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حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

کانال و پیج خبری نگارستان

به پیامکهای جعلی و فریبنده ثبتنام
طرح معیشتی یا کارت سوخت توجه نکنید
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کشف  185کیلوگرم حشیش توسط پلیس

گروه حوادث :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان هفته گذشته موفق به
کشف محموله  185کیلوگرمی در محورهای مواصالتی شهرستان شدند .فرمانده
انتظامی سیرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارستان ضمن تأیید این خبر افزود:
متهمان غیربومی قصد داشتند موادمخدر را با یک دستگاه خودروی پژو از جنوب
استان کرمان به استان فارس منتقل کنند که در محور بافت در حال حرکت به
سمت سیرجان در تور مأموران گرفتار شدند .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ادامه
داد :متهمان با دیدن مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدام به فرار کرده که با
تیراندازی مواجه شده و سرانجام متوقف شدند .وی تصریح کرد :در این رابطه 2
نفر دستگیر و  185کیلوگرم حشیش توقیف شد.

با دستور مقام قضایی
و توسط مأموران اداره
اطالعات انجام شد:

امحا
 870بطری
و قوطی
مشروبات
الکلی

گ�روه حوادث :با دس��تور قاض��ی پرونده،
مش��روبات الکلی خارجی که هفته گذشته
توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان (عج) در
سیرجان کشف ش��ده بودند ،امحا شدند .در
این مراس��م  870بطری و قوطی مشروبات
الکلی با اس��تفاده از غلطک در حاشیه شهر

لزوم بازنگری یک مصوبه

پیشنهادی برای نامگذاری
یک بلوار به نام سردار سلیمانی

احسان یزدی

فلس��فه وجودی نامگذاری شخصیتها
ب��ر روی معاب��ر ب��ا ه��دف زن��ده نگه
داش��تن یاد و خاطره آنها است .قانون
تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
اس�لامی کش��ور ،تصوی��ب نامگذاری
معابر ،میادین ،خیابانها ،کوچه و کوی
در حوزه ش��هری و همچنین تغییر نام
آنه��ا با رعای��ت مقررات مرب��وط را از
جمله وظایف ش��ورای ش��هر برشمرده
اس��ت .قانون��ی ک��ه وظیفه س��نگینی

برعهده ش��ورای ش��هر گذاش��ته است.
هفته گذشته خبر تغییر نام بلوار مشهد
(حدفاص��ل میدان کش��تی تا ش��هرک
برق) به نام افتخار استان کرمان ،سردار
همیش��ه قهرمان سپهبد ش��هید قاسم
سلیمانی در رسانهها منتشر شد.
خب��ری که ب��ا واکنش برخ��ی مردم و
اهالی رس��انه روبرو ش��د .البته شورای
شهر س��یرجان اعالم کرد در جلسهای
ک��ه باحض��ور مس��ئوالن شهرس��تان
برگزار کرده اس��ت ،تصمی��م گرفتهاند
جاده س��یرجان تا هماش��هر نیز به نام

(خروجی س��یرجان به س��مت بندرعباس)
امحا ش��د .همچنین  514قوط��ی و بطری
دیگر نیز که در بندرعباس از این باند کشف
ش��ده بود ،در همان ش��هر امحا شد .ارزش
ریالی مشروبهای کش��ف شده قریب به 1
میلیارد تومان عنوان شد.

س��ردار س��لیمانی نامگذاری ش��ود .از
آنجایی که گروهی از فعاالن رس��انهای
و مردم پیش��نهاد تغییر نام بلوار س��ید
جمالالدین اس��دآبادی به نام س��ردار
سلیمانی را مطرح کردند و مصوبه قبلی
شورا باعث گالیه شهروندان شد .به هر
سید جمال از چند
روی تغییر نام بلوار ّ
وجه میتواند انتخاب مناس��بی در این
رابطه باشد.
 -1 بل��وار س��ید جمال ب��ه عنوان
اصلیتری��ن ورودی و بلوار س��یرجان با
وجود مراکز تجاری متعدد در آن گزینه
قابل توجهی است.
 -2 تغییر نام عموماً مورد استقبال
و رضایت مردم نیست اما شرایط فعلی
کشور و مقبولیت س��ردار سلیمانی در
بین م��ردم قطعاً پذی��رش تغییر نام را
ممکن کرده است.
 -3 گذر هرس��اله مسافران نوروزی

آگهی جذب نیرو
شرکت بیمه کوثر تحت نظارت وزارت دفاع،

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

نمایندگی  ، 6379از بین افراد واجد شرایط،

مربی :مهدی شول

توسط پلیس مبارزه با قاچاق کاال صورت گرفت:

کشف  800کیلو گوشت فاسد
از یک خودرو

گ�روه حوادث :مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال پلیس آگاهی سیرجان
هفته گذشته 800کیلوگرم گوشت منجمد فاقد مجوز را از یک خودرو حمل
گوشت در محور سیرجان شیراز کشف و توقیف کردند.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی س��یرجان پس از دس��تور
دادستان سیرجان بار مورد نظر ،توسط دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت
و مشخص شد تاریخ مصرف گوشتها گذشته است.

در جستوجوی
فرد گمشده

گ�روه حوادث :خان��واده محمد علیپور با مراجعه به دفتر نگارس��تان ضمن اعالم
مفقودی او از ش��هروندان درخواس��ت کمک کردهاند .وی  54س��اله و پس از فوت
فرزندش دارای بیماری افسردگی بوده است .وی از سهشنبه هفته گذشته از منزل
خارج و تاکنون مراجعت نکرده اس��ت .با دس��تور قاضی حمید حس��نینیا بازپرس
ش��عبه اول دادس��را ،پلیس آگاهی پیگیری ماجرا را آغاز کرده است .خانواده محمد
علیپور از ش��هروندان خواس��تند در صورتی که اطالعی از وی دارند با شمارههای
 09133795520یا  09133796620یا  09137313720تماس بگیرند.

که از اقصی نقاط کش��ور به س��یرجان
آمده و از این بلوار میگذرند میتوانست
نامگذاری را مورد توجه آنها قرار دهد.
 -4 وجود منازل مس��کونی فراوان
در این بلوار و آدرسدهی شهروندان نام
«حاج قاس��م» را تا س��الیان سال زنده
نگه خواهد داشت.
 -5 کلی��ه صاحبان مش��اغل که در
بلوار س��ید جمال مش��غول به فعالیت
هس��تند ب��ا انج��ام هرگون��ه تبلیغات
رس��انهای ،چاپ کارت ویزیت ،سربرگ
و  ...نام سردار سلیمانی را بارها و بارها
انتشار خواهند داد.
 -6 بل��وار س��ید جم��ال موقعیت
مناسبی جهت نصب المانها ،سردیس
و تندیس دارد و قطعاً با اجرای کارهای
هنری در این بلوار بر زیبایی بصری آن
افزوده خواهد شد.
 -7 در بلوار مش��هد س��ابق ،غیر از

 -9 نامگ��ذاری ف��رودگاه ،پایان��ه
مس��افربری و اماک��ن مش��ابه ک��ه در
شهرس��تان به صورت تک وجود دارند
نیز به تنهایی کاری ناکافی اس��ت چرا
که مردم به خاطر تک بودن این مراکز
هیچ گاه آنها را ب��ا نام صدا نمیزنند.
ای��ن نامگ��ذاری در ش��هرهایی مانند
پایتخت انجام میشود که چند فرودگاه
و پایانه در آن وجود دارد .شورای شهر
ته��ران یک��ی از اصلیتری��ن بزرگراهها
(رس��الت) و ش��ورای ش��هر رفسنجان
اصلیتری��ن میدان این ش��هر -میدان
ش��هدا که زیرگ��ذر زیبای رفس��نجان
در آن ق��رار دارد -را به نام حاج قاس��م
سلیمانی تغییر نام دادهاند.
در پای��ان ضمن تش��کر از ُحس��ن توجه
اعضای ش��ورای شهر ،پیشنهاد میدهیم
معبری درخو ِر شأن حاج قاسم سلیمانی
نامگذاری شود تا آیندگان از این تصمیم

شهرک برق هیچ منزل یا واحد تجاری
وجود ندارد پس عم ً
ال اصلیترین فلسفه
نامگذاری زیر سؤال میرود.
 -8 هی��چگاه م��ردم تاکن��ون برای
جادهها از نام اس��تفاده نمیکنند مث ً
ال
نمیگویند میخواهی��م برویم کرمان،
از جاده س��ردار س��لیمانی(!) پس عم ً
ال
نامگذاری جاده بینتیجه است.

بدنسازیوپرورشاندامفلکس
ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی
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ش��ورا همواره به نیکی ی��اد کنند .ضمناً
مصوب��ه نامگ��ذاری ش��ورا طب��ق قانون
بایستی در ش��ورای نظارت بر نامگذاری
ش��هرها ،خیابانها ،اماکن و مؤسس��ات
عمومی ب��ا عضویت فرمان��دار به عنوان
رئیس ش��ورا ،مس��ئول امور ش��هری و
روس��تایی فرمان��داری به عن��وان دبیر
شورا ،رئیس شورای اسالمی شهرستان،
شهردار مرکز شهرستان ،رئیس فرهنگ
و ارشاد اسالمی شهرس��تان ،یک نفر از
فرهیخت��گان در زمین��ه فرهنگ و ادب
فارسی به انتخاب شورای فرهنگ عمومی
شهرستان ،یک نفر از صاحبنظران امور
دینی ب��ه پیش��نهاد س��ازمان تبلیغات
اس�لامی شهرس��تان و تصویب شورای
فرهنگ عمومی شهرستان ،رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران شهرستان ،مطرح
و م��ورد تصویب ق��رار گیرد ت��ا قابلیت
اجرایی داشته باشد.

دعوت به همکاری
به تعدادی نیرو خانم

جهت بسته بندی نیازمندیم.

09033865303

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

سیرجان و حومه ،خانم و آقا ،بعد از مصاحبه
حضوری و آزمون در تمامی رشته های بیمه

ای و امور دفتری همکار می پذیرد .متقاضیان

بدینوس�یله از هم�کاران گرانق�در اداره دارای�ی
سیرجان که در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم

میتوانند جهت ثبت نام از شنبه مورخ 98/10/21

عبدالرحمان
نجمالدینی

و  16الی  19به آدرس بلوار امام رضا ورودی منازل
سازمانی نیروی دریایی جنب فروشگاه رزم آوران
مراجعه فرمایند.

09211456069

رضا،مجیدوعلیمعینی

زندهیاد

الی پنجشنبه مورخ  98/10/26ساعت  8الی 12

تلفن هماهنگی

جنابآقایان

شرکت و ابراز همدردی نمودهاند ،تقدیر و تشکر به
عمل میآید.

خانواده نجمالدینی

جنابآقایمحمودشریف

با نهایت تأس�ف ضایعه درگذشت مرحوم حاج ایرج
معین�ی را حضور ش�ما س�روران ارجمند تس�لیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و
علو درجات آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان
را مسئلت مینمایم.

مهرداد صالحی

تقدیر و تشکر

اینک که دست طبیعت ،بهار زندگی ما را به برگریزان خزان بدل کرد و گل سرسبد زندگی مان را به دیار باقی برد
و روح بلند پدری مهربان ،خیر و عاشق پاکباخته اهل بیت (ع) مرحوم

شادروان کربالیی

غالمحسین
عربزادهجعفری

را ب�ا خ�ود به پ�رواز درآورد و ب�ه ملکوت اعال فرس�تاد و هم�ه را در ماتم و
س�وگ ابدی نش�اند .به حکم ادب و حقشناسی ،بدینوسیله از همه عزیزان
علیالخصوص امام جمعه محترم حجتاالسالم والمسلمین حاج آقا حسینی،
نماین�ده محترم شهرس�تان جناب آقای حس�نپور و هیئت هم�راه ،کانون
تبلیغات الف ،ش�هرداری ،کس�به بازار ،نیروهای نظامی و انتظامی ،پرس�نل
مجتمع س�نگ آهن گلگهر و شرکت عمران کلوت جنوب (معدن  4گلگهر)
کلینیک دندانپزشکی س�المت ،جامعه روحانیت سیرجان ،شرکت نیکرانت،
ش�رکت راهوار مس سرچش�مه ،هیئت امنای مس�جد علیابن موسی الرضا
خرمآباد ،هیئت امیرالمؤمنین و اهالی محترم خرمآباد کمال تقدیر و تش�کر
را داریم .اینک دست دعا به امید اجابت به درگاه خداوند بزرگ بلند میکنیم
و سالمتی و بهروزی همه عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

خانوادههای عربزاده و مکیآبادی

