 پاسارگاد :رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت :در سال گذشته ۵۶۵هزار
و ۷۲۶فقره پرونده وارد سیستم قضایی استان کرمان شده است .به گزارش ایلنا ،یداهلل
موحدگفت :در راستای تکریم مراجعان به سیستم قضایی و کاهش زمان رسیدگی به
پروندهها و با تالش قضات و کارمندان اداری در سال گذشته موفق شدیم چهار درصد
از موجودی پروندههای دادگستری استان کرمان را کاهش دهیم .وی افزود :در سال
گذشته علی رغم افزایش ورودی پروندهها به سیستم قضایی با تالش و همت پرسنل
دادگستری ،موجودی پروندههای استان کرمان از  ۹۵هزار و  ۲۶۸پرونده به  ۹۱هزار
و ۶۲۹پرونده کاهش یافته که گام موثری در جهت کاهش اطاله دادرسی بوده است.

ورود ۵۶۵
هزار پرونده
در سال ۹۷
به دادگستری
استان

خبر

فروش پارچه به جای پالستیک در نانوایی

 گروه حوادث
صاحب یک نانوایی با یک ابتکار جالب
پارچه به جای پالستیک میفروشد.
محمود سیوندی صاحب نانوایی واقع
در بلوار سیدجمال در مورد این موضوع
میگوید :استفاده از پارچه برای نان خیلی
بهداشتیتر است .پالستیکها با توجه به
اینکه نان داغ در آن قرار میگیرد مضر است.
موضوع بعد اینکه پالستیک برای محیط
زیست ضرر زیادی دارد و اگر یاد بگیریم
برای برخی از خریدها مثل نان از پارچه
استفاده کنیم خیلی بهتر است .وی ادامه
داد :پارچه مناسب برای این کار میخرم و

میدهم به خیاطی تا به شکل مربع درآورد.
وی در مورد قیمت آنها گفت :هر کدام را
 10هزار تومان میفروشیم .سیوندی افزود:
حدود هفت ماه است که از پارچه به جای
پالستیک استفاده میکنم و مردم خیلی
استقبال میکنند .بیشتر مشتریان سعی
میکنند از پارچه استفاده کنند .تقریبا همه
مضرات پالستیک را میدانند و بارها در مورد
آن خواندهاند و شنیدهاند .وی گفت :حتما
این کار را ادامه میدهم .به نظر من باید این
کار فرهنگسازی شود که مردم از پالستیک
کمتر استفاده کنند .وی گفت :پیشنهاد
میکنم بقیه همکاران هم این کار را بکنند.

کار در شرکت با مدرک جعلی
 پاسارگاد
دو نفــر که با مدرک جعلی دانشــگاه آزاد در
یک شرکت مشغول به کار شده بودند شناسایی
و دستگیر شدند.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی
شهرستانسیرجانگفت:برابراعالمپاسگاهخیرآباد
نمایندهحقوقیدانشگاهآزاداسالمیواحدسیرجان

با مراجعه به این پاسگاه اعالم کرد که دو نفر گواهی
پایان تحصیالت متعلق به این واحد دانشگاهی را
جعل کرده و مدرک جعلی را به یک شرکت ارایه
و مشغول به کار شدهاند .سرهنگ ایراننژاد افزود:
این واحد دانشگاهی از این دو نفر شاکی بود و پس
از گرفتن مجوز قضایی پاسگاه خیرآباد این دو نفر
را شناسایی و دستگیر و تحویل پلیس آگاهی داد.
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 حسین اطمینان
صداقت و صراحتش در پاسخ به سؤالها را
در کمتر مسئولی میبینی .به راحتی از افزایش
تصادفها در ایام نوروز صحبت میکند و معتقد
است تا مردم در اجرای قانون مشارکت نکنند ،هیچ
نهادی نمیتواند جلوی تصادفات را بگیرد .سرهنگ
پیام محمدی فرمانده پلیس راه سیرجان از توقف
 32دستگاه خودرو با سرعت باالی  170کیلومتر
در ایام نوروز خبر میدهد و میگوید :تعداد خیلی
بیشتریبااینسرعتازدیدمامورانپنهانماندهاند.
از فرهنگ نامناسب رانندگی گالیه دارد و میگوید
در بین  190کشور جزو رتبههای اولی در فرهنگ
بدرانندگیهستیم.
 در ایام تعطیالت نوروز برخی از
پلیسراهها یکسری کارهای خالقانه برای
کاهش تصادفات انجام میدهند آیا امسال
همچنینکارهاییدرپلیسراهسیرجانانجام
شد؟
اینکهکاریمتفاوتازسالهایقبلانجامبدهیم
نه ،ولی یکسری اقدامات فرهنگی مثل نصب بنر
در جادهها انجام دادیم .بروشور فرهنگ ترافیک
را با کمک گلگهر چاپ و در بین مسافران توزیع
کردیم.ازاستانهمیکسریبروشوربودکهآنهاراهم
توزیع کردیم .سعی کردیم به اطالعرسانی در مورد
سوانحومطالبپیشگیرانهاهمیتبیشتریبدهیمو
در رسانههای مجازی و مطبوعات تمامی خبرها را
منتشرکردیم.
 در چند سال گذشته از سربازان نیروی
دریایی برای جادهها کمک میگرفتیم امسال
اینموضوعانجامشد؟
در سالهای گذشته هم که نیرو م یدادند خالف
مقررات داخلی خودشان بوده است .اما امسال نیروی
کمکی از استان گرفتیم .سه دستگاه خودرو برای
تزنی
گشت نامحسوس از گلگهر گرفتیم که گش 
داشتند .کارکنان خودمان هم حداکثری بودند و
مرخصیشان مثل سایر ارگانها نبود .خیلی کمتر
مرخصی رفتند .نیروهای ما آمادهباش صددرصدی
بودند و از وسایل و تجهیزات استفاده حداکثری
داشتیم.
 چه تعداد تیم گشتی در هر ساعت از
شبانهروزفعالبود؟
16تیمگشتیهمیشهدرحالکنترلمحورهای
مواصالتیشهرستانبودند2150.کیلومترجادههای
برونشهری را باید این 16تیم پوشش م یداد.
دربقیهسالچهتعدادتیماینجادههارا
پوششمیدهد؟
در بقیه روزها چهار تیم این محورها را پوشش
میدهد .تیمها در ایام نوروز چهار برابر شد.
امسالنسبتبهسالگذشتهافزایشتردد

گفت وگو با سرهنگ پیام محمدی فرمانده پلیسراه سیرجان:

در روزهای بارانی حوادث رانندگی چهار برابر میشد

تصادفات نوروز امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشت | .عکس :پاسارگاد

درمحورهایسیرجانداشتیم؟
بله .امسال با توجه به آمار اداره راهداری حدود
 25درصد افزایش آمار تردد در جادهها داشتیم .فکر
میکنم حدود یک میلیون و 700هزار خودرو در ایام
نوروزازمحورهایسیرجانترددداشت.
تصادفاتهمامسالافزایشداشت؟
بله.با توجهبه افزایش ترددخودروها تصادفات ما
هم افزایش داشت .در نوروز امسال 60درصد نسبت
به نوروز  97افزایش فوتی داشتیم و  34درصد هم
مجروحانافزایشپیداکردند.
 تعدادکشتههایتصادفاتامسالچند
نفربود؟
درصحنهپنجنفرفوتکردند.برابراطالعاتیکه
به ما رسیده دو نفر هم در بیمارستان جان خود را از
دستدادند.ولیآندونفرآمارراجاییارایهنمیکنیم
چون پزشکی قانونی باید آن را تایید کند .سه فقره
تصادففوتیداشتیمباپنجنفرمقتول.
کدامجادههابیشترینفوتیراداشتند؟
دو نفر مربوط به تصادفهای جاده شیراز بود.
سه نفر هم از یک خانواده در محور بندرعباس در
یک تصادف جان خود را از دست دادند .در تصادفات
فوتی ،اول محور بندرعباس و بعد محور شیراز قرار
دارند.
 در کل کدام محور بیشترین تصادفات
را داشت؟
در مجموع تصادفات ،محور سیرجان  -کرمان
بیشترین تصادفات و رتبه اول را داشت .عمده
تصادفاتمادرمحورکرماناست.
دلیلآنچیست؟

عالوه بر خطای انسانی ،حجم تردد باالی
خودروها در این محور و نقص جاده را میتوان از
مهمتریندالیلعنوانکرد.
 جاده چه نقصی دارد؟
در تصادفات چیزی که حادثه را تشدید می کند
یکی نبستن کمربند ایمنی است و دوم شیب غیر
استانداردشانهراستجادهاست.
 شیبجادهچهمشکلیدارد؟
برای شیب راهها ما یک اصطالح داریم که باید
یک به چهار یا یک به شیش باشد .ولی شیبهای
جادهها تند است و حالت پرتگاهی دارد .کل
جادههای ما همینطور است .اما در  30کیلومتر
انتهاییجادهکرمانبهسمتسیرجانرویآسفالت
شیبنامناسبدارد.یعنیشیبسطحغیراستاندارد
است.اینجاواژگونیزیادداریمواینموضوعتاثیرگذار
است .یک زمانی شیب به جاده دادهاند که آب باران
جمع نشود .آن زمان جاده دوطرفه بوده و حداکثر
سرعت  95کیلومتر بر ساعت بوده است .االن جاده
یک طرفه شده و سرعت باال رفته و زمانی ماشین
میخواهد تغییر مسیر بدهد ،مثال در حال سبقت
یک تغییر مسیر ناگهانی باعث از بین رفتن تعادل
خودرومیشود.
چکاربایدکرد؟
بایدروکشآسفالت30کیلومترماندهبهسیرجان
از سمت کرمان کال عوض و استاندارد آسفالت شود.
 آیانقاطحادثهخیزمحورهایسیرجان
شناسایی شدهاند و چه کاری برای رفع آنها
انجامدادهاید؟
ما قریب  140نقص جادهای را شناسایی و

شناسنام هدار کردهایم .این موارد را به راهداری و
فرمانداریوهمهارگانهایذیربطمنعکسکردهایم.
این موضوع در دست بررسی و پیگیری است.
اولویتبندیشدهاندودرحالرفعآنهاهستیم.
 بارندگی هم در افزایش تصادفات
تاثیرداشت؟
بله صددرصد .تخطی از سرعت مطمئنه در
جادههای لغزنده باعث افزایش تصادفات شده است.
درتصادفاتفوتیامسالاینموضوعدخالتینداشت
اما در عمده تصادفات جرحی ما لغزندگی جاده
مهمترین عامل بوده است .مردم آگاهی ندارند که
سرعت مطمئنه در جاده لغزنده چقدر باید باشد.
فکر میکنند در جاده بارانی هم میتوانند با 110
کیلومتر بر ساعت رانندگی کنند .طبق آماری که
داریم در روزهای بارندگی حوادث رانندگی ما چهار
برابرمیشد.
تعدادتصادفهاییکهدرایامعیدانجام
شدچقدربود؟
در ایام عید کل تصادفات 44فقره بود و نسبت به
سالقبلافزایشداشتیم.
 اولین دلیل تصادفات در سیرجان
چیست؟
عدم توجه به جلو رتبه اول را دارد که در تجزیه
و تحلیلهایی که انجام میدهیم ناشی از خستگی
بآلودگی است .صحبت کردن با تلفن همراه،
و خوا 
مشاجرهلفظیباسرنشینانوخوردنوآشامیدنهم
دررابطهباعدمتوجهبهجلوموثراست.همینامسال
یکموردواژگونیدرمحوربندرعباسداشتیمکهبه
دلیلخوردنچایاتفاقافتادورانندهقطعنخاعشد.

راننده به دلیل ریختن چای حواسش پرت و منجر
واژگونیشد.رانندهکهاهلخر مآبادلرستانبودقطع
نخاعشد.
 امسال چند خودرو را به دلیل سرعت
باالمتوقفکردید؟
امسال در ایام عید بیشتر از  32دستگاه خودرو
را که سرعتشان بیشتر از  170کیلومتر بر ساعت
بود،متوقفوخودرورابهپارکینگمنتقلکردیم.اما
تعدادخودروهاییکهباسرعتزیادرانندگیمیکنند
خیلیبیشترازاینآماریاستکهمامتوقفکردیم.
پسخیلیازمردمرعایتنمیکنند.
اگررعایتمیکردیمقطعاوضعیتماناینگونه
نبود .تا زمانی که مشارکت مردم در رعایت قوانین و
مقررات نباشد نه تنها پلیس ،هیچ ارگانی نمیتواند
جلوحوادثرانندگیرابگیرد.فقطمشارکتمردمی
و باال بردن سطح آگاهی مردم و فرهنگ سازی موثر
است.
 پلیس در سالهای قبل برای مقابله با
خستگی و خواب آلودگی ،در نیمههای شب
جلو خودروها را میگرفت و با یک خسته
نباشید به گونهای خودرو را متوقف و راننده را
متوجه خستگی میکرد امسال هم این کار را
انجامدادید؟
نه این کار را نکردیم .جلو ماشین را گرفتن منع
قانونی دارد .ما نمیتوانیم یک ماشین را تا زمانی که
تخلف مشهود نداشته باشد متوقف کنیم .سالهای
گذشته تجربه نشان داد که مردم برای این موضوع
ناراضی بودند که چرا جلوی ما را بدون دلیل
میگیرید.متاسفانهفرهنگرانندگیدرایرانخیلی
ضعیف است .شاید در 190کشوری که رتبه بندی
کردهباشندجزوکشورهایاولهستیم.
 بعد از عدم توجه به جلو چه تخلفاتی
نقشبیشتریدرحوادثدارند؟
تخطیازسرعتمطمئنهدومینعاملتصادفات
است .عدم رعایت حق تقدم هم سومین عامل است.
 تعداد جریمهای که پلیسراه در
تعطیالتنوروزانجامدادچهمیزانبود؟
شهرستان سیرجان نسبت به دیگر شهرها
متفاوت است .سیرجان پل ارتباطی چندین استان
است و یک موقعیت خاصی داریم .ما بیشتر از هفت
هزارتخلفاترانندگیدرایامنوروزداشتیم.
 امسال تردد کامیون در محورها آزاد
بود؟
بله جز در روزهای  13و  16فروردین آزاد بود.
در روز  13فروردین در کل محورهای سیرجان و در
روز  16فروردین در محور سیرجان به حاج یآباد و
بالعکس.البتهاینموضوعرابایدبگویمکهکامیونها
در وقوع حوادث چه مستقیم و چه غیرمستقیم
تاثیرگذارهستند.

فاجعهای ویرانگرتر از سیل
 کرامت خانعلیزاده
با فرزندان این
سرزمین چه کردهایم؟
چه کسی پاسخگوی
آیندگان و نسل های
جزغاله شده است؟
آموزش و پرورش و
معلمان و خانوادهها چه حرفی برای گفتن دارند؟
اصالمنمعلمدرآستانهبازنشستگیچهحرکتی
در مقابل این ویرانگرتر از سیل انجام دادهام ؟
در حالی که سرافکنده از نداشتن پاسخی

قابل دفاع ،حداقل در محضر وجدان خویش
می نویسم شاید اندکی وجدان دردم تسکین
و گوش شنوای مسئولی که نه! اما پدر و مادری
را به فکر واداشت.
حتما خیلیها در خبرهای صدا وسیما
فیلم خانواده سیل زدهای را دیدید که تنها مامن
آنها آتشی بود که روشن کرده بودند ودور آن در
سرما نشسته بودند که صد البته نمونههای آن
را این روزها زیاد دیدهاید چه در صدا و سیما
و یا در شبکههای مجازی .یعنی سختترین و
وحشتناکترین اتفاقی که میتواند برای یک

جنابآقایمحمدرضاشریفپور

معاون محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان

خانوادهاتفاقبیافتد.درچنینوضعیتیکودکانی
که در کنار والدین خود مقابل دوربین قرار
گرفتهاند از وضعیت موجود ،به دلیل تعطیلی
مدرسه خود با خنده و شادی ابراز رضایت و
خوشحالی میکنند و جالبتر اینکه خبرنگار،
والدین کودکان و من بیننده و احتماال مسئوالن
هم خنده شادانهای سر میدهند.
لحظهای تفکر الزم است که ببینیم در
مدرسه و آموزش و پرورش چه دسته گلی به آب
دادهایم که بچهها پس از بیست روز تعطیالت
نوروز در آن شرایط بغرنج از سیل راضیاند،

چون نباید مدرسه بروند .به نظر من و هر انسان
عاقلی این از سیل و هر بالی طبیعی ویرانگرتر
است .
وضعیت آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
کشورمان چگونه است که بچه ها اینقدر مشتاق
حضور در مدرسه هستند! مگر تفاوت ما با دیگر
کشورها چیست که فرزندانمان آرزوی تعطیلی
مدرسه را میکنند حتی به قیمت نازل شدن بال .
سرمایهونیرویانسانیکشورکهبااینانگیزه
و نگاه به تعلیم و تعلم ،از او توقع آیندهسازی را
داریم خواب و خیالی بیش نیست.

جنابآقایمحمدرضاشریفپور

معاون محترم اداره ورزش و جوانان و رییس هیئت والیبال شهرستان سیرجان

درگذشــت والــده گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت عــرض
میکنیــم .بــرای آن مرحومــه غفــران الهــی و بــرای شــما از درگاه
ایــزد منــان ســامتی و طــول عمــر خواهانیــم.
ملیحهاسفندیاری،هیئتکبدی-سیدمرتضیموسوی،کمیتهراگبی

درگذشــت والــده گرامیتــان را خدمــت شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض میکنــم .خداونــد روح آن عزیــز
ســفر کــرده را قریــن رحمــت فرمایــد.

اخوانمحترمشریفپورجنابآقایان
حاجعبدالرضاوحاجمحمدرضاشریفپور

جنابآقایعبدالرضاشریفپور

تســلیت واژه کوچکــی اســت در برابــر غــم بــزرگ شــما .از
خداونــد برایتــان صبــری عظیــم و بــرای آن مرحومــه روحــی شــاد
و آرام طلــب میکنــم .حسین ناصری ،رییس هیئت ورزش روستایی
و بازیهای بومیمحلی شهرستان سیرجان

اصغر حدیدی ،رییس هیئت فوتبال شهرستان سیرجان

دبیر محترم هیئت سوارکاری شهرستان سیرجان

درگذشــت والــده گرامیتــان مــا را نیــز اندوهگیــن ســاخت .از
خداونــد ســبحان برای شــما شــکیبایی و بــرای آن مرحومــه روحی
شــاد و آرام طلــب مینمایــم.

اصغر حدیدی ،رییس هیئت فوتبال شهرستان سیرجان

آگهی مزایده

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان قصد دارد بهرهبرداری از مهمانسرای
الله منطقه ویژه اقتصادی را با شرایط موجود به صورت اجاره
ماهیانه به شخص واجد شرایط واگذار نماید .متقاضیان میتوانند جهت بازدید
از مهمانسرای مذکور در ساعات اداری  8الی  14مراجعه و پیشنهاد خود را
حداکثر تا تاریخ  1398/01/25به دفتر منطقه ویژه اقتصادی تحویل نمایند.
منطقه ویژه اقتصادی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

سیل و خسارت جانی و مالی آن هر چند
مشقتبار و سخت است باالخره تمام میشود
و آثار و زخمهای آن با همت همگانی مرمت
میشود .اما متاسفانه کاری که با روشهای
غلط آموزش و پرورش به سر فرزندان این
مرز بوم آوردهایم تا نسلها باقی میماند.
روشهای غلطی که آموزش و پرورش به کار
گرفته و جرات تغییر آنها را علیرغم هشدارهای
کارشناسان به خود نمیدهد نسلی افسرده و
بیانگیزه از دانشآموزان را تحویل آینده میدهد
که هزینههای انسانی و روانی آن قابل جبران

نیست .کافی است نگاهی به دانشآموزان،
خانواده واطرافیان خود بیاندازیم به راحتی به

دعوتبههمکاری
بــه تعــدادی نیــروی آقــا و خانــم بــرای
فروشــندگی ،چیدمــان و فروشــگاهداری در
فروشــگاه رفــاه ســیرجان نیازمندیــم.
یــک نفــر نیــروی  ITو  6نفــر نیــروی
فروشــندگی و چیدمــان به صورت شــیفتی
بــا رشــته مرتبــط حســابداری و کامپیوتــر بــا
روابطعمومــی بــاال و ظاهــری آراســته طــی
مصاحبــه تخصصــی
09136236767

عمق گفته آن دانشآموزان سیلزده و خوشحال
از تعطیلی مدارس پی میبریم.

امامحسین(ع):
مهدی ما در زمان خود غریبترین و
مظلومتریناست.تامیتواینددرباره
اوبگوییدوبنویسید.
میالدحضرتامامحسین(ع)مبارک

آگهی مزایده

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان قصد فروش یک باب ساختمان 5
واحدی به صورت یکجا واقع در بخش مسکونی این منطقه به
شماره قطعه  219را دارد .متقاضیان جهت بازدید از ساختمان مذکور در ساعات
اداری  8الی  14تا تاریخ  1398/01/25به دفتر فنی منطقه مراجعه و پیشنهاد
قیمت خود را به صورت مکتوب ارایه نمایند.
منطقه ویژه اقتصادی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

