 گروه خبر 113 :مدد جوی جرایم غیر عمد امسال در استان کرمان
آزاد شدند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان
گفت :برای آزادی این زندانیان بیش از  24میلیارد و  651میلیون ریال از محل
کمکهای مردمی ،ستاد دیه کشور ،بانکها ،صندوق تامین خسارت و ستاد دیه
استان کرمان پرداخت شد .سید حجت اهلل موسوی قوام با اشاره به وجود ۳۹۸
زندانی جرایم غیر عمد در استان کرمان افزود :از این تعداد  ۲۲۱نفر محکومان
پرداخت مهریه و نفقه ۱۶۱ ،بدهکار مالی و مابقی بدهکار دیه و دیه تصادفات
هستند که برای آزادی آنان  ۱۰میلیارد تومان نیاز است.

آزادی 113
مددجوی
جرایم غیرعمد

خبر

دستگیری  22خردهفروش مواد مخدر
 گروه حوادث :ماموران انتظامی شهرستان سیرجان
در یک طرح ضربتی  22خردهفروش مواد مخدر را
دستگیر کردند .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده
انتظامی شهرستان سیرجان در این رابطه گفت :طرح
ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با خردهفروشان مواد
مخدر از پنجشنبهی هفتهی قبل آغاز و تا یکشنبه ادامه
داشت .در این طرح تمامی واحدهای انتظامی با کارهای
اطالعاتی شناسایی خردهفروشان را آغاز کردند .سرهنگ
ایراننژاد افزود :ماموران پس از شناسایی ،کار دستگیری

این خردهفروشان را آغاز کردند و از روز پنجشنبه تا
یکشنبه  22نفر از این خردهفروشان را دستگیر کردند.
در این رابطه بیش از هشت کیلوگرم تریاک و  40گرم
هروئین هم کشف شد .ماموران انتظامی 12معتاد پرخطر
را نیز دستگیر کرده و تحویل کمپ ترک اعتیاد دادند .وی
ادامه داد :فرماندهی انتظامی سیرجان برخورد جدی با
خردهفروشان مواد مخدر را در دستور کار دارد و ما هم
از شهروندان میخواهیم هرگونه اطالع در مورد خرید و
فروش مواد مخدر را با شماره  110در میان بگذارند.

سیرجان  -کرمان ششمین محور
تلفات جادهای استان

 گروه حوادث :محور سیرجان  -کرمان رتبه
ششم تصادفات جادهای استان کرمان را به خود اختصاص
داد.
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان
کرمان گزارشی از تصادفات سال گذشته جادههای استان
کرمان را منتشر کرده است .در این گزارش محور کرمان

 بم با  52نفر فوتی رتبه اول را دارد .محور جیرفت کهنوج با  35نفر فوتی ،محور باغین  -انار با  32نفرفوتی ،محور رودالر  -زهکلوت با  27نفر فوتی ،محور
کرمان  -بافت با 22نفر فوتی ،محور کرمان  -سیرجان
با 19نفر فوتی و محور شهربابک  -انار با 17نفر فوتی
در رتبههای بعدی قرار دارند.
دکترسید محمدصابری مدیر حوادث و
فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در همایش
ارتقاء فرهنگ ترافیک استان کرمان اظهار کرد :در
سال گذشته  ۱۰۹۹نفر در تصادفات استان کرمان
جان خود را از دست داده و تعداد ۵۴۵۶۷هزار نفر
مجروحشدهاند.
وی با تاکید بر اینکه مهم ترین عامل ،عامل انسانی
است ،افزود :علت اصلی در تصادفات ،بیاحتیاطی و
عاملانسانیاست.
صابری افزود :در اكثر تصادفات افراد دچار
مصدوميت گردن و مهرهها ميشوند در اين موارد بايد
بسيار با دقت عمل كرد .بدون توجه به نوع تصادف
و ميزان مصدوميت حتما به گردن مصدوم آتل ببنديد و
اگر چنين وسيلهای نداريد با دست سر و گردن مصدوم را
بیحرکت کنید .اگر دوره كمكهای اوليه را نگذراندهايد و
نسبتبهكمكهایاوليهبیاطالعهستيدعاقالنهترينكار
اينست كه مصدوم را تكان ندهيد و تا رسيدن آمبوالنس
اجازه ندهيد كسی مصدوم را تكان دهد.
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دوربینها در حال کالیبره شدن هستند و بزودی فعال میشوند:

 36دوربین در جادههای سیرجان نصب شده است
 پاسارگاد
تعدادی از دوربینهای جادهای در حوزه
استحفاظی سیرجان سرعت لحظهای را ثبت
میکنند ولی سرعت میانگین هنوز توسط
دوربینهای نصب شده در جادههای سیرجان
کنترل نمیشود .علیرضا رضاییپور رییس اداره
راهداری و حم لونقل جادهای سیرجان گفت:
کارهای کالیبره دوربینها در حال انجام است و
بهزودیمیانگینسرعتنیزتوسطایندوربینها
سنجیدهمیشود.بهگفتهیویابتدادوربینهای

جاده سیرجان -کرمان کالیبره میشوند و بعد
از آن در بقیه جادهها سیستم میانگین سرعت
شروع به کار میکند .پس از راهاندازی این
سیستمقراراستجریمهنیزبهصورتپیامکیبه
متخلف ارسال شود .وی گفت :در کل محورهای
سیرجان  36دوربین در حوزهای استحفاظی
نصب شده است .در کل محورهای استان
کرمان  130دوربین نصب شده که  36مورد
آن در حوزه سیرجان است .وی ادامه داد :این
دوربینها در کمربندی ،محور بندرعباس ،محور

مورد کارکرد این دوربینها گفت :دوربینهایی
که میانگین سرعت را ثبت میکنند ،شدیدا در
کاهش تصادفات موثرند .این دوربینها به طرز
قابل توجهی سرعت خودروها را کنترل میکنند
و کاهش واژگونیها و تصادفات را به همراه
دارند .وی در پاسخ به این سئوال که جادهای به
یاد دارید که با نصب دوربین در آنجا تصادفات
کاهشپیداکردهباشد،گفت:بلهدراستانکرمان
جادهای بود که با نصب دوربین تصادفات کاهش
چشمگیریپیداکردوحدود 70درصدتصادفات

شهربابک و شیراز نصب شده است .زیرساختها
انجام شده است ولی یک مقدار مسایل فنی دارند
که در حال حاضر روی آنها کار میشود .رضایی
ادامه داد :دوربینهای جاده سیرجان -کرمان
سرعت لحظهای را ثبت میکنند و در تهران
جریمه هم میشوند .وی ادامه داد :قطعا در
سال جاری همهی این دوربینها به بهرهبرداری
میرسد و سنجیدن میانگین سرعت نیز شروع
به کار میکند .سرهنگ پیام محمدی رییس
س راه سیرجان در پاسخ به این سئوال در
پلی 

در واژگونیها کاهش پیدا کرد .وی از مسئوالن
ارشد شهرستان و اداره راهداری خواست که
نسبت به راهاندازی هرچه سرعتر دوربینها اقدام
کنند .وی ادامه داد :در همه محوری که دوربین
نصب شده سرعت پایین آمده است .وی ادامه
داد :این زمانی تاثیرگذار میشود که پیامکهای
جریمه به دست مردم برسد .زمانی سرعت
لحظهای ثبت میشود پیامک به دست مردم
برسد که آنها بفهمند دوربینها فعال هستند.
قطعانتیجهمثبتیمیگیریم.

شنبه شب فرد یا افرادی بر روی دیوار بیمارستان امام رضا شعارنویسی کردند

 گروه حوادث
«کشتارگاه امامرضا(ع)» ،صبح
یکشنبه افرادی که به بیمارستان
امامرضا(ع)سیرجانمراجعهمیکردندبا
دیدناینجمالترویدیواربیمارستان
مواجه شدند .نارضایتی از عملکرد
بیمارستانها در سیرجان همیشه
وجود داشته و حاال یک یا چند نفر

اعتراض با دیوارنویسی

این نارضایتی را با دیوارنویسی فریاد زده
است .اما این فرد هنوز شناسایی نشده و
دکترحسننصراهللپوررییسبیمارستان
امامرضا(ع) سیرجان در این رابطه گفت:
من سیرجان نیستم ولی موضوع را
پیگیری کردهام و هنوز کسی در این
رابطهشناسایینشدهاست.ویدرپاسخ
به این موضوع که در چند روز گذشته

 گروه حوادث
هفته گذشته گفتوگویی با یک
معلم زندانی در نشریه پاسارگاد به
چاپ رسید .این معلم با شکایت همسر سابقش
برای مهریه و نفقه به زندان افتاده بود .وی در
این گفتوگو مسایلی را مطرح کرده بود که مورد
اعتراض همسر سابقش قرار گرفت و او با حضور
در دفتر نشریه و آوردن مدارک صحبتهای این
معلم زندانی را خالف واقع خواند .وی گفت این
آقا خالف واقع مسایلی را مطرح کردهاند .ایشان
گفتهاند که چیزی ته حقوقشان نمیماند و
منظورشان این بوده که همهی حقوق را به من
میدهند .درست است چیزی ته حقوقشان
نمیماندولیتمامحقوقشانضمانتبانکهاست
و ایشان ضامن افرادیشدهاند .از شرکت تعاونی
فرهنگیان جنس خرید کردهاند و بابت این
موضوع از حقوقشان کسر میشود .ایشان در

مورد خاصی که منجر به اعتراض شده
باشد و مشکوک باشد وجود داشته،
گفت :شکایتهایی که داشتیم در
مورد نارضایتی از پرسنل و ...بودهاند.
مثال کسی زمان عمل جراحیاش
تغییر کرده ،شکایت کرده است ولی
موردی که مرگ مشکوک و معترض
باشد ،نداشتیم .وی ادامه داد :دوربین

مداربستهبیرونازبیمارستاننداشتیم
و کسی هم اطالعی در این رابطه
ندارد .ما پیگیری میکنیم ولی معتقد
بهشکایتنیستیم.ممکناستفردی
ناراضی بوده و این کار را کرده است.
موضوع خاصی نیست که مستحق
مجازات باشد ولی اگر مشکلی است
ماقطعاموضوعراپیگیریمیکنیم.

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

واکنش همسر سابق معلم زندانی به صحبتهای او

خالف واقع میگوید

گفتوگو گفتهاند که ماهیانه  800هزار تومان از
حقوقمنکسرمیشودوبهحسابهمسرسابقم
میرود .فقط در تیر ماه از حقوق ایشان کسر شده
است.بهخاطراینکهفروردین،اردیبهشت،خرداد
وتیرمعوقهداشتهاند.معوقاتحقوقرابهحساب
شوپرورش از حساب ایشان
ریخت ه بودند و آموز 
کسر کرده است .طبق حکم دادگاه یک چهارم
حقوق باید برای ما کسر شود ولی چیزی ته
حقوقشان نمیماند که بخواهد کم شود.
از فروشگاه معلم کرمان وشرکت فرهنگیان
سیرجان کاال برداشتهاند .ضامن چند نفر شدهاند
و از حقوقشان کسر میشود .ایشان نوشتهاند ما
با هم خانه و ماشین خریدیم و با هم پول آنها

یک خانم در روستا ارتباط برقرار کرده بود .بعد
هم که با این خانم ازدواج کردند .من همان موقع
رفتم پیش این خانم و گفتم من زن این مرد
هستمولیقبولنکرد.ایشاندرمصاحبهگفتهاند
من بچهها را نمیبینم .درست است ولی ایشان
اصال درخواست ندادهاند که بچهها را ببینند.
به کدام دادگاه درخواست دادهاند شما بروید
بپرسید؟اگرجاییخواستهاندکهبچههاراببینند
به ما هم بگویید .ایشان موجودی حساب ندارند
که یک ،چهارم حقوق کسر شود .مردم آنجا
یدانستند .پدر ایشان به من گفت که پسرش
م
با یک دختر آشنا شده است .من خودم رفتم
و ایشان را در پوزه خون دیدم .خیلی از ایشان

را پرداخت کردهایم .من زمین را خودم خریدم.
طالی خودم بود .ایشان هیچ کمکی نکرد.
ایشان در آن موقع ضامن اقوامش میشد و ما
همان موقع سر این موضوع اختالف داشتیم .ما
حاجیآباد معلم بودیم و من آنجا زمین خریدیم.
از فروش طالهایم بود .ایشان سه میلیون ضامن
وام من شد .بعد شکایت کرد و سه میلیون را از
من گرفتند و به ایشان برگرداندند .ایشان گفتند
دخالت افراد فامیل در زندگیمان زیاد بود .من
میخواهم بدانم کدام یک از فامیلهای ما در
زندگیمان دخالت کردند؟ این خانم در مورد
طالق گفت :ایشان برای ضمن خدمت به
حاجیآباد میرفتند و در روستای پوزه خون با

جناب آقای محمد آذرنگ

خواستم زندگی کند اما تقاضای طالق دادند .من
چه خواستهای داشتم که بعد از آن بخواهم جدا
شوم .نوشتهاند تمام طالفروشیهای شهر من را
میشناسند .اگر این آقا یک سکه در این مدت
به من دادند من پنج برابر آن را برمیگردانم11 .
میلیون که به من دادهاند اجرتالمثل بود که
قانون تعیین کرده .کل مبلغی که ایشان دادهاند
 25میلیون تومان بوده است .ایشان میبایست
سه ماهی یک سکه به عالوه نفقه فرزندان به
یداد که ماهانه حدود یک میلیون تومان
ما م 
میشد .ولی از یک میلیون تومان تا قبل از عید
چهارصد هزار تومان پرداخت میکرد و از عید هم
آن را پرداخت نکرده بود .من شکایت کردم حکم
جلب  20سکه را گرفتهام .ایشان  35سکه عقب
هستند ولی جلب برای 20سکه هستند .ایشان
به محض اینکه طالق گرفتیم ازدواج کردند و
یک سال هم طول نکشید.

جناب آقای دکتر محمود جهانی

انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت ریاســت زنــدان
شهرســتان ســیرجان تبریــک عــرض نمــوده ،ســربلندی و
توفیــق روزافــزون شــما را از درگاه حضــرت ســبحان مســئلت
داریــم.

انتصــاب جنابعالــی بــه ســمت مدیریــت اداره ثبــت احــوال
شهرســتان ســیرجان را تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد اســت
در پرتــو الطــاف حضــرت حــق بیــش از پیش موفق و ســربلند
باشید.

جناب آقای  امیر دریا دوم

جناب آقای ناخدا
شهرام منصوری مقدم

حاجمهدی آذرنگ و خانواده

افشین اسکندرزاده

انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه
ســمت ریاســت زنــدان شهرســتان
ســیرجان تبریــک عــرض نمــوده ،از
درگاه خداونــد متعــال موفقیــت و
بهــروزی روزافزونتان را خواســتارم.
رضا سروشنیا ،شهردار سیرجان

حیدری ،دفتر پیشخوان نوین ارتباط

از تالشهــای ارزشــمند و خدمــات
صادقانــه جنابعالــی در مــدت تصــدی
فرماندهــی مرکــز آمــوزش شــهدای
وظیفــه نداجــا ســیرجان تقدیر و تشــکر
نمــوده ،توفیقــات بیشتــر شــما را از
درگاه حضــرت ســبحان مســئلت دارم.

رضا سروشنیا ،شهردار سیرجان

جناب آقای
مهندس ابوذر حلوایی

مدیر محترم روابطعمومی و امور

بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
کســب مقــام اول در جشــنواره انتشــارات روابطعمومــی کشــور
را بــه شــما و همــکاران پرتالشتــان تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد
اســت در پرتــو الطــاف حضــرت حــق بیــش از پیــش موفــق و پیروز
باشــید.
زارعی ،صفاری

