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( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان )

گ�روه ح�وادث :هفته گذش��ته ش��ایعه
از سوی مقامات مسئول سیرجان انجام شد :گس��تردهای در فضای مجازی منتشر شد
ک��ه گروهی با مراجعه به یک مدرس��ه در
س��یرجان قصد انجام آزمایش خون ،جهت
تست ایدز را داشتهاند که در هنگام بررسی
توس��ط اولیا مدرس��ه با بجا گذاشتن یک
کارتن سرنگ متواری شدند .پالک خودرو
آنها نیز جعلی بوده است .شایعهپراکنان این
مطلب را با عکسی از یک کارتن سرنگ که
معلوم نیست مربوط به کدام نقطه از کشور
است ،در فضای مجازی نشر دادند .عدهای
از شهروندان نیز که در بازنشر بدون بررسی
مطالب نظیر ندارند ،این خبر دروغین را در
فضای مج��ازی خصوص��اً واتسآپ پخش
کردند تا آمار مشاهده این مطلب به شکل
صعودی افزاش یابد .ش��ایعهای که خبر آن
به دادس��را ،آموزش و پرورش و دانش��کده
علوم پزشکی هم رسید و واکنش مسئوالن
شهرستان را بهدنبال داشت.
رئیس اداره آموزش و پرورش سیرجان در
گفتوگو با خبرنگار نگارس��تان ضمن رد
این موضوع گفت :پس از اطالع از ش��ایعه
بررس��ی دقیق توسط حراس��ت و بازرسی
| اکبر محیاپور آموزش و پرورش انجام و مش��خص ش��د
| قاضی نیکورز
رئیس آموزش و پرورش | هیچ مراجع��های به هیچ ی��ک از مدارس
دادستان عمومی و انقالب |
سیرجان انجام نشده و مطلب منتشر شده

تکذیب شایعه آزمایش
مشکوک ایدز در سیرجان

| دکتر موقری پور
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی |

پدافند غیرعامل ،یک مسئله مهم،
مستمر و همیشگی است.

کشف خودروی
سرقتی از کرمان
در سیرجان
گ�روه حوادث :مأم��وران پلیس کالنتری زیدآباد هفته گذش��ته یک
خودروی وانت مزدا دوکابین س��رقتی از کرم��ان را در زیدآباد توقیف
کردند .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن اعالم این خبر افزود:
در پی اعالم سرقت یک خودرو از کرمان مأموران گشت انتظامی خودرو
را در کیلومتر  15محور س��یرجان شهربابک مشاهده کردند .سرهنگ
محمدرض��ا ایراننژاد ادام��ه داد :تعقیب و گریز ادامه داش��ت تا اینکه
خودرو وارد باغات پسته اطراف زیدآباد شده و پس از تیراندازی پلیس
خودرو در تاریکی ش��ب توقیف ش��د .وی بیان کرد :خودرو  28مهرماه
 98در کرمان مورد سرقت قرار گرفته بود.

کشف  82کیلو تریاک
در میان بار ایزوگام
گ�روه حوادث :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر س��یرجان هفته
گذش��ته موفق به کش��ف  82کیلوگرم تریاک ش��دند که قاچاقچیان
غیربومی قصد داش��تند آن را از جنوب اس��تان به س��یرجان منتقل
کنند.
رئیس پلیس شهرس��تان ضمن تأیید این خبر گفت :متهمان به طرز
بس��یار حرفهای ،مواد مخدر را در زیر ایزوگامها جاسازی کرده بودند
که توس��ط پلیس شناس��ایی و به دام افتادند .از ای��ن قاچاقچیان 2
خودرو توقیف و  2نفر دس��تگیر شدند .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
ادام��ه داد :گروه��ی دیگر که در قالب یک خان��واده قصد انتقال مواد
مخدر به س��یرجان را داشتند ،شناسایی و از جاسازی خودروی پراید
 12کیلوگرم تریاک کشف شد.

کذب محض اس��ت .اکب��ر محیاپور گفت:
منتشرکنندگان این شایعه اطالعات کافی
از مقطع تحصیلی مدارس نیز نداش��تند و
اطالعات��ی که درخصوص عنوان مدرس��ه
بیان شده ،صحیح نیست.
معاون بهداش��تی دانش��کده علوم پزشکی
س��یرجان نی��ز در گفتوگو ب��ا خبرنگار
نگارس��تان بیان داش��ت .در ح��ال حاضر
هیچ طرحی درخصوص انجام آزمایش در
مدارس نداری��م و در صورتی ک��ه قرار به
انجام یک طرح بهداش��تی و درمانی باشد،
قب ً
ال به ص��ورت کتبی هماهنگ��ی الزم با
آموزش پرورش انجام و کارشناس��ان ما با
پوشش مشخص و کارت شناسایی معتبر
با همکاری مس��ئوالن بهداشت مدارس به
محل میروند .دادستان سیرجان نیز بیان
داشت :هنوز گزارشی از انتشار این شایعه از
سوی ادارات متولی به دادسرا ارسال نشده،
اما مطلب منتشر شده در فضای مجازی را
ش��نیدهام و پلیس فتا به موضوع رسیدگی
خواهد کرد .قاضی محس��ن نیکورز بیان
داش��ت :از ش��هروندان میخواهم به هیچ
ِ
صح��ت مطالب ،آن
بررس��ی
عنوان ،بدون
ِ
را در فضای مجازی بازنش��ر نکنند چرا که
انتشار اخبار دروغین و پخش شایعه ،جرم
محسوب میشود.
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حکم قصاص دو قاتل در
سیرجان و کرمان اجرا میشود

گروه حوادث :با صدور رأی نهایی دو پرونده مهم قتل در س��یرجان ،مجرمان
روز شنبه و یکشنبه این هفته بهپای چوب ه دار خواهند رفت .در صورتی که اولیا
دم رضایت خود را اعالم نکنند ،حکم قصاص سحرگاه شنبه در زندان سیرجان و
سحرگاه یکشنبه در زندان کرمان به مرحله اجرا درخواهد آمد .گزارش خبرنگار
حوادث نگارستان حاکی است گروههای مختلفی در گفتوگو با خانواده مقتوالن
به دنبال جلب رضایت آنها هستند.

ایست قلبی در پیادهرو خیابان

گ�روه حوادث :فردی که از س��اعت  10صبح ت��ا  12روی یک نیمکت
فلزی در خیابان امام خمینی(ره) نشس��ته بود بهدلیلی که احتماالً سکته
قلبی است ،جان باخت .به گزارش خبرنگار نگارستان که در صحنه حادثه
حاضر بود ،یکی از مغازهداران متوجه این مرد  46ساله شده که از ساعت
 10تا  12روی صندلی بیحرکت اس��ت .این ش��هروند با اورژانس 115
تم��اس گرفته و مأموران مرگ او را در صحنه تأیید کردند .جس��د وی با
دستور قاضی کشیک تحویل پزشکی قانونی شده است.

توقیف کارگاه مشروب

گروه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی شهرس��تان سیرجان هفته
گذش��ته در ی��ک منزل مس��کونی در خیابان قدس موفق به کش��ف یک
کارگاه تولید مشروبات الکلی ش��دند .محسن نیکورز دادستان سیرجان
ضمن تأیید این خبر گفت :در این رابطه  82لیتر مشروب خارجی کشف
و یک نفر دستگیر شد.

طرح ترافیکی در روز  ۱۳آبان

گروه ح�وادث :طرح ترافیکی ش��هر س��یرجان در  ۱۳آبان گرامیداش��ت
روز دانشآم��وز از س��وی نی��روی انتظام��ی شهرس��تان اع�لام ش��د.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان از تقاطع موحدی،
خیابان شهید نصیری شمالی ،تقاطع سپاه ،خیابان دکتر شریعتی ،تا سه راه
خیام در روز دوشنبه  ۱۳آبان ماه جهت راهپیمایی مسدود خواهد بود.

حاشیه در مسابقات لیگ برتر کشتی

گ�روه حوادث :درگیری لفظی میان تعداد محدودی از تماش��اگران مسابقات
لیگ برتر کشتی و چند تن از دستاندرکاران یک تیم میهمان در سالن ورزشی
السالم) باعث بروز حاشیه شد.
امام علی(علیه ّ
به گزارش خبرنگار نگارستان که در محل سالن حاضر بود ،این درگیری لفظی
باعث قطع پخش زنده مسابقات برای دقایقی در شبکههای تلویزیونی صداوسیما
شد .خوشبختانه با اقدام به موقع نیروی انتظامی و پیشکسوتان حاضر در محل
ماجرا ختم به خیر شد.

