 پاسارگاد :آمار کشتههای جادههای استان کرمان ،امسال افزایش
یافته و جزو استانهای پرتلفات بوده است .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
اســتان کرمان پارسال رتبه چهارم کاهش تلفات را داشت اما امسال آمار
کشتههای جادههای استان افزایش یافته است  .سرهنگ نجفی فرمانده
پلیسراه استان گفت 10 :ماهه امسال  700نفر جان باختند و چهار هزار
لونقل
نفر مجروح شــدند .در عین حال؛ مقبلی مدیرکل راهداری و حم 
جادههای استان هم از نصب 135دوربین کنترل سرعت تا اواخر اردیبهشت
سال آینده خبر داد.
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افزایش
تصادفات
استان
کرمان

www.pasargadnews.com
پيامك300099004806 :

مسئوالن قوه قضاییه و مجلس به افزایش آسیببهای اجتماعی واکنش نشان دادند

کم توجهی مدیران عامل افزایش آسیبهای اجتماعی

خبر

جمعآوری خودروها از سوی واحد سد معبر
 گروه خبر :جمعآوری خودروهایی که
مدتزمان زیادی در معابر پارک هستند نیاز به حکم
قضایی دارد و واحد سد معبر شهرداری مسئول

پیگیری است .در برخی از خیابانها و کوچههای
شهر خودروهایی را مشاهده میکنیم که چندین ماه
و یا چندین سال است که همانجا پارک شده و تکان
نمیخورند .یکی از شهروندان در تماس با پاسارگاد
گفت :این خودروها سیمای شهر را زشت کردهاند و
برخی برای مصرف مواد مخدر شبها به درون آنها
میروند .مهدی ادامه داد :الستیک این خودروها به مرور
زمان از بین میرود و رینگ کمکم داخل آسفالت فرو
میرود و معابر شهری را خراب میکند .وی از شهروندان
خواست وضعیت اینگونه خودروها را مشخص کنند و
اگر امکان سوار شدن آنها وجود ندارد به اوراقی و یا

تعویض خودرو تحویل دهند .در همین رابطه سرهنگ
حسین ساالری پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان
سیرجان به پاسارگاد گفت :اگر این خودروها در جایی
ممنوع پارک شده باشد ،ما میتوانیم
آنها را جمعآوری کنیم .وی ادامه
داد :اگر در جای مناسب پارک شده
باشد ،ما طبق قانون نمیتوانیم برخورد
داشته باشیم و این موضوع نیاز به حکم
قضایی دارد و باید از سوی شهرداری
پیگیری شود .سرهنگ ساالری ادامه
داد :این خودروها بعضا به معابر شهری
هم آسیب میرساند و اگر شهرداری
موضوع را با مقامات قضایی مطرح کند،
میتوان آنها را به پارکینگ منتقل
کرد .در همین رابطه رضا سروشنیا شهردار سیرجان
هم به پاسارگاد گفت :یک مورد در بلوار دکتر صادقی
داشتیم که چندین خودرو آنجا پارک کرده بودند.
ما مجوز قضایی گرفتیم و آنها را به پارکینگ منتقل
کردیم .در این خصوص اگر چرخها حرکت میکنند،
دوستان راهنمایی ورود پیدا کنند و اگر چرخ ندارند
قطعا شهرداری باید به عنوان سد معبر ورود پیدا کند.
اگر موردی هست آن را به شهرداری اعالم کنند و
شهرداری نسبت به این موضوع اقدام میکند .اگر
ماموران سد معبر ما هم موضوع را مشاهده کنند با آن
برخوردمیکنند.

جلوگیری از ورود  ۸۵۱نفر به زندانهای استان
 پاسارگاد :رییس کل دادگستری استان کرمان
از جلوگیری از ورود  ۸۵۱نفر به زندان های کرمان با
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس خبر داد .به
گزارش مهر؛ یداهلل موحد در جمع خبرنگاران گفت :در
راستایسیاستهایکاهشجمعیتکیفریزندانها
قضات کرمانی از ابتدای سال جاری تاکنون  ۸۵۱مورد
رای مجازات جایگزین حبس صادر کردهاند.
موحد اظهار داشت :طی  ۱۱ماهه گذشته ۴۸۱
مورد رای جایگزین حبس با موضوع الزام به خدمات

عمومی رایگان ۲۷۳ ،مورد جزای نقدی ۸۷ ،مورد
رای با عنوان دوره مراقبت صادر شده است .وی در
پاسخ به این سئوال که مجازات های جایگزین حبس
برای چه کسانی اعمال میشود ،گفت :افرادی که به
مجازاتهای جایگزین حبس و خدمات عامالمنفعه
از سوی دادگاه محکوم میشوند ،در ابتدا روحیه
جامعهپذیری آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد و اگر
آمادگی و شرایط ارایه خدمات عمومی در آنها احراز
شد ،حکم قانونی در این زمینه صادر میشود.

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

 پاسارگاد :آسیبهای اجتماعی به جایی
رسیده که صدای مسئوالن قضایی و مجلس را هم
درآورده است .معاون قوه قضاییه در آخرین اظهار نظر
خود اعالم کرده آسیبهای اجتماعی در  20سال اخیر
کشور را فراگرفته است .محمد باقر الفت گفت :تنها دو یا
سه سال است به موضوع آسیبهای اجتماعی به صورت
جدی پرداخته شده است.
وی در سومین جشنواره تقدیر از آثار راه یافته به سی
و ششمین جشنواره فیلم فجر افزود 20 :سال است به
موضوعات آسیبهای اجتماعی کمتوجهی شده است.
عالوه بر کمتوجهیها؛ برخی از موضوعها مانند تغییرات
سیاسی ،اجتماعی ،جنگ تحمیلی و تحریمها سبب
افزایش آسیبهای اجتماعی به  50نوع شده است.
الفت با بیان این که تا دو سه سال گذشته اصال
امکان صحبت درباره آسیبهای اجتماعی در کشور
وجود نداشت ،افزود :کم توجهی مدیران ،میزان
آسیبهای اجتماعی را به این حد رسانده است.
وی با اشاره به این که بحران هویت ،بیکاری و
فرسایش اجتماعی ،سبب آسیب اجتماعی میشود،
اضافه کرد :ایراد گرفتنهای غیرتخصصی ،سبب کاهش
سرمایه اجتماعی کشور شده است.

اعتراض رانندگان

 گروه حوادث :تعدادی از پرسنل شرکت
گهرترابر گلگهر به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند
و از مسئوالن شرکت خواستند به خواستههایشان
رسیدگی شود .یکی از معترضان به پاسارگاد گفت:
طرح طبقهبندی مشاغل در گهرترابر اجرا نشده است.
به گفتهی وی حقوق پرسنل این شرکت پایین است و
در آنجا نیروهای غیربومی زیادی وجود دارد .یکی دیگر
از پرسنل گفت :در آنجا نیروهای بازنشسته زیادی را به
کار گرفتهاند .رانندهها تحت فشار هستند ،مرتب ما را
جریمهمیکنندوکوچکتریناعتراضیکهداشتهباشیم
ما را تهدید به اخراج میکنند .وی از مسئوالن گلگهر
خواست به موضوع رسیدگی کنند و حق و حقوق
پرسنلشرکتگهرترابرراپرداختکنند.درهمینرابطه

محمدانجمشعاعمدیرعاملشرکتگهرترابربهپاسارگاد
گفت :این اعتراضها بررسی شده و مشکلی وجود ندارد
و افراد به زودی سر کار باز میگردند .به گفتهی وی این
افراد میخواهند در سطح گلگهر حقوق بگیرند و چنین
چیزی ممکن نیست .این افراد کارمند شرکت گلگهر
نیستند و طبق قانون اداره کار همهی حق و حقوق آنها
پرداخت میشود .وی ادامه داد :عیدی ،سنوات ،حقوق،
پاداش  22بهمن و ...باالتر از قوانین اداره کار دریافتی
دارندولیاگربخواهندطبقگلگهرحقوقبگیرندشدنی
نیست .انجمشعاع در پاسخ به این سئوال که آنها نسبت
به اجرایی نشدن طرح طبقهبندی مشاغل اعتراض دارند،
گفت :طرح طبقهبندی مصوب شده و از فروردین 97
اجرا میشود و از فروردین  96برایشان حساب میشود.

وی در پاسخ به این سئوال که معترضان عنوان کردهاند
نیروی غیربومی بازنشسته در این شرکت مشغول به کار
هستند ،گفت :اصال چنین نیست .بازنشسته نمیتواند
رانندگی کند .همه جوان هستند .معترضان نسبت به
جریمه شدن هم معترض بودند که انجمشعاع در رابطه
با این موضوع گفت :اگر راننده به ماشین خسارت وارد
کند و مقصر باشد ،جریمه میشود .اگر کارشناس نظر

فروش لپتاپ كامپيوتر و ps4
به صورت نقد و اقساط

مركز سخت افزار هاشمي
٠٩١٣١٧٨٧٣٦٠
خیابان نصيري جنوبي

رسولمهربانیهاحضرتمحمد(ص):

هــر مســلمانی کــه درختــی بنشــاند و

جناب آقای دکتر صادقیان
بــا نهایــت تاســف ضایعــه درگذشــت عمــه بزرگوارتــان
(خواهــر شــهید بزرگــوار حــاج حمیــد صادقیــان)را حضــور
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض مینماییــم.

از زحمــات و مجاهــدت هــا و تالش های شــبانه روزی حضرتعالی
جهــت اســتقبال از بهــار  ۹۷کامل تقدیر و تشــکر را داریم.

حسین اسکندری-مهدی عرب زاده کرانی

وی با اشاره به انتقاد رهبر معظم انقالب اسالمی
مبنی بر اینکه کار بر روی آسیبهای اجتماعی با
000220222
معتاد به مواد مخدر
بیست سال تاخیر آغاز شده است ،گفت :متاسفانه در
002220222
این سالها در برابر آسیبها تقویب نشدیم .وی اضافه معتاد به مصرف مشروبات الکلی
کرد :تا دو سه سال گذشته به راحتی نمیتوانستیم
0220222
سقط جنین
درباره آسیبها حرف بزنیم اما با ورود رهبری ،باعث
000222
مبتال به ایدز
شده دور هم جمع شویم و به فکر راه چاره باشیم.
002220222
زن بیسرپرست
الفت تصریح کرد :آسیبها متوجه یک جامعه ۸۰
0220222
زن رها شده
میلیون نفری شده است و باید به این  ۸۰میلیون
00022
خودکشی
بگوییم که آسیبدیده شدهاند .ما فکر میکنیم
فقط
خودمان دچار آسیب نشدیم و این موضوعات
00222
فرار از خانه
متوجه دیگران است اما واقعیت این نیست و آسیب
با آنها چه میکند .بنابراین امروز کسی هم آسیب دیده
وقتی بیاید ،همه را آلوده میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه باشد ،نگران میشود و برنامه کنترل و کاهش آسیب را
گفت :امروز صحبت از خشونت میکنیم و سازمانهای میپذیرد و سعی میکند به آن عمل کند.
وی ادامه داد :عرصه هنر یک روشی برای تبلیغ
بینالمللی مردم ما را خشن معرفی میکنند و میگویند
تابآوری پایین است .این اعتقاد سازمانهای بینالمللی کنترل آسیبها و اطالعرسانی به مردم است .الفت
است و اگر خودمان هم افکارسنجی میکنیم به همین افزود :تاثیری که ابزار هنر میگذارد بسیار عمیقتر
از صدها بار سخنرانی است و امروز همگان به این
نتیجهها میرسیم و خیلی اختالف ندارد.
الفت گفت :آسیبهای اجتماعی وجود دارد و تا رسیدهاند که باید از ابزار هنر برای تبلیغ برنامهها
حدودی هم به اطالع مردم رساندهایم و میدانند آسیب استفادهکنیم.
آسیب اجتماعی

تعداد(نفر)

در همین رابطه معاون اجرایی مجلس هم آمارهای
تکاندهندهای آسیبهای اجتماعی در ایران ارایه کرد.
علی افراشته گفت :علی افراشته گفت :هماکنون دو
میلیون و  ۸۰۰هزار معتاد به موادمخدر و  ۵میلیون
معتاد به مصرف مشروبات الکلی در کشور وجود دارد.
به گزارش انتخاب؛ وی گفت :بحث آسیبهای
اجتماعی دامنهای وسیع و گسترده دارد و باید در این
زمینه توجه جدی و همهجانبه داشته باشند .وضعیت
آسیبهای اجتماعی کشور به مرز بحرانی رسیده و تا
حدودی امنیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد.
افراشته گفت :در مجلس شورای اسالمی حتی در
حوزه قانونگذاری هم به آسیبهای اجتماعی توجه
جدی نشده است و علت هم این است که شاید فهم
درستی از این مسئله در کشور وجود ندارد .معاون
اجرایی مجلس شورای اسالمی در ادامه به برخی
آسیبهای اجتماعی در کشور اشاره کرد و افزود :هم
اکنون دو میلیون و  800هزار معتاد به موادمخدر5 ،
میلیون معتاد به مصرف مشروبات الکلی 200 ،هزار
سقط جنین 35 ،هزار مبتال به ایدز ،سه میلیون زن
بیسرپرست 700 ،هزار زن رها شده ،چهار هزار و 500
خودکشی و سه هزار مورد فرار از خانه وجود دارد.

تعدادی از پرسنل شرکت گهرترابر به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند

جناب آقای مهندس صفورایی

بخشدار محترم پاریز

حوادث 9

شهردارمحبوب پاریز

دست در دست هم دهیم به مهر/میهن خویش را کنیم آباد

روستای اسالمی بهاران

تـخـفـیــف ویــژه بـــه خیــریــن و
اهــداکنـنـدگــان کــفـش

خیـابان  17شهـریور جنــوبی
نرسیده به خیابان ابوریحــان
تــلفن42268678 :

ـی از آن بخورد
ـا حیوانـ
ـده یـ
ـان یا پرنـ
انسـ

ـتراحت کند،
ـایه آن اسـ
ـتهای در سـ
ـا خسـ
یـ
بــرای او صدقــه بــه حســاب میآیــد.

دهد که راننده مقصر است ،او جریمه میشود .این که
میگفتند اگر ما کوچکترین اعتراضی کنیم تهدید به
اخراج میشویم ،درست است؟ و انجمشعاع گفت :نه.
براساس ضوابط اداره کار اگر تخلفی داشته باشند در
کمیته انضباطی مطرح میشود .در کمیته انضباطی
نماینده اداره کار هم حضور دارد و اگر کمیته تشخیص
دهد مطابق قانون حکم صادر میشود.

