 گروه خبر :پزشکی قانونی اعالم کرد؛ در اردیبهشت امسال ۳۰ ،هزار و ۵۶۱
نفر در تصادفات مصدوم و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل،این تعداد ۱۴.۷درصد بیشتر شده است .به گزارش مهر در
اردیبهشت امسال هزار و  ۲۴۴نفر در حوادث رانندگی جان باختند که در مقایسه با
اردیبهشت سال قبل  ۳درصد کاهش یافته است.
در این مدت استانهای فارس با  ،۲۳۷کرمان با  ۲۱۳و تهران با  ۱۷۰بیشترین
و استان های ایالم با  ،۲۵اردبیل با  ۲۷و خراسان جنوبی با  ۳۲نفر کمترین تلفات
حوادث رانندگی را داشتهاند.

استان کرمان
رتبه دوم
مرگ در
تصادفات

خبر

خواستگار پر دردسر
 گروه حوادث
چندی پیش مردی به خواستگاری دختری رفت و پس از
نامزدی ،خانواده دختر متوجه شدند او زن و دو فرزند دارد.
فرمانده انتظامی سیرجان در رابطه با این خبر گفت :چندی
پیش یک نفر به خواستگاری دختری میرود و خانواده
دختر میپذیرند و آنها با هم نامزد میشوند .به گفتهی
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد پس از مدتی که این دو نفر با
هم نامزد بودند خانواده دختر متوجه میشوند که این مرد
قبال ازدواج کرده و زن و دو فرزند دارد و به همین دلیل
نامزدی را به هم میزنند .سرهنگ ایراننژاد افزود اما این
فرد موضوع را نمیپذیرد و برای دختر مزاحمتهایی ایجاد
میکند و به تهدید او می پردازد .این فرد اتهامهای بیپایه و

اساسی را در شبکههای اجتماعی به این دختر وارد میکرد.
گفته بود اگر دختر با او رابطه نداشته باشد عکسهای او را
در فضای مجازی منتشر میکند .این موضوع باعث شد که
خانواده این دختر از او شکایت کنند و پلیس فتای سیرجان
این مرد را هفته گذشته دستگیر کرد .سرهنگ ایراننژاد
افزود :این فرد پس از انتقال به پلیس فتا به این موضوع اقرار
کرد .سروان مرتضی صفیپور رییس پلیس فتای سیرجان
هم در این رابطه گفت :از خانوادهها میخواهیم وقتی کسی
به خواستگاری دخترشان میآید ابتدا در مورد آن فرد
تحقیق کنند و بدون تحقیق اجازه نامزد شدن ندهند .وی
افزود در زمان نامزدی هم بهتر است روابط کنترل شده
باشد تا مشکالتی برای دختر به وجود نیاید.

 گروه حوادث
خودروی پراید زنی که با آن در آژانس کار میکرد
و خرج فرزندش را میداد دو روز بعد از سرقت پیدا شد.
این زن به پاسارگاد گفت :یک خودروی پراید
نقرهای مدل  92داشتم که با آن در آژانس کار میکردم
و خرج خودم و بچهام را میدادم .وی ادامه داد :جمعه
شب ساعت حدود یازده و نیم به پارک مسافر رفتم و
خودروام را در خیابان بین پارک مسافر و شهربازی پارک
کردم .حدود  45دقیقه یا یک ساعت بعد برگشتم و دیدم
خودروام نیست .موضوع را به پلیس اطالع دادم .وی افزود:
ماشینم دزدگیر نداشت و قفل فرمان هم نزده بودم اگر
قفل فرمان میزدم نمیتوانستند آن را ببرند .همان شب

حالم بد شد و در بیمارستان بستری شدم و تا روز بعد
ساعت  9در بیمارستان بودم .خوشبختانه خودرو این زن
صبح یکشنبه پیدا شد .سرهنگ شکوهی رییس پلیس
آگاهی سیرجان در رابطه با پیدا شدن خودروی این زن در
باسفهرجانگفت:با تالشهایمامورانانتظامیخودروی
این زن پیدا شد و چند نفر مظنون نیز در همین رابطه
شناسایی شدند .وی گفت :ما از شهروندان میخواهیم
خودرو خود را به وسایل بازدارنده مجهز کنند .به گفته
سرهنگ شکوهی بازکردن در خودروهای پراید کار
سختی برای سارقان نیست و آنها با شیوههای خود به
راحتی در را باز میکنند اما اگر خودرو دزدگیر و یا قفل
فرمان داشته باشد ،به راحتی سرقت نمیشود.

 گروه حوادث
فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از 100
میلیارد ریال کاالی قاچاق در سیرجان ،رفسنجان و کرمان
خبر داد .سردار رضا بني اسديفر گفت :پلیس آگاهی
موفق به شناسایی سرشبکه ورود کاالی قاچاق به استان
کرمان شد .وی افزود :پلیس کرمان با انجام چند مرحله
كار اطالعاتی موفق شد روز گذشته همزمان در سه مرحله
و به طور جداگانه در شهرستانهای سیرجان ،رفسنجان
و مرکز استان انبارهای مورد استفاده سرشبکه توزیع

کاالی قاچاق را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی
نسبت به ضبط اموال مکشوفه اقدام کند .وی گفت :کاالی
قاچاق مکشوفه شامل لوازم خانگی ،ظروف و وسایل مورد
استفاده در آشپزخانه به ارزش بالغ بر  100میلیارد ریال
است .سردار بنی اسدیفر با بیان اینکه سرشبکه توزیع
کاالی قاچاق در خارج از کشور به سر میبرد ،يادآور شد:
پلیس کرمان به محض ورود این فرد به ایران با هماهنگی
مبادی مربوطه سرشبکه توزیع کاالی قاچاق را شناسایی
و دستگیر کرد.

سرقت پرایدِ زنی که مسافرکشی میکرد

کشف  100میلیارد ریال کاالی قاچاق
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خشکسالی آثار خود را بر حیات وحش سیرجان آشکار کرد

 پاسارگاد

مرگ کل وحشی بر اثر خشکسالی

آثارخشکسالیرویحیاتوحشسیرجان
کامال آشکار شده است .در روزهای اخیر یک
راس َکل وحشی سه ساله در منطقه شکار
ممنوع گودغول به علت مشکالت خشکسالی
تلف شد .ابتدای سال جاری رییس اداره
حفاظتمحیطزیستسیرجاندرگفتوگویی
با پاسارگاد از وضعیت بحرانی منطقه گودغول
خبر داد .محمود علیرضایی گفت :اگر مردم
به حیات وحش منطقه گودغول در تامین
علوفه کمک نکنند ،تعداد زیادی از حیوانهای
وحشی جان خود را از دست میدهند .کاهش
چشمگیر نزوالت جوی ،حیاتوحش سیرجان
بهخصوص در منطقه شکارممنوع گودغول را

با مشکل جدی مواجه کرده و این منطقه با
کمبود شدید علوفه مواجه است .به گفتهی
علیرضایی در تامین آب مشکلی وجود ندارد و
مثل سالهای قبل انجام میشود ولی در تامین
علوفه به مشکل برخورد کردیم .علیرضایی روز
توگو با پاسارگاد گفت :چند روز
گذشته در گف 
پیش شکاربانان منطقه گودغول با یک راس
کل وحشی که خیلی ضعیف بود و توان حرکت
نداشت مواجه شدند ،این حیوان به اداره محیط
زیست منتقل شد و تحت درمان دامپزشک
قرار گرفت اما ضعف قوای جسمانی باعث شد
پس از کمتر از  24ساعت تلف شود .به گفته
رییس اداره حفاظت محیط زیست این کل سه
سال داشت و نتوانسته بود خودش را با شرایط

وفق بدهد .علیرضایی گفت :بقیه چهارپایان
منطقه هم شاداب نیستند و با توجه به اینکه
ضعیف شدهاند مطمئنا باز هم تلفات داریم .االن
حیوانها با سالهای قبل کامال تفاوت دارند و
ضعیف به نظر میرسند .وی اظهار امیدواری
کرد با تامین علوفه تلفات کم شوند و سالهای
آینده بارش باران داشته باشیم .علیرضایی در
مورد تامین علوفه هم به پاسارگاد گفت :پس
از مصاحبه چند هفته قبل با نشریه پاسارگاد
کمپین حمایت از حیاتوحش شکل گرفت و
عالقهمندان محیط زیست چهار تن علوفه را
تامین و در منطقه پخش کردند .وی گفت:
مشکل تامین علوفه حل شده است .گلگهر
هم  20تن علوفه خریداری کرده و به منطقه

گودغول انتقال داده است .االن مشکل تامین
علوفه نداریم و کمپین حمایت از حیات وحش
هم اعالم کرده در صورت نیاز دوباره به کمک ما
میآید.علیرضاییافزود:ازشکارچیانخواهش
میکنم با توجه به در خطر بودن حیات وحش
منطقه جدا از شکار کردن خودداری کنند و
تخلف شکار کم شود و بیشتر از این به حیات
وحش ظلم نشود .وی گفت :گیاه سبز چندانی
برای خوردن کل و بز ،قوچ و میش و دیگر
چهارپایان وجود ندارد و این حیوانها نیاز به
غذا دارند .به همین خاطر باید تالشمان را
بکنیم که 150تن علوفه خشک (بیده) تا پایان
سال تهیه کنیم و من از شهروندان میخواهم
در تامین علوفه به کمک ما بیایند.

این کل وحشی به علت خشکسالی تلف شد.

دادستان سیرجان :پرونده شهرداری سیرجان در دادگاه تجدید نظر استان است

 گروه حوادث
بازهمسئوالازپروندهشهرداریسیرجان
به جایی نرسید و دادستان سیرجان به بیان
اینکه پرونده در مرکز استان رسیدگی میشود
از آخرین اطالعات در خصوص این پرونده
شبههناک خودداری کرد تا همچنان سئوال
بزرگ در ذهن مردم باقی بماند .قاضی محسن
نیکورز به بهانه هفته قوهقضاییه پنجشنبه
هفته گذشته در آخرین روز این هفته میزبان
خبرنگاران نشریات بود .دادستان سیرجان در
خصوص آخرین خبرها از پرونده جرایم مالی
شهرداری سیرجان که در سال  93رسانهای
شد و شهردار و دو عضو شورای شهر و چندین
کارمند شهرداری در آن برهه بازداشت شدند،
گفت« :براساس قانون در شهرستانها ما
صالحیت رسیدگی به جرایم و اتهامات برخی
ازمقاماترانداریم،مسئوالناداراتشهرستان
اگر مرتکب جرمی شوند به اتهامشان در مرکز
استان رسیدگی میشود و بعضی از مقامات
هم رسیدگی به اتهامشان در مرکز کشور
انجام میشود .در شهرستان حق رسیدگی
به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را هم نداریم
و نمیتوانیم مدیرمسئول یا فعال مطبوعاتی
را در شهرستان احضار یا جلب کنیم .پرونده
شهرداری سیرجان با قرار عدم صالحیت

به دادسرای مرکز استان ارسال شد و
آخرین اطالعاتی که من دارم نسبت به
یک تعداد از محکومان رای دادگاه بدوی
صادر شده و در حال حاضر در دادگاه
تجدیدنظر استان است و جزییاتش را
بایستی از دادسرا و دادگستری مرکز
استان پرسید ».قاضی نیکورز در مورد
پرونده شهرداری خواجوشهر هم گفت:
پرونده خواجوشهر بحث اختالس مالی
بود که اواخر سال 95اتفاق افتاد و میزان
آن همان  700میلیونی است که اعالم
کردیم .پرونده شهرداری خواجوشهر در
حوزه صالحیت خودمان بود و در کمتر از سه
ماه رسیدگی انجام شد و حکم دادگاه بدوی
صادر شده و با اعتراضی که صورت گرفته هنوز
حکم قطعی نشده است و ما نمیتوانیم اعالم
کنیم اما؛ حبس ،انفصال و جزای نقدی دارد
که هنوز قطعی نیست ».هفته گذشته رییس
کل دادگستری استان کرمان از پرونده رشوه
در گمرکات استان کرمان گفت که چهار
نفر دستگیر که یکی از آنها سیرجانی بوده
است ،دادستان سیرجان در مورد این پرونده
هم گفت :این پرونده در مرکز استان تشکیل
شده است یکی از مرتبطان در سیرجان بوده
که با نیابت قضایی ما فرد را دستگیر و به

مرکز استان فرستادیم .چون پروندهای دست
ما نیست از جزییاتش اطالعی نداریم .همان
طور که رییسکل دادگستری اعالم کردند
بحث در خصوص رشوه بوده است .دادستان
سیرجان در ادامه از آمار زندانیان سیرجان
گفت :حدود  60زندانی زن در سیرجان داریم
که بیشتر جرایمشان در حوزه مواد مخدر و
سرقت بوده است ،همچنین حدود 50زندانی
تبعه بیگانه داریم که از جمله اتهامشان هم
بحثموادمخدراست.خوشبختانهرایزنیهای
بسیار خوبی صورت گرفت و قرار شد بخش
قابل توجهی از محکومان زندانی جهت ادامه
تحمل محکومیتشان به کشور افغانستان
تحویل داده شوند .قاضی محسن نیکورز با

بیان اینکه در سال 96قریب به 30هزار پرونده
در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته که 15
درصد افزایش مختومه پرونده داشتیم .مدت
رسیدگی به هر پرونده نسبت به سال قبل از
 29روز به  17روز کاهش پیدا کرده است.
به گفتهی دادستان سیرجان از بین همه
جرایم براساس آمار بیشترین پروندهها متعلق
به پروندههای ضرب و جرح و نزاعهای فردی
است .وی افزود« :سال گذشته در اقدامی
نوین با همکاری انجمن حمایت زندانیان قریب
 1000جلد کتاب با رویکرد تاثیرپذیری در بین
زندانیان توزیع شد و برای اولین بار ما زندانی
نویسنده کتاب داشتیم ».به گفته نیکورز؛ «در
حوزه اشتغا لزایی زندانیان در سال گذشته

کارگاه دوخت لباس صنعتی در حمایت
از خانوادههای زندانیان و زندانیان زن
راهاندازی شد و برای اولین بار در سطح
شهرستان بحث جمعآوری پسماند به
انجمن حمایت از زندانیان واگذار تا برای
زندانیان درآمدزایی و اشتغا لزایی ایجاد
شود» .از نظر دادستان سیرجان؛ «با
اقدامات بسیار جدی که صورت گرفته
استدرحالحاضرشهرستانسیرجانبه
عنوان یکی از امنترین شهرستانهاست.
در سال گذشته در جرایم خشن مثل
قتل ،آد مربایی و . .با کاهش محسوس
روبهرو بودیم .در سیرجان ضر بوجرح ،تهدید و
توهین ،تصادفات و سرقت رتبههای اول تا پنجم
را دارند .ضر بوجرح ریشه در عوامل مختلفی
دارد که دلیل اصلی آن ناشی از کمبود صبر و
تحمل است .در کل شاخصهای امنیتی همه
جا فرق میکند در سطح شهرستان سرقت به
عنف و سرقت مسلحانه ،قتل مسلحانه و  . .سال
گذشته نداشتیم و قریب به اتفاق قتلهای ما
سال گذشته قتلهای ناموسی بود ».او با اشاره
به مشکالت اقتصادی این روزهای کشور گفت:
«طبق قانون برای هرگونه اخالل در نظام پولی
و ارزی ،گرانفروشی ،احتکار مجازاتهای
بسیار سنگینی پیشبینی شده و در سطح

شهرستان اگر با موارد اینچنینی برخورد کنیم
با شدیدترین وضع با آنها برخورد خواهد شد.
رویه و رویکرد دادسرای سیرجان برخورد
قاطع و بدون اغماض با مظاهر فساد ،تهیه و
تولیدکنندگانمشروبا تالکلی،موادمخدرواراذل
و اوباش خواهد بود ».او گفت« :با کافیشاپها و
مراکزی که قلیان عرضه کنند برخورد میکنیم
و به صورت هفتگی بازدید داریم» او در جواب
این سئوال که سیگار هم جز دخانیات محسوب
میشود و چرا با آن برخورد نمیشود ،گفت:
«استعمالسیگاردراماکنعمومیممنوعاست
امابحثسیگارهممثلماهوارهاستونمیشود
کاری کرد ».او در مورد فروش آزادانه ناس در
شهرگفت؛«متاسفانهبخشیازتخلفاتصنفیاز
حوزه کاری دادگستری خارج و بر عهده تعزیرات
است .ناس جزو مواد مخدر لحاظ نمیشود و
جزو کاالهای قاچاق است و در حوزه تعزیرات
حکومتیاست»اودرموردمشکلمعتادانپارک
 17شهریور هم گفت« :فقط یک مرکز اجباری
ترک اعتیاد در استان داریم و هر شهرستان
سهمیهای دارد .سهمیه سیرجان خیلی محدود
است و ضرورت ایجاد کمپ ترک اعتیاد اجباری
در شهرستان وجود دارد و امیدواریم در آینده
نه چندان دور نسبت به احداث این کمپ در
شهرستان اقدام شود» .

آگهی فروش ملک تجاری

شــرکت تعاونــی نــورد کــوه ســیرجان در نظــر دارد ملــک تجــاری
متعلــق بــه خــود بــا موقعیــت عالــی واقــع در ســیرجان -بلــوار
ســیدجمال -نرســیده بــه پمــپ بنزیــن اســتوار را از طریــق
مزایــده بــه فــروش برســاند .از داوطلبــان خریــد جهــت کســب
اطالعــات الزم دعــوت میشــود بــه آدرس ذیــل مراجعــه نمایند.
آدرس :ســیرجان -خیابــان مالــک اشــتر -کوچــه  15دبســتان
گلهــای زندگــی هیئتمدیره شرکت تعاونی نوردکوه

جناب آقای مهندس حمید زیدآبادینژاد

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه عنــوان عضــو
اصلــی هیئتمدیــره شــرکت گهرهمــکار را تبریــک
میگوییــم .موفــق و ســربلند باشــید.
مسعود عسکری و حمید غضنفرپور

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

