 پاســارگاد :راننــده خــودروی پــژو  405یــک نفــر متکــدی را زیــر گرفــت
و متــواری شــد .ایــن متکــدی تبعـهی افغانســتان پس از چهــار روز در بیمارســتان
جانــش را از دســت داد .فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســیرجان گفــت :چهاردهــم
آبانمــاه یــک دســتگاه پــژو  405در بلــوار ســیدجمال بــا یــک نفــر متکــدی
تبع ـهی افغانســتان برخــورد کــرد و از صحنــه تصــادف فــرار کــرد .بــه گفت ـهی
ســرهنگ ایراننــژاد ایــن فــرد بــه بیمارســتان منتقــل و پــس از چهــار روز در
بیمارســتان جــان خــود را از دســت داد .رییسپلیــس ســیرجان گفــت تالشهــا
بــرای شناســایی راننــده ادامــه دارد.
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مرگ متکدی
و فرار راننده
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گفتوگو با کسی که قاچاق انسان انجام میدهد:

هزینه قاچاق هر افغانستانی یک میلیون وششصدهزار تومان

کشف  144راس گوسفند قاچاق
 گروه حوادث
فرمانده انتظامی سیرجان گفت :ماموران
پاسگاه انتظامی گلستان در بازرسی از یک
کامیون در کیلومتر  60محور سیرجان -
بندرعباس 144 ،راس گوسفند که فاقد پروانه

بهداشتی و مجوز حمل بود،کشف کردند.
به گفتهی سرهنگ محمد رضا ایراننژاد ارزش
احشام یک میلیارد و  450میلیون ریال برآورد شده
است .وی افزود در این زمینه دو متهم دستگیر
وتحویل مقامات قضایی شد.

 گروه حوادث
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما فرمانده
انتظامی سیرجان سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
گفت :در برخورد خودروی سواری سمند با گله

گوسفندان در کیلومتر  32محور سیرجان-بافت
در حوالی بخش بلورد سیرجان  21راس دام
تلف شدندکه علت حادثه بیاحتیاطی و سرعت
غیرمجاز راننده خودرو اعالم شد.

تلف شدن  21راس دام در تصادف

تشکیل کمیتهای برای بررسی آمار جرایم
دادگستري ،استانداري و نيروي انتظامي در زمينههاي
مختلف از جمله کشفيات ،قتل ،سرقت ،طالق و...
کميتهاي براي بررسي اين آمارها تشکيل شد .وي گفت:
در جلسهاي که بين اين سه مجموعه برگزار شد مصوب
شد که اطالعات هر مجموعه به مجموعه ديگر ارسال
شود تا هرجا مغايرتي وجود دارد برطرف شود.

کشف  125کیلوگرم هروئین

 گروه حوادث
دادستان عمومی و انقالب بردسیر از کشف یک
محموله  125کیلوگرمی هرویین در این شهرستان خبر
داد .به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان
کرمان ،محمدامین نخعی گفت :در پی اعالم منابع خبری
مشخص شد یک باند قاچاق مواد مخدر قصد انتقال محموله
سنگین مواد مخدر از استان سیستان و بلوچستان به سمت
استانهای غربی کشور را دارند.

وی افزود :بالفاصله موضوع در دستور کار دستگاه
قضائی و ماموران مواد مخدر شهرستان قرار گرفت و پس
از هماهنگیهای الزم و صدور دستور قضائی دو اکیپ از
مأموران مواد مخدر به محور رابر به گلزار اعزام شدند .وی بیان
کرد :پس از یک تعقیب و گریز خودروهای حامل مواد مخدر
متوقف و بعد از بازرسیهای بهعمل آمده مشخص شد که
مقدار  125کیلو و  900گرم هروئین و  198کیلوگرم تریاک
در کف خودروها جاسازی شده است.

 گروه حوادث
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای گفت:
در پرونده ساخت مشروبات الکلی غیر مجاز
در بندر عباس  18نفر بازداشت شدند.

به گزارش ایسنا سخنگوی قوه قضاییه
تصریح کرد 38 :نفر در کشور به علت مصرف
مشروبات الکی غیرمجاز فوت و  432نفر نابینا
و دیابتی شدند.

دستگیری  18نفر در پرونده مشروب سمی بندرعباس

خالصه آگهی مزایده نوبت دوم

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان
ســیرجان بــه اتفــاق هیئتامنــای مســجد
صاحبالزمان(عــج) واقــع در جــاده بندرعبــاس
در نظــر دارد یــک بــاب رســتوران متعلــق بــه مســجد را از طریــق
آگهــی مزایــده بــا اجــاره ماهیانــه  15/000/000ریــال بــرای
مــدت یــک ســال بــه اجــاره واگــذار نمایــد .متقاضیــان میتواننــد
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از شــرایط آگهــی مزایــده بــه اداره
اوقــاف واقــع در بلــوار دکتــر صادقــی مراجعــه و پیشــنهادات
خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز سهشــنبه مــورخ 97/09/06
تحویــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان نماینــد.

سیدصادقطباطبایی

@PasargadNews
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 گروه حوادث
معاون آمار و فناوري اطالعات دادگستري استان
کرمان گفت :مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه
در حال تهيه نرم افزار جامع بانک اطالعات مجرمان است.
به گزارش خبرگزاري آريا ،حميد خالقي گفت :با توجه
به هماهنگ نبودن آمارهاي اعالم شده از سه مجموعه

 پاسارگاد
ماموران پاسگاه خیرآباد به همراه پلیس
مبارزه با مواد مخدر یک خودرو پژو  405را
متوقف و از داخل آن  15نفر تبعه افغانستان
فاقد اجازه اقامت را دستگیر و به افغانستان
بازگرداندند.فرماندهانتظامیشهرستانسیرجان
در رابطه با این خبر گفت :ماموران پاسگاه
خیرآباد با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر
به یک دستگاه خودرو پژو  405مشکوک شدند
و این خودرو را متوقف کردند .ماموران پس از
توقف خودرو متوجه شدند که راننده قاچاقچی
انسان است و  15نفر افغانستانی غیرمجاز را به
سمتشیرازقاچاقمیکند.بهگفتهیسرهنگ
محمدرضا ایراننژاد افراد تبعهی افغانستان نیز
برای بازگرداندن به کشورشان به سوی مرز
فرستادهشدند.
اما قاچاق تبعهی افغانستان چگونه صورت
میگیرد و این افراد چگونه وارد خاک ایران
میشوند؟ یک نفر از این قاچاقچیها که
نخواست نامش فاش شود به پاسارگاد گفت:
اصوال این افراد یک سری ارباب در افغانستان
دارند که برای عبور از مرز و آمدن به ایران به آنها

مراجعه میکنند .این اربابان پول را از این افراد
میگیرند و پس از عبور از مرز در داخل ایران
این افراد را به یک سری راهبلد ایرانی تحویل
میدهند.بهگفتهیاینفرد،راهبلدهاخودشانبا
رانندگان خودرو که اکثرا پژو و سمند هستند در

 پاسارگاد :زمستان سال گذشته
یک نفر در سیرجان بر اثر گاز گرفتگی جانش
را از دست داد و چند نفر هم در همین رابطه
مسموم شدند .به گزارش روابط عمومی سازمان
آتشنشانیزمستانسالقبلیکنفردرخودرو
برای گرم کردن پیکنیک روشن کرد و بر اثر
گاز گرفتگی جانش را از دست داد .پس از
آن نیز چند نفر در اثر بیاحتیاطی در منزل
دچار گاز گرفتگی با مونواکسید کربن شدند.
استاندارد نبودن بخاری دلیل اکثر این حوادث
بود .اما حوادث دیگری هم ممکن است با شروع
فصل سرد سال رخ بدهد .مهدی فیروزآبادی
مدیرعامل سازمان آتشنشانی سیرجان گفت:
استفاده از وسایل برقی برای گرمایش و طوالنی
بودن روشناییها در شب در اماکن فرسوده و
قدیمی احتمال بروز آتشسوزی را در این فصل
باال میبرد .وی گفت :حتما توصیه میشود

قبل از استفاده از این وسایل حتما از سالم
بودن سیمکشی ساختمان مطمئن شوند .وی
در مورد گازگرفتگی هشدار داد :انتهای کلیه
دودکشها باید حداقل یک متر از سطح بام و
حداقل یک متر از دیوار جانبی بام فاصله داشته
و دارای کالهک مخصوص به شکل  Hباشد.
دودکش و اتصاالت آن باید از جنس مقاوم و
بدون هیچ منفذ نشتی در سرتاسر آن باشد.
به گفتهی فیروزآبادی به کارگیری لولههای
آکاردئونی آلومینیومی مجاز نیست .شیب
لولههای افقی در داخل واحدها باید رو به باال
و ارتفاع عمودی لولهها در بیرون حداقل سه
برابر طول افقی آن باشد .قطر لوله دودکش باید
مساوی یا بزرگتر از قطر لوله خروجی دستگاه
گازسوزباشد.فیروزآبادیمعتقداستاگرفضای
خانه و یا محیط کار را با شوفاژ گرم میکنید،
به منظور جلوگیری از اتالف حرارت منافذ را

ی راد
جناب آقای ولیاهلل افخم 
و جناب آقای مهدی محتشم

انتصــاب شایســته شــما را به ســمتهای جدیــد تبریک
عــرض نموده ،ســامت ،موفق و ســربلند باشــید.

رضایی ،شرکت ارغوان نگین گهر سبزینه سیرجان

جناب آقای

حمیـد اسدخـانی

ببندید.البتهاگرازبخاریهایگازسوزبهمنظور
گرمایشمحیطاستفادهمیکنیدبرایتهویهاز
درزبندیوبستنمنافذخودداریکنید.
وی گفت :به کار بردن پیکنیک و وسایل
پختوپزبرایگرمکردنمحیطبسیارخطرناک
است.
زمان روشن بودن بخاری اگر لوله دودکش
بخاری سرد باشد دلیل آن خارج نشدن
محصوالت احتراق وگازهای سمی از دودکش
است در این صورت باید ضمن رفع نقص به طور
موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره تهویه
مناسبدرمحیطایجادکنید.
وی ادامه داد :از به کاربردن وسایل گرمایشی
بدون نصب دودکش و یا دارای نقص در
دودکش جدا خودداری کنید.
به گفتهی فیروزآبادی به کارگیری
آبگرمکنهای دیواری در فضاهای بسته یا

جناب آقای مهدی محتشم

مطمئنــا مدیریــت اثربخــش و توانمنــد تــوام بــا تجارب برجســته
و گرانقــدر جنابعالــی موجبــات ارتقــای آن مجموعــه را فراهــم
خواهــد نمــود .از درگاه حضــرت ســبحان تــداوم ،تعالــی و توفیق
ســعادت و ســیادت جنابعالــی را مســئلت داریــم.

مرتضی فخرآبادی و خانواده

جناب آقای

مهدی محتشم
انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه ســمت
ریاســت اداره گمــرک منطقــه ویــژه اقتصــادی
ســیرجان را تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده،
امیــد اســت در پنــاه ایــزد منــان در پیشــبرد
اهــداف بیــش از پیــش موفــق باشــید.

خالصه آگهی مزایده نوبت اول

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

ارتباطند .بعد از مرز آنها را تکه به تکه به مقصد
میفرستند .این فرد در مورد مسیرها گفت :یک
راننده آنها را از زاهدان تا بم میآورد .همچنین
از بم تا کرمان یک راننده ،از کرمان تا سیرجان
یک راننده ،از سیرجان تا قطروییه یک نفر و

از قطروییه تا شیراز و یا هر مقصد دیگری که
داشته باشند یک راننده آنها را منتقل میکند.
البته تعداد زیادی از این افغانستانیها به قصد
رفتن به ترکیه از ایران عبور میکنند .او ادامه داد:
کاهش ارزش پول ایران باعث شده افغانستانیها

تمایل زیادی برای ایران آمدن نداشته باشند.
االن بازار رفتن افغانستانیها به ترکیه خیلی
داغ است و آنها برای رسیدن به زندگی بهتر به
ترکیه میروند .وی در مورد قیمت انتقال آنها هم
گفت :قبال برای قاچاق یک نفر از مرز افغانستان
تا شیراز یک میلیون و سیصد تا یک میلیون و
چهارصد هزار تومان میگرفتند اما االن بیشتر
شده است و حدودا یک میلیون و ششصد هزار
تومان میگیریم .وی گفت مثال از سیرجان تا
قطروییه هر راننده خودرو نفری  50تا  60هزار
تومان میگیرد و فرد را منتقل میکند .به طور
متوسط در هر ماشین 15نفر افغانستانی بزرگ
و کودک جا میدهیم .وی گفت  5نفر را در
جعبه عقب و بقیه را روی صندلی عقب و جلو
و حتی جلو پا هم میخوابانیم .وی ادامه داد اگر
توقیف شویم ماشینمان چند ماه میخوابد .وی
درمورد اینکه آیا احتمال خفه شدن هم وجود
دارد گفت :بله پیش آمده که یک نفر خفه شود
و جانش را از دست بدهد .ولی مشکل اصلی این
استکهماباسرعترانندگیمیکنیمواحتمال
تصادف وجود دارد .تاکنون چندین مورد تصادف
داشتهایمکهافغانستانیهانیزفوتکردهاند.

هشدارهای آتشنشانی برای شروع فصل سرما

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان
ســیرجان بــه اتفــاق هیئــت امنــای مســجد
صاحبالزمان(عــج) قصــد دارنــد یــک بــاب مغــازه
متعلــق بــه مســجد مذکــور واقــع در کیلومتــر  23جاده ســیرجان-
بندرعبــاس را از طریــق آگهــی مزایــده کتبــی برای مدت یک ســال
بــا اجــاره بهــای ماهیانــه  7/000/000ریــال بــه اجــاره واگــذار
نمایــد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت
اداری روز سهشــنبه مــورخ  97/09/06تحویــل دبیرخانــه اداره
اوقــاف نماینــد .جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه اداره اوقــاف و
امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان مراجعــه فرماینــد.
تلفن تماس42270444 :
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حوادث 7

انتخــاب جنابعالــی بــه ســمت ریاســت بانــک
ملــت حوزه شهرســتان ســیرجان که نشــان
از لیاقــت و درایــت شــما دارد را تبریــک
عــرض نمــوده ،موفقیــت روزافزونتــان را
از درگاه احدیــت خواســتاریم.

روابطعمومی شرکت کاریز

شرکت رنگینکمان سمنگان

جناب آقای مهدی محتشم
ریاست محترم گمرک سیرجان

مکانهایفاقدجریانهوامجازنیست.هروسیله
گاز سوز باید یک دودکش مستقل و منتهی به
فضای بیرون داشته باشد .سرتاسر مسیر
دودکشها را کنترل کنید .وی تاکید کرد :اگر
رنگ شعله بخاری آبی نباشد ممکن است هوای
کافی به بخاری نرسیده و تولید گاز مونواکسید
کربن کند .وی گفت بعضی فکر میکنند قرار

دادن لوله بخاری در آب باعث از بین رفتن
مونواکسیدکربن میشود اما این موضوع
خطرناک است و من از شهرواندان میخواهم
از قرار دادن لوله خروجی بخاری در ظرف آب
خودداریکنند.استفادهازشیلنگهایبلندهم
در سیرجان بسیار مشاهده میشود ولی طول
شیلنگگازنبایدبیشترازیکونیممترباشد.

جناب آقای مهدی محتشم

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالی به ســمت رییــس اداره گمرک
منطقــه ویــژه اقتصــادی ســیرجان را تبریــک عــرض نمــوده،
امیــدوارم کــه در ایــن عرصــه جدیــد مویــد و پیــروز باشــید.

عباس دیانی

جناب آقای
ی راد
ولیاهلل افخم 
انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه عنــوان
مدیرعامــل ســازمان عمــران کرمــان را تبریــک
و تهنیــت عــرض مینماییــم .در پنــاه خداونــد
بــزرگ ســرافراز و پیــروز باشــید.

شرکت رنگینکمان سمنگان

جناب آقای بهروز ایمانی

آگهی تجدید مناقصه شهرداری بلورد (نوبت اول)

شــهرداری بلــورد در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد  4مصوبــه شــماره  195مــورخ  97/06/12شــورای اســامیشــهر ،اجــرای پــروژه
آســفالت معابــر و کنارگــذر شــهرک والیــت و بلــوار تختــی را از محــل اعتبــارات داخلی شــهرداری از طریــق مناقصه با شــرایط مندرج
در آگهــی بــه پیمانــکار واجدالشــرایط کــه دارای رتبهبنــدی از معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی ریاس ـتجمهوری باشــد،
واگــذار نمایــد .لــذا واجدیــن شــرایط میتواننــد از تاریــخ  97/08/21جهــت تهیــه اســناد مناقصــه بــه شــهرداری بلــورد مراجعــه
نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه معــادل حداقــل  5درصــد قیمــت پیشــنهادی میباشــدکهبایســتی بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی
معتبــر یــا واریــز وجــه بــه حســاب ســپرده شــهرداری بلــورد بــه شــماره  0109586219005بانــک ملــی شــعبه شــهید عباســپور
 -2هــرگاه برنــدگان اول تــا ســوم بــه هــر نحــو از انعقــاد قــرارداد خــودداری نماینــد ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری
ضبــط خواهد شــد.
 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری 97/09/07
 -5سایر شرایط و اطالعات مربوط در اسناد مناقصه موجود میباشد.

سیدمرتضی مداحی -شهردار بلورد

بــا شــناخت چندیــن ســالهای کــه از عملکرد و
تســلط حضرتعالــی بر قوانین امــور گمرکی در
پسـتهای گوناگــون گمــرک داریــم ،قطعــا در
مقام ریاســت بیش از گذشــته موفــق و مؤثر
خواهیــد بــود .ضمــن تبریــک ایــن انتصــاب
شایســته از خداونــد متعــال ســامتی و
موفقیــت روزافزونتــان را خواســتاریم.

محمودرضا و مرآت مؤیدمحسنی

هرچنــد انســانهای خدمتگــزار و شایســته در هــر
جایگاهــی قــرار گیرنــد ،هدفشــان خدمــت بــوده و
منشــا خیــر میباشــند .در ســمتهای متفــاوت شــاهد
عملکــرد خــوب جنابعالــی کــه از زمــره خدمتگــزاران
صــادق و پرتــاش گمــرک جمهــوری اســامی ایــران
هســتید ،بودهایــم .لــذا ضمــن تشــکر و قدردانــی
ش شــما در دوران ریاســت گمــرک
از زحمــات و تــا 
ســیرجان ،از خداونــد متعــال ســامت و موفقیــت
روزافزونتــان را آرزومندیــم.

محمودرضا و مرآت مؤیدمحسنی

