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اولین برخورد دادستانی
در آستانه انتخابات به اتهام
خرید و فروش رأی

سه نفر
تذکر گرفتند
توقیف
پراید با
 ۱۷رأس
گوسفند
قاچاق !
گروه حوادث نگارستان:
فرمانده انتظامی ســيرجان

از كشف  ۱۷رأس گوسفند
قاچاق که در یک دســتگاه
خودروی ســواری پراید در
محور ســیرجان به شیراز
خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا ایران
نژاد اظهار داشت :ماموران
انتظامی کالنتــری  ۱۷در
حین گشــت زنی در محور
سیرجان  -شــیراز به یک
دســتگاه خــودروی پراید
مشکوک شدند .وی افزود:
مأموران انتظامی کالنتری
 ۱۷پــس از بازرســی از
خــودروی پرایــد مذکور

عامالن تیراندازی و
قتل شهروند کرمانی
دستگیرشدند

گروه حوادث :فرمانده انتظامی اســتان
کرمان گفت :عامالن این جنایت (سه نفر)
با اســتفاده از تاریکی شب و با خودروی
فاقــد پالک از صحنه جنایــت فرار کرده
بودند و در حالی که هیچ سرنخی در محل
جنایت وجود نداشته اما کارآگاهان پلیس
آگاهی با انجام اقدامات تخصصی خود در
کمتر از  ۴۸ســاعت آنها را شناسایی و در
مدت زمان  ۱۰روز پــس از وقوع حادثه،

حوادث

گروه حوادث نگارســتان :دادستان عمومی و
انقالب سیرجان از تذکر جدی به  ۳نفر از افرادی
که طبق گزارشهای نهادهای امنیتی و انتظامی
در حــال برنامهریزی برای خریــد و فروش رأی
بودند ،خبر داد.
قاضی محسن نیک ورز افزود :عزم دستگاه قضایی
جدی
برای برخورد با عامالن خرید و فروش رأی ّ
اســت و به دنبال همین موضــوع افرادی که در
جدی
حال برنامهریزی در این رابطه بودند ،تذکر ّ
گرفتنــد .وی ادامه داد :دســتگاههای اطالعاتی
و انتظامی در حال رصــد فعالیتهای انتخاباتی
بــوده و با هرگونه اقدام خــاف قانون و مقررات
برخــورد خواهند کرد .این مقــام قضایی تصریح
کرد :مردم نیز میتواننــد هرگونه اطالع در این

رابطه را به تلفنهای  ۱۱۳اداره اطالعات یا ۱۱۰
پلیس یا دفتــر اینجانب به طور محرمانه گزارش
کنند .عضو شــورای تأمین شهرستان سیرجان
در خصــوص فعالیتهای تبلیعاتــی نامزدهای
انتخابات شورای شهر نیز گفت :هر نامزد تنها ۲
ستاد میتواند دایر کند که باید در منطقه یک و
دو شهری باشد .همچنین نصب بنر فقط در محل
ستاد مجاز بوده و نصب پوستر نیز در سطح شهر
اکیدا ً ممنوع است مگر در تابلوهایی که شهرداری
با نصب بنر مشخص کرده است.
دادستان ســیرجان بر رعایت دستورالعملهای
بهداشــتی دوران کرونا نیز تأکیــد کرد و گفت:
هرگونه تجمع در منازل ،مساجد ،تاالرها و کلیه
اماکن مســقف ممنوع اســت و اگر جلسهای نیز

هشدار در مورد
ابتالهایجدید
به سرخک

مشخص شــد  ۲نفر اقدام
به قاچاق  ۱۷رأس گوسفند
کرده و قصد انتقال آنها را
به شهرستان شیراز داشتند
که توســط مأموران خودرو
توقیف کرد.
ســرهنگ ایران نژاد خاطر
نشــان کرد :ارزش احشام
کشــف شــده طبق اظهار
نظر کارشناسان  32میلیون
تومان براورده شده است که
در این رابطه  2نفر دستگیر
و جهت سیر مراحل قانونی
تحویــل پلیس آگاهی داده
شدند.

گروه حــوادث :طی چند روز گذشــته با
شناســایی  4مورد ابتال به بیماری ویروسی
سرخک امیدوار بودیم که این موارد افزایش
پیدا نکند ولــی امروز با مشــاهده  5مورد
جدید ،تعداد این بیماران در سطح شهرستان
ســیرجان به  9نفر افزایش پیدا کرده است.
این خبر را دکتر موقریپور معاون بهداشتی
دانشــکده پزشــکی اعــام کــرد و افزود:

آنها را دســتگیر کردند.فرمانده انتظامی
اســتان کرمان ،از دستگیری عامالن قتل
در خیابان ابوذر شــهر کرمان نیز خبر داد
و گفت :در  ۲۷اردیبهشت ماه سال جاری
قتل مسلحانه ای در خیابان ابوذر رخ داد
که در جریان این واقعه افرادی که با فرد
خاصی اختالف داشــتند ،بــه قصد انتقام
جویی اقدام به تیراندازی کردند که ســه
نفر از رهگذران بی گناه هدف قرار گرفتند
و در نهایــت یکی از مجروحان این حادثه
در حین انتقال به بیمارستان جان باخت.
سردار عبدالرضا ناظری ادامه داد :عامالن
این جنایت (سه نفر) با استفاده از تاریکی
شــب و با خودروی فاقد پالک از صحنه

جنایــت فرار کرده بودنــد و در حالی که
هیــچ ســرنخی در محل جنایــت وجود
نداشــته اما کارآگاهان پلیــس آگاهی با
انجــام اقدامات تخصصی خــود در کمتر
از  ۴۸ســاعت آنها را شناسایی و در مدت
زمــان  ۱۰روز پس از وقوع حادثه ،آنها را
دستگیر کردند.
وی با اشــاره به این مطلب که عامالن این
حادثه پس از دســتگیری ،بــه جرم خود
اعتراف کرده اند ،یادآور شــد :طبق دستور
مقــام قضایی هشــت نفر از افــرادی که با
مجرمین ایــن واقعه در نگهداری ســاح،
مخفی کردن متهمان و سایر موارد مرتبط
همکاری داشته اند نیز بازداشت شده اند.
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قرار است که برگزار شــود باید با تعداد محدود،
در فضایباز با رعایت فاصله اجتماعی و داشــتن
ماســک انجام شــود.قاضی نیکورز اذعان کرد:
قطعاً اگر گزارش موثقی به دادســرا ارسال شود،
بــا نامزد متخلف برخورد خواهیــم کرد .البته از
ســوی دیگر انتظار داریم افرادی که قصد دارند
به عنوان نماینده مردم وارد شــورای شهر شوند
و بیش از بقیه افراد قوانین و دســتورالعملها را
رعایت کنند.
وی افــزود :مأمــوران پلیــس امنیــت عمومی،
فرمانداری ،بهداشــت و اجرائیات شــهرداریها
در حال گشــتزنی در سطح شــهر سیرجان و
شهرهای اقماری هســتند و با هماهنگی الزم با
هرگونه تخلف برخورد خواهند کرد.

ما در چند روز گذشــته نیز درباره شــیوع
بیماری «ســرخک» هشــدار داده و تأکید
کرده بودیم که خانواده ها حتماً واکسنهای
کودکان خودشــان را در موعد مقرر بزنند و
در این مورد مهم هیچ تعللی نکنند .اگر هم
موردی از بیماری ســرخک مشاهده کردند
سریعاً با مرکز بهداشت محله خودشان تماس
بگیرنــد .در همین رابطه محمــد محیاپور
کارشــناس بیماریهای قابل پیشــگیری با
واکسن درباره جزئیات این موارد جدید ابتال
به بیماری واگیردار سرخک گفت :این افراد
از اتباع غیرمجاز بیگانه هستند که متأسفانه
تحت پوشش واکسیناسیون نبوده و از استان
مجاور (هرمزگان) به اطراف ســیرجان سفر
کرده و ساکن شده اند.وی گفت :از روزی که

سارقانغیربومی
در کرمان
دستگیرشدند

فرمانده انتظامی اســتان کرمــان گفت :در
پی شــکایت تعدادی از همشــهریان مبنی
بر ســرقت اموال آنها ،موضوع دســتگیری
ســارقان در دســتور کار ماموران انتظامی
قرار گرفت.ســردار ناظــری تصریح کرد :در
جریان این پرونده ،اعضای این باند ســرقت
با معرفی خود به عنوان پیمانکار ساختمانی،
مصالــح و اقــام ســاختمانی را واحدهای
صنفی خریداری کرده و بــه محض انتقال

گزارش های اولیه موارد مشکوک به سرخک
به اطالع ما رســید همکاران مان به سرعت
به محل مورد نظر اعزام شــده و افرادی که
در تماس با این موارد مثبت ابتال به سرخک
بودهاند واکسینه شده اند.
به خودروی خود از محل متواری میشدند.
وی با اشاره به طرح پرونده های مشابه در این
زمینه در سایر اســتان های کشور ،بیان کرد:
اعضای این بانــد با انجام اقدامات اطالعاتی در
یکی از مبادی خروجی استان کرمان دستگیر و
اقالم سرقتی از آنها کشف شده است .وی یادآور
شد :این سارقان تاکنون در هشت استان کشور
اقدامــات مجرمانه خود را تکرار کرده و در پنج
شهرستان اســتان کرمان نیز فعالیت مجرمانه
انجام داده اند.وی با بیان این مطلب که ارزش
ریالی اقالم سرقتی توسط این باند  ۱۰میلیارد
تومان برآورد شده است ،گفت :پرونده قضایی
مربوطه در کرمان تشکیل شده و با صدور نیابت
قضایی در سایر استان ها دنبال می شود.

َپته دوزی

به روش سنتی کرمان

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی
برای خانم های عالقه مند به این هنر سنتی

سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

محمد صالحی

منصور زیدآبادی

حسین نجف آبادی

مهدی زیدآبادی

عباس اسدی

عزت خود و
سرنوشت شهر را حراج نکنیم
گروه حوادث  /علی عزیزی
موضوع نامیمون خرید رأی در انتخابات موضوع تازهای نیست و همواره به
جدی در جامعه مطرح بوده بطوری که هم مردم از آن
عنوان یک چالش ّ
جدی داشته و دارند و هم مسئوالن اجرأیی و قضایی حوزه انتخابات نیز
انتقاد ّ
آن را عملی مجرمانه دانسته و قابل تعقیب و برخورد میدانند.
عزم اکثر مقامات ،خصوصا مسئوالن قضایی ،امنیتی و انتظامی برأی
مجرمان
جدی است اما ساختار رفتاری
مقابله با این پدیده زشت ّ
ِ
حرفهایِ خریدار رأی ،که با ظاهری کامال موجه و آراسته در جامعه
تردد میکنند به شکلی است که در این ماجرا کمتر ردی از خود به
جای میگذارند .خرید رأی به معنای واقعی کلمه  -نه اهدا کارت شارژ
 ۱۰تومانی -روندی علنی نیست که در سطح خیابان انجام شود ،بلکه
در فرأیندی برنامهریزی شده و در قالبی کامال محرمانه و حرفهای ،به
شکل شبکهای ،قبل از انتخابات در پستوی خانهها و محافل خصوصی
انتخاباتی انجام میشود و میتواند در مواردی اثرگذار باشد .بهعنوان
مثال اگر فردی در انتخابات شورا  ۵هزار رأی بیاورد و تنها حدود  ۲هزار
رأی با خرید و تطمیع افراد رأی دهنده به دست آورد به شورأی شهر راه
پیدا می کند .حاال تصور کنید آن فرد شایسته حضور در صندلی شورا
و گرفتن تصمیمات کالن برأی شهر هم نباشد که به نوعی خیانت در
سرنوشت یک شهر و شهروندانش نیز محسوب می شود.
اما مهمترین عاملی که میتواند به شکل واقعی و موفق با این پدیده زشت
اجتماعی برخورد و آن را کم رنگ کند افزایش سطح آگاهی ،فرهنگ ،بینش
و تحلیل آن دسته از مردمی است که به بهای ناچیز  ۵۰تا  ۲۰۰هزار تومان،
آینده خود ،شهرداری و شهر را میفروشند .این طرف هم افراد خریدار رأی
نه تنها یک انتخابات را آلوده می سازند که عزت و آبروی خود را نیز حداقل
در نزد مردمی که رأی شان را می خرند به حراج می گذارند .افرادی که به
تدریج نام شان زبان به زبان میان مردم مطرح و مورد نفرت عمومی قرار
می گیرند.
مردم عزیز! بدانید اگر مشکلی در هر دوره شورا وجود دارد یا اخاللی در
عملکرد شهر و شهرداری به وجود میآید به انتخاب و رفتار تک تک ما
بستگی دارد .انتخاب عضو نامناسب و خیانت کار برأی شورا که با خرید
رأی بر سر کار آمده به انتخاب شهردار نامناسب میانجامد و انتخاب شهردار
نامناسب آینده شهر را تباه خواهد کرد.
از این رو انتظار می رود با علم به همه ی این ها و به منظور بیداری و
هشیاری جامعه و افزایش سطح فرهنگ و اخالق مداری در هر انتخابات ,با
ترسیم عواقب و تبعات این عملکرد غیر اخالقی ,از سوی مراکز و مجامع
فرهنگی ,خانواده ها ,رسانه ها و مراکز آموزشی ,معلمان و اساتید دانشگاهی
تالش مکفی صورت گیرد ,بدون تردید صاحبان و مدیران پایگاههای خبری
و تحلیلی در فضای مجازی نیز چنانچه احساس مسئولیت کنند می توانند
با آگاهی بخشی بیشتر از آثار و تبعات خرید و فروش رأی آن را نکوهش و
سطح آگاهی مردم را از تبعات آن باال ببرند.

اجـاره خودرو

نیازمند اجاره ی یک دستگاه خودرو سمند و یک
دستگاه مزدا دو کابین مدل  95به باال می باشیم
(تماس درساعات اداری)
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