 پاسـارگاد :فرمانـده انتظامـي سـيرجان از كشـف 23كيلوگـرم
تريـاك و دسـتگیری سـه قاچاقچـی در عملیـات روز گذشـته ماموران
پليـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر ایـن شهرسـتان خبـر داد .سـرهنگ
محمدرضـا ايران نژاد در تشـريح اين خبر گفت :مامـوران پليس مبارزه
بـا مـواد مخدر در حیـن کنترل محورهـای مواصالتی از سـه قاچاقچی
مـواد مخـدر  23کیلوگـرم تریـاک کشـف کردند .سـرهنگ ایـران نژاد
افـزود:در ایـن رابطـه دو دسـتگاه خـودرو توقیف و سـه نفر دسـتگیر و
تحویـل مراجع قضایی شـدند.
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رییس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری:

وسایل بازی فلزی جمع میشوند

دستگیری اخاذان اینستاگرامی

همهی وسایل بازی شهری مشمول استاندارد اجباری است

کشف جرم ،مستندات به شاکی ارایه و مشخص شد
که حساب کاربری متهم در این پیامرسان جعلی و
به اسم دختری که هویت آن در دنیای واقعی وجود
نداشته بوده است.
این مسئول انتظامی ادامه داد :در بازجویی به
عمل آمده ،متهمان با روبهرو شدن مستندات و
مدارک جمعآوری شده به بزه انتسابی معترف و
به جرم خود اقرار کردند .وی به مجرمان سایبری
هشدار داد :فضای سایبری همانند فضای فیزیکی
دارای حریم بوده و نقص آن مشمول قانون مجازات
جرائم رایانهاى مىشود و هیچ بهانهاى نیز قادر به
توجیه آن نخواهد بود .سرهنگ ایراننژاد در پایان
خاطرنشان ساخت تنها به افرادی که می شناسید
اجازه ورورد به صفحه کاربری خود را داده و از قرار
دادن عکسهای شخصی و خانوادگی در فضای
مجازیخوددارینمایید.

درآمدهای حاصل از قاچاق مواد در سیستم بانکی گردش میکند
 ایسنا :رییس کل دادگستری استان کرمان
گفت :درآمدهای حاصل از قاچاق دارد در سیستم
بانکی گردش کرده و حتی از کشور خارج می شود
و باید مبارزه اقتصادی با مواد مخدر انجام داد« .یداله
موحد» در شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان کرمان اظهار کرد :در حوزه مبارزه با مواد مخدر
تا زمانی که تقاضا وجود دارد ،عرضه مسیر خود را
پیدا می کند و به علت اینکه تقاضا در کشــور حل
نشده ،مسئله عرضه مواد نیز حل نشده است .وی
افزود :حتی دسترسی به مواد در افزایش آمار اعتیاد
تاثیر ندارد و نمونه این مسئله سیستان و بلوچستان
است که دسترسی راحت تری به مواد دارند ،اما نرخ
مصرف در این اســتان نسبت به استان های دیگر
کمتراست.
موحد با بیان اینکه دسترسی به مواد عامل
اصلی اعتیاد نیست ،تصریح کرد :استان کرمان در
جهت مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده و بیش از
 500شهید در این حوزه تقدیم کرده است .وی
بیان کرد :باید آسیب شناسی شود اینکه چرا با
وجود همه تالشها و اقدامات در مبارزه با مواد

مخدر ،آمار معتادان این وضعیت را دارد و اگر می
خواهیم موفق باشیم ،بیش از اینکه روی مبارزه و
مجازاتهای سخت کار کنیم ،باید روی تقاضا کار
کنیم و زمینهها و روشهای موثر را به کار ببندیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد :در
کرمان  65درصد و برخی شهرستانها تا  80درصد
زندانیان ما مربوط به جرائم مواد مخدر هستند .وی
در بخش دیگری از سخنانش گفت :از حدود  5سال
قبل اعالم کردیم اگر شورای عالی مبارزه با پولشویی
و ستاد مبارزه با مواد مخدر با هم هماهنگ شده و
تعاملبرقرارکنند،میتوانیمگردشمالیقاچاقچیان
مواد مخدر را فلج کنیم و وقتی به بنیانهای اقتصادی
آنها ضربه بزنیم ،توان کار از آنها گرفته میشود که
این مسئله در سطح ملی مطرح شد اما اتفاقی نیفتد.
موحد تصریح کرد :درآمدهای حاصل از قاچاق دارد
در سیستم بانکی گردش کرده و حتی از کشور خارج
می شود و نه تنها اقدامی در کشور نشد ،بلکه قانون
اصالح شد و گفت :تنها درآمدهای حاصل از قاچاق
باید مصادره شود نه همه اموال قاچاقچیان و این کار
قضات را سخت کرده است.

جنابآقای
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مدیرعاملمحترمشرکتآرمانگهرسیرجان

خبــر درگذشــت پــدر گرامیتــان ســنگین اســت
و جانســوز .ایــن واقعــه دردنــاک را بــه جنابعالــی
و خانــواده معــزز تســلیت عــرض مینمایــم .از
خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم علــو درجــات
الهــی را خواســتارم.

مجیدمیرشاهی
شرکت آب و فاضالب سیرجان

@PasargadNews

پيامك300099004806 :

خبر

 گروه حوادث
فرمانده انتظامی سیرجان از شناسایی و
دستگیری دو نفر به جرم اخاذي از طريق اينستاگرام
باهويتجعليخبرداد.سرهنگمحمدرضاایراننژاد
توگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت :در
در گف 
پی شکایت یکی از شهروندان سیرجانی مبنی بر
ايجاد مزاحمت و تهديد به انتشار عکس ،موضوع در
دستور کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت .وی افزود:
برابر اظهارات شاکی ،فردی ناشناس در پیامرسان
اينستاگرام اقدام به ایجاد مزاحمت و تهدید به انتشار
عکس در مورد وی و درخواست مبلغ ده میلیون
تومان وجه نقد در قبال بازگرداندن عکسهای وی
کرده است .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
خاطرنشان کرد :با انجام اقدامات فنی و تخصصی،
مستندات و ادله الزم برای اثبات جرم در فضای
مجازی جمعآوری و بر همین اساس برای تسریع

حوادث 7

پاسارگاد
هفته گذشته پاسارگاد با انتشار کلیپی در
کانال خبری خود ،از جمعآوری وسایل بازی
فلزی پاک هادی خبر داد.
پیمانکار جابهجایی وسایل بازی همانروز
به پاسارگاد گفت :در پی افتادن کودکی هفته
گذشته از روی سرسره و شکستن دست او و
غیراستاندارد بودن وسایل ،شهرداری درصدد
حذف وسایل بازی آهنی در پارکها برآمده و
قصد دارد وسایل بازی پارک هادی ،سه راهی
کرمان و بنفشه را حذف و به جای آن وسایل
بازی از جنس فایبرگالس گذاشته شود.
سیدمحمد یزدی میرمخلصونی رییس اداره
استاندارد سیرجان به پاسارگاد گفت :البته
هزینههای پیشگیری همیشه پایینتر است
و معموال در دنیا همه به سمت پیشگیری
میروند .ولی یک کارهایی از توان استاندارد
خارج است .وی افزود :ما االن هفت هشت
سال است که درگیر شهربازیها و پارکها
هستیم .به علت غیراستاندارد بودن وسایل

بازی در سیرجان و شهرهای مجاور تلفات
داشتهایم و از این موضوع ناراحت هستیم و
احساس نگرانی میکنیم .به گفتهی یزدی در
همین راستا دو بار شهربازی سیرجان را پلمب
کردیم .شهرداری بسیار در این زمینه پیشرفت
کرده و احساس مسئولیت و همکاریاش
بیشتر شده است .اما زمانی احساس مسئولیت
شهرداری در این زمینه صفر بود .وی ادامه داد:
وسیله بازی در هر فضایی که نصب میشود،
مشمول استاندارد اجباری است .ما نامههای
متعددی را در این زمینه به شهرداری دادهایم
که سوابق نامهها موجود است .درسال جاری
به شهرداریها به عنوان متولی اکیدا گفتیم
که وسایل بازی استانداردش این است و
وسیله بازی فلزی ممنوع است .کف باید
استانداردهایی داشته باشد .ضربهگیر داشته
باشد.ارتفاع مشخص باشد .اما هنوز جاهایی
هست که وسایل فلزی در آنجا وجود دارد.
ما هم آمادگی همکاری داریم .یزدی ادامه
داد :میشد از این اتفاق پیشگیری کرد به

شرطی که جمعآوری همین وسیلهها را یک
یدادند .ما نامههای
روز قبل از حادثه انجام م 
متعدد نوشتیم .این اتفاق در شهرهای دیگر
هم افتاده و باید از آن پیشگیری کرد .وی
گفت :چطور یک کارخانه مواد خوراکی که راه
میافتد استانداردش مشخص است و صاحب
کارخانه دنبال استاندارد میرود و رعایت
میکند ،اگر صاحب کارخانه بعد از نصب و
روز تولید بخواهد استاندارد بگیرد ،نمیتواند.
وسایل بازی هم باید همینطور باشد .این
وسایل میتواند خطرات زیادی داشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد شهرداری به این
موضوعرسیدگیکند.
بابک سعیدی رییس سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری دراین مورد گفت :یک
سری مجموعه بازی فلزی در پارکهایی مثل
هادی،الله غربی ،بنفشه وجود داشت که باید
دستگاههایی که مورد تایید اداره استاندارد
هستند جایگزین آنها شود و باید به سمت
نصب مجموعههای پلیاتیلن برویم .وی ادامه

عکس :پاسارگاد

داد :مثال صندلیهای تاب فلزی باعث میشود
سر بچهها به آن برخورد کند و آسیب ببیند.
یا بچهها که با سرعت از سرسره فلزی پایین
میآمدند باعث آسیب آنها میشد .بستر
هم کفپوش ایمنی نداشت .وی ادامه داد :از
سال قبل روی این موضوع حساسیت زیادی
داشتیم که این وسیلهها امروزی و استاندارد
شوند .پیرو این مطلب ما وسایل بازی آهنی را
در سه پارک هادی ،الله غربی و مسافر را جمع
کردیم و امروز وسایل پلیاتیلن در پارک هادی
نصب میشود .و بعد از آن هم کفپوشهای
استاندارد به زودی نصب میشود .وی در پاسخ
به این سؤال که چرا بعد از شکستن دست یک
کودک اقدام به تعویض وسایل کردید گفت:

ما در چند روز اخیر اتفاق خاصی نداشتیم و
به خاطر این موضوعی که شما میگویید ما
تعویضنکردیم.اینموضوعبرایماحساسیت
زیادی داشته و طبق برنامهای که داشتیم
موضوع را پیگیری میکردیم .وی ادامه داد :از
پارسال قرار بود ما اینکار را بکنیم .ما معتقدیم
وسایل باید استاندارد باشد این موضوع برای
ما هم مهم است .به گفته وی حذف همهی
وسایل آهنی در دستور کار سازمان هست
و بعد از سال هم باقیمانده وسایل فلزی در
پارکها جمع میشود .وی ادامه داد :در دوماه
گذشته  50تاب فلزی کل سطح شهر را
جمعآوری کردیم و به جای آن تاب استاندارد
نصبکردیم.

به همت باشگاه کوهنوردی همنورد صورت گرفت:

رهاسازی جبیر در گودغول

 گروه حوادث
باشگاه کوهنوردی همنورد با هماهنگی
اداره محیط زیست یک راس جبیر را در
طبیعت گودغول رها کردند .به گزارش
پاسارگاد یکی از شهروندان چند ماه پیش
یک راس جبیر وحشی را پیدا و از او
درمنزل نگهداری میکند .چند هفته پیش
این جبیر مریض شده و صاحب آن از ترس
آن که با محیط زیست به مشکل بخورد
با سرپرست گروه همنورد برای بهبودی
آن تماس میگیرد .جالل گلمحمدی
سرپرست گروه همنورد به این فرد در
بهبودی جبیر کمک میکند و پس از آن
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مدیرعاملمحترمشرکتآرمانگهرسیرجان
درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را خدمــت
جنابعالــی و خانــواده محتــرم تســلیت میگویم
و برایتــان دلآرامــی و شــکیبایی آرزومنــدم.

حامد نورینسب سیرجانی

عضو هیئت مدیره شرکت کاریز  

او را متقاعد میکند که این جبیر را در
طبیعت آزاد کند .این جبیر روز جمعه با
حضور کوهنوردان باشگاه همنورد ،رییس
و ماموران اداره حفاظت محیط زیست در
منطقه گودغول رها شد.
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت
محیطزیستشهرستانسیرجانهمچنین؛
یک بهله سارگپه از سوی سیدمحمد و
سیدحسن هاشمی تحویل این اداره شد.
این پرنده که از ناحیه بال دچار آسیب
جزیی شده و قادر به پرواز نبود بعد از تیمار
در طبیعت رهاسازی میشود .گفتنی است
سارگپهها گردن کوتاه و کلفت ،بالهای بلند

سیدمحمد و سیدحسن هاشمی
و دم نسبتا کوتاه دارند ،مانند عقابهای
کوچک به نظر میرسند و رنگ پرو بال آنها

جنابآقایمهندسعباسسلطانی

مدیرعاملمحترمشرکتآرمانگهرسیرجان

فقــدان پــدر بزرگوارتــان مــا را نیــز اندوهگیــن ســاخت .غفــران
الهــی بــرای آن عزیــز از دس ـترفته و ســامتی و طــول عمــر بــا
عــزت بــرای جنابعالــی از پــروردگار متعــال خواهانــم.

مجید پورمحسنی ،رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان

عکس :سارا پورمختار

خیلیمتغیراست.اینپرندهدرکوهپایههای
دور دست ،کشتزارها و نواحی پردرخت،

جنابآقایمهندسعباسسلطانی

مدیرعاملمحترمشرکتآرمانگهرسیرجان

تســلیت واژه کوچکــی اســت در برابــر غــم بــزرگ شــما.
از خداونــد مهربــان صبــر و اجــر بــرای شــما و خانــواده
محترمتــان خواهانــم.
موحد صادقیان ،رییس هیئت شطرنج شهرستان سیرجان

جنابآقایمهندسعباسسلطانی

جنابآقای

مدیرعامل محترم شرکت آرمانگهر سیرجان و رییس انجمن
فوتبال کارگران استان کرمان

درگذشــت پــدر گرامیتــان را حضــور شــما تســلیت عــرض مینمایــم.
خداونــد روح آن از عزیــز از دســترفته را قریــن رحمــت فرمایــد.

اصغر حدیدی ،رییس هیئت فوتبال سیرجان

روی صخرههای ساحلی ،درختها و
زمینهایناهموارآشیانهمیسازد.

مهندسعباسسلطانی

مدیرعاملمحترمشرکتآرمانگهرسیرجان

خبــردار شــدیم کــه ابــوی بزرگوارتــان
بــه رحمــت حــق پیوســت .آرزو
میکنیــم کــه وســعت صبــر جنابعالــی
و خانــواده محترمتــان بــه انــدازهی
دریــای غمتــان باشــد .از خداونــد
ســبحان بــرای آن مرحــوم غفــران و
رحمــت واســعه خواســتاریم.
مدیریت و کارکنان
معاونت مالیاتی سیرجان

نمایندگی فروش و اجرای لولههای فاضالبی سوپر وینوپالستیک در سیرجان
نمــاینــدگـی لــولــه پلـیمـــر پـورپــایپ   سیــرجــان
نمایندگی فروش انواع سیفون ،سینکهای فـانتزی روکــار و تـــوکار
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