 پاسـارگاد :فرمانـدار ریـگان گفـت  :غلظت باال و بیـش از حد مجاز گـرد و غبار و
حرکت شـنهای روان که از بامداد یکشـنبه در این شهرسـتان آغاز شده ،تاکنون موجب
مسـدود شـده راههای ارتباطی روسـتایی و همچنین قطعی آب  30روسـتا شـده اسـت.
امین باقری به ایرنا گفت :تشـدید گرد و غبار و وجود شـنهای روان در شهرسـتان ریگان
وضعیـت را بحرانـی کـرده و بیـش از هـزاران خانوار را خانهنشـین کـرده اسـت .فرماندار
ریـگان بـا اشـاره به اینکه تاکنـون باالی  30نفر از مردم منطقه دچار مشـکالت تنفسـی
شـده و بـه مراکـز درمانـی مرجعـه کردهانـد ،افزود :بـه دلیل ازدحـام در مراکز بهداشـتی
درمانـی تمامی مراکز بهداشـتی درمانی این شهرسـتان در حالـت آماده باش قـرار دارند .

شنهای روان
ریگانیها را
در خانه حبس
کرد
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فردی با یک شیوه خالقانه توانست از یک ابزارفروشی یک میلیون و  250هزار تومان کالهبرداری کند

دستگیری کالهبردار خالق

خبر
 پاسارگاد
فردی که با کالهبرداری عجیب و
غریب توانسته بود یک میلیون و 250
هزار تومان وسیله از مغازه ابزارفروشی
خریداری کند ،شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در
رابطه با این خبر گفت :چند روز قبل فردی
با یک ابزارفروشی تماس میگیرد و یک
دستگاه «سنگ فرز» به قیمت یک میلیون
و  250هزار تومان سفارش میدهد .این
فرد عنوان میکند که پول نقد همراه دارد

تحویل عقاب به محیط زیست

حوادث 7

و آدرسی را اعالم میکند که فروشنده با
آژانس سنگ فرز را به آنجا بفرستد و پول را
دریافت کند .به گفتهی سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد ،مغازهدار سنگ فرز را با آژانس
به محل گفت ه شده ،میفرستد و تاکید
میکند تا پول را دریافت نکردهاید ،جنس را
تحویل ندهید .راننده آژانس آدرس را پیدا
نمیکند و با فرد خریدار تماس میگیرد،
فرد میگوید از منزل بیرون آمدهام و در
بلوار نزدیک منزل قرار میگذارند .راننده به
آنجا میرود آن فرد اعالم میکند پول نقد

به همراه ندارد و در تماس با مغازهدار از
او میخواهد شماره کارت بدهد .مغازهدار
شماره کارت میدهد و چند لحظه بعد
پیامک انتقال وجه به گوشیاش ارسال
میشود .مغازهدار با راننده آژانس تماس
میگیرد و از او میخواهد سنگ فرز را
به خریدار تحویل دهد .سرهنگ ایراننژاد
ادامه داد :شب وقتی فروشنده در حال چک
کردن حسابش بوده ،متوجه میشود که
پیامک انتقال حساب از شماره بانک نیامده
و از یک شماره تلفن همراه معمولی است.

تحویل مراجع قضایی داده شد .در همین
رابطه سروان مرتضی صفیپور رییس پلیس
فتا سیرجان گفت :توجه داشتن به مسایل
مالی قطعا میتواند از بروز کالهبرداری
جلوگیری کند .به گفتهی وی در همین
مورد اخیر اگر فرد به شماره انتقالدهندهی
وجه توجه میکرد قطعا این اتفاق نمیافتاد.
وی ادامه داد :با توجه به رشد چشمگیر
تکنولوژی کالهبرداریها هم شیوهی
جدیدی پیدا کردهاند و باید شهروندان
بیشتر حواس خود را جمع کنند.

او تازه متوجه میشود که کالهبرداری
صورت گرفته و روز بعد شکایت میکند.
فرمانده انتظامی سیرجان ادامه داد :پس از
آن پرونده در پلیس فتای سیرجان مورد
رسیدگی قرار گرفت .کارشناسان پلیس فتا
شناسایی این کالهبردار را در دستور کار
خود قرار دادند و با توجه به اطالعات موجود
و ردزنیها باالخره این کالهبردار شناسایی
و دستگیر شد .او پس از آنکه به پلیس فتا
منتقل شد به کالهبرداری اعتراف کرد .به
گفتهی سرهنگ ایراننژاد این کالهبردار

کشف  120کیلوگرم تریاک در دو عملیات
 گروه حوادث
یک نفر دوستدار طبیعت با مراجعه به اداره
محیطزیست یک بهله پرنده شکاری عقاب
طالیی را تحویل داد.
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت
محیطزیست پس از معاینات اولیه مشخص شد
که این پرنده دچار سوتغذیه شده و قادر به پرواز
نیست که پس از تیمار از سوی دامپزشک در
زیستگاهش رهاسازی میشود.
محمود علیرضایی رییس اداره حفاظت
محیطزیست سیرجان گفت :عقاب طالیی
به عنوان یکی از بهترین پرندگان شکاری در
نیمکره شمالی شناخته شدهاست .رنگ این
پرندگان قهوهای تیره ،به همراه پرهای طالیی
رنگ در سر و گردن و روی شانهها است .به طور
ل آن ها بیش از دو متر و طول
متوسط طول دو با 
پرنده یک متر است .این پرنده معموال در ارتفاع

 ۳۶۰۰متری زندگی میکند و النهی خود را بر
روی درختان بلند ،در صخرهها میسازد .عقاب
طالیی به طور معمول سالی دو جوجه میآورد.
این پرنده تمام عمر با جفت خود زندگی میکند.
عقابهای طالیی ماده جثهی بزرگتری نسبت
به جنس نر دارند .عقابهای طالیی به دلیل
داشتن بالهای بزرگ نیاز زیادی به بال زدن در
آسمان ندارند و روی الیههای هوا سر میخورند.
سرعت معمولی این پرندگان  ۵۰کیلومتر است
اما هنگام شیرجه زدن میتوانند سرعتشان را
تا  ۱۶۰کیلومتر بر ساعت افزایش دهند .عقاب
طالیی با استفاده از چابکی و سرعت و همچنین
با استفاده از پنجههای قدرتمند خود میتواند
طعمههای کوچک خود از جمله خرگوش،
موشکوهی(مارموت) ،سنجاب زمینی و حتی
پستانداران بزرگ مانند روباه ،گربه وحشی یا بز
کوهی و آهوها را شکار کند.

مرگ دختربچه در دیگ حلیم
 پاسارگاد
دختربچهای در شهرستان منوجان بر اثر
بیاحتیاطی والدین در دیگ حلیم افتاد و
جان باخت.
به گزارش فانوس ،محمد حجتیفر فرماندار
منوجان گفت :زهرا ساالری دختر بچه سه ساله

اهل روستای عباسآباد پاتَک از توابع بخش نودژ
منوجان هنگام پختن حلیم بر اثر بیاحتیاطی
والدین در دیگ حلیم افتاد و دچار سوختگی شد.
وی ادامه داد :بالفاصله این کودک به
بیمارستان منتقل شد اما به دلیل سوختگی باال،
جان خود را از دست داد.

 گروه حوادث
مامـوران مبـارزه بـا مـواد مخـدر
توانسـتند در دو عملیـات 120
کیلوگـرم مـواد مخـدر کشـف کنند.
سـرهنگ محمدرضـا ایراننـژاد
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان
سـیرجان در ایـن رابطـه گفـت :در
دومیـن روز از هفتهی ناجـا ماموران
پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر در
محـور سـیرجان -شـیراز بـه یـک
دسـتگاه کامیونت مشـکوک شـدند.
بـه گفتـه رییـس پلیـس سـیرجان

مامـوران بـه بازرسـی از ایـن خودرو
پرداختنـد و از داخل بـاک کامیونت
مقـدار  100کیلوگـرم تریـاک را که
در بطریهـای پالسـتیکی نوشـابه
قـرار داشـتند کشـف کردنـد.
مامـوران کامیونـت را توقیـف و
یـک نفر را دسـتگیر کردنـد .وی در
مـورد کشـف  20کیلوگـرم تریـاک
در محـور سـیرجان -شـهربابک هم
گفـت :مامـوران پلیـس مبـارزه بـا
مـواد مخـدر در خروجـی سـیرجان
بـه سـمت شـهربابک یـک خـودرو

پـژوی حامـل مـواد مخـدر را
شناسـایی کردنـد .بـه گفتـهی
سـرهنگ ایراننـژاد مامـوران پس از
دسـتور ایسـت بـه السـتیک خودرو
شـلیک و خـودرو را متوقـف کردند.
از ایـن خـودرو نیـز  20کیلوگـرم
تریـاک کشـف شـد و سـه نفـر
دسـتگیر شـدند.
وی از شـهروندان خواسـت
هرگونـه اطلاع در مـورد خریـد و
فـروش مـواد مخـدر را بـا شـماره
 110در میـان بگذارنـد.

جابجایی زنجیر طال در طالفروشی
 پاسارگاد
فردی با جابجایی زنجیر در
طالفروشی توانست یک زنجیر طال به
ارزش  15میلیون تومان را به سرقت
ببرد .علی صاحب طالفروشی به
پاسارگاد گفت :دوشنبه شب هفتهی
قبل ساعت  7:48فردی وارد مغازه
ما شد و اعالم کرد قصد خرید زنجیر
طال دارد .سه عدد زنجیر طال به او
دادیم .قیمت گرفت و گفت ارزانتر
میخواهم .بعد زنجیر سفیدی که

مشابه آن را همراه داشت برایش
آوردیم و او گفت این سنگین است.
سه زنجیر در دستش داشت و وقتی
من یک زنجیر قیمت میکردم او
زنجیر طالی ما را با زنجیر نقرهای
که در دستش بود ،جابهجا کرد و
ساعت  7:50دقیقه از مغازه بیرون
رفت .به گفتهی صاحب طالفروشی
قیمت این زنجیر  15میلیون تومان
بود .علی ادامه داد :بعد از رفتن این
فرد شک کردم و زنجیر را امتحان

کردم و متوجه شدم که نقره است.
ساعت  8:45فیلم دوربین مداربسته
را کنترل کردم و دیدم این فرد زنجیر
را جابهجا کرده است.
بعد که موضوع را با همکارانمان
در میان گذاشتیم متوجه شدم این
سارق ساعت  5:30همان روز در
کرمان نیز یک زنجیر را جابهجا
کرده است .به نظر میرسد این فرد
در همه شهرها سرقت میکند .علی
ادامه داد :پس از آنکه موضوع را با

همکارانمان در میان گذاشتم متوجه
شدیم این فرد ساعت  7:25همان
روز به یکی از مغازههای طالفروشی
سیرجان رفته بود ولی زنجیرهای
آن طالفروشی ظریفتر بودند و او
نتوانسته بود زنجیر را جابجا کند.
باید طالفروشان در جریان قرار بگیرند
تا دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد .این
نوع زنجیر تقریبا در اکثر طالفروشیها
وجود دارد و مدل نقرهی آن نیز به
راحتی گیر میآید.

از ابتدایسال  ٩٥تا پایان مردادماه امسال در استان کرمان ٢٨مورد فوتی به ثبت رسیده است

مشروبات الکلی همچنان در کشور
قربانی میگیرد .هفته گذشته بود که از
چند استان کشور ،خبرهای تلخی در رابطه
با مصرفکنندگان مشروبات الکلی شنیده
شد .بیمارستانها پر شده از قربانیانی که
برای یک شب مستی ،جان و زندگیشان
را به خطر انداخت ه و دچار مسمومیت
شدهاند .تا جایی که به گفته سخنگوی
وزارت بهداشت ،آمار قربانیان مشروبات
الکلی به  ٤٢نفر رسیده است ٤٦٠ .نفر هم
دچار مسمومیت و حتی نابینایی شدهاند.
در این رابطه دستگیریها هم ادامه دارد.
متهمانی که مشروبات تقلبی را توزیع
کرد ه و جان جوانان را به خطر انداختهاند.
 آمارمسمومیتهای اخیر الکلی
ایرج حریرچی ،سخنگوی وزارت
بهداشت درباره آخرین آمار مسمومیتهای
اخیر بر اثر مصرف الکل گفت« :از
١٦شهریور تا ٨مهرماه آمار افرادی که به
دلیل مسمومیت بر اثر مصرف الکلهای
تقلبی به مراکز درمانی مراجعه کردهاند،
 ٤٦٠نفر است که بیشتر از استانهای
البرز ،کهگیلویهوبویراحمد ،فارس،
خراسانشمالی و هرمزگان بودهاند .از این
تعداد  ٤٢نفر فوت کرده یا به مرگمغزی
دچار شدهاند٩٣ .درصد فوتیها هم مرد
بودهاند .جوانترین فوتی به دلیل مصرف
الکل یک دختر  ١٩ساله و مسنترین فرد
یک آقا با ٥٧سال سن بوده است .عالوه
بر این ٤١درصد از مسمومان در سنین
 ٢٦تا ٣٥سال بودهاند و از ٤٦٠مسموم،
 ١٧٧نفر بستری ٢٤١ ،نفر مرخص و ١٧٠

نفر هم دیالیز شدهاند .گفتنی است
 ١٦نفر در این میان نابینا شدهاند».
حریرچی با اشاره به اثرات مضر
مصرف الکل ادامه داد« :مشکالت
روانی ،جراحات عمدی و غیرعمدی
از دیگر تبعات مصرف الکل است و
خطر خودکشی و خشونت با مصرف
الکل افزایش پیدا میکند .مصرف
الکل حتی همسرآزاری را هم
افزایش میدهد .تصادفات عمدی و
غیرعمدی یا قتل از عوامل مصرف
الکل است.
 مصرف الکل در بین مردان
 10برابر بیشتر از زنان است
در ایران  ٤,٩درصد افراد باالی
١٨سال در یکسال سابقه مصرف
حداقل یک بار الکل را داشتهاند و
در کل ٨.٨درصد جمعیت باالی
١٨سال سابقه مصرف الکل را حتی
یک بار دارند .عالوه بر این سابقه
مصرف مشروبات الکلی در  ١٢ماه
گذشته در ٥.٧درصد از جمعیت ١٥
تا  ٦٤ساله کشور گزارش شده و در
این بین مصرف مردان  ١٠برابر بیش از
زنان بوده است».
 مصرف الکلهای تقلبی خطرات
جانی مانند مرگ و نابینایی در پی
دارد
سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص
خرید و فروش شیشههای الکلی برند
گفت« :سر دسته الکلهای تقلبی الکل
متیلیک یا الکل چوب است که از مواد

همکار گرامی
جناب آقای

ابوذر خواجویی
انتخــاب شایســته شــما را بــه عنــوان رئیــس مرکز
ســیرجان شناســی صمیمانــه تبریــک گفتــه ،از
خداونــد بــزرگ بــرای شــما موفقیــت و ســربلندی
در تمــام زمینههــا خواســتاریم.
نشریه پاسارگاد

کرمان ،رتبه دوم قربانیان الکل در کشور

موجود در مواد اولیه مشروبات الکلی مثل
چوب متصل به انگور ،کشمش یا هسته
آنها ایجاد میشود ،البته الکل متیلیک را
نمیتوان از روی طعم و مزه تشخیص داد.
این نوع از الکل بسیار خطرناک است و
خطرات جانی مثل مرگ و نابینایی دارد.
این مشروبات در کارگاههای زیرزمینی
تولید میشود و به اسم مشروبهای برند
به فروش میرسد .متاسفانه در کشور

شاهد همهگیری ناشی از مسمومیت
با الکلهای تقلبی هستیم .مسمومیت
از طریق الکل متانول طی چند ساعت
مصرفکننده را با عوارضی متعدد ازجمله
ناتوانیهای جسمی و مرگ مواجه خواهد
کرد .اگرچه مصرف الکل در کشور ما
غیرقانونی است ،اما مانند بسیاری از مواد
محرک دیگر به فروش میرسد و مورد
استفاده قرار میگیرد .در صورت بروز

خانواده محترم زارعی
با تسلیم به مشیت الهی
درگذشــت حــاج غالمرضــا زارعــی را
خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده،
از خداونــد متعــال بــرای ایشــان طلــب
مغفــرت و بــرای شــما صبــر واســعه الهی
خواســتاریم.

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

مسمومیت از الکلهای تقلبی باید هرچه
سریعتر به مراکز درمانی مراجعه کنیم یا
با اورژانس تماس بگیریم .البته بعضی افراد
به دلیل ترس یا بازخواستشدن از این کار
پرهیز میکنند که باید به اطالع برسانم
در صورت مراجعه افراد به بیمارستانها
به دلیل مسمومیت از الکلهای تقلبی
هیچگونه گزارشی به نهادهای امنیتی داده
نمیشود و درواقع از ما درخواست هم

نشده است».
 تهران در صدر و کرمان
رتبه دوم قربانیان مشروبات
الکلی
آمار مرگومیر و مسمومیت با
الکل اما تنها مربوط به روزهای
گذشته نیست و براساس آماری
که سازمان پزشکی قانونی اعالم
کرده ،از ابتدای سال  ٩٥تا پایان
مردادماه امسال  ٣٤٣نفر شامل
 ٣٠٨مرد و  ٣٥زن به دلیل
مسمومیت با الکل جان خود را
از دست دادهاند .همچنین بررسی
این آمار نشان میدهد که استان
تهران با  ١١٣مورد فوتی در دو
و نیمسال گذشته بیشترین آمار
قربانیان الکل در کشور را به خود
اختصاص داده است .در این استان
به ترتیب در سالهای  ٩٦ ،٩٥و
پنج ماهه  ،٩٧به ترتیب ٢٠ ،٧٣
و  ٢٠نفر جان خود را از دست
دادهاند .پس از تهران ،از ابتدای
سال  ٩٥تا پایان مردادماه امسال
استان کرمان با ثبت ٢٨مورد فوتی با دو
مورد درسال  ،٩٥یک مورد در سال ٩٦
و ١٨مورد در پنج ماههسال  ٩٧در رتبه
دوم قرار دارد .رتبه سوم مشترکا مربوط
به استانهای آذربایجانشرقی و فارس
است که هرکدام  ٢٧مورد مرگ در پی
مسمومیت با الکل طی دوسال و پنج ماه
در آنها به ثبت رسیده است .استانهای
کردستان ،البرز و اصفهان به ترتیب با ،١٩

 ١٧و  ١٥مورد در رتبههای بعدی قرار
دارند و استانهای مازندران و کرمانشاه
هرکدام با  ١١مورد و آذربایجانغربی،
خراسان رضوی و گیالن نیز هرکدام با
 ١٠مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
ف سیستم
 اتانول باعث تضعی 
عصبی میشود
همچنین دکتر یسنا بهمنش ،دبیر
ستاد مرکز اطالعرسانی داروها و سموم
سازمان غذا و دارو ،چگونگی بروز
مسمومیت با الکل و عالیم و عوارض آن
را تشریح کرد و در این رابطه به «ایسنا»
گفت« :اتانول موجود در مشروبات الکلی
که بهعنوان یک عامل تضعیفکننده
سیستم عصبی تلقی میشود ،از تخمیر
قند موجود در میوهها و غالت ایجاد
میشود .بنابراین اگر فردی مقادیر باالیی
از الکل را در زمان کوتاهی مصرف کند،
ممکن است دچار عوارض حاد مصرف
الکل شود که بسته به میزان مصرف و
شرایط فیزیکی فرد مصرفکننده متفاوت
است .مصرف الکل میتواند عالیمی
چون سرخوشی ،اختالل در تکلم،
تلوتلو خوردن ،خوابآلودگی ،استفراغ،
اسهال ،اختالل در بینایی ،افزایش زمان
عکسالعملهای فردی ،از بین رفتن
تفکر منطقی ،کاهش سطح هوشیاری،
از دست رفتن حافظه ،صدمات ناشی
از حوادث در اثر عدمهوشیاری مانند
تصادفات رانندگی ،سقوط از ارتفاع ،نزاع،
سوختگی یا غرقشدن را ایجاد کند».
منبع:روزنامهشهروند
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