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بررسی حوادث جادهای و شهری در گفتگو با فرمانده پلیسراه و پلیس راهور

واژگونی در صدرحوادث جادهای

گروه ح�وادث :آمار تلف��ات جادهای در
محوره��ای مواصالتی س��یرجان در حوزه
اس��تحفاظی پلی��سراه  40درصد کاهش
پیدا کرده اس��ت .این مطلب را س��رهنگ
اسماعیل جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار
نگارس��تان اعالم کرد و افزود :نس��بت به
پارس��ال ش��اهد کاه��ش آم��ار تصادفات
بودهای��م .فرمان��ده پلی��سراه س��یرجان
بیان کرد :بیش��ترین ح��وادث در راههای
سیرجان مربوط به واژگونی بوده که بر اثر
خس��تگی و خوابآلودگی رخ داده است.
وی ادامه داد :بیش��ترین اعمال قانون نیز
برای خودروهای پالک سیرجان ثبت شد
و تس��ت الکل و تس��ت اعتیاد نیز در ایام
طرح نوروزی انجام شد.
همچنی��ن  60خودرو که س��رعت باالی
 150کیلومت��ر داش��تهاند توقیف و اعمال
قانون شدند.
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| سرهنگ حسن ساالری |

| سرهنگ اسماعیل جهانشاهی |

◄ کاه�ش  30درص�دی تصادف�ات
جرحی در شهر
رئیس پلیس راهور سیرجان نیز از کاهش
 30درصدی تصادفات در داخل شهر خبر
داد و گف��ت :خوش��بختانه تلفات س��وانح

درون شهر نیز نس��بت به پارسال افزایش
پیدا نکرده است .سرهنگ حسن ساالری
افزود :پلی��س راهور با تمام توان در مدت
ایّ��ام ن��وروز در خدمت مردم و مس��افران
نوروزی بود.

در چهارشنبه پایان سال رخ داد:

خسارت یک میلیاردی وندالها به شهرداری

گروه حوادث :در چهارش��نبه پایان سال بر اثر اصابت
ترقههای انفجاری به تابلوهای راهنمای مسیر و تابلوهای
راهنمایی و رانندگی بیش از یک میلیارد ریال خسارت
به شهرداری وارد شد .گزارش خبرنگار نگارستان حاکی
اس��ت متأسفانه برخی جوانان که فاقد شعور اجتماعی
هس��تند با پرتاب ترقههای انفجاری ب��ه تابلوها باعث
خسارت جدی به اموال عمومی شدند.
یک کارش��ناس مسائل ترافیک ش��هری به خبرنگار ما
گفت :بیش از  20تابلو راهنمای مسیر و تابلو راهنمایی
و رانندگی توسط وندالها دچار خسارت شده و ترمیم
شبرنگ تابلوهای راهنمای مسیر بسیار پرهزینه است.
وی افزود :بر اثر آتش و حرارتی که ترقه ایجاد میکند
شبرنگ تابلوها سوخته و برای ترمیم آنها باید هزینه
جرثقیل ،باز کردن ،تعویض شبرنگ ،نصب مجدد تابلو
و  ...پرداخت شود.
ای��ن مقام مس��ئول ادامه داد :هزین��ه ترمیم تابلوهای
راهنم��ای مس��یر بیش از ی��ک میلیارد ری��ال برآورد
میش��ود .وی با ابراز تأس��ف از رفتار این جوانان گفت:

رئیس دادسرای نظامی در گفتگو با نگارستان مطرح کرد:

شرکتهای منطقه گلگهر
به مسئولیتهای اجتماعی توجه کنند
رئیس دادسرای نظامی از شرکتهای منطقه گلگهر
و منطق�ه ویژه اقتصادی شهرس�تان خواس�ت به
مسئولیتهای اجتماعی خود توجه بیشتری داشته
باشند .قاضی محمدرضا حیدری افزود :وقتی معادن
و کارخانهها باعث افزایش تردد در س�طح جادهها
و معاب�ر میش�وند و وقتی حضور آنها توس�عه را
نامتوازن میکند و آالیندگی ها را افزایش می دهد
بای�د با توجه به مس�ئولیتهای اجتماعی خود ،در
رفع برخی مش�کالت همکاری کنند .وی ادامه داد:
البته اقدامات خوبی نیز توس�ط برخی شرکتهای
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منطقه گلگهر انجام شده اما کافی نیست و باید در
بخش راه مساعدت بیشتری شود .این مقام قضایی
تصریح کرد :کارشناس�ان پلیسراه نیز بایستی به
نواقص جادهها توجه کرده و همواره رانندهها را مقصر
اعالم نکنن�د .وی توجه به اموال حادثه دیدگان در
تصادف�ات جادهای را اولویت دوم پلیس و نیروهای
امدادی برشمرد و گفت :امیدواریم با اقدامات اداره
راه ،فعالیت بیش�تر پلیس راه و مشارکت شرکتها
در بهسازی راهها و خرید تجهیزات ترافیکی شاهد
کاهش آمار تصادفات باشیم.

تخریب تابلوهای راهنمای مسیر عالوه بر اینکه چهرهی
شهر را زشت میکند موجب میشود مسافران نوروزی
در پیدا کردن مسیر سردرگم شوند .پدیده وندالیسم را
ب��ه طور کلی به هرگونه تخری��ب ارادی اموال عمومی،
سازمانهای شهری ،تأسیس��ات اجتماعی ،آثار هنری

و  ...اطالق میش��ود که به صورت ف��ردی یا گروهی و
غیرهدفدار انجام میش��ود .وندالها را دشمنان آشکار
جامعه و عمل آنها را نهایت گستاخی در رفتار میدانند
و کشورها نیز سعی کردهاند با وضع قوانینی بازدارنده با
این پدیده ناهنجار مقابله کنند.

کشف  230لیترمشروبات الکلی در ا ّیام نوروز

گروه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی در ایام تعطیالت نوروز
موفق به انهدام  3کارگاه تولید مش��روبات الکلی دستس��از و کشف
بیش از  230لیتر مشروب شدند.
دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان
ضم��ن تأیید ای��ن خبر گف��ت :کارگاههای زیرزمین��ی در مکیآباد،

توقیف موتور سنگین
در بلوار شاهد
گ�روه حوادث :یک دس��تگاه موتور سنگین هوندا
هفته گذش��ته از س��وی مأموران مب��ارزه با کاالی
قاچاق پلیس آگاهی توقیف شد .به گزارش معاونت
اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان راننده جوان
این موتور در کمربندی شاهد در حال تردد بود که
وسیله او توقیف شد.

خیابان آیتا ...غفاری و بلوار گلس��تان در منازل مس��کونی در حال
فعالیت بودند که شناس��ایی ش��دند .قاضی محسن نیکورز افزود3 :
نفر متهم در این رابطه دس��تگیر و بازداشت شدند .وی از شهروندان
خواست هرگونه اطالع از خرید و فروش مشروبات الکلی را به پلیس
 110اطالع دهند.

