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امیر  مرتضی  سرهنگ  گذشته،  دوشنبه 
شهرستان  انتظامی  نیروی  فرمانده  سبتکی، 
سیرجان، در کنفرانسی مطبوعاتی با اصحاب 
خصوص  در  آمارهایی  و  توضیحات  رسانه 
اقدامات صورت گرفته از سوی این نهاد ارائه 

داد:
به  آمارها می توان  از مهمترین  وی گفت: 
و  شهری   درون  تصادفات  و  جرایم  کاهش 
سیرجان  در  سرقت  درصدی   ۱۲ کاهش 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و طی 
۱۱ ماه سال جاری و همینطور کشف ۶ تن 
از انواع مواد مخدر در شهرستان اشاره نمود.

فرمانده نیروی انتظامی سیرجان در رابطه 
به  داشت:  بیان  گرفته  صورت  اقدامات  با 
زمینه  در  مردم،  همکاری  و  خداوند  لطف 
از وقوع جرایم عملکرد خوبی  ی پیشگیری 
داشتیم و این از کاهش جرایم پیداست، اما 
ما  و  بوده  کافی  که  نیست  معنا  بدین  این 
بخش  دادن  اختصاص  دنبال  به  همچنان 

بیشتری در جهت فرهنگ سازی هستیم.
به  بنا  و  تعامالت  طبق  افزود:  وی 
ایجاد  خواهان  شده  انجام  که  برنامه ریزی 
کار برای معتادان پس از ترک اعتیاد و سالم 
سازی هستیم و امیدواریم هر چه زودتر این 

امر میسر شود.
نقش ارزنده و تاثیرگذار خبر و اطالع رسانی 
در پیشرفت اطالعات عمومی مردم و ارتقای 
و  است  ناپذیر  انکار  جامعه  آگاهی  سطح 
این مقوله مبحث  با داشتن  انتظامی  نیروی 
آگاه سازی جامعه  با  را  از جرایم  پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در سرلوحه کار خود 
قرار داده است و یکی از اهداف پلیس  تعامل 

و همفکری با اصحاب رسانه است.
وی تصریح کرد: نقش رسانه ها نقش کلیدی 
و موثر در توسعه جوامع است و خبرنگاران به 

عنوان چشمان بیدار جامعه می توانند با قلم 
به جامعه  را  آرامش  و  امنیت  احساس  خود 
اذهان  تشویش  و  ناامنی  جو  و  دهند  هدیه 

عمومی را افزایش دهند.
با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ها  رسانه  با  پلیس  بی نظیر  تعامل  به  اشاره 
امنیت  مبحث  در  را  ها  رسانه  موثر  نقش 
و  کرد  قلمداد  پلیس  اقدامات  با  همگام  را 
خاطر نشان کرد: امنیت پدیده جمعی است 
از چندین نهاد در شکل گیری و  که بیش 
همکاری  با  تعامل  و  دارند  نقش  آن  تداوم 
های متناسب همه این ها است که به این 
پیشرفت و تعالی سرعت و شتاب داده است.

وی خاطر نشان کرد: نیل به امنیت پایدار 
امن  و بستری  امنیت در جامعه  و احساس 
و  همدلی  سایه  در  تا  می طلبد  را  سالم  و 
قدرت  با  پلیس  و  رسانه  اصحاب  همکاری 
اقدام  این  و  گیرد  شتاب  بیشتر  سرعت  و 
و  زحمتکش  خبرنگاران  تالش  سایه  در 

زمینه  در  مردمی  در جلب مشارکت  جسور 
تعامل  و  اجتماعی  آسیب های  از  آگاه سازی 

و همفکری با پلیس واقعیت پیدا می کند.
سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

با  قاطعانه  و  قانونی  برخورد  کرد:  تصریح 
هنجارشکنان و مخالن نظم و امنیت عمومی 
شهرستان  پلیس  کار  دستور  در  همواره 

اقدامات فرهنگی  این موارد  بوده و در کنار 
مختلف  بخش های  توسط  نیز  پیشگیرانه  و 
و  است  شده  اجرایی  شهرستان  انتظامی 
با  خواهند  می  شهر  سطح  در  که  کسانی 
نامتعارف،  حرکات  انجام  کشی،  عربده 
صوتی،  آلودگی  بانوان،  برای  مزاحمت 
با  نمایشی  حرکات  ساز،  حادثه  تخلفات 
وسایل نقلیه در معابر عمومی و مواردی 
عمومی  امنیت  و  نظم  در  قبیل  این  از 
مرجع  هماهنگی  با  نمایند  ایجاد  اخالل 
مجازات  قانون   ۶۸۰ ماده  برابر  قضایی 
برخورد خواهد  آنها  با  به شدت  اسالمی 

شد.
افزود:  امیرسبتکی  مرتضی  سرهنگ 
به  توجه  با  خشن  جرایم  موضوع  در 
تأثیر این نوع جرایم بر احساس امنیت، 
و  ها  پرونده  به  رسیدگی  شهرستان  پلیس 
صورت  به  را  حوزه  این  مجرمان  با  برخورد 
است.  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  ویژه 

اگرچه ماموران انتظامی در بسیاری از موارد 
ارتکابی جرایم خشن را در زمانی اندک و یا 
با آن مقابله می کنند اما راهکار اساسی برای 
فرهنگ  و  اجتماعی  پیشگیری  کاهش جرم 

سازی است
دستگیری  افزود:  سبتکی  امیر  سرهنگ 
درصد   ۲۸ مختلف  حوزه های  در  مجرمان 
افزایش  زمان مشابه سال گذشته  به  نسبت 

یافته است.
اماکن  بر  نظارت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمومی و صنفی از ابتدای سال در شهرستان 
۲۸ درصد رشد دارد افزود ۲۸۰ مورد تذکر 
در خصوص تخلفات صنفی به متخلفان داده 

شده است.
با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
برون شهری  تصادفات  بیشترین  اینکه  بیان 
سال  مشابه  زمان  به  نسبت  گفت:   است 
گذشته فوتی تصادف برون شهری ۲۵ درصد 
درون  تصادفات  فوتی  و  است  یافته  افزایش 

شهری با کاهش ۷۰ درصد مواجه هستیم.
سرهنگ امیرسبتکی به قاچاق کاال اشاره 
 ۲۵۰ امسال  ابتدای  از  داد  ادامه  و  کرد 
شهرستان  در  قاچاق  کاالی  تومان  میلیارد 

کشف و ضبط شده است.
کشف  قاچاق  کاالهای  اینکه  بیان  با  وی 
و  صوتی  های  دستگاه  خانگی،  لوازم  شده 
تصویری و لوازم آرایشی است عنوان کرد:  از 
امسال ۱۱۳ پرونده در حوزه قاچاق  ابتدای 

کاال در شهرستان ایجاد شده است.
به  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تشکیل ۱۵ پرونده در حوزه جرایم اقتصادی 
بیش  افزود:   وی  کرد،  اشاره  شهرستان  در 
شهرستان  در  مخدر  مواد  انواع  از  تن   ۶ از 
کشف شده است و همچنین ۷۸۲ نفر معتاد 
شهرستان  این  در  قاچاقچی  و  خرده فروش 

دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی سیرجان عنوان کرد:؛

کاهش سرقت و افزایش دستگیری سارقان 

مسئول واحد اقامتگاه های بوم گردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز ۱۴۰۱ گفت: با توجه به حضور گردشگران در 
این ایام، نظارت و بازرسی از اقامتگاه های بوم گردی این استان تشدید می شود و با واحدهای 

اقامتی غیرمجاز به شدت برخورد می شود.
حامد لنگری زاده با بیان اینکه این استان دارای ۳۳۰ واحد بوم گردی است افزود: بیشتر 

این واحدهای اقامتی در روستاها و مناطق گردشگری فاقد اقامتگاه راه اندازی شده است.                       

برخورد با 
واحدهای اقامتی 

غیرمجاز 
در کرمان

خبــر
پلیسکرماننیرویجدیداستخداممیکند

پلیس استان کرمان به منظور تکمیل کادر افسري خود از بین فارغ التحصیالن چند رشته دانشگاهی پس از برگزاري آزمون 
ورودي و سایر مراحل، نیروي مرد استخدام مي کند. به نقل از پایگاه خبری پلیس، رئیس هسته گزینش و استخدام فرماندهی 
انتظامی استان در تشریح این خبر گفت: پلیس کرمان به منظور تکمیل کادر افسري خود از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی پس از 
برگزاري آزمون ورودي و سایر مراحل، نیروي جدید با جنس پذیرش مرد استخدام مي کند. وی تابعیت جمهوری اسالمی ایران و 
اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن سالمت و توانایی جسمی 

و روانی متناسب با خدمت مورد نظر و برخی شرایط دیگر را از شرایط عمومی داوطلبان ذکر و بیان کرد.    

 توقیف یکدستگاه خوردو حامل 195 کیلو حشیش 
پژو ۴۰۵  توقیف یک دستگاه  از  انتظامی شهرستان سیرجان  فرمانده 
حامل ۱۹۵ کیلو حشیش هنگام عبور شبانه از محور سیرجان - کرمان 
خبر داد.  سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر سیرجان بر اساس اقدامات اطالعاتی و گزارشات موثق پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان از عبور شبانه یک دستگاه خودروی پژو حامل 
مواد مخدر از محور سیرجان- کرمان مطلع و بالفاصله به همراه یک تیم 

از مأموران کالنتری هماشهر در چند نقطه از این محور مستقر شدند.
 وی افزود: در نهایت مأموران طی عملیات تعقیب و مراقبت این خودرو به 
جهت پیشگیری از وقوع حادثه برای دیگر خودروهای عبوری و شهروندان 
با شلیک دقیق به الستیک های عقب موفق شدند این خودرو را متوقف 
و ضمن دستگیری راننده ، از درون این خودرو ۱۹۵ کیلو حشیش کشف 
کنند که در ادامه فرد متهم نیز پس از بازجویی و تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی شد.

25 هزار لیتر سوخت قاچاق در سیرجان کشف شد
فرمانده انتظامی سیرجان از کشف ۲۵ هزار لیتر گازوئیل غیرمجاز دپو 
شده در یک شرکت تولیدی خبر داد و گفت: »گازوئیل که در سه مخزن 

بزرگ دپو شده بود، توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی کشف شد«.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی افزود: »علیرغم اینکه این شرکت برای انجام 
به دپوی  اقدام  به طور غیرمجاز  اختیار داشته،  فعالیتش گاز طبیعی در 
گازوئیل نیز کرده بود که در این رابطه متصدی مربوطه با تشکیل پرونده به 
مرجع قضائی معرفی شد«. فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: »قاچاق 
یا استفاده غیرمجاز از منابع سوختی توسط افراد سودجو در کنار وارد 
آوردن ضربه های اقتصادی به کشور، باعث به وجود آمدن مشکالتی در 
حوزه ی سوخت رسانی به ناوگان حمل ونقل شخصی و عمومی نیز می شود 

از این رو پلیس با جدیت با متخلفان این حوزه برخورد می کند«.
رانندگان با گواهینامه کمتر از یک سال

 حق رانندگی در جاده ها را ندارند
از ۲۵  نوروزی  ترافیکی  طرح  اجرای  از  کرمان  شمال  پلیس راه  رئیس 
اسفندماه خبر داد. سرهنگ علی رضایی در نشست خبری پلیس راهور 
استان کرمان بیان کرد: شعار ترافیکی پلیس در سال ۱۴۰۱ قانون مداری، 
را  نورزی  اجرای طرح  از  آرامش سفر  است. وی هدف  از خطر،  پرهیز 
مدیریت ترافیک و تسهیل تردد و به تبع کاهش خسارات و تلفات دانست 
فروردین ۱۴۰۱  تا ۱۴  اسفند ۱۴۰۰  از ۲۵  اجرای طرح  و گفت: زمان 
است. وی ادامه داد: پیش بینی می شود بیش از ۵۰ درصد نسبت به گذشته 
افزایش سفرهای نوروزی را داریم و به همین اندازه آمادگی ها هم احراز شده 
است. وی با اشاره به اینکه دستور مقامات قضایی در خصوص این اعمال 
اخذ شده است گفت: خودروهای سواری پرایدی که سرعتی ببش از ۱۴۰ 
کیلومتر بر ساعت را اتخاذ کنند توقیف می شوند. وی تصریح کرد: بیش از 
۱۰۰ هزار تذکر برای استفاده از کمربند عقب به رانندگان داده شده است.

   خبر

      گروه حوادث

بـه  می تـوان  آمارهـا  مهمتریـن  از   
درون  تصادفـات  و  جرایـم  کاهـش 
شـهری  و کاهـش ۱۲ درصدی سـرقت 
در سـیرجان نسـبت به مدت مشابه در 
سـال گذشـته و طی ۱۱ ماه سـال جاری 
و همینطور کشـف ۶ تـن از انـواع مواد 

مخـدر در شهرسـتان اشـاره نمـود.

      پیامبر اعظم)ص( می فرمایند:
                  »باالترین عبادت خدمت به مخلوق است«

قابل توجه پیمانکاران، انبوه سازان و همشهریــان محترم شهرستان سیرجــان

قیمت بتن  های آماده شرکت بتن لعل
 به شرح ذیل اعالم می گردد.

همچنین جهت رفاه همکاران و سازندگان محترم
 چنانچه تراک میکسر جهت حمل بتن از خودشان باشد

 قیمت بتن های آماده به شرح ذیل اعالم می گردد.
 ضمناً بابت اضافه کرایه حمل، کسری و تاخیر تراک

 هیچ گونه مبلغی  به قیمت های ذیل اضافه نمی شود و مبالغ 
فقط بر اساس فاکتور باسکول و تناژ بارگیری شده محاسبه می گردد.

قیمت مصالح تولیدی شرکت بتن لعل به شرح ذیل می باشد

شرکت بتن لعـل امید دارد موجب ایجاد و یک رقابت سالم مبتنی بر مشتری مــــداری در بین تولید کنندگان
 و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصالح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم. 

قیمت هر دسته بندیردیف
مترمکعب )ریال(

قیمت هر تُن
)ریال(

4/000/0002/000/000بتن آماده با عیار 1100
4/500/0002/250/000بتن آماده با عیار 2150
5/000/0002/500/000بتن آماده با عیار 3200
5/500/0002/750/000بتن آماده با عیار 4250
6/000/0003/000/000بتن آماده با عیار 5300
6/500/0003/250/000بتن آماده با عیار 6350
7/000/0003/500/000بتن آماده با عیار 7400
7/500/0003/750/000بتن آماده با عیار 8450

قیمت هر دسته بندیردیف
مترمکعب )ریال(

قیمت هر تُن
)ریال(

3/000/0001/500/000بتن آماده با عیار 1100
3/500/0001/750/000بتن آماده با عیار 2150
4/000/0002/000/000بتن آماده با عیار 3200
4/500/0002/250/000بتن آماده با عیار 4250
5/000/0002/500/000بتن آماده با عیار 5300
5/500/0002/750/000بتن آماده با عیار 6350
6/000/0003/000/000بتن آماده با عیار 7400
6/500/0003/250/000بتن آماده با عیار 8450

قیمت هر تُنمحل بارگیرینوع مصالحردیف
)ریال(

مصالح بیس کوهی استاندارد 1
با دانه بندی صفر الی 25 میلی متر

کارگاه معدن 
تنبور

700/000

مصالح شن نخودی ، بادامی ، عدسی  کوهی 2
استاندارد

کارگاه معدن 
تنبور

600/000

مصالح گراول کوهی استاندارد با دانه بندی 3
12  الی 70 میلی متر

کارگاه معدن 
تنبور

500/000

کارگاه معدن مصالح ماسه شسته کوهی استاندارد4
تنبور

450/000

مصالح سابیس کوهی استاندارد با دانه 5
بندی صفر الی 15 و صفر الی 25 میلی متر

کارگاه معدن 
تنبور

250/000

کارگاه معدن مصالح ماسه سرندی کوهی استاندارد6
تنبور

150/000

کارگاه معدن مصالح مخلوط کوهی استاندارد7
تنبور

100/000

 آدرس: سیرجـان/بلـوار سیدجمـال الدین اسدآبادی جنـب هتــل کهکشــان شرکت بتن لعل

034(همراه:  1193 307 0910 / 5477 769 0913 ( 4230  8100  - 4230     دفتر فـروش: 3990 
رشکت بتن لعل

 دمریعامل: ماشااهلل همایی


