حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
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شام آخر
 آخرین برگ پرونده جنایی
سال  94پاریز ورق خورد

کشف  19هزار لیتر گازوئیل
زیر بار هندوانه

گروه ح��وادث :مأموران
پلیس مب��ارزه با قاچاق
کاال پلی��س آگاه��ی
سیرجان هفته گذشته
حی��ن اج��رای ط��رح
ایست بازرسی در محور
ش��یراز موفق به کشف
 19000لیتر س��وخت
قاچ��اق از یک کامیون
بنز در زی��ر بار هندوانه
شدند .فرمانده انتظامی
شهرس��تان س��یرجان
ضمن تأیی��د این خبر
گف��ت :متهم��ان اهل
ش��یراز قصد داشتند به
ظاهر بار هندوانه را از ش��یراز به چابهار منتقل کنند که مأموران پلیس متوجه ماجرا ش��دند .سرهنگ
ایراننژاد افزود :با همکاری مأموران یگان امداد محموله توقیف و قاچاقچیان دستگیر شدند .وی ادامه
داد :مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال همچنین هفته گذشته از یک وانت سایپا در محور شیراز یک
محموله نوشیدنی انرژیزا غیرمجاز قاچاق کشف و توقیف کردند.

گ�روه حوادث :هش��ت روز بیشتر از آغاز سال
 1394نگذش��ته بود ک��ه یک ن��زاع ،منجر به
اتفاق��ی تلخ در ش��هر پاریز ش��ده و دو خانواده
را درگی��ر و گرفتار کرد .این دو جوان از س��ال
قبلی همراه
قبل با یکدیگر دعوا داش��تند .نزاع
ِ
با ضرب و جرح ،روابط آنها را حسابی شکرآب
کرده بود.
ش��کایت آنها منج��ر به ص��دور رأی دادگاه و
پرداخت دیه ش��ده بود .مقتول در آن سال 19
ساله و قاتل  18ساله بودند .روز هشتم فروردین
ماه  1394مقتول به همراه دوست خود در حال
گردش با ماش��ین پراید در س��طح ش��هر پاریز
بودن��د که قات��ل با او تماس میگی��رد و از وی
میخواه��د که همدیگر را تنها ببینند .آنها در
انتهای بل��وار جمهوری پاریز ق��رار میگذارند.
دوس��ت مقتول محل را ت��رک میکند .دقایقی
بع��د درگیری خونینی بین آنه��ا رخ میدهد.
قاتل با ضربه چاقو به ناحیه س��ینه فرد روبرو او
را به قتل میرساند و از محل متواری میشود.

 حضور پلیس در محل
پ��س از این حادثه مأموران انتظامی کالنتری
پاری��ز در محل حاضر و تحقیق��ات مقدماتی
شروع میش��ود .با دستور دادستان سیرجان،
قاضی ویژه قتل نیز به محل آمده و با همراهی
مأم��وران دایره جنایی پلیس آگاهی صحنه را
بررس��ی و تحقیقات را آغ��از میکنند .تالش
پلی��س برای دس��تگیری قاتل ش��روع ش��ده
و مته��م ظرف کمتر از  6س��اعت دس��تگیر
میشود.
 شروع بازجویی
تحقیق��ات تکمیلی آغ��از و بازجویی از متهم
توس��ط پلیس آگاهی انجام میش��ود .جوان
ضارب به قت��ل اعتراف ک��رده و علت نزاع را
درگی��ری قبلی میداند .البت��ه او در اظهارات
خود عن��وان میکند که از س��وی مقتول نیز
م��ورد حمله قرار گرفته اس��ت ،ام��ا بازپرس
درنهایت کیفرخواس��ت را ص��ادر و پرونده به

جدی فرمانده انتظامی سیرجان:
تأکید ّ

طال و پول را در
منزل نگه داری نکنید!

دادگاه کیف��ری میرود .قضات دادگاه کیفری
رأی ب��ه قصاص ص��ادر و با اعت��راض مقتول
پرونده به دیوان عالی کش��ور میرود .پس از
تأیی��د حکم در دیوان عالی کش��ور و پاس��خ
مثبت به درخواس��ت اس��تیذان (اج��ازه اجرا
از رئیس ق��وه قضائیه) و ط��ی مراحل پایانی
پرونده ،حکم جهت اجرا به دادسرای سیرجان
ابالغ شد.
 شام آخر
پس از اینکه تاریخ دقیق اجرای حکم مشخص
ش��د ،خانواده قاتل آخرین دیدار با فرزندشان
را در زندان سیرجان انجام دادند .آخرین شب
ب��رای یک محکوم به قص��اص با چوبه دار که
در انفرادی میگذرد ،واقعاً س��خت و غیرقابل
توصیف اس��ت .لحظات به کندی و با مشقتی
غیرقاب��ل توصیف میگذرد .تالشهای زیادی
از سوی مسئوالن قضایی ،مدیران و مددکاران
زندان و معتمدان محلی انجام ش��د تا ش��اید

پیام تبریک فرمانده
انتظامی سیرجان
به مناسبت روز خبرنگار

گروه حوادث :باتوجه به افزایش سرقت از منازل در سیرجان فرمانده
انتظامی شهرس��تان بر رعایت جدی ن��کات حفاظتی و افزایش ایمنی
منزل و عدم نگهداری طال و وجوه نقد در منزل تأکید داشت و هشدار
داد از ش��هروندان میخواهم به هیچعنوان طال و پول را به مقدار زیاد
در من��زل نگه داری نکنند و برای حفظ س��رمایه خ��ود آن را به بانک
بسپارند .س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت :نصب وسائل حفاظتی
نظیر دوربین ،دزدگیر ،حفاظ فلزی مناسب ،در ضد سرقت ،گاو صندوق
دیواری و  ...ضروری است و میتواند جلوی اقدام سارقان را بگیرد.

سقوط مرگبار تعمیرکار سنگین
از باالی کامیون

گروه حوادث :در پی حضور یک تعمیرکار خودروهای سنگین جهت
عیبیابی یک کامیون در محور سیرجان بافت حوالی آرامستان سیرجان
وی به علت نامعلومی از باالی بار کامیون به پایین سقوط کرد و جان
خود را از دس��ت داد .به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی
سیرجان این حادثه روز سهشنبه به وقوع پیوست و مرد تعمیرکار به نام
سید کمال علوی متأسفانه در دم جان خود را از دست داد.
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شناسایی و پیشارزیابی پیمان کاران احداث پست ربق توزیع  33/0 ,4کیلوولت

ش�رکت مجتمع جهان فوالد س�یرجان در نظر دارد به منظور برقرس�انی به واحدهای جنبی مجتمع و
س�اختمانهای غیرصنعتی خود ،جهت احداث دو واحد پس�ت برق توزیع  33/0 ,4کیلوولت بر اساس
نقشههای سیویل و سازه و استاندارهای برقی از طریق پیمانکار  ،EPCاقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط بومی استان کرمان که دارای تأییدیه برق منطقهای استان
کرمان جهت احداث پست برق و سابقه کار احداث حداقل دو پست برق مشابه میباشند ،دعوت بعمل
میآی�د حداکثر ظ�رف مدت یک هفته از تاریخ چ�اپ آگهی ،تمایل خود را بص�ورت مکتوب همراه با
تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل  DKMSJSCO@gmail.comارسال نمایند.
شماره فراخوان

موضوع فراخوان

شرایط

98-26

احداث دو واحد پست برق

 تأییدیه برق منطقهای جهت احداث پست برق -سابقه کار احداث حداقل دو پست برق مشابه

مدارک:

 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است)
 -2اساسنامه (کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و )...
 -3گرید ،تأییدیهها و رتبهها ی مربوطه.
 -4رزومه ،س�وابق و نمونه قراردادهای انجام ش�ده با موضوع فوقالذکر (سوابق و رزومههای ارسالی میبایست
مربوط به سال  94تاکنون و با موضوع مرتبط باشند)
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوقالذکر.
 -6مدارک و مس�تندات توان مالی و لیس�ت ماشینآالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته( .شامل تصویر اصل
سند ماشین و )...
 -7گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران
 -8مدارک ،سوابق و رزومه نفرات تیم اجرایی.

 -توضیحات:

 -1تمامی بخشهای پروژه به صورت مهندسی ،خرید و اجرا میباشند.
 -2محل انجام فعالیت؛ شهرس�تان س�یرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان -ش�یراز ،کیلومتر  2جاده اختصاصی
گلگهر ،مجتمع جهان فوالد سیرجان میباشد.
 -3موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتم ًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.
 -4ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  03442273806تماس حاصل نمایید.

دبیر کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

@negarestan_news

اجرای حکم قصاص،
پایانی بر یک اتفاق تلخ؛

توزیع  33/0 ,4کیلوولت

از نگهداری پول و طال به مقدار زیاد
شدت خودداری نمایید.
در منزل به ّ

 شماره 1184
 شنبه  19مرداد 1398

س��رهنگ محمد رضا ایران ن��ژاد فرمانده
انتظامی شهرس��تان س��یرجان در پیامی
به مناس��بت روز خبرنگار آورده است17 :
مرداد سالروز شهادت «محمود صارمی» و
روز «خبرنگار» فرصت مغتنمی است برای
ادای احترام به مقام شامخ شهدای رسانه
که جان ش��یرین خود را در راه برافراشتن
بیرق بزرگ آگاهی بخش��ی ،پاس��داری و

فاطم

ه نفر اول کشوری اعزام به هند
بیگلری ریاضیات (ریاضی آسان)

بهاره دستمزد
طرح جابر مرحله شهرستانی

زهرا قاسمی

شایلین رهبر

رقیهالسادات
قرشی کرانی

حلما شجاعی

طرح جابر مرحله شهرستانی

اولی��ا دم رضایت دهند اما آنها از حق قانونی
و شرعی خود گذشت نکردند.
 اجرای حکم
س��رانجام س��حرگاه چهارش��نبه پس از طی
تشریفات قانونی قاتل به محل اجرای حکم در
زندان س��یرجان منتقل شد .صالح صفینتاج
قاض��ی اج��رای اح��کام دادس��رای عمومی و
انقالب س��یرجان ،مدیران زندان ،مس��ئوالن
انتظام��ی در زن��دان حاض��ر ش��دند .آخرین
مذاکرات با اولیاء دم انجام ش��د .پس از آنکه
حاضر به رضایت نش��دند حک��م قصاص قاتل
که اکنون  22سال سن داشت به مرحله اجرا
درآمد .جو سنگینی در زندان سیرجان حاکم
ش��د و افرادی که در نوبت قصاص قرار دارند
بیش از گذش��ته به عاقب��ت کاری که مرتکب
ش��دند ،فکر میکنند ...آی��ا آنها نیز قصاص
میش��وند یا با گذش��ت خانوادهه��ای مقتول
زندگی مجددی را شروع خواهند کرد؟!

حراست از عدالت علوی و اندیشه انقالبی،
خالصانه و بیادعا نثار کرده اند.
***
ن والقلم و مایسطرون (سوره قلم آیه )1
خبرن��گاران طالیهداران جبه��ه دانایی
و آگاه��ی بهعن��وان چش��مان تیزبین و
زبان گویای مردم ،با قلم و اندیشه خود
دلس��وزانه به بیان حق و دفاع از مصالح
عموم میپردازند و قطعاً گام برداش��تن
در مس��یر روش��نگری ،اطالعرس��انی،
مطالبهگ��ری و تنوی��ر اف��کار عمومی،
وظیفه و رسالت سنگینی است که جز با
همت مجاهدانه ،صبر و
خدمت صادقانهّ ،
بردباری میسر نخواهد شد.
 17مرداد ماه س��الروز شهادت «محمود
صارم��ی» و روز «خبرن��گار» فرص��ت
مغتنمی است برای ادای احترام به مقام
ش��امخ شهدای رس��انه که جان شیرین
خ��ود را در راه برافراش��تن بیرق بزرگ
آگاهی بخش��ی ،پاس��داری و حراست از
عدالت علوی و اندیشه انقالبی ،خالصانه
و بیادعا نثارکردهاند.
ای��ن پی��ام میافزای��د :ام��روز نقش و
جایگاه رسانهها خصوصاً فضای مجازی
در دگرگون��ی و تغیی��رات عرصهه��ای

تانیا احمدی
قبولی تیزهوشان

مریم شهبا

7

مختلف زندگی انس��انها به سرعت در
حال گس��ترش بوده و مخاطبان خود را
تحت بمباران اطالع��ات قرار میدهند؛
بنابرای��ن ،در زمان��های که رس��انههای
اس��تکباری با ط��رح پارادای��م جهانی
ش��دن و فرهنگ «آمریکایی شدن» در
پی اس��تحاله فرهنگی و تحمیل سبک
و الگوی زندگی غربی -لیبرالیس��تی به
ملته��ای آزاده و دارای فرهنگ اصیل
هستند و از سوی دیگر القاء ناکارآمدی
نظامه��ا و دیگ��ر الگوهای پیش��رفت و
تعال��ی در ص��در اه��داف و طرحه��ای
رسانهای نظامهای استبدادی قرار دارد،
در چنین شرایطی وظیفه خبرنگاران و
اصحاب رس��انه در زمینه اطالعرسانی،
روشنگری و انتقال اخبار مؤثق سختتر
است.
ای��ن فرماندهی در ای��ن پیام تالشهای
بیوقف��ه خبرن��گاران در عرص��ه خبر و
اطالعرس��انی صحی��ح را قاب��ل تقدی��ر
دانس��ت و تأکید ک��رد :خبرن��گاران با
خصل��ت حقجوی��ی و حقطلبی ،نقش
مؤث��ر و مان��دگاری در جامع��ه دارند و
تالش این قشر در بیان حقایق ،شایسته
بهترین تکریمهاست.

شیرین جهانشاهی

فاطمه زیدآبادینژاد

مونا اسالمی

یگانه خضری

قبولی تیزهوشان

فاطمه نخعی

حدیث سلیمی

مهسا جنیدی

برندگان مسابقه ایده شو اداره برق شهرستان سیرجان
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انجام خدمات ،تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی
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الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
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در مناقصه محقق سازند.
تاریـخ انتشـار مناقصـه در سامـانه تاریـخ  1398/5/19مـیبـاشــد.
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