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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

آژیر

پلیس افتخاری  ،نذر خدمت در
حوزه امنیت مردم
صدرا – خدمت در پوشش
پلیس افتخاری یک نذر
خدمت در حوزه امنیت
است .جانشین فرماندهی
انتظامی استانبهخبرنگار
ما گفت :امنیت یک نیاز
الزامی است و در جامعه
بشری امروز مشارکت در
موضوع امنیت یک راهبرد برای تامین آرامش جامعه
محسوب می شود.
سرهنگ«دادگر» با بیان این که در این زمینه هرچه
مشارکت مردم بیشتر باشد آن ها سهم بیشتری در
حفظ وگسترش امنیت خواهند داشت افزود :ناجا
برای افزایش مشارکت مردم در تمام سطوح در سال
 92طرح پلیس افتخاری را پایه ریزی کرد.

تلفن های قاچاق شارژ نشد
در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسیر تهران -
بیرجند  23دستگاه گوشی تلفن همراه و  85ثوب
انواع البسه کشف شد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خوسف گفت:
ماموران پاسگاه خور هنگام کنترل خودروهای عبوری
در محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از
تهران به مقصد بیرجند در حرکت بود شک کردند و
با هماهنگی قضایی آن رامورد بازرسی قرار دادند.
سرهنگ«صادقی» افزود :از اتوبوس  23دستگاه
گوشی تلفن همراه به ارزش 70میلیون ریال و 85
ثوب (  900/29کیلوگرم) انواع البسه به ارزش
18میلیون ریال کشف و یک متهم دستگیر شد.

آتش درتاکسی
یک دستگاه تاکسی روز گذشته در بیرجند دچار حریق
شد و اتاق آن در آتش سوخت .مدیرعامل سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت:
ساعت  7:40روز گذشته یک دستگاه تاکسی سمند
مقابل بازارروز غفاری دچار آتش سوزی شد.
«میرزایی» با بیان این که خودرو دوگانه سوز بود،
افزود :علت دقیق آتش سوزی مشخص نیست اما
آتش سوزی در جلوی خودرو اتفاق افتاد که ارتباطی
به گازسوز بودن آن نداشت .وی گفت :در این حادثه
ابتدا راننده اقدام به خاموش کردن آتش کرد و سپس با
 125تماس گرفت در حالی که اگر در ابتدا تماس می
گرفت صدمه کمتری به خودرو وارد می شد.
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شوک

رئیس پلیس راهور در جمع خبرنگاران مطرح کرد

شهرهایاستانبدوندوربینثبتتخلف
علیرضا رضایی  -در شهرهای خراسان جنوبی
حتی یک دوربین هوشمند ثبت تخلف نداریم و 23
دوربین موجود در شهرهای بیرجند ،قاین و طبس
نقش نظارتی و اعمال قانون از طریق دستی را دارند.
رئیس پلیس راهور استان روز گذشته در جمع
خبرنگاران گفت :سال گذشته  3دوربین هوشمند
و امسال هم  3دستگاه دیگر خریداری شد اما این
دوربین ها در انبار شهرداری است و اقدامی برای
نصب آن انجام نشده در حالی که باید تمام شهرهای
استان مجهز به سیستم های هوشمند برای کنترل
ترافیک شود .به گفته سرهنگ«علیرضارضایی»
برآورد اولیه پلیس برای مسیرهای اصلی در
شهرستان ها  5دستگاه دوربین هوشمند ثبت
تخلف و در مرکز استان  40دستگاه است.
وی بابیان این که در  6ماه اول امسال  4هزار و 911
فقره تصادف در معابر شهری استان رخ داده است
افزود :در  17تصادف فوتی  17نفر جان باختند.
وی با اشاره به این که هزار و  193فقره تصادف
جرحی نیز طی این مدت ثبت شد و هزار و  547نفر
روانه مراکز درمانی شدند ،بیان کرد 3 :هزار و 701
فقره تصادف خساراتی هم رخ داده است.
وی با ابراز نگرانی از آمار تصادفات گفت :هم اکنون
 9تخت بیمارستانی به طور روزانه به مجروحان
حوادث شهری اختصاص دارد و موتورسواران در
 59درصد تصادف ها یک طرف موضوع بوده اند
و  53درصد مجروحان کل تصادف های این مدت

جابه جایی مواد به بهانه
سفر خانوادگی
مربوط انجام شود افزود :امسال هزار و  445خودرو
به علت دودی بودن شیشه ها اعمال قانون شدند
که  668راننده با ماموران همکاری و در محل رفع
اثر کردند.
وی همچنین از توقیف  80وسیله نقلیه موتوری
که برای نوامیس مردم ایجاد مزاحمت کردند خبر
داد و افزود 25 :مورد دو تخلف همزمان حادثه ساز
داشتند و خودروی آن ها به پارکینگ منتقل شد.
رئیس پلیس راهور استان گفت 30 :آموزشگاه
رانندگی در استان فعال هستند که  22آموزشگاه
برای رانندگی پایه سوم 4،آموزشگاه برای
موتورسواران و  4آموزشگاه برای پایه دوم و یکم
خدمات آموزشی ارائه می دهند.

• • 3373خودروی نو در چرخه ترافیک

را راکبان و سرنشینان موتورسیکلت ها تشکیل می
دهند .این مقام انتظامی با بیان این که رتبه دوم
مجروحان تصادف های درون شهری به عابران پیاده
با  23درصد اختصاص دارد افزود :از این رقم 10
درصد خانم ها و  13درصد آقایان هستند.
به گفته سرهنگ«رضایی» طی این مدت در روزهای
چهارشنبه بیشترین تصادف ها به میزان  17درصد
کل حوادث رخ داده است و ساعت  12تا  14و  20تا
 22هم پیک تصادف ها بوده است.

وی سواری ها را به میزان  66درصد مقصر حوادث
رانندگی بیان کرد و گفت :توجه نکردن به حق
تقدم عبور با  65درصد مهم ترین علت تصادف ها
بوده است.

• •اعمال قانون  1445خودروی
شیشه دودی

وی در ادامه سخنانش بابیان این که شیشه دودی
خودروها باید طبق ضوابط و طرح در کمیسیون

سرهنگ «علیرضارضایی» با اشاره به این که در 6
ماه اول امسال  9هزارو  555انواع جلد گواهی
نامه صادر شده است و میانگین روزانه  53نفر است
افزود :طی زمان یاد شده  3هزار و  373خودروی نو
پالک گذاری شد بدین معنا که  19خودرو در طول
روز به چرخه ترافیک استان وارد شد.
همچنین هزار و  100موتورسیکلت هم شماره
گذاری شد که بر این اساس روزانه  6موتورسیکلت
به ترافیک استان اضافه شد.
به گفته وی در  6ماه اول امسال  330خودرو در
استان اسقاط شد.

یک مقام انتظامی اعالم کرد:

دوبانده سازی های جدید بدون تایید ایمنی پلیس
ایمان  -طی هفته های گذشته بخش هایی از
دوبانده سازی محور بیرجند – قاین و دیهوک – راور
در استان به بهره برداری رسید که این کار فقط برای
رفاه کاربران جاده ای انجام شده است اما از نظر
پلیس ایمنی این مسیرهای نو مورد تایید نیست.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان روز
گذشته در نشست با خبرنگاران این موضوع را
مطرح کرد و گفت :خبرهایی در چند روز گذشته
از جاده های استان داشتیم که بر این اساس 19
کیلومتر دوبانده سازی در محور بیرجند به قاین زیر
بار ترافیک رفت.
به گفته سرهنگ «حسین رضایی» این بهره برداری

ها فقط برای تامین رفاه و ارائه تسهیالت به کاربران
جاده انجام شد اما پلیس از لحاظ ایمنی این محور و
 17کیلومتر محور دیهوک به راور را تایید نمی کند
و اگر تصادفی رخ دهد پلیس میزان مقصر بودن
سازمان های دخیل را لحاظ خواهد کرد .وی ادامه
داد :امسال هزار و  171فقره تصادف در جاده های
استان رخ داد که هزار و  448مجروح و  112کشته
برجا گذاشت و در مجموع ،تصادف ها  23درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته
است .وی افزود :توجه نکردن به جلو و تخطی از
سرعت مطمئنه مهم ترین علل تصادف های جاده
ای بود .وی با اشاره به این که  58درصد کشته های

حوادث

جاده ای در این بازه زمانی مربوط به محور بیرجند به
قاین بوده است بیان کرد 46 :درصد تصادف ها در
محورهای اصلی و  47درصد در راه های روستایی
رخ داده است.
به گفته وی بیشترین خسارات مالی و جانی را در
 6ماه اول امسال خودروی پراید به خود اختصاص
داده که در  27درصد کل تصادف ها دخیل بوده
است و  28درصد کل مجروحان مربوط به نوع
خودرو بوده اند .وی با بیان این که  280هزار برگه
جریمه در این مدت صادر شده است افزود37 :
هزارو  611فقره از اعمال قانون ها برای نبستن
کمربند ایمنی بوده است.

رضایی -در بازرسی از خودروی دو قاچاقچی که
همراه خانواده شان تردد می کردند  29کیلو و
 450گرم تریاک کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی
انتظامی استان گفت :ماموران انتظامی نهبندان
هنگام کنترل خودروهای عبوری به راننده یک
دستگاه خودروی ال  90که همراه خانواده اش از
سیستان و بلوچستان به مقصد شهرهای مرکزی
کشور حرکت می کرد مشکوک شدند.
سرهنگ«کاهنی» افزود :در بازرسی از خودرو
15کیلو و  200گرم تریاک کشف شد که در
بازجویی ها راننده 32ساله خودرو حمل مواد را
بر عهده گرفت.
وی ادامه داد :همچنین در بازرسی از یک خودروی
چری که رانندگی آن را فردی  40ساله برعهده
داشت و در مسیر سیستان و بلوچستان به استان
های مرکزی حرکت می کرد  14کیلو و  250گرم
تریاک در قالب  23بسته که به طرز ماهرانه ای
جاسازی شده بود به دست آمد.
به گفته وی بر این اساس دو متهم دستگیر شدند و
خودروی آنان توقیف شد.

سارقان طال در حلقه قانون
سارقان غیربومی پس از دومین اقدام به سرقت
طال در فردوس زمین گیر شدند.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان فردوس گفت:
برابر اعالم به مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی
بر سرقت به عنف زیورآالت از یک خانم ماموران
نیروی انتظامی به محل اعزام شدند.
سرهنگ «هوشنگی» افزود :برابر اظهارات
مالباخته و تحقیقات میدانی ماموران دریافتند که
سرقت توسط افراد غیر بومی در شهرستان انجام
شده است بنابراین اقدامات فنی و پلیسی آغاز
شد و ماموران به دو نفر مظنون شدند که ضمن
هماهنگی های قضایی دو مرد  47ساله و 64ساله
اهل استان مرکزی به مقر پلیس منتقل شدند.
وی افزود :در ادامه ماموران مالباخته را برای
شناسایی افراد مظنون دعوت کردند که زن جوان
با مشاهده دو متهم بیان کرد که همین دو نفر به
در منزل من مراجعه و طالهایم را به زور سرقت
کردند.
وی بیان کرد :متهمان که توسط شاکی پرونده
شناسایی شده بودند و تمام درهای فرار را به روی
خود بسته می دیدند به یک فقره سرقت به عنف
زیورآالت از بانویی کهن سال هم اعتراف کردند.

