 پاسارگاد :فرمانده انتظامی شهرستان راور از غرق شدن جوانی
 ۲۸ساله در آبهای سیل بند منطقه آبکوهی خبر داد .سرهنگ علی
امیری گفت :روز جمعه با دریافت خبری مبنی بر غرق شدن فردی در
آبهای سیل بند منطقه «آبکوهی» شهرستان راور ،یگان امداد به محل
اعزام شــد .با حضور ماموران در محل مشخص شد ،یک مرد جوان در
آبهای سیل بند این منطقه غرق و توسط مردم و عوامل اورژانس به
بیمارستان منتقل شده که علیرغم تالش عوامل اورژانس ،فوت میشود.

غرق شدن
مرد جوان
در سیلبند

بازتاب

آقای مبشری! این رشته تیم ملی ندارد
 پاسارگاد
تعدادی از خلبانان پاراگالیدر در واکنش به گفتوگوی
هفتهگذشتهمحمدمبشریمربیپاراگالیدر متنیرابهدفتر
نشریه پاسارگاد ارسال کردند که بخشی از آن درادامه میآید:
پیشازآغازسخندلخانواده،دوستان،همشهریهای
عزیز از دست رفته خلبان با اخالق محمد کریمی را با ذکر
صلواتی بر روح بلند آن عزیز تسلی میدهیم.
توگویی در رابطه با مرگ
هفته گذشته در این نشریه گف 
خلبان محمد کریمی با آقای محمد مبشری به عنوان مربی
و مسئول باشگاه هوانوردی عقاب طالیی و مسئول انجمن
ورزشهای هوایی سیرجان چاپ شد که در آن به مسایل
مختلفی اشاره شده بود و بیشتر به نظر میرسد که جنبه
تبلیغاتی داشته است .لذا برخی مطالب گفته شده را نقد و
چندسئوالنیزبرایمانپیشآمدهکهمطرحمیکنیم.
توگوی
 -1جناب مبشری! آیا بهتر نبود در یک گف 
رسانهای بعد از مرگ یکی از بااخالقترین ورزشکاران مجموعه
ورزشیهواییسیرجان،حداقلیکتسلیتکوچکبهخانواده،
دوستان و همشهریان آن عزیز از دست رفته میگفتید؟
 -2فرمودهاید؛ این ورزش حتی از فوتبال امنتر است و از
لحاظ خطر در جایگاه بیست و دوم قرار دارد .خواهشمندیم
مأخذ این مطلب را بیاورید .آنگونه که ما م یدانیم ورزشها از
نظر خطر در دو گروه قرار میگیرند و پاراگالیدر در گروه دوم
قرار دارد .در ضمن آن فوتبالی که گفتهاید فوتبال آمریکایی یا
راگبی است که آن هم به دلیل تغییر قوانین و استفاده از وسایل
ایمنی جدید جزو ورزشهای پرخطر رده اول دوم و سوم نیست.
-3فرمودهاید؛خلبانمستقلبایددورههایهواشناسی
را ببیند .برایمان سئوال است که باشگاهی که نزدیک به
هشت سال در یک شهر در رشته ورزشهای هوایی هنرجو
میپذیرد چرا تاکنون برای برگزاری دوره هواشناسی برای
هنرجویان خود اقدامی نکرده است؟
 -4فرمودهاید؛ در دوره امنیت پرواز شرایط خطر
را شبیهسازی میکنیم .کامال درست است اما اشاره
فرمودهاید همین حالتی که برای آقای کریمی به وجود
آمده ،مگر شما حادثه آقای کریمی را خودتان دیدهاید که
فکر میکنید قابل اصالح بوده است؟
 -5جناب مبشری! فرمودهاید؛ خلبان کریمی 4سال در
باشگاه فعالیتی نداشته است .اگر ایشان  4سال در باشگاه
حضور نداشته است قطعا شما از شرایط پروازی و پیشرفت
احتمالی ایشان آگاهی ندارید .پس چرا قضاوت نمودهاید

ایشان بالی خریدهاند که در سطح تواناییشان نبوده است؟
 -6فرمودهاید؛ خلبان باید زیر نظر مربی بال خریداری
کند .اگر به شما بگویند یک مربی خودش یک بال آکروباس
راکهمورداستفادهخلبانانخاصاستبهیکخلبانمبتدی
فروخته،آیادیگرمیتوانبهمشاورهبااینمربیاعتمادکردو
با این مربی به نظر شما چگونه باید برخورد شود؟
 -7فرمودهاید؛ اگر دورههای خاصی را طی کنند و شرایط
را رعایت کنند ،هر اتفاقی که بیفتد شما پاسخگو هستید .به
نظر شما آیا آنان که در مسابقات جهانی شرکت کرده و مقام
میآوردند این مسایل را رعایت میکنند یا خیر؟ پس چرا
هرازگاهیدرمسابقاتجهانیشاهدحوادثیهستیم؟آیامربیان
این رشته که الگو هستند دچار حادثه نشده و نمیشوند؟
-8خبرنگارازشماپرسیدهتاکنونبرایبچههاییکهزیرنظر
شماتمرینمیکنند،اتفاقیافتادهاست؟بخشاولجوابشما:
خیر .الزم به یادآوری است مواردی در حضور شما و زیر نظر شما
حادثه دیدهاند .در پاسخ بعدی گفتهاید :من  30سال کارم این
است.انجمنورزشهایهوایی 20سالسابقهنداردچگونهشما
 30سال مربی این رشته هستید؟ لطفا گواهی مربیگری خود را
ارایه نمایید تا ببینم 30سال است یا کمتر از ده سال.
در پاسخ به یکی از سئوالها گفتهاید :یکی از
فرزندانم عضو تیم ملی است.
چگونه در ورزشی که هنوز در هیچ رشتهای از آن
تیم ملی ندارد چنین چیزی ممکن است؟ لطفا گواهی
عضویت فرزندتان در تیم ملی را ارایه نمایید.
در جایی هم گفتهاید :یکی (از فرزندان شما)
نایبقهرمانکشوراست.
آنچه ما به خاطر داریم این است که در جشنواره ملی
سال گذشته در قشم یک مسابقه نمادین بین خانمها برای
توسعه و تبلیغ این ورزش انجام شد و کل شرکتکنندگان
در این مسابقه نمادین  2نفر بودند که فرزند شما مقام دوم را
کسب کرد .اگر این مقام را در مسابقه دیگری کسب کردهاند
اطالعرسانیکنیدتاماهمعذرخواهیکنیموتبریکبگوییم.
مطالب و حواشی بسیار دیگری هم در پاراگالیدر سیرجان
وجود دارد که از ذکر آن خودداری کردیم .اما آنچه نوشتیم
صرفا جهت اطالعرسانی و شفافیت بیشتر در مورد وضعیت
ورزشپاراگالیدردر سیرجانبودوامیدواریممسئوالنبابررسی
وضعیت این ورزش مفرح در سیرجان با خاطیان برخورد کنند و
جلویسوءاستفادهوحوادثبیشترگرفتهشود.
داغداران خلبان بااخالق ،محمد کریمی
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 پاسارگاد
راهنماییورانندگیسیرجانتوانستمجوز
صدور گواهینامه پایه یکم را به عنوان دومین
شهر استان بعد از کرمان بگیرد .آزمون پایه
یک تا قبل از این که به صورت آموزشگاهی
برگزار شود در سیرجان برگزار میشد ،اما
حدود دو و نیم سال قبل بنا به دستور پلیس
راهور،آزمونگواهینامهپایهیکمثلگواهینامه
پایه دوم باید از طریق آموزشگاههای رانندگی
برگزار میشد .موضوعی که باعث شد سیرجان
از لیست برگزاری آزمون پایه یک خط بخورد و
فقط در مرکز استان ،این آزمون برگزار شود .در
سیرجان بیش از  12هزار کامیون وجود دارد و
بیش از  15هزار نفر گواهینامه پایه یک دارند.
موضوعی که نیاز برگزاری آزمون پایه یک را
در این شهر بیشتر محسوس میکند .همین
موضوع سبب شد تا سرهنگ حسن ساالری
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان
رایزنی برای گرفتن مجوز برگزاری آزمون پایه
یک از طریق آموزشگاه را در سیرجان شروع
کند .رایزنیهای او و همکاری مسئوالن
شهرستان حاال نتیجه داده و مجوز برگزاری
آزمون پایه یک از طریق آموزشگاه در سیرجان
صادر شده است .سرهنگ حسن ساالری
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان
توگو با پاسارگاد با تایید این خبر گفت:
در گف 

رییس پلیس راهور
در گفتوگوبا پاسارگاد:

صدور مجوز
برگزاری
آزمون پایه یک
در سیرجان
 باتالشهای فرمانده انتطامی، نماینده
مردم سیرجان در مجلس و فرماندار این
کار انجام شد
«مجوز برگزاری آموزش پایه یکم از تهران و
کرمان صادر شده است وسیرجان دومین شهر
صدور پایه یک استان است .وی گفت :قبل از
آن که به سیرجان بیایم ،کرمان در بخش صدور
گواهینامه استان مشغول به کار بودم و با توجه
یدانستیم
به بررسیهایی که انجام داده بودیم م 
خیلیازمتقاضیانپایهیکسیرجانیهستند».
سرهنگ ساالری ادامه داد موانع و مشکالت

زیادی برای آنها برای رفتن به کرمان وجود
دارد .با توجه به همین موضوع ما به جناب
نزاده رییس پلیس راهنمایی و
سرهنگ معی 
رانندگیاستانکرمانپیشنهاددادیمکهآزمون
پایه یکم در سیرجان برگزار شود .به گفته وی
پیگیریهای سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
فرماندهانتظامیشهرستانسیرجانوهمچنین
شهباز حسنپور نماینده مردم سیرجان در

مجلس و منصور مکیآبادی فرماندار سیرجان
بسیارتاثیرگذاربود.مسئوالندرتهرانپیگیری
کردند و باالخره مجوز آموزشگاه صادر شد.
به گفته سرهنگ ساالری از االن اداره راه و
شهرسازی و همچنین شهرداری باید برای
اختصاص دادن زمین و مهیاکردن مکان برای
برگزاری آزمون عملی با ما همکاری کنند .وی
در پاسخ به این سئوال که آزمون پایه یکم چه

زمانی برگزار میشود؟ گفت :اگر شهرداری و
اداره راه و شهرسازی کمکهای الزم را انجام
دهند از ماه آینده آزمون در سیرجان برگزار
میشود .وی گفت آموزشگاه پارسیان که آزمون
پایه دوم را انجام میدهد به صورت مجتمع
پایه یکم را نیز انجام میدهد .وی گفت :صفر
تا صد از قبیل ثبتنام ،آییننامه ،آموزش شهر و
آزمونها همه در سیرجان برگزار میشود.

تحویل فالمینگو به محیط زیست
 گروه حوادث
صادق خزیمه مسئول روابط
عمومی اداره حفاظت محیط زیست
گفت :یک نفر دوستدار طبیعت،
فالمینگوی زخمیای را به این
اداره تحویل داد .وی افزود :فردی
فالمینگوی زخمی را در مناطق
اطراف سیرجان پیدا کرده و برای روند
تیمار و تحویل این اداره داد.

خزیمهباتشکرازایندوستدارمحیط
زیست به خاطر تحویل این پرنده زیبا،
ضمن اشاره به مهاجرت پرندگان در
این فصل افزود :با همکاری دامپزشک،
فالمینگوی زخمی تحت درمان است و
پس از گذارندن دوره نقاهت و بهبودی
کامل در طبیعت رها میشود.
وی ادامه داد :فالمینگوها پرندگانی
کنار «آبچر»ند هستند که پاها و

گردن درازی دارند .منقارشان شکل
خاصی دارد و به پایین برگشته است.
به رنگهای صورتی مایل به قرمز و
سفید دیده میشوند و پاهایشان
قرمز رنگ است .جوانها به رنگ دودی
چرک با پاهای قهوهای تیره مشاهده
میشوند .قد این پرنده  ۱.۴۵متر بوده
و وزن آنها هم حدودا  ۳.۵کیلوگرم
است .قد بزرگترین فالمینگوها بین

 ۱.۲تا از حشرات کوچک ،جلبکهای
سبز و قرمز ،نرمتنان ،سختپوستان و
ماهیهایکوچکتغذیهمیکنند.
صادق خزیمه در پایان از مردم
خواست که در صورت مشاهده حیوانات
وحشی آسیب دیده در محدوده شهری
و یا مشاهده نگهداری حیات وحش
در منازل ،با شماره  42330070و
 034-42302100تماس بگیرند.

با تهدید خودروام را قولنامه کردند

 پاسارگاد :فردی که به زور  900هزار تومان از
حسابش برداشت و خودروی پژوی او را قولنامه کرده
بودند به پلیس مراجعه و شکایت کرد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی

شهرستان سیرجان به پاسارگاد گفت :فردی به پلیس
مراجعه کرد و گفت :به دعوت یکی از دوستانمان من
به همراه نامزدم به یک مهمانی تولد دعوت شدیم و
به خانهی آنها رفتیم .بعداز دقایقی من و نامزدم را

تنها گذاشتند و ناگهان یک جوان ناشناس داخل اتاق
آمد و ما را تهدید کرد و یک قولنامه در دست داشت
و مرا مجبور به امضای آن کرد .در این قولنامه که من
با تهدید آن را امضا کردم و انگشت زدم خودروی

پژوام را به او فروختم .او سپس عابربانک مرا گرفت
و یک دستگاه کارتخوان همراهش بود و  900هزار
تومان هم از کارت من کشید .سرهنگ ایراننژاد
گفت :براساس شکایت این فرد ماموران دو نفر خانم را
شناسایی و دستگیر کردند .تحقیقات برای دستگیری
مردی که اخاذی کرده ادامه دارد.

