 پاسارگاد
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف دو دستگاه خودرو
سرقتی سواری پیکان و سواری پراید از سوی ماموران انتظامی
این شهرستان خبر داد .سرهنگ محمد رضا ایران نژاد گفت پس
از اطالع ماموران از سرقت دو دستگاه خودروی پراید و پیکان
ماموران طرح مهار را اجرا و این دو خودرو را شناسایی کردند.
وی از شهروندان خواست که خودروهای خود را به تجهیزات
ایمنی از قبیل دزدگیر ،جی پی اس و  ...تجهیز کنند.

کشف دو
دستگاه
خودرو سرقتی
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كشف دویست میلیون تومان پودر بدنسازی قاچاق
 پاسارگاد :فرمانده انتظامي شهرستان سيرجان
از كشف دو ميليارد ريال كاالي قاچاق خبر داد .سرهنگ
محمدرضاايران نژاد ،اظهار داشت :ماموران دايره مبارزه با كاالي
قاچاق در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز در
محور سيرجان  -بندرعباس به يك دستگاه كاميون مشكوك

 پاسارگاد :رئیس کل دادگستری استان کرمان
به آمار صلح و سازش استان کرمان اشاره کرد وگفت :از
ابتدای سال تاکنون 15هزار و  963فقره پرونده در شعب
شوراهای حل اختالف استان کرمان از طریق صلح و
سازش به پایان رسیده است .یداهلل موحد افزود :در دو سال
گذشته تا به امروز با رضایت اولیای دم 37 ،نفر محکوم
به قصاص نفس در استان کرمان از اعدام رهایی یافتند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت :خوشبختانه
تعداد مددجویان زندانی آزاد شده از طریق صلح و سازش

در پنج ماههی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  131درصد رشد داشته است و با تالش شعب
حل اختالف در زندان های استان تعداد  600زندانی با
گرفتن رضایت شکات ،از زندانهای استان آزاد و به آغوش
خانوادهبازگشتهاند.
وی با اعالم اینکه کرمان یکی از استانهای پیشگام
در امر صلح وسازش در کشور است افزود :در سال جاری
یک هزار و  30فقره پرونده از طریق مصالحه در شعب حل
اختالف زندان ،منتهی به صلح و سازش شده است .

 پاسارگاد :رئیس کل دادگستری استان کرمان
گفت :ماهیانه قریب دو هزار و سالیانه حدود  24هزار
پرونده و  10هزار متهم به ارتکاب جرائم مواد مخدر به
غیر از اعتیاد وارد دستگاه قضائی این استان میشود و این
استان در حقیقت سپر دفاعی کشور در راه مبارزه و مقابله
با موادمخدر است .یداهلل موحد در کمیته حقوقی شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت :از مجموع  10هزار
و  450زندانی موجود در استان کرمان 6 ،هزار و  96نفر
معادل  56درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند .وی
با اشاره به اینکه حجم مبارزه و ماندگاری محکومان مواد
مخدردرزندانهایاستانموجبافزایشجمعیتکیفری
در زندانها شده است ،ادامه داد :در مجموع استان کرمان
به عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد
مخدر به شمار میرود و در برنامهها و بودجههای ستاد
متناسب با جایگاه و تالشهای استان دیده نمیشود.
وی بر توسعه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد
و گفت :قضات رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در
حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها به عنوان یک
نهاد مسئول در جمعآوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی
میشناسند و نقش ستاد را در سیاستگذاری و تقویت

برخوردهای قضایی بسیار کمرنگ میبینند و ستاد را یاور
یدانند.
و معین دستگاه قضائی نم 
موحد با تاکید بر این مطلب که سیاست جنایی
برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد ،تاکید
کرد :تعدیالتی که در مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان
مواد مخدر در سال  89صورت گرفته و تغییرات در شیوه
دادرسی پروندههای مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی
کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری
سرکوبگرانهمیکاهدواینسیاستهابایستیموردتجدید
نظر قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد :تدوین و تصویب قانون جامع
مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنایی اختصاصی این جرایم
و تفکیک آن از جرایم عمومی یک ضرورت است و غفلت
از آن ،زیانهای جدی و غیر قابل جبرانی را به جامعه وارد
میکند .وی تشکیل بانک اطالعاتی جامع کشور به شکل
قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای
قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود :تدارک
امکانات و ایجاد هماهنگیهای الزم برای اجرای ماده 13
قانون مبارزه با مواد مخدر یک شرط الزم برای مبارزه با
خردهفروشان مواد مخدر است.
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خبر
و آن را متوقف كردند .وي افزود :در بازرسي از این كاميون انواع
پودرهای بدنسازی قاچاق به تعداد  80قوطی کشف و در اين
رابطه يك نفر دستگير شد.اين مقام انتظامي با اشاره به ارزش
دوميليارد ريالي كاالهاي كشف شده بيان داشت :فرد دستگير
شدهباتشکيلپروندهبهادارهتعزيراتحکومتيمعرفيشد.

حوادث 7

رهایی  37نفر محکوم به اعدام

سیاست جنایی برخورد با جرایم مواد مخدر
نیاز به بازنگری دارد

 گروه حوادث
برخورد پژو پارس با پژو  207جان سه نفر را
گرفت ،واژگونی خودرو پارس منجر به مرگ دو نفر
جوان شد ،تصادف دو کامیون در محور بندرعباس
مرگ یکی از رانندگان را رقم زد ،تصادف شدید در
محور بافت یک کشته بر جای گذاشت ،مرگ سه
جوان آتلیه دار و  . .این موارد تنها بخشی از تیترهای
تصادفات منجر به فوت در چند ماه اخیر در محورهای
سیرجان است .اینکه از ابتدای سال تا کنون  48نفر
درمحورهایسیرجانجانشانراازدستدادهاندنگران
کننده است .هزینهای که این تعداد فوتی برای جامعه
ایجاد میکند قابل حساب کردن و جبران نیست.
اینکه چه تعداد خانواده با این مرگها از هم پاشیده
میشوندوچهپیامدهاییبرایفرزندانآنهاداردراباید
جامعه شناسان پاسخ دهند .اما این تصادفات چگونه
رخ میدهند و با چه شیوهای میتوان از آنها جلوگیری
کرد؟ چه شده که استان کرمان در تصادفات رتبه اول
ویادومکشوریرادارد؟سرهنگپیاممحمدیرئیس
سراه سیرجان که از همان ابتدای حضوش در این
پلی 
سمت به شفافیت اعتقاد داشت و بدون پردهپوشی
تمامی مشکالت را مطرح میکرد این بار هم با
صراحتکاملبهسئوالهایپاسارگادپاسخگفت.
 در چند ماه اخیر شاهدیم که خبر
تصادفهای فوتی زیادی در شبکههای
اجتماعی و نشریات منتشر میشود .آیا
تصادفاتنسبتبهمدتمشابهسالگذشته
افزایشیافته؟
بله افزایش داشته .متاسفانه وضعیت تصادفات
فوتی محورهای سیرجان در سه ماهه اخیر یعنی
تیر و مرداد و شهریور اصال مناسب نبود.
چهمیزانافزایشیافته؟
تعداد تصادفات فوتی از ابتدای سال یعنی پنج
ماه و بیست روز نسبت به مدت مشابه گذشته
سه درصد افزایش داشته است .اما در تعداد فوت
شدگان ما  23درصد افزایش داشتیم .امسال مثال
در یک تصادف چهار نفر یا سه نفر فوت کردند ولی
پارسال در هر ماشین مثال یک نفر فوت کرده بود.
 تعداد فوتیها از ابتدای سال چند نفر
است؟
 48نفر.
دلیلاینمیزانتصادفچیست؟
دلیل فنی برای تصادفات نمیشود مشخص
کرد .زیرا هم پراکندگی محور و هم پراکندگی
نقطه داشتیم .نوع تصادفات هم خیلی متفاوت
بود .به همین دالیل پیدا کردن دلیل فنی خیلی
سختاست.خودمردمرعایتنمیکنندکهچنین
اتفاقهاییمیافتاد.ماتالشخودمانراکردیمحتی

از ابتدای سال  48نفر در جادههای سیرجان جان خود را از دست دادهاند

افزایش  23درصدی مرگ و میر جادهها

درتعدادبرخوردباتخلفهاخیلیافزایشداشتیم.
 چهمیزانخودروازابتدایسالتوقیف
شده؟
امسال بالغ بر  500دستگاه ماشین و موتور
توقیف کردیم که نسبت به سال قبل  100درصد
افزایشیافتهاست.سالقبلدرمدتمشابهما240
خودرووموتورسیکلتتوقیفکردهبودیم.تماماین
وسایل نقلیه که توقیف کردیم تخلفات حادثه ساز
داشتند و جزو آن سی درصدی هستند که هنجار
شک ناند.
راهداری هم برای رفع نواقص تالش کرده .حتی
ارگانهای دولتی بودجه الزم را در اختیار راهداری
قراردادهاند.
تعدادجریمههاچقدربوده؟
ازابتدایسالتاکنونبیشترازپنجهزاربرخورد
با تخلفات داشتیم و اعمال قانون کردیم .آمار خیلی
بیشتر شده است و این نشان میدهد ماموران ما
حضور دارند و فعالتر شدهاند.
 کمبود نیرو برای کنترل محورها
ندارید؟
تیمهای عملیاتی از استان به کمک ما میآیند.
در طول ماه با توجه به تصادفهای اخیرحدود ده
الی 15روز این تیمها در سیرجان حضور دارند.
 در کدام محور بیشترین تصادفات رخ
میدهد؟
کرمان و شهربابک هر کدام با  20درصد

تصادفات در رتبه اول هستند .بعد هم محور
بندرعباس با  17درصد در رتبه دوم قرار دارد .البته
اینآمارمربوطبهبیشترینتعدادتصادفاتجرحیو
فوتیاست.ولیدرتصادفاتفوتیمحوربندرعباس
رتبه اول را دارد.
 اولین دلیل تصادفات در سیرجان
چیست؟
عدم توجه به جلو است .این اولین و بیشترین
دلیلاست.
 چند درصد تصادفات به علت عدم
توجهبهجلورخمیدهند؟
 59درصد تصادفات بخاطر عدم توجه به جلو
است .که این عدم توجه به جلو ناشی از خستگی
و خواب آلودگی ،استفاده از تلفن همراه ،سرگرم
شدن با وسایل خودرو ،صحبت کردن با سرنشینان
و هر چیزی که باعث سلب توجه به جلو شود رخ
میدهد.
 پس عدم توجه به جلو ناشی از خطای
انسانیاست.
بله کامال .بی احتیاطی راننده است .عالوه بر
این  59درصد نوع تصادف نیز واژگونی است که
بخاطر عدم توجه به جلو است .شهروندان باید
احتیاط کنند و توجه به جلو داشته باشند .این
موضوع باید جدی گرفته شود که راننده باید بعد
از هر دو ساعت رانندگی  15دقیقه استراحت کند.
اینکهمامیگوییمبهچشمانخستهاعتمادنکنید

خوشا آانن هک با زعت ز گیتی

 18/000ت
 17/000ت
 14/000ت
 11/000ت
 11/000ت
 18/000ت
 16/000ت
 16/000ت
 18/000ت
 12/000ت
 10/000ت

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
با برنج ایرانی
چلومرغ زعفرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
استانبولی
شام:
 23/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 12/000ت
ساندویچ کباب یک و تک

با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  13/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  15/000ت

«کیفیت» رمز مانداگری ماست

شعار نیست ،این یک اصل مهم در رانندگی است.
تلفن همراه نقش بسیار پررنگی در واژگونیها دارد
رانندگانواقعانبایدباتلفنهمراهصحبتکنند.اگر
همین موارد رعایت شود ما میتوانیم از واژگونیها
جلوگیری کنیم .موضوع بعد اینکه ما میتوانیم با
بستن کمربند ایمنی از شدت صدمات کم کنیم.
این موضوع باید در بین رانندگان فرهنگسازی شود
که کمربند ایمنی ببندند و با سرعت مجاز حرکت
کنند .این دو مورد در واژگونیها صدمات را تشدید
میکند .اما موضوع مهم کمربند است .اگر بستن
کمربندجامیافتادماخیلیازکشتههاومجروحین
قطع نخاع را نداشتیم و به حداقل میرسید.
 این موضوع صحت دارد که اکثر
واژگونیهای جادهای نرسیده به شهر رخ
میدهد؟
ما آمار این تصادفات را داریم .کیلومتر  0تا 15
سیرجان  28درصد تصادفات را به خود اختصاص
داده است .در کیلومتر 0تا 30نیز بیش از 46درصد
تصادفات رخ میدهد .این تصادفات به این دلیل رخ
میدهد که راننده خسته است ولی میگوید
میرسم .خوابش میآید اما تاکید دارد که این 10
کیلومتررامیروم.
 دوربینهای کنترلسرعتدرمحورها
کمکیبرایکاهشتصادفاتنیستند؟
ما  30دستگاه دوربین کنترل سرعت در
جادههای سیرجان داریم اما سرورهای دوربینها

ومانیتورینگ در سیرجان نیست و ما مطلع
نمیشویم که کدامیک فعال است و کدامیک
کار نمیکند .آنها در تهران دیده و از آنجا بررسی
میشوند .اگر این دوربینها فعال بودند و سرعت
متوسط را اندازهگیری میکردند ،خیلی تاثیر
میگذاشت .این دوربینها در صورتی که پس از
تخلفبرایرانندهپیامکمیآمددرکاهشسرعت
و شدت حوادث اثر میگذاشت و تصادف در بین
دوربینهابهحداقلخودشمیرسید.
پیگیراینموضوعنبودید؟
چرا خیلی .تقاضا کردیم سرورها را در راهداری
و پلیس راه مستقر کنند .ولی این موضوع در حد
مصوبات شورا بوده و عملی نشده است.
 نقاط حادثه خیز را در جادههای
سیرجانشناساییکردهاید؟
بله ما  279نقطه که آبستن حوادث باشند و
احتمالوقوعحادثهدرآنجابیشتراستراشناسایی
کردهایم .در جلسات بارها و بارها این موضوع
را بررسی و در مورد آن اظهار نظر کردهایم35 .
میلیارد تومان اعتبار برای اصالح این نقاط در
نظر گرفته شده است که در یک طرح سه ساله
نواقصجادهایرارفعکنند.ایناعتباربیشتربخاطر
شناسنامه نواقصی بود که ما بصورت کامل و جامع
ارسال کردیم .در شورای ترافیک استان برای این
موضوع جلسه گرفتیم و حساسیت ایجاد کردیم.
کارکنان فرمانداری هم زحمت کشیدند و این
بودجهاختصاصیافت.
 فکر می کنید اصالح این نقاط در
کاهشتصادفموثراست؟
بله.اگراین 35میلیاردتوماندراختیارراهداری
قرار گیرد و در همین راه هزینه شود یک انقالب در
حوزهترافیکیشهرستانبوجودمیآید.
 قرار بود در محورهای پرتردد ایستگاه
پلیس راه دایر شود ،این موضوع به کجا
رسید؟
ایستگاه شماره یک و دو را در محور شیراز و
بندرعباس در نظر گرفتهایم .مدیرعامل شرکت
گلگهر دستور دادند  28میلیون تومان هزینه
کانکس پرداخت شود .این کانکس آماده شده و
بزودی در محور شیراز نصب میشود .برای ساخت
کانکس محور بندرعباس نیز بخشداری گلستان
قول همکاری داده است و امیدواریم ساخته شود.
پیگیر هستیم که بزودی آماده شود .یک اعتبار200
میلیون تومانی هم برای تکمیل ساختمان گردنه
خانه سرخ گرفتیم که این ساختمان را مجهز کنیم.
این سه ایستگاه میتواند خیلی تاثیرگذار باشد و از
شدتتصادفاتکمکند.

بساط خویش ربچیدند و ردنتف

ایـزد منان را سپاسـگزاریم کـه در غمناکترین روزهـای زندگیمان
از نعمـت حضـور گـرم سـروران گرامـی و مهدیهنشـینان عزیـز مـا
را بهرهمنـد سـاخت .بدینوسـیله بـر خـود الزم دانسـتیم کـه از
محبتهـای بیشـائبه هیئتامنـاء محتـرم مهدیـه بـه ویـژه جنـاب
حاجمحمدرضـا ابراهیمیـان ،مداحـان و ذاکریـن اهـل بیـت(ع):
حاجمختـار ایراننـژاد ،حاجمحسـن کیوانـی ،حاجاصغـر نعیمـی،
حاجعلـی اسـدی و شـورای جوانـان ،گـروه موزیـک ،خواهـران
بزرگـوار ،فعالیـن و خادمیـن مهدیه سـیرجان که همواره مـا را مورد
لطـف و غریـق محبـت نمودنـد و در مراسـمات گوناگون حتی عصر عاشـورا بر مـزار خادمالمهدی،

حاجعلی صائب

گـرد هـم آمـده و بـا عـزاداری یـاد آن عزیز را زنده نگه داشـتند ،صمیمانه قدردانـی نماییم .رجای
واثـق داریـم کـه رهـروی امامحسـین(ع) خواهیـد بـود و سـعی و تلاش عاشـقانه شـما بـه پـاداش
جزیل مشـکور خواهـد گردید.

خانواده صائب

مجتمعخصوصیشیرخوارگاهمهدکودکوپیشدبستانی  باغچهمحمد( ۳ستاره)
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دارای امکانــات پیشــرفته بــا آخریــن تکنولــوژی روز (کتابخانــه ،فضــای قصهگویــی،
نمایــش خــاق،کالس چنــد منظــوره ،آزمایشــگاه علــوم ،فضــای مجــزای کمــک آموزشــی
ریاضــی ،زبــان آمــوزی ،هنــر ،برگــزاری کارگاه و کالس فــوق برنامــه متنــوع و آمــوزش بــه
صــورت پــروژه و واحــد کار و دارای کتــاب آموزشــی اختصاصــی اســتاندارد ،ســالن بــازی
سرپوشــیده ،ســالن ژیمناســتیک ،باغچــه شن،آسانســور هوشــمند ،دوربیــن مداربســته
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کالسها به صورت تفکیک سنی مجزا در طول سال دایر میباشد
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کسب تقدیر نامه طرح عملکرد برتر از معاونت بهزیستی استان سال ۹۸-۹۷
کسب تقدیر نامه طرح جشنواره نماز از معاونت بهزیستی کل کشور سال ۹۸-۹۷
کسب تقدیر نامه در طرح فضا و ساختمان استاندارد از معاونت بهزیستی استان

با شهریه مصوب اداره بهزیستی و آموزش و پرورش
بـه صـورت اقساط ماهیانه
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