امنیت مردم را
به خطر میاندازد ترقه است .ما از رقص و پایکوبی در مالءعام،
جشنهایمختلطکهبویمسایلغیردینیرابدهد،مسایلی
که به آسایش و آرایش مردم لطمه بزند جلوگیری میکنیم.
زدن ترقه خطرناک است ،صدای آن باعث برهم زدن امنیت
و آرامش مردم میشود و انفجار آن نیز ممکن است به افراد
آسیب بدنی بزند .فرمانده انتظامی سیرجان در پاسخ به این
سئوال که در سالهای گذشته چهارشنبهسوری در سیرجان

جناب آقای مرتضی مکیآبادی

در کل کشــور (جمهــوری اســامی ایــران) همــه
پهلوانــان و قهرمانــان را شــگفتزده کرد؛ کســب مقام
اول ،فتــح ســکوی اول و بــه دســت آوردن مــدال طــا
را در مســابقات «لیفــت کشــوری (و انتخــاب جهانــی)»
را و همچنیــن کســب مقــام اول و فتــح ســکوی اول
را در مســابقات قویتریــن مــردان (آیتــم ســهگانه
کشــوری) را بــه شــما ،خانــواده محتــرم و جامعــه
ورزشــی ســیرجان تبریــک میگوییــم و پیشــرفت
روزافــزون شــما را از خداونــد منــان خواهانیــم.

مهدی شهبا و مرتضی دانشپژوهان

فرمانده انتظامی سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد
در مورد چهارشنبهسوری و تعطیالت نوروز سخن گفت

با شادی مردم مخالف نیستیم

خسارت داشته یا نه ،گفت :خسارت جسمی زیادی در
سالهای گذشته نداشتیم ولی آتشسوزی باعث خسارت در
جنگلها و مراتع اطراف سیرجان شده است .همچنین ترقه
و آتشسوزی خساراتی به تجهیزات و وسایل شهری مثل
تابلوهای راهنمایی و رانندگی و ...زده است .وی گفت؛ افرادی
که امنیت و آسایش مردم را به هم بزنند شناسایی و دستگیر
میکنیم و برخورد قانونی با آنها میشود.
سرهنگ ایراننژاد ادامه داد :بیاییم به هم کمک کنیم که
پایان سال برای همه شیرین باشد و سال  97با دوستی و
مهربانی آغاز شود .اگر برای کسی در این شب اتفاقی بیفتد

چندین طایفه سال را با غم و اندوه آغاز میکنند و جشن
برایشان تبدیل به غم میشود .سرهنگ ایراننژاد ادامه
داد :مردم خودشان از هم مراقبت کنند .اگر کسی در این
روزهای پایانی سال دستگیر شود ،نوروز را در زندان سپری
میکند و این موضوع بسیار دردناک است.
 با توان مضاعف در کنار مردمیم
توگوی خود با پاسارگاد در
وی در بخش دیگری از گف 
مورد محدودیتهای نوروزی گفت :من ابتدا سال جدید را
تبریک میگویم .ما محدودیت ترافیکی در ایام نوروز نداریم.
هرگونه فعالیت عمرانی در سطح شهر از پانزدهم اسفند

ممنوع شده و تا پایان تعطیالت عید ادامه دارد .در مورد
اسبابکشی در ایام نوروز اگر کسی بخواهد اسبابکشی
کند باید با کالنتری محل هماهنگی کند و مجوز بگیرد.
وی افزود :تامین امنیت مردم با تمام توان انجام میشود و
ما با اجرای طرحهای مختلف سعی میکنیم مردم نوروز
امنی را سپری کنند .گشتهای محسوس و نامحسوس
فعالتر شدهاند .پارکها و خیابانهای پرتردد و مکانهای
عمومی و محلههای جرمخیز را تحت پوشش قرار دادیم و
نیروهای ما با توان مضاعف و با آگاهی بیشتری در منطقه
حضور دارند.
 استفاده از گشتهای نامحسوس
وی در رابطه با افرادی که در ایام نوروز مسافرت میروند،
گفت :من یک پیشنهاد را مطرح میکنم؛ حتما از ظرفیت
مراقبت همسایه از همسایه استفاده کنند .اگر فردی
مسافرت میرود حتما همسایه خود را در جریان بگذارد.
کنترل از سوی همسایه بسیار تاثیرگذار است .ما سال قبل
یک سرقت منزل داشتیم که همسایه عنوان کرد من سرو
صدا را از داخل خانه کناری میشنیدیم ولی فکر میکردم
همسایهمان است و گمان نمیکردم سارق باشد .اگر از این
ظرفیت استفاده کنیم از سرقت پیشگیری میشود .مردم
استفاه از وسایل ایمنی و بازدارنده را در دستور کار خود
قرار دهند .این هزینه نیست یک سرمایه برای زندگی
است .رییس پلیس سیرجان افزود تعداد گشتهای ما در
ایام نوروز افزایش پیدا میکند .ما از یکسری گشتهای
نامحسوس در محلهها استفاده میکنیم .اگر کسی بخواهد
برای مسافران ایجاد مزاحمت کند ما برخورد جدی با آنها
میکنیم .امنیت شهروندان و مسافران برای ما بسیار اهمیت
دارد و با بر هم زنندگان امنیت برخورد میکنیم .از جوانان
میخواهم مهماننوازی را به بهترین شکل انجام دهند تا
مسافران خاطره خوبی از سیرجان داشته باشند.

دستگیری فروشنده سهره در جمعهبازار
 گروه حوادث :به گزارش روابط
عمومی اداره محیط زیست سیرجان؛ فردی که
اقدام به فروش سهره طالیی در جمعه بازار کرده
بوددستگیرشد.
محمود علیرضایی رییس اداره حفاظت
محیط زیست سیرجان گفت :ماموران اداره
محیط زیست چندی پیش آگهی فروش پرنده
سهره را در فضای مجازی مشاهده کردند .به
گفتهعلیرضاییبالفاصلهبهصورتنامحسوس
با متخلف تماس گرفته شد و ماموران پس از
مشخص شدن موقعیت مکانی فروشنده ،با
حضور در محل ،این متخلف را در جمعهبازار
سیرجان دستگیر و از وی تعداد هفت قطعه

جناب آقاي
دكتر مسعود
بهشتي
انتخــاب شايســته شــما بــه عنــوان
پژوهشــگر برتر اســتان كرمــان را تبريك
عــرض مــي کنــم .در پنــاه یگانــه قــادر
متعــال ســربلند و پیــروز باشــید.

خبــر مســرتبخش کســب مقــام قهرمانــی شــما ای
بــرادر و قهرمــان ارزنــده جهــان پهلــوان

حوادث 9

منصوربهشتی

جناب آقاي
دكتر مسعود
بهشتي

انتخــاب شايســته شــما بــه عنــوان
پژوهشــگر برتر اســتان كرمان كه نشــان
از تــوان بــاالي علمي و پژوهشــي جنابعالي
دارد را تبريــك عــرض مــي نمايــم.

احمدحاتمی

سهره طالیی راکشف و ضبط کردند.
بهگفتهعلیرضاییمتهممیبایستبابتضرر
و زیان وارده به محیط زیست بابت صید غیرمجاز
هفت قطعه سهره طالیی (دو میلیون ریال بابت
هر قطعه) مبلغ14میلیون ریال به حساب دولت
واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارایه کند .متهم
عالوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط
زیست ،در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز
جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده۱۱
قانون شکار و صید به حبس از  ۹۱روز تا  ۶ماه و
یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال
تا سه میلیون ریال محکوم میشود .علیرضایی
ادامه داد :سهره طالیی از خانواده سهرهها و راسته

گنجشکسانان است .پرندگانی کوچک جثه و
تقریبا هم اندازه گنجشک خانگی با دم چنگالی
شکلومنقارمخروطی،دمگاهسفیدرنگ،صورت
قرمز رنگ ،پس سر سیاه رنگ ،گونههای سفید،
پهلوی قهوهای یا خاکستری ،بالهای سیاه رنگ
با نوار زرد کامال مشخص در بالها ،سینهای به
رنگ نخودی و پاهای تیره رنگ دارند .زیستگاه
سِه ِره طالیی باغها ،میوهزارها و كشتزارها است
و در پاییز و زمستان در حال جستجو و تغذیه
از دانههای بوتههای خـار در زمینهای بایر و
كنـار جادهها دیده میشوند .محمود علیرضایی
گفت :الزم به ذکر است گاهی گزارشهایی
مبنی بر شکار پرندگان کوچک جثه با استفاده از

جناب سروان
علیرضا وطندوست
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه ســمت فرمانــده
پاســگاه راهنمایــی و رانندگــی درونشــهری بلــوار
نمــاز کــه نشــان از لیاقــت و حسـنبرخورد شماســت
را تبریــک عــرض نموده ،موفقیــت روزافزونتــان را
از خداونــد متعــال خواهانــم.

حسینموحدیزاده
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

جناب آقای شیخ زکریا

مدیر محترم دبستان ایثار
فــرا رســیدن ســال نــو را بــه جنابعالــی و تمامــی
همــکاران زحمتکــش دبســتان علیالخصــوص
ســرکار خانــم افشــار تبریــک عــرض نمــوده و
از تمامــی زحماتــی کــه در ایــن مــدت یــک ســال
بــرای تمامــی دانشآمــوزان متحمــل شــدهاید
کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم.

از طرف میثم سبزی

تفنگهای بادی و ورزشی در معابر عمومی شهر
به ما میرسد با توجه به اینکه فصل زاد و ولد این
پرندگان در فصل بهار است در صورت مشاهده
چنین تخلفی با خاطیان برخورد قانونی میشود

و همشهریان میتوانند در هر ساعت از شبانهروز
جهت گزارش هرگونه فعالیت زندهگیری و شکار
غیرقانونی با شماره 42302100ویا42330070
تماسحاصلکنند.

فروش لپتاپ كامپيوتر  و ps4
به صورت نقد و اقساط

مركز سخت افزار هاشمي
٠٩١٣١٧٨٧٣٦٠
خیابان نصيري جنوبي

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191  :
شماره کارت مجازی5029081013476219  :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

