 پاسارگاد:
ماموران پاسگاه انتظامی بلورد  200بوته خشخاش را
کشف کردند .به گزارش پاسارگاد ماموران پاسگاه بلورد
در جریان قرار گرفتند که فردی در یکی از روستاهای
چهارگنبد در مزارع کشاورزی خود اقدام به کشت خشخاش
کرده است .ماموران به محل این باغ مراجعه و بوتههای
خشخاش را کشف کردند در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

کشف  200بوته
خشخاش

وي افزود :هدف از اين اقدام ايجاد امنيت و آرامش در
بين شهروندان و دستگيري مخالن نظم و انضباط است
كه ماموران با خودرو و موتورسيكلت شخصي به صورت
نامحسوس در سطح شهر به صورت شبانهروزي گشت
ميزنند و به محض مشاهده ناهنجاري به صورت ناگهاني
در صحنه حاضر و مجرمان را دستگير ميکنند.
فرماندهانتظاميشهرستانسيرجانخاطرنشان
کرد :افراد دستگير شده پس از تشکيل پرونده
جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي
ميشوند .ايراننژاد با تاکيد بر جديت و قاطعيت
پليسواستمراردراجراياين طرح ،همکاري مردم
با پليس را الزم دانست و از شهروندان خواست در
صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تهيه ،توزيع و
فروش مشروبات الکلي و مواد مخدر و ديگر اقالم ممنوعه،
در اسرع وقت از طريق تلفن 110و  128به پليس اطالع
تانسبتبهشناساييجرم،دستگيريمجرمانومتخلفان
اقدام گردد .وي در پايان تصريح كرد :وقتي پليس با لباس
فرم و خودروي آر مدار به محل وقوع جرم ميرود متهمان
فرصت دارند اما وجود گشتهاي نامحسوس پليس باعث
شده مجرمان غافلگير و به يك باره دستگير شوند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان:

میخواهیم صنایع سبز را معرفی کنیم

 پاسارگاد
با توجه به همکاری صنایع جهت رفع آلودگیهای
زیست محیطی تالش خواهیم کرد سهم قابل توجهی از
صنایعشهرستانرابهعنوانصنایعسبزمعرفیکنیم.
علی اکبر رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست
سیرجانباعنواناینخبرگفت:حضورنداشتندرفهرست
صنایع آالینده شامل آیتمهایی همچون نصب و راهاندازی
سیستم تصفیه و کنترل آلودگی هوا ،آب ،صدا و خاک،
نصب و راهاندازی سیستم پایش آنالین بر روی خروجی
دودکشها و خروجی پسابها ،نصب و راهاندازی سیستم
بازیافت مواد زاید جامد و اجرای برنامه مدیریت پسماند،
تدارمحیطزیست،مدیریتمصرف
تولیدمحصوالتدوس 
انرژی (آب ،برق و سوخت) و جایگزینی انرژیهای پاک،
ایجاد و توسعه فضای سبز ،فرهنگسازی در حوزه محیط
زیست و ایفای مسئولیتهای اجتماعی ،فعالیتهای

آموزشی زیست محیطی به منظور ارتقای دانش زیست
محیطی کارکنان ،استقرار دفتر محیط زیست و جذب
نیروهای متخصص در حوزه محیط زیست و پیادهسازی
نظاممدیریتزیستمحیطیازجملهعواملیاستکهباعث
میشود صنایع با رعایت آنها به عنوان صنعت سبز معرفی
شوند .رییسادارهحفاظتمحیطزیستسیرجانتصریح
کرد :واحدهای صنعتی را با ترغیب و تشویق به سمت
ارتقای شاخصهای زیست محیطی سوق میدهیم تا با
رعایتاینضوابطومعیارها،تمامیصنایعیکهمشغولبه
فعالیتخواهندبودرامطابقاستانداردهایزیستمحیطی،
بهعنوان صنعت سبز معرفیکنیم .از همکاری شکارچیان
درراستایحفاظتازمواهبالهیتشکرمیکنموایننوید
را به آنان میدهم که با توجه به ظرفیتهای این شهرستان
این در راستای فرایند توسعه پایدار و در چهارچوب قانون
شکاروصیدازطبیعتاستفادهکنند.

تقدیر و تشکر

جناب آقای علی نجفآبادیپور
شهردار محترم نجفشهر

از اینکــه بــا تالشهــای خســتگیناپذیرتان جهــت
راهانــدازی مجتمــع خدمات بهزیســتی نجفشــهر
نهایــت همــکاری و مســاعدت را نمودیــد ،در
کمــال احتــرام و بــه رســم ادب روز شــهردار
را بــه شــما تبریــک عــرض نمــوده و از زحمــات
جنابعالی و پرســنل شــهرداری تشــکر مینماییم.
موفقیــت ،ســامتی و ســربلندی همــواره
شــامل حالتــان باشــد.

مجتمع خدمات بهزیستی نجفشهر

@PasargadNews

پيامك300099004806 :

اعتراف  9سارق به  30فقره سرقت

آغاز بكار گشتهاي انتظامي نامحسوس

سطح شهر نتيجه مثبت و قابل قبولي داشته و با توجه
به عملكرد رضايتبخش اين گروه از روز شنبه حضور
گشت نامحسوس پليس شدت گرفت .وي بيان داشت:
گشتهاي نامحسوس پليس در راستاي برقراري نظم
و انضباط در سطح شهر و برخورد با اراذل و اوباش،
مخالن نظم و انضباط و نزاعكنندگان و مصرف كنندگان
مشروبات الكلي آغاز به كار ميكنند.

@PasargadNews

حوادث 7

فرمانده انتظامی سیرجان خبر داد:

خبر

 پاسارگاد
فرمانده انتظامي سيرجان از آغاز به كار گشتهاي
انتظامي نامحسوس پليس از روز شنبه هفته جاری
خبر داد .سرهنگ محمدرضا ايراننژاد در اين رابطه
اظهار داشت :حضور گشتهاي نامحسوس پليس در
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 گروه حوادث
با دستگیری 9سارق پرده از راز30
فقرهسرقتبرداشتهشد.
فرمانده انتظامی سیرجان از
دستگیری  9سارق سابق هدار در این
شهرستانخبرداد.
سرهنگمحمدرضاایراننژاد،گفت:
به دنبال وقوع چندین فقره سرقت
در شهرستان سیرجان ،شناسايي و
دستگيري سارق يا سارقان به صورت
ويژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
بهگفتهی رییس پلیس سیرجان
از چندی پیش سرقتهای منازل
مسکونی ،خودرو و مغازه با شیوه مشابه
افزایش پیدا کرد .وي افزود :ماموران
انتظامی با گشتزنیهای نامحسوس

در سطح حوزه استحفاظی و انجام
کارهای تخصصی سر نخی از چندین
نفر سارق را به دست آوردند .آنها
هفتهی گذشته توانستند اطالعاتی
از  9نفر سارق سابق هدار پیدا کنند.
ماموران پلیس پس از شناسایی محل
این سارقان آنها را دستگیر کردندکه
این افراد همدستان خود از جمله افراد
مالخر را معرفی کردند .اين مسئول
انتظامي با اشاره به اينكه سارقان به13
فقره سرقت داخل خودرو ،یک فقره
سرقت مغازه ،چهار فقره سرقت منزل،
پنجفقرهسرقتاماکنخصوصی،چهار
فقره سرقت اتومبیل و سه فقره ساير
سرقتها اعتراف كردند ،تصريح كرد:
در بازرسي از مخفيگاه سارقان لوازم و

 پاسارگاد
سرهنگ علی آبادهای و همکارانش در کالنتری
 13یک بهله سارگپه و حسین خالقجو یک بهله
جوجه دلیجه را تحویل این اداره دادند.
به گزارش صادق خزیمه مسئول روابط عمومی
اداره حفاظت محیط زیست؛ یک بهله سارگپه
درحالی که ناتوان و بیرمق بود تحویل کالنتری
 13داده میشود .همچنین یک بهله جوجه دلیجه
که در کوچهای رها شده بود از سوی حسین خالقجو
پیدا شد .این پرندگان که دچار ضعف جسمی شده
بودند به مرکز مراقبتهای موقت حیات وحش واقع
در اداره حفاظت محیط زیست سیرجان منتقل
شدند تا ضمن رسیدگی زیر نظر دامپزشک حیات
وحش در سالمت کامل به طبیعت بازگردند.
خزیمه با اشاره به اینکه محل زندگی پرندگان
وحشی در طبیعت است ،گفت :ممکن است پرندهای
نابالغ را که در حال یادگیری پرواز است پیدا کنید
و تصور کنید نیاز به کمک دارد .فراموش نکنید
گاهی والدین ،جوجههای نابالغ را در این موقعیت
قرار میدهند تا پرواز یاد بگیرند .بنابراین پیش از
هر چیز ،مدتی پرنده را زیرنظر بگیرید تا مطمئن

وسايل جهت باز کردن قفل ،وسايل و
قطعات داخل خودرو و تعدادي مدارك
شناساييمربوطبهافرادمالباختهكشف
شد.
فرماندهانتظامیشهرستانسیرجان
با بيان اينکه تحقيق از سارقان برای
کشف ساير سرقتهاي احتمالي ادامه
دارد ،اظهار داشت :مشارکت شهروندان
نقش مهمي در پيشگيري از سرقت
دارد و در صورت مشاهده هرگونه
موارد مشکوک ميتوانند مراتب را در
اسرعوقتازطريقتلفن 110بهپليس
اطالعدهند.فرماندهانتظامیسیرجان
به نقش شهروندان در جلوگیری از
سرقتهماشارهکردوگفت:شهروندان
میتوانند با باال بردن سطح امنیت

عکس :پاسارگاد

وسایل ،تجهیزات و امالک خود تا حد
زیادی از سرقتها پیشگیری کنند .به
گفتهی سرهنگ ایراننژاد؛ خودرو اگر
به وسایل بازدارنده مثل دزدگیر و قفل
فرمان مجهز باشد میتواند مانعی برای
سارق باشد .اکثر خودروها در شب و از
جایی که خلوت است سرقت میشوند

تحویل جوجه دلیجه و سارگپه به محیط زیست

عکس :پاسارگاد

شوید مشکلی ندارد .در زمان نزدیک شدن به پرنده،
بدون دست زدن ،نخست پرها را بررسی کنید .اگر
به نظرتان جوجه بود ،اما پرهایش درآمده بود ،شک
نکنید در حال یادگیری پرواز است .اگر جوجهای
بدون پر و سالم بود ،احتماال النه اش در همان حوالی
است بنابراین بدون اینکه مستقیما به آن دست بزنید
به آرامی و با استفاده از پارچه و یا چیزی شبیه به

آن جوجه را جایی دور از دسترس گربهها و سایر
حیوانات شکارچی قرار دهید .البالی شاخههای
درختان بهترین گزینه است.
صادق خزیمه ضمن تشکر از این دوستداران
محیط زیست برای همکاری در این زمینه ،از
مردم خواست تا در مواجهه با چنین رخدادهایی
یا تخلفات حیات وحش در ساعات اداری با شماره

جناب آقای

مهندس محمد
ایرانمنش

انتصــاب جنابعالــی به ســمت مدیــر روابطعمومی
و امــور بینالملــل شــرکت معدنــی و صنعتــی
گلگهــر را تبریک عرض نمــوده ،از درگاه خداوند
موفقیــت روزافــزون بــرای شــما آرزومندیــم.

هفتهنامهپاسارگاد

سردار سرتیپ
عبدالرضا ناظری
انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه
ســمت فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان را
تبریــک عــرض مینماییــم .از خداونــد متعــال
موفقیــت ،پیــروزی و ســربلندی شــما را در
ایــن عرصــه خطیــر خواهانیــم.

هفتهنامه پاسارگاد

جناب آقای

محمدرضا خسروی

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
نمــوده ،از خداونــد ســبحان بــرای آن
مرحــوم غفــران الهــی و بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان صبــر و اجر مســئلت
مینماییــم.

رحیم رئیسیزاده
عباس پورفریدونی

و اگر شهروندان این نکته را مد نظر قرار
دهند جلو بسیاری از سرقت خودرو و
وسایلوقطعاتخودروگرفتهمیشود.
وی به سرقت از منازل هم اشاره کرد
و گفت :تقریبا همهی منازلی که به
آنها دستبرد زده میشود ،دزدگیر و
یا دوربین مداربسته ندارند و قفلهای

استانداردی نیز برای ورودیها انتخاب
نشده است .وی از شهروندان خواست
نکاتامنیتیراجدیبگیرند.ب هگفتهی
رییسپلیسسیرجاناکثرسارقانیکه
دستگیر میشوند اعتیاد به مواد مخدر
دارند و برای تامین مواد مخدر دست به
یزنند.
سرقتم 

 42302100اداره حفاظت محیط زیست تماس
بگیرند.
به گفتهی وی از ابتدای سال تاکنون بیش از
 25مورد حیات وحش آسیبدیده به محیط زیست
تحویل داده شده است که این همکاری مردم را در
این زمینه نشان میدهد .وی از همشهریان خواست
نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند و
اهمیت محیط زیست و حیات وحش را درک کنند.
به گفتهی خزیمه دلیجه در میان کوچکترین
پرندگان شکاری جای دارد .طول بدنش حدود ۳۲
تا  ۳۸سانتی متر است سرعت عمل این پرنده مثال
زدنی است حتی توانایی شکار قمریها و مرغان در
حال پرواز را دارد.
سارگپه راسته شاهینسانان پرندهای شکاری
است کوچکتر از عقاب با جثهای متوسط و توپر،
سری کوچک و گرد روی گردنی کلفت ،بالهای
پهن و دم کوتاه .رنگ پر و بال بسیار متنوعی دارد.
طرح کلی بدنش قهوهای رنگ با خالهای سفید،
قهوهای تیره و سیاه بر روی سطح پشتی ،کمر و
بال و خالهای متراکمتر بر روی سطح شکمی و
سینههایشاست.

سردار سرتیپ

جناب آقای

عبدالرضا ناظری
از اینکه نظم و امنیت استان پهناور کرمان به دستان
پرتوان جنابعالی سپرده شده ،بسیار مسروریم و موجب
افتخار و مباهات میباشد.
محمدعلی ،احمدعلی ،امین

احسان و امیرمحمد ناظری

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از کلیه سروران گرامی که در غم از دست دادن شادروان

محمدرضا رشیدی

همــراه و همــدل مــا بودنــد خصوصــا امامجمعــه محتــرم ســیرجان،
نماینــده محتــرم شهرســتان ســیرجان و بردســیر در مجلــس
شــورای اســامی ،فرمانــدار ویــژه شهرســتان ســیرجان ،معاونــان
فرمانــدار ،مدیــران محتــرم ادارات ،مدیرعامل و کارکنان شــرکت
شــهرکهای صنعتــی اســتان کرمــان ،فرهنگیــان محتــرم ،کســبه
و بازاریــان ،دوســتان ،اقــوام و آشــنایان و تمامــی کســانی کــه
بــه هــر نحــوی در کلیــه مراســمات آن مرحــوم شــرکت و ابــراز
همــدردی نمودهانــد ،کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم .امیــد
اســت محبــت و بزرگــواری شــما عزیــزان را در شــادیهایتان جبــران نماییــم.

خانواده رشیدی

