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معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

سیرجان اتوبوس آمبوالنس ندارد

اورژانس هوایی در آستانه راهاندازی

احسان یزدی /گروه حوادث :درحالی که
س��یرجان بهعنوان دومین شهر مهم استان
کرم��ان در مس��یر  5راه اصل��ی و مهمترین
محور ترانزیتی ش��مال به جنوب قرار دارد و
روزانه تعداد بسیار زیادی مسافر و خودروی
س��نگین از این ش��هر عبور میکنن��د و در
همین راستا تعداد سوانح و تصادفات نیز در
این شهرس��تان باال میباشد ،متأسفانه هنوز
اورژانس س��یرجان ب��ا کمبودهایی از جمله
نبود اتوبوس آمبوالنس روبرو اس��ت و مرکز
فوریتهای پزشکی  115به هنگام تصادفات
با مصدوم زیاد مجبور اس��ت تع��داد زیادی
آمبوالنس را به محل وقوع حادثه بفرس��تد.
این درحالی اس��ت که در برخی مواقع ،شهر

دچار کمبود آمبوالنس میشود و گروهی از
مردم که همزمان باحادثه ،نیاز به آمبوالنس
دارند از س��وی اپراتور مرکز  115به داشتن
صبر توصیه میشوند .صبری که ممکن است
به قیمت جان یک همشهری تمام شود.
نبود اتوبوس آمبوالنس در سیرجان در حالی
است که شهرهای کرمان ،رفسنجان ،جیرفت
و بم دارای اتوبوس آمبوالنس هستند و هیچ
کدام از این شهرها موقعیت خاص جغرافیایی
س��یرجان و تعداد فراوان تردد برون شهری
را ندارند و مش��خص نیس��ت بر چه اساس و
معیاری مس��ئوالن دانش��گاه علوم پزش��کی
اس��تان کرمان از تجهیز سیرجان به اتوبوس
آمبوالنس امنتاع کردهاند.

سرپرست مجتمع
دادگاههای خانواده کرمان:

مزاحمان نوامیس
در اماکن عمومی
به حبس و شالق
محکوم می شوند
جناب سرهنگ

منصور رمضاننژاد

ارتقاء درجه جنابعالی به س�رهنگ دومی را صمیمانه
تبریک عرض نم�وده ،از درگاه خداوند متعال توفیق
روز افزون شما را خواستارم .احسان یزدی

دبیر سرویس حوادث نگارستان

جناب آقای قاضی محمود محمودی

ریاست محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک سیرجان

انتخ�اب جنابعالی به عنوان قاضی برتر در اس�تان کرم�ان را صمیمانه تبریک
عرض نموده ،از درگاه ایزد منان موفقیت روزافزون شما را خواستارم.

احسان یزدی
دبیر سرویس حوادث نگارستان

مع��اون درم��ان دانش��کده علوم پزش��کی
توگو با خبرنگار نگارستان
س��یرجان درگف 
گفت :هم اکنون دانش��کده علوم پزش��کی
سیرجان از کرمان مستقل شده اما متأسفانه
دریافت برخی امکانات در کشور با چانهزنی
و البیگ��ری انج��ام میش��ود و س��یرجان
تاکن��ون نتوانس��ته اتوب��وس آمبوالنس را
دریافت کند اما این نیاز قطعاً وجود دارد و
با توجه به شرایط خاص شهرستان پیگیری
خواهیم کرد ک��ه اتوبوس آمبوالنس نیز به
تجهیزات موتوری دانش��کده علوم پزشکی
سیرجان افزوده شود.
دکتر غالمرضا جهانشاهی درخصوص آخرین
مراحل راه اندازی اورژانس هوایی در سیرجان

گ�روه ح�وادث :سرپرس��ت مجتم��ع
دادگاههای خانواده کرمان گفت :افرادی که
با ایراد ضرب عمدی باعث ایجاد خشونت
علیه زنان بش��وند حس��ب مورد ،عالوه بر
پرداخت دیه به مجازاتهای تعزیری مقرر
در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند
ش��د .حجت االسالم والمس��لمین محمد
شفیعی در گفتوگو با خبرنگار نگارستان
اظهار داش��ت :قانونگذار برای هرکس که
در اماک��ن عمومی و ی��ا معابر مزاحم زنان
ش��ود ،به مج��ازات حبس از  2ت��ا  6ماه و

تا  74ضربه ش�لاق محکوم خواهد ش��د.
این مق��ام قضائی عنوان ک��رد :هرکس به
واس��طه ضرب عمدی یا اذی��ت و آزار زن
باردار موجب سقط جنین وی بشود ،عالوه
بر پرداخت دیه یا قصاص ،حسب مورد به
حبس از یک تا س��ه سال محکوم خواهد
شد .این مقام قضائی ادامه داد :اما متأسفانه
در عصر حاضر نيز شاهد خشونت عليه زنان
هس��تيم كه بارزترين ش��كل آن خشونت
خانگي عليه زنان اس��ت كه غالباً از سوي
شوهران عليه همسرانشان اعمال ميشود.

مفقودی
کارتهای هوش�مند کامیونهای آقای رمضان
باباخانین�ژاد به ک�د مل�ی  307۱393873به
شماره پالک /45ایران 52۱ع 66و
/45ایران 828ع 74و /45ایران 784ع 74
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی
کارتهای هوش�مند کامیونه�ای آقای مهدی
باباخانین�ژاد ب�ه ک�د مل�ی  307038450۱به
شماره پالکهای /65ایران495ع 26و
/65ایران 654ع  ۱7مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.

گام بلند در صرفه جویی آب کشاورزی(باغبانی)
با توجه به استقبال باغداران پسته از

آبیاری زیرسطحی با استفاده از پوکه
معدنی و نتایج بسیار خوب بدست آمده
در کاهش مصرف آب و افزایش محصول
اینک با فرا رسیدن فصل پاییز و شروع
فصل کار ،پوکه معدنی شهربابک آمادگی
خود را برای تحویل پوکه به کشاورزان با
قیمت مناسب اعالم می نماید.

نتایج حاصل از آبیاری زیرسطحی:

-۱تحولی عظیم در کاهش مصرف آب تا60درصد.
-2افزایش سرسبزی وشادابی درخت،افزایش محصول باکیفیت بهتر
-3جلوگیری از رشد علف هرز .4کاهش تبخیر
.5امکان هدایت کود مایع فقط برای ریشه

مدیر فروش :ابراهیمی 03434131485 -09132937894

نیز گفت :خوشبختانه این موضوع پیشرفت
خوب��ی داش��ته و در ح��ال حاض��ر نیازمند
ساخت باند هلیکوپتر در بیمارستان امام رضا
السالم) هس��تیم .وی افزود :باهمکاری
(علیه ّ
شهرداری نجفشهر زیرس��ازی باند انجام و
بتنریزی محل ف��رود هلیکوپتر نیز صورت
گرفته اما نیاز به آس��فالت حدود  5هزار متر
اطراف محل بتن ریزی را داریم که امیدوارم
با همکاری فرمانداری و ش��هرداری سیرجان
این مشکل نیز حل شود .جابهجایی سیمهای
فش��ارقوی ضلع شرقی بیرون بیمارستان نیز
الزم اس��ت که انجام گی��رد که در حال طی
مراحل اداری آن هستیم و امیدواریم تا چند
هفته دیگر به سرانجام برسد.

مدیریت :عباس ستوده
تحولی عظیم در افزایش بهره وری آب کشاورزی

این مقام مس��ئول ادامه داد :به دوستان در
بیمارس��تان در ح��ال س��اخت گلگهر نیز
توصیه کردیم که باند هلیکوپتر را پیشبینی
کنند .مسئوالن درمانی و بیمارستان والیت
نی��روی دریای��ی نیز هم��کاری خوبی با ما
دارند ک��ه امیدواریم مجموع��ه رایزنیها و
مس��اعدتهای نماینده سیرجان و بردسیر
ب��ه راهان��دازی هرچ��ه س��ریعتر اورژانس
هوایی و دریاف��ت اتوبوس آمبوالنس منجر
ش��ود .وی گفت :از مس��ئوالن شرکتهای
منطقه گلگهر و س��ایر مدیران معادن نیز
درخواس��ت داریم دانش��کده علوم پزشکی
س��یرجان را در خرید اتوبوس آمبوالنس و
سایر تجهیزات یاری کنند.
اتوبوس آمبوالنس یکی از امکانات پیشرفته
اورژانس پیش بیمارستانی در صحنه حوادث
و بحرانها میباشد .این اتوبوس آمبوالنسها
ویژه حوادث جادهای و اورژانس  115بوده و
دارای  9تا  13تخت برای رسیدگی و درمان
حادث��ه دیدگان حوادث ج��ادهای و حوادثی
چون زلزله و س��یل میباشد که بعضاً قابلیت
افزای��ش به  15تخت خواب را نیز دارد .یکی
از مزایای اتوبوس آمبوالنس این اس��ت که با
تغییرات��ی در تجهیزات داخلی آن میتوان با
کمک حداقل  3دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس
در کنار همدیگر یک بیمارس��تان صحرایی
سیار ایجاد کرد .سیستم آبرسانی و فاضالب،
ّ
سیس��تم گرمایش��ی و سرمایش��ی،تابلوی
پیامنما و نمایش��گرهای دیجیتال ،باالبرهای
دس��تی و برقی ،سیس��تم ب��رق  24و 220
ولت با  10تخت که در ش��رایط اضطراری از
قابلیتهای اتوبوس آمبوالنس است.

 7هزار  CDو
 2هزار  LNBمعدوم شد

گ�روه حوادث :فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان از معدوم
کردن بیش از  7هزار حلقه س��یدی غیرمجاز و  2هزار ال ان بی
توسط مأموران پلیس امنیت عمومی خبر داد.
س��رهنگ ایرانن��ژاد افزود :با هماهنگی انجام ش��ده با دادس��تان
عمومی و انقالب س��یرجان اقالم ممنوعه کش��ف شده معدوم شد.
وی از ش��هروندان خواس��ت هرگونه اطالع از خرید و فروش موارد
ممنوعه را به پلیس  110اطالع دهند.

دعوت به همکاری
ب�ه ی�ک بازاریاب ماه�ر جهت کار تاسیس�ات
ساختمانی(سرمایش و گرمایش)نیازمندیم.
 09۱3۱456985رفعتی

 شماره 1157
 شنبه  15دی 1397

حوادث

7

خبر

نوجوانآزاری
توسطپدرمعتاد

گ�روه حوادث :پ��دری معتاد که پس��ر نوجوان 16
س��الهاش را با چاقو مورد حمله قرار داده بود از سوی
پلیس و دس��تگاه قضایی در س��یرجان مورد تعقیب
ق��رار گرفت .گ��زارش خبرنگار ما حاکی اس��ت این
پدر  45س��اله معتاد که با پسرش بحث لفظی کرده
ب��ود وی را با چاقو مج��روح کرد .پس از مراجعه این
السالم)
نوجوان به اورژانس بیمارستان امام رضا (علیه ّ
موضوع از طریق بهزیس��تی ،پلیس و دستگاه قضایی
مورد پیگیری ق��رار گرفت .هم اکنون این پدر معتاد
در کمپ ترک اعتیاد به سر میبرد.

کشف 3قبضه
اسلحهشکاریغیرمجاز

گ�روه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی هفته
گذش��ته  3قبضه س�لاح غیرمجاز را کشف و توقیف
کردند .دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان ضمن
تأیید این خبر گفت :مأموران در پی شناس��ایی این
سالحها آنها را توقیف کردند.
قاضی نیکورز افزود :تع��دادی اوباش فراری نیز که
در منطقه باس��فهرجان اقدام به تیراندازی و رعب و
وحش��ت کرده بودند ،هفته گذش��ته از سوی پلیس
امنیت عمومی دستگیر شدند.

دستگیری 3سارقاحشام
توسطپلیسآگاهی
گروه حوادث :مأموران پلیس آگاهی هفته گذش��ته
 3س��ارق و  2مالخر احشام را دستگیر و  12گوسفند
سرقتی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان در گفتوگو
ب��ا خبرنگار نگارس��تان ضمن اعالم ای��ن خبر افزود:
چندین ش��کایت از س��رقت احش��ام در روستاهای
حومه سیرجان به پلیس گزارش که مأموران آگاهی
رس��یدگی به موضوع را آغاز و موفق به شناسایی سه
گروه سارق شدند .سرهنگ ایراننژاد ادامه داد 5 :نفر
متهم در این رابطه دس��تگیر و تحویل مراجع قضایی
شدند.

