 پاسارگاد :فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه
اتوبوس حامل کاالی قاچاق به ارزش  200میلیون ریال خبر داد.
به گزارش خبر نگار پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ محمد رضا ایران نژاد
گفت :ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان حین کنترل
خودروهای عبوری در محور بندرعباس به سیرجان به یک دستگاه اتوبوس
مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند .وی افزود :ماموران پس
از بازرسی دقیق از این خودرو موفق به کشف  19دستگاه لوازم برقی و 16
تخته پتو قاچاق و فاقد مدارک قانونی به ارزش 200میلیون ریال شد.

کشف 200
میلیون ریال
کاالی قاچاق
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پيامك300099004806 :

شورای عالی محیط زیست با افزایش جرایم نقدی صید و شکار غیرقانونی موافقت کرد:

افزایش دو تا هفت و نیم برابری جریمه نقدی شکار

خبر

دیدار مدیرکل امنیتی استانداری با خانواده روحاهلل نظری
 پاسارگاد :مدیر کل امنیتی و انتظامی
استانداری کرمان به همراه سرپرست فرمانداری
سیرجان با خانواده مرحوم روحاهلل نظری از
جانباختگان حوادث آبان ماه  ۹۸در سیرجان
دیدار کردند .به گزارش روابط عمومی فرمانداری،
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان به همراه
سرپرستفرمانداریویژهسیرجاندراجرایفرمایشات
مقام معظم رهبری مبنی بر دلجویی از خانواده حادثه
دیدگان اغتشاشات اخیر با خانواده مرحوم روح اهلل
نظری از جانباختگان حوادث آبان ماه  98در سیرجان
دیدار کرده و پای صحبت آنان نشستند .مدیرکل
امنیتی و انتظامی استانداری کرمان در این دیدار
ضمن ابالغ سالم و تسلیت استاندار خطاب به خانواده

نظری گفت :از همکاری شما با دستگاههای امنیتی و
انتظامی و مراجع قضایی تشکر میکنیم ،و اینکه با صبر
و بردباری این اتفاق تلخ را تحمل و اجازه سو استفاده را
به دشمنان ندادید تشکر و قدردانی می کنم.
روند حادثه در دست بررسی است و اجازه
نمیدهیم حقی از خانواده آن مرحوم ضایع شود
و امیدواریم در مسیری آرام و دقیق و بررسی
همه جانبه تصمیم مناسب اتخاذ میشود.
وی افزود :در شب حادثه ،مدیریت خوبی برای کنترل
اوضاع و مهار آشوب ها انجام شد و به خوبی از شرکت
نفت شهرستان سیرجان محافظت به عمل آمد که جا
دارد به مسئوالن امر و نیروهای پر تالش بخاطر این
درایت و مدیریت به موقع ،خداقوت گفت.

 پاسارگاد:سامانه بارشی از امروز وارد استان
کرمان و باران و برف بویژه در مناطق کوهستانی پیش
بینی می شود .به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز
کرمان رییس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان
کرمان با اشاره به ورود سامانه بارشی از بعد از امروز دوشنبه
از سمت غرب استان و فعالیت آن در بیشترمناطق افزود:
ناپایداریهای جوی تا پنجشنبه این هفته ادامه خواهد
داشت.
حبیبی با اعالم پیش بینی افزایش ابر ،وزش باد ،بارش
باران و برف بویژه در مناطق کوهستانی استان تصریح کرد:
احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد این استان و آب

گرفتگیمعابر،طغیانرودخانههاوسیالبیشدنمسیلها
دور از انتظار نیست.
رییس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان
کرمان تاکید کرد :رانندگان و مسافران با توجه به بارش
ها و اختالل در تردد جادههای کوهستانی ،لغزندگی و
کاهش دید در محورهای مواصالتی و کاهش دما ،امکانات
و تجهیزات مناسب برای خودروهای خود را فراهم و از
سفرهایغیرضروریخودداریکنند..
وی ادامه داد :دامداران از تردد ،توقف و چرای دام در
حریم رودخانه های فصلی خودداری و افراد در روزهای
فعالیت سامانه بارشی از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

باران در راه است

اعتراف به  30فقره زورگیری
 پاسارگاد :فرمانده انتظامی استان کرمان از
دستگیری سارقان زورگیر معروف به «کفتار» و کشف
 ۳۰فقره سرقت در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی
شهرستان کرمان خبر داد .به گزارش رکنا ،سردار عبدالرضا
ناظری اظهار داشت :در پی وقوع چندین فقره سرقت به
صورت زورگیری از شهروندان در محور هفتباغ ،ماموران
پلیس امنیت عمومی با انجام کار اطالعاتی و پایش
نامحسوس دو سارق حرفهای را در حالی که با یک دستگاه
موتورسیکلت قصد زوگیری از یک زوج جوان را داشتند،
شناسائی و دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان کرمان

حوادث 7

بابیاناینکه سارقان سه سال تحتتعقیبپلیسودستگاه
قضایی بودند ،بیان کرد :متهمان در ابتدای شب با استفاده
از سالح سرد از شهروندانی که در حاشیه محور هفتباغ
توقف داشتند زورگیری کرده و بهصورت خشن طالجات،
تلفن همراه و اموال شهروندان را به غارت میبردند.
وی با اشاره به اعتراف سارقان به  ۳۰فقره سرقت
گفت :قطعا حضور محسوس و نامحسوس پلیس در اماکن
تفریحی و حاشیه شهر افزایش خواهد یافت و در کنار آن با
یکسری تدابیر و کار اطالعاتی با تمام توان در راستای حفظ
آرامش مردم تالش خواهیم کرد.

 گروه حوادث
جریمه ضرر و زیان به محیط زیست از بابت
تونیم برابر
صید و شکار حیات وحش دو تا هف 
افزایش یافته و بهزودی اجرایی میشود.
به گزارش روابطعمومی اداره حفاظت
محیط زیست سیرجان؛ مصوبه شورای عالی
محیط زیست در خصوص جرایم نقدی صید
و شکار جانوران وحشی که در جلسه 25
خردادماه این شورا به تصویب رسیده بود ،پس
از اصالحات نهایی در روزنامه رسمی کشور
درج شد.
بر اساس بند (چ) قانون شکار و صید مصوب
تعیین بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه
ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورای
عالی حفاظت محیط زیست است و بر اساس
ماده  ۱۸همین قانون در مورد جرایم مذکور،

سازمان محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و
زیان ناشی از جرم ،به عنوان شاکی خصوصی
شناخته میشود.
صادق خزیمه مسئول روابطعمومی
حفاظت محیط زیست سیرجان گفت :بر
اساس ماده چهار قانون شکار و صید ،مصوبات
شورای عالی محیط زیست بیست روز پس از
درج در روزنامه رسمی کشور الزم االجرا است
و بنابراین بهزودی این جرایم در کشور اجرایی
میشود.
به گفتهی خزیمه بهای هر عدد نوزاد
پستانداران وحشی که به هنگام شکار در رحم
مادر باشد ،معادل بهای پستاندار مربوطه تعیین
میشود .همچنین بهای هر عدد تخم پرندگان
وحشی و خزندگان از جمله الکپشتهای
دریایی ،نصف بهای پرنده و خزنده مربوطه

تعیین میشود.
خسارت تخریب النه و آشیانه پرندگان
وحشی یک سوم بهای پرندگان مربوطه است.
همچنین در صورتی که پرندگان شکاری
بهصورت غیرمجاز شکار و یا زندهگیری شوند
و یا در اسارت و یا به هنگام قاچاق و خروج از
مرز کشف شوند ،مشمول ضرر و زیان مربوطه
میشوند.
وی ادامه داد :در خصوص ضرر و زیان
گونههای قابل شکار در صورتیکه گونه شکار
شده ماده باشد ،مبلغ ضرر و زیان به سه برابر
افزایش مییابد .با توجه به درج مصوبه فوق
در روزنامه رسمی در تاریخ ،1398/09/17
بنابراین بیست روز پس از این تاریخ ،مصوبه
مذکور الزماالجرا بوده و جرایم جدید از تاریخ
 1398/10/07قابل اجرا هستند.

لیست جرایم شکار برخی از گونهها
مبلغ ضرر و زیان(تومان)

عنوان گونهها

یوزپلنگ

 200میلیون

گور خر

 75میلیون

انواع قوچ و میش وحشی ،کل و بز
وحشی ،آهو ،جبیر

 25میلیون

روباه معمولی ،سنجاب ایرانی ،سنجاب
بلوچی ،گرگ

یک میلیون و دویست هزار

گراز،خارپشتها،خرگوشوحشی،شغال

 450هزار

باالبان ،الچین ،شاهین ،بحری ،طرالن

دویست میلیون

میش مرغ ،هوبره ،سیاهخروس

 30میلیون

قوشها ،قرقی

 15میلیون

کبک ،تیهو ،طرقه چکاوک ،اردک تاجدار

 300هزار

سارق حرفهای ،غیربومی بود
 گروه خبر
سارقی که از استانهای جنوبی به
سیرجان آمده و  30راس گوسفند ،چهار
قبضه اسلحه شکاری و شش فقره وجه
نقد سرقت کرده بود ،از سوی پلیس
دستگیر شد .فرمانده انتظامی سیرجان
به پاسارگاد گفت :از چند ماه پیش
سرقتهای مشابهی در سیرجان گزارش
شد و ماموران آگاهی دستگیری سارق
یا سارقان را در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود :پس
از چند ماه تالش ماموران یک نفر سارق
را که از استان خوزستان به سیرجان
آمده بود شناسایی و دستگیر کردند
و راز سرقتهای این سارق حرفهای
فاش شد .به گفتهی سرهنگ ایراننژاد
این سارق پس از انتقال به اداره آگاهی
به  10فقره سرقت احشام ،چهار قبضه
اسلحه شکاری و شش فقره سرقت پول
نقد اعتراف کرد.
رییسپلیس سیرجان در توضیح

اگر برای همه ،سالی یک بار شب یلدا است،
برای ما منتظران حضرت مهدی (عج) هر شبمان شب یلدا است.
«اللهم عجل لولیک الفرج»

سرقتهای این سارق گفت :او از یکی
از شهرهای استان خوزستان به سیرجان
آمده و منزلی اجاره کرده بود .این سارق
روزها در روستاهای اطراف سیرجان
پرسه میزده و گلههای گوسفند را
شناسایی میکرد .او شبها با خودرو
خود به مکانهایی که شناسایی کرده بود
میرفت و سه ،چهار گوسفند را سرقت
میکرد .او سپس گوسفندها را به منزلش
میآورد و میکشت ،سپس گوشت
گوسفندان را در یخدان میگذاشت و
روی آن یخ میریخت و به شهر خودش
در استان خوزستان میبرد و میفروخت.
او در بازجوییهای فنی به  10فقره
سرقت احشام به تعداد  30راس گوسفند
اعتراف کرد.
او همچنین از راز شش فقره سرقت
پول نقد هم در سیرجان پرده برداشت:
این سارق در بانکهای سیرجان
جستوجو میکرده و کسانی را که پول
نقد دریافت میکردند تعقیب میکرد .اگر

این افراد برای چند
دقیقه خودروی
خودشان را ترک
میکردند او شیشه
را شکسته و پول را
به سرقت میبرد.
این فرد به شش
فقره سرقت به
مبلغ  30میلیون
تومان اعتراف کرد.
سرهنگ ایراننژاد
گفت :این نوع
سرقت شیوع دارد و
شهروندان میتوانند
با کمی دقت و رعایت نکات ایمنی قربانی
آن نشوند .شهروندان اصال وجه نقد را
درون خودرو نگذارند و سعی کنند برای
انتقال پول از چکهای بینبانکی استفاده
کنند.
رییس پلیس سیرجان ادامه داد
این سارق حرفهای همچنین به سرقت

چهار قبضه اسلحه شکاری نیز اعتراف
کرد .او گفت :جلوی اسلحهفروشیهای
معتبر کمین میزدم و افرادی را که
ی کارهای اسلحهشان به
برای پیگیر 
آنجا میآمدند ،شناسایی میکردم.
او این افراد را تعقیب میکرد و در
موقعیت مناسب اسلحه آنها را به

سرقت میبرد .این سارق به چهار
فقره سرقت اسلحه مجاز هم اعتراف
کرد .سرهنگ ایراننژاد گفت :رعایت
نکات امنیتی میتواند خطر سرقت را
کاهش دهد و شهروندان باید نسبت به
وضعیت اموال خود حساسیت بیشتری
داشته باشند.

جناب آقای

حمزه مظفری

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده
محترمتان تسلیت عرض میکنم .از درگاه
یگانه قادر متعال برای آن مرحوم علو درجات
الهی و برای شما وسایر بازماندگان شکیبایی
و طول عمر خواستارم.

 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

رضا رئیسیزاده
قابل توجه اعضای محترم

اتحادیه صنف درودگران(نجاران)
شهرستان سیرجان

احتراما در صورت تمایل به شرکت در
انتخابات هیئتمدیره هرچه سریعتر با
در دست داشتن مدارک معتبر صنفی
به اداره صنعت ،معدن و تجارت واقع
در بلوار سردارجنگل مراجعه فرمایید.
اتحادیه صنف درودگران سیرجان

