کشف  15کیلو تریاک از صندلی پراید

پیگیری

فرمانده انتظامی سیرجان از کشف  15کیلوگرم تریاک از داخل صندلی خودرو پراید خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح جزییات این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان حین کنترل خودروهای
عبوری محور شیراز به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند.
ایران نژاد ادامه داد :ماموران بازرسی خود را آغاز کردند و سرانجام موفق شدند مقدار  15کیلو 600گرم مواد مخدر از نوع تریاک که
به طرز ماهرانه در صندلی خودرو جاسازی شده بود کشف کردند.
در این راستا خودروی مذکورتوقیف و دو متهم دستگیر شدند.

دستگیری
سه زورگیر

کمین پلیس برای موتورسواران متخلف

خودروها و موتورسیکلت سواران متخلف در
سطح شهر به اجرا در می آید».

موتور گیری!

 15سالگی؛ سن اخذ گواهینامه موتور سیکلت

فرمانده نیروی انتظامی« :از اول اردیبهشت طرح برخورد با موتورسیکلت سواران
متخلف به اجرا در می آید».
کارشناس ارشد ترافیک و امور حمل و نقل :توقیفها بی تاثیر بوده!
چهارراه رضوی(اشکذری) ،چند نفر دور یک
موتور سیکلت حلقه زده اند و افسر پلیس نیز بر
روی موتور نشسته و پسر جوانی که فرمان موتور
را گرفته و با التماس تالش می کند از انتقال
موتورش به پارکینگ جلوگیری کند در گوشه ای
از چهارراه نظارگر شیوه توقیف شدم.
روایت کمین از نمای نزدیک!

ماموران پشت درخت کمین کرده و
منتظررنگ قرمز چراغ راهنمایی هستند تا توقف
خودروها در پشت چراغ  ،باعث کاهش سرعت
موتورسیکلت و توقف آنها شود .تقاطع که شلوغ
شد ،موتوری با دو راکبش پشت خودروها گیر
می افتد .ماموران به سرعت از پشت درختان
بیرون آمده و به طرف موتور سیکلت می شتابند.
راکب موتور سیکلت شوکه شده است .ماموران
با چرخاندن سویچ ،موتور را خاموش و از بین
خودروها ،موتور را به طرف دیگر چهارراه برده و
باالی وانت نیسان سوار می کنند .تمام این مدت
راکب با ماموران بحث و گاهی التماس میکند؛
...یک داستان تکراری!
طرح موتورگیری ادامه می یابد .برخی
موتورسواران که توسط مردم باخبر شدهاند ،قبل
از رسیدن به چهارراه سراسیمه در خیابان امام
اقدام به دور زدن می کنند و با استفاده از پیادهرو
و کوچههای اطراف موفق به فرار میشوند.
این شیوهی توقیف موتورسیکلت که خطرات
فراوانی ،هم برای سرنشینان موتور سیکلتها و
هم برای ماموران دارد ،دو پرسش ایجاد میکند:
اوال آیا این شیوه قانونیست؟ و دوم اینکه ،آیا راه
حل مناسب دیگری وجود ندارد؟
ایراننژاد :طرح برخورد ادامه می یابد

برای برررسی موضوع و نحوه ی موتورگیری

عکس تزیینی است

و مشکالت مذکور سراغ رییس پلیس سیرجان
رفتیم .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ضمن اشاره
به تخلفات حادثهساز راکبان موتورسیکلت
گفت« :در ماده  20قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی ،تخلفهای راکبان موتورسیکلت شامل
حرکت در مسیر غیر مجاز ،سرعت غیرمجاز،
ایجاد صدای ناهنجار و تک چرخ زدن جزو
تخلفات حادثهساز محسوب شده و پلیس در این
رابطه عالوه براعمال قانون ،درصورت دارا بودن
سوءسابقه ،موتورسیکلت به مدت یک ماه توقیف
خواهد شد».
وی در ادامه افزود« :به جز تخلفات ذکر
شده ،نداشتن گواهینامه مجاز رانندگی برای
موتورسیکلت سواران و نداشتن بیمه نامه شخص

ثالث دالیلیست که به پلیس اجازه میدهد
موتور سیکلت را توقیف کند».
ایراننژاد با اشاره به ارایهی آموزشهای
الزم به ماموران در خصوص نحوه ی توقیف
موتورسیکلت،گفت«:هدف اول پلیس از اجرای
این گونه طرحها پیشگیری از وقوع تصادفات و
تخلفات است و شهروندان هم بدانند طبق قانون
اگر پلیس به هر وسیله نقلیهای دستور ایست و
توقف دهد ،آن وسیله باید دستور پلیس را اجرا
کند .اگر فردی از دستور پلیس تمرد کند و از
محل متواری شود و در همین حین حادثهای
برایش رخ دهد مقصر خود اوست».
وی در پایان تصریح کرد« :از اول اردیبهشت
تا پایان تابستان سال جاری طرح برخورد با

شعبــه دیگــری ندارد

همکار ارجمند؛ جناب آقای مهندس
حاج حجت ا ...جهانشاهی

نمایندگی معتبر برنج صالحی( فریدونکنار) در سیرجان

خبر عروج و آسمانی شدن همسر گرامیتان بسیار
جانسوز و طاقت فرساست ،از خداوند منان برایتان صبر
و اجر مسئلت می داریم.

همکاران شما در شرکت جهان فوالد

عرضه مستقیم برنج از شالیزارهای نمونه فریدونکنار و ایران

عرضـــه انـــواع برنــــــج اصیـل ایرانــــی و خارجــی

 15سال اعتماد شما ،سرمایه ماست

خیابان خواجو  -رنسیده هب هس راه جواد االئمه -جنب دنیای المپ

چه
چش
ل شب م من با گرهی خو کرد
چه
ل شب ات سحر نقش خیالت

سرور گرانقدر؛ جناب آقای
مهندس حجت ا ...جهانشاهی

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما،
بدینوسیله مراتب همدردی و اندوه ما را پذیرا باشید.

اَنجم شعاع – کرمان

هچ شبها با تو بودن آرزو کرد

نش
کنار من ست و وگتفگ کرد

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع،
ترحیم و خاکبندان شادروان

کربالیی حسن عرب زاده جعفری

ماموران انتظامی سیرجان حین گشت زنی در سطح شهر سه زورگیر را که قصد اخاذی از یک فرد افغان داشتند
دستگیر کردند .فرمانده انتظامی سیرجان در این خصوص گفت :ماموران انتظامی حین گشت زنی در سطح شهر با
سه جوان که دور یک مرد افغان حلقه زده اند برخورد کرد و با نزدیک شدن به این افراد متوجه شدند آنها که حالتی
غیر عادی دارند با استفاده از سالح سرد قصد اخاذی و زورگیری از یک مرد افغان را دارند.
ایران نژاد ادامه داد :این زورگیران توسط پلیس دستگیر و در بازرسی از خودروها آنها مقداری مشروب الکلی دست
ساز کشف شد.

شرکت نمودند به اطالع می رساند مراسم چهلم آنمرحوم روز پنج شنبه 96 / 1 / 31
از ساعت  4 / 5الی  6 / 5برگزار می گردد.
ساعت حرکت 5 / 5 :عصر
خانواده آن مرحوم
آدرس :خیابان مولوی ،هیأت امیرالمؤمنین(ع)

ناصر ابراهیمی؛ کارشناس ارشد ترافیک و
امور حمل و نقل در رابطه با معضل موتورگیری
میگوید« :دو قشر از جامعه هستند که بیشتر
از موتورسیکلت استفاده میکنند :نوجوانان بین
 15تا  18سال و افراد کم درآمد .برای مثال
در یک روستا وسیله نقلیه عمومی نیست و
دانشآموز مجبور است برای تحصیل و رفت و
آمد به شهر ،از موتورسیکلت استفاده کند .این
راکب موتورسیکلت که احیانا برادر یا خواهر خود
را نیز به مدرسه میآورد و در بعضی از مواقع هم
مایحتاج زندگی را برای خانواده از شهر خریداری
میکند تا حدودی با استفاده از این موتور
سیکلت در کاهش هزینه های خانواده شریک
می شود .اگر موتورسیکلت این فرد توسط پلیس
توقیف شود ضمن ضربه به اقتصاد خانواده حتی
احتمال دارد آینده تحصیلی این فرد نیز به خطر
بیفتد .
ابراهیمی اینگونه نتیجه گیری می کند :بعضی از
خانوادهها و افراد جامعه مجبورند از موتورسیکلت
استفاده کنند .از طرفی اگر توقیفهای پلیس
قرار بود اثر داشته باشد وتاثیر بگذارد تا امروز
تاثیر خود را گذاشته بود .حتا سوابقی وجود دارد
که این توقیفات و تعقیب گریزها باعث حادثه و
حتی فوت راکب موتورسیکلت شده است».
سرهنگ ابراهیمی میگوید« :باید یک آشتی
بین موتورسوار و پلیس به وجود آید.
در قانون طبق بند الف و ب ماده  27آیین
نامه راهنمایی و رانندگی ،سن اخذ گواهینامه
موتورسیکلت بر اساس حجم موتورسیکلت از سن
 15سالگی آغاز میشود .یعنی نوجوان  15ساله
هم میتواند با رعایت قوانین و اخذ گواهینامه
موتورسیکلت با حجم خاص را سوار شود.
در نتیجه اگر شرایط اخذ گواهینامه برای
سنین مختلف فراهم شود و وزارت صنعت،
معدن وتجارت کارخانههای تولید موتورسیکلت
رامجبور و تشویق کند تا برای سنین مختلف
موتورسیکلت تولید کنند به خودی خود این
مشکالت برطرف میشود.
هر چند با توجه به توانایی اندک قشر کم درآمد
و بیشترین استفاده این قشر از موتورسیکلت ،باید
در کاهش هزینه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت
اقداماتی انجام شود».
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در یکی از روستاهای پاریز اتفاق افتاد

کشف جسد چوپان در گودال آب
جسد چوپان 70ساله افغان در یکی از
روستاهای پاریز از درون گودال آب بیرون آورده
شد.
فرمانده انتظامی سیرجان در تشریح جزییات
این حادثه گفت :با دریافت خبر مفقود شدن
چوپان تبعه افغانستان ماموران پاسگاه پاریز
و سازمان آتش نشانی به محل احتمالی مفقود

شدن این چوپان رفتند و با جستجو در محل
های مورد نظر سرانجام جسد این شخص را از
داخل گودال پر از آب که توسط یکی از معادن
اطراف حفر شده بود کشف کردند.
وی در ادامه اظهار داشت :با دستور قضایی
جسد کشف شده جهت بررسیهای بیشتر به
پزشکی قانونی منتقل شد.

سارق در یک اقدام عجیب

صندوقو وا نکرده پس فرستاد!
سارقان در یک اقدام عجیب پس
از سرقت گاوصندوق از داخل منزل
یکی از شهروندان مجددا گاوصندوق
را بدون هیچ دستبردی به آن پس
فرستادند .محمدرضا ذاکری نژاد -

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی
سیرجان در این رابطه گفت :با اعالم
سرقت از منزل مسکونی در سطح
شهر ماموران انتظامی به محل مورد
نظر اعزام ،و مشخص شد سارقان با

االکلنگ جان کودک دوساله را گرفت

کودک  2ساله شهربابکی بر اثر
ضربه االکلنگ بر سرش جان خود
را از دست داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز
گذشته کودک دو ساله شهر
خبـر تصویری

برخورد یک دستگاه کشنده با
پژو  405در بلوار شاهد

بابکی در پارک ولی عصر شهر
بابک بر اثر ضربه االکلنگ فلزی
و برخورد آن با سرش جان خود
را از دست داد.
این کودک بالفاصله پس از

ورود به داخل ساختمان یک عدد
گاوصندوق حاوی مقادیری وجه
نقد و طالو جواهرات را به سرقت
بردند .ذاکری نژاد ادامه داد :ساعتی
پس از سرقت سارقان در اقدامی
عجیب گاوصندوق را بدون هیچ
دستبردی در نزدیکی منزل رها
کردند .تحقیقات پلیس در این
رابطه ادامه دارد.
این حادثه به بیمارستان ولیعصر
شهربابک منتقل میشود و
اقدامات اولیه پزشکی بر روی
بیمار صورت میگیرد اما به دلیل
ضربه مغزی تالش عوامل پزشکی
برای نجات وی بینتیجه ماند و
کودک فوت کرد.

