 گروه خبر :تصادف  2موتورسیکلت در جیرفت سه کشته برجا گذاشت .سرهنگ
رضا محمدرضایی فرمانده انتظامی جیرفت به ایرنا گفت :ساعات پایانی شنبه شب برخورد 2
دستگاه موتور سیکلت در محور روستایی آبشور  -محمدآباد در منطقه اسفندقه جیرفت به
پلیس گزارش شد .وی ادامه داد :ماموران در محل حاضر و در بررسی های اولیه مشخص شد
بر اثر برخورد 2دستگاه موتورسیکلت ،سه نفر جوان  21 ،19و  24ساله به شدت مجروح و
جهت مداوا به مراکز درمانی اعزام شده اند .وی تصریح کرد :متاسفانه ساعاتی بعد هر سه جوان
به علت شدت جراحات وارده در مراکز درمانی فوت کردند .سرهنگ محمدرضایی با اشاره به
اینکه علت سانحه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.
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مرگ سه نفر بر
اثر برخورد دو
موتورسیکلت
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پيامك300099004806 :

فرمانده انتظامی سیرجان در پاسخ به سوال پاسارگاد در مورد متهمان پرونده مشروبات الکلی سمی:

متهمان پرونده مشروبات الکلی سمی دستگیر شدند

خبر

تحویل سه تن علوفه به محیط زیست

 گروه حوادث :سه تن علوفه برای استفاده در منطقه
شکار ممنوع گودغول تحویل اداره حفاظت محیط زیست
سیرجان شد .به گفته صادق خزیمه مسئول روابط عمومی
اداره حفاظت محیط زیست کمپین حمایت از حیات وحش
که چندی است با هدف حمایت از حیوانهای وحشی
منطقه گودغول فعالیت خود را در سیرجان آغاز کرده و

اقدامات خوبی را
در این راستا انجام
داده است این بار با
حمایت فرماندهی
پایگاه پشتیبانی
ناوگان جنوب و
مدیریتفروشگاههای
رزمآوران دریا و
همیاری شرکت
توسعه و تجارت
بارشیک اقدام به
تحویل نزدیک به
سه تن علوفه برای
حیات وحش منطقه شکار ممنوع گود غول کرد .خزیمه با
اشاره به خشکسالیهای اخیر و نیاز ضروری حیات وحش به
کمک های مردمی در جهت تامین علوفه ضمن تقدیر از
این حامیان محیط زیست ادامه داد :امیدواریم با مشارکت
عمومی و ایجاد همدلی بتوانیم گام های مثبت و موثری در
جهت تحقق اهداف زیست محیطی برداریم.

مرگ شش نفر در دو تصادف

 گروه حوادث :روز گذشته دو تصادف در
محور سیرجان به شیراز منجر به کشته شدن شش نفر و
مجروح شدن چهار نفر از هموطنانمان شد.
به گزارش پاسارگاد عصر روز گذشته یک دستگاه
خودرو تویوتا با یک دستگاه حوالی پاسگاه خیرآباد با
هم برخورد کردند و یک نفر کشته و یک نفر مجروح
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حوادث 7

شدند .همچنین در
حوزه استحفاظی
شهرستان نیریز
خودروی
یک
تویوتا واژگون شد.
سخنگوی سازمان
اورژانس کشور از
کشته و مصدوم
شدن هشت نفر در
واژگونی این خودرو
تویوتا خبر داد.
به گزارش ایلنا،
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت:
عصر امروز  30تیر  97حوالی ساعت  19بر اثر واژگونی
یک دستگاه تویوتا در محور نیریز  -سیرجان  -بعد
از ایست و بازرسی قطرویه پنج نفر کشته و چهار نفر
مصدوم شدند .وی افزود :مصدومان این حادثه توسط
آمبوالنس اورژانس 115به بیمارستان انتقال داده شدند.

 پاسارگاد
 90درصد متهمان پرونده مشروبات الکلی
سمیسالگذشتهشناساییودستگیرشدهاند.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان در نشست مطبوعاتی هفته
گذشته ،در پاسخ به خبرنگار پاسارگاد در رابطه با
این موضوع گفت 90 :درصد مجرمان این پرونده
دستگیر شدند .این افراد غیربومی بودند و در
استانهای همجوار با محموله مشروب دستگیر
شدند .مسمومان بیرون از شهر مشروب مصرف
کرده بودند و در بیمارستانهای سیرجان بستری
شدند .این افراد شناسایی و تحویل مراجع قضایی
شدند .سال گذشته مقارن چنین روزهایی با توزیع
مشروبیمسموم 5نفرازشهروندانسیرجانیجان
باختند و بیش از 100نفر مسموم شدند .سرهنگ
ایرانژاد در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری از
پاسارگاددربارهپروندهقتلخانمفاطمهمرج عزاده
گفت :این موضوع در حال پیگیری است و زمانی
که به نتیجه برسد ،موضوع را اعالم میکنیم.
 کشف 2200کیلوگرم مواد مخدر
سرهنگ ایراننژاد ابتدای این نشست آمار
عملکرد چهارماهه فرماندهی انتظامی را ارایه کرد
و از طرحهای پیش روی ماموران این فرماندهی در
برگزاری نظم و امنیت پرده برداشت .وی گفت :در
کشفیاتانواعموادمخدر 24درصدنسبتبهچهار
ماهه سال گذشته رشد داشتیم .از ابتدای سال
 2200کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردیم .در
رابطه با دستگیری افراد معتاد متجاهر که جامعه
را آلوده کردهاند تا به امروز  53معتاد را دستگیر
کردیم و به مراکز ترک اعتیاد تحویل دادیم.
درصدی موفق به ترک شدند و درصدی موفق
نبودند .مردم دغدغه جدی در بحث خردهفروشان
دارندوهمیشهابرازناراحتیونارضایتیمیکننداز
ابتدای سال تا به امروز 236مورد بازرسی داشتیم و
از آنها  134مورد به کشف مواد مخدر منتج شد.
تا به امروز  12منزل و اماکن را در رابطه با فروش
موادمخدرپلمبشدند.
 دستگیری  10نفر مواد فروش در
اطراف مراکز آموزشی
رییس پلیس سیرجان گفت :طرحی داشتیم
که اطراف مراکز آموزشی را از خردهفروشان مواد
مخدر پاکسازی کنیم و افرادی را که در اطراف

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /97/8ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر(ســهامي عــام) در نظــر دارد«طراحــي ،خريــد و
ســاخت ،نصــب و ایجــاد ســازههاي دسترســي بــه تجهيــزات كارخانــه گندلهســازي
شــماره  »2خــود را بــه صــورت  EPCو از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجد
شــرايط واگــذار نمايــد؛ لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه
بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه
فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پاكات ســاعت  9الي 14روز شــنبه مــــورخ
 97/5/13در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمع و يا دبیرخانــه دفتر مرکزی
تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز شــنبه مــورخ 97/5/6
بــراي متقاضيــان الزامــي ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني وصنعتي گلگهر

آگهي استعالم عمومي شماره /97/5س

ـريات
ـد نشـ
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « خريـ
ـي و
ـع معدنـ
ـايت مجتمـ
ـل سـ
ـا محـ
ـريات تـ
ـن نشـ
ـل ايـ
ـي و حمـ
ـوري و محلـ
كشـ
ـق
ـر طبـ
ـركت گل گهـ
ـنل شـ
ـن پرسـ
ـريات بيـ
ـن نشـ
ـع ايـ
ـر و توزيـ
ـي گل گهـ
صنعتـ
ـن الملـ
ـور بيـ
ـط عمومي و امـ
ـت روابـ
ـدي مديريـ
ـت تائيـ
ليسـ
ـل» خــود را از طريق
اســتعالم عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمين كننــدگان از
قســمت تأميــن كننــدگان و مشــتريان  -مناقصــه هــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل
پاكات ســاعت  9الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  97/5/8در محــــل دفتركميســيون
معـــامالت مجتمــع مي باشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني وصنعتي گلگهر

مدارس ،دانشگاهها مواد مخدر میفروختند ،دستگیر شده است .یک باند دیگر هم به دام پلیس آن سرقت پول جشن ازدواج بود .رییس پلیس
شناسایی و 10نفر را در این رابطه دستگیر کردیم افتادند که شبهنگام با سر و صورت بسته از دیوار سیرجان در مورد دشواریهای این پرونده گفت:
خانهها باال میرفتند ،با همان باند آد مرباها مرتبط «شناسایی افراد از روی عکس خیلی سخت بود.
و از آنها  850گرم انواع مخدر کشف شد.
افزایش 80درصدیسرقتهایخرد بودند.تااالن 5نفرشاندستگیرشدهاندولیبیشتر اما آنها را شناسایی و از شهرستان انار تعقیبشان
وی ادامه داد :در سرقتهای خرد با افزایش هستند .سرهنگ ایراننژاد ادامه داد :اگر افرادی کردیم .آنها به کرمان رفتند و در نهایت آنها را
روبهرو بودیم که این افزایش دالیل گوناگونی دارد .داخل منزل در برابر این سارقان مقاومت میکردند ،بامشارکتپلیسآگاهیاستاندستگیرکردیم».
 ماشین توقیف شود یکماه در
یکی از این دالیل وجود معتادان ولگرد است .یکی آنها بچههایشان را در حضور خانوادهها شکنجه
دیگر هم مهاجرینی که بیکار هستند .در بحث م یدادند تا جای طال و پول را بگویند .خوشبختانه پارکینگمیماند
سرهنگ ایراننژاد در رابطه با خودروهای
کشف سرقتها هم  68درصد افزایش کشف این افراد دستگیر شدند .آنها خانههایی را که اطراف
مخل نظم عمومی گفت« :برنامههای خاصی برای
داشتیم .در وقوع سرقت  80درصد نسبت به شهروبهصورتتکیهستندانتخابمیکردند.
ماههای آینده داریم .مانور اقتدار را اجرا
سال گذشته افزایش داشتیم و سه باند
 نیم نگاه
میکنیم که هدف آن برخورد جدیتر
سرقتخردرانیزدراینرابطهدستگیر
 سرهنگ ایراننژاد درباره پرونده قتل فاطمه
با اراذل و اوباش است .با افرادی که
کردیم .در بحث سرقتهای مسلحانه
مرجعزاده گفت :اين موضوع در حال پيگيري است و
در خیابانهای شهر با سرعت زیاد
خدا کمک کرده تا امروز نداشتیم .تا
زماني که به نتيجه برسد ،موضوع را اعالم ميکنيم.
رانندگی و صدای آهنگ را بلند پخش
امروز قتلی هم رخ نداده و یک مورد
 اگر افرادي داخل منزل در برابر سارقان مقاومت
میکنند و ایجاد مزاحمت میکنند
قتل هم مربوط به سالهای قبل را
ميکردند ،آنها بچههايشان را در حضور خانوادهها
برخورد جدی داریم .ماشینی که در
نیز کشف کردیم .به گفته سرهنگ
شکنجهميدادند.
این رابطه توقیف شود حداقل یک ماه
ایراننژادپنجموردنزاعدستهجمعیدر
دستگیریخانوادهایکهسارقبودند در پارکینگ میماند .برنامه داریم با لباس شخصی
چهارماههابتداییسالداشتیمکههمگیدستگیر
رییس پلیس سیرجان هچنین از دستگیری پارکهای شهر را بیشتر پوشش دهیم .طرح
شدند .در همین مدت شش نفر از افراد شرور نیز به
یک باند سارق خانوادگی که غیربومی بودند ،خبر برخورد با افراد بدپوشش را داریم و به افرادی داریم
دامپلیسافتادند.
داد .این باند چندین سال در نقاط دیگر کشور با سگگردانی میکنند تذکر میدهیم و از آنها
 دستگیری 194سارق
به گفته وی در چهار ماهه ابتدایی امسال یک شگرد تعقیب از بانک سرقت میکردند .یک نفر میخواهیماینکاررانکنند.
 اتباع بیگانه بدون مجوز کار
آد مربایی اتفاق افتاد که کمتر از 24ساعت آد مرباها از آنها داخل بانک میرفت و افرادی را که پول
را دستگیر کردیم .این افراد در زمینه سرقت به میگرفتند،شناساییمیکرد.سپسباتعقیباین جمعآوریمیشوند
فرماندهپلیسسیرجانازطرحجمعآوریاتباع
عنف و اخاذی سابقههای زیادی دارند .همگی اتباع افراد در فرصت مناسب ،پول را سرقت میکردند.
خارجی هستند و یک خانم هم مرتبط با کار آنها آنها چندین مورد اعتراف داشتند که دو مورد خارجه غیرمجاز هم اینگونه خبر داد؛ «جلسهای با

حضورنمایندهمردمدرشهرکصنعتیبرگزارشد
در خصوص پاکسازی شهرک صنعتی از اتباع
خارجی با کمک فرمانداری و اداره کار هفته آینده
شروع میکنیم .اتباع بیگانه باید مجوز کار داشته
باشند .اتباعی که در شهر فعالیت اقتصادی انجام
میدهندهمدراولویتبعدیجمعآوریمیشوند.
کامیونهاساماندهیمیشوند
فرمانده انتظامی سیرجان در بخش دیگری
از سخنان خویش از شروع طرح ساماندهی
کامیو نداران خبر داد و گفت :به عنوان مثال
مسکن مهر مرکز توقف کامیونها شده است.
من همین جا از رانندگان میخواهم کامیون
خود را در پارکینگ پارک کنند .برخورد ما
جریمه است و تاکنون کامیون به پارکینگ انتقال
داده نمیشد .درصدد هستیم که مجوز انتقال
به پارکینگ را هم بگیریم .اول تذکر میدهیم و
بعد به پارکینگ منتقل میکنیم .وی با گالیه از
افزایش تصادفات درونشهری گفت :سال گذشته
 5نفر فوتی داشتیم که امسال به  9نفر رسیده
است .درصدد هستیم یک واحد پلیس راهور در
پاریز راهاندازی کنیم .وی در مورد سئوال خبرنگار
سیرجانپرسدرموردقطعیبرقچهارراههاگفت:
باید برای آنها دستگاه ذخیره برق بگذارند یا اینکه
چراغهای راهنمایی همگی خورشیدی شوند .وی
در پاسخ به سئوال خبرنگار نگارستان در مورد
کالنتری 14نجفشهر گفت :تاسیسات کالنتری
مقداری کار دارد که به زودی انجام میشود و این
کالنتری افتتاح میشود .سرهنگ ایراننژاد در
پاسخ به خبرنگار نشریه نسیم در مورد شکستن
شیشههای خودروها از سوی برخی افراد گفت :هر
زمان شکایتیبشود ماپیگیری میکنیم.بهعنوان
مثال هفتهی قبل دو نفر چند شیشهی خودرو را
در شهرک نصر شکستند که پس از اعالم به پلیس
ایندونفردستگیرشدند.
 از ما انتقاد کنید
رییس پلیس سیرجان در پایان از شهروندان
خواست اگر انتقاد یا شکایتی از نیروی انتظامی
دارند با  197تماس بگیرند .اگر مردم مواردی در
مورد مواد مخدر میبینند با  110و  128تماس
بگیرند .وی افزود :مرکز مشاوره پلیس در کالنتری
 11راهاندازی شده و مردم اگر به مشاوره نیاز دارند
مراجعهکنند.

