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 امید محمودزادهابراهیمی

ی پرتنش را گذراندیم.
یک هفت ه 
شهادت سردار سلیمانی موجب باالرفتن
تنش بین ایران و آمریکا تا سطح جنگ
رودررو شد .تشییع جنازه باشکوه سردار در
شهرهایمختلفبرگزارشدتادوستدارانش
برای آخرین بار با وی وداع کنند .اما در شهر
زادگاه سردار اتفاقات تلخی رخ داد؛ بر طبق
آمار رسمی در این مراسم  60نفر کشته و
بیش از  200نفر زخمی شدند .شاهدان
عینی واقعه ،نبود نظم برگزاری مراسم را
یدانستند.
موجبایناتفاقاتم 
در سپیدهدم چهارشنبه سپاه پایگاه
آمریکاییعیناالسدرادرعراقهدفحمالت
موشکی خود قرار داد اما در همان زمان اتفاق
تلخی دیگری رخ داد .هواپیمای بویینگ
متعلق به خطوط هوایی اوکراین کمی بعد
از برخاستن در نزدیکی فرودگاه امامخمینی
سقوطکردوتمامی 176سرنشینآنکشته
شدند.همزمانیسقوطاینهواپیماباحمالت
موشکی سپاه تشکیک در علت سقوط آن را
عکس :ایرنا
به وجود آورد .سازمان هواپیمایی کشوری،
سخنگویدولت،وزارتخارجهودیگردستگاههااز هواپیمای مسافربری اوکراین را تایید و آن را ناشی
یزادهفرمانده
نقصفنیاینهواپیماخبرم یدادندامادرآنسوی ازخطایانسانیدانست.سردارحاج 
آبهاآمریکا،کاناداواوکراینازاحتمالساقطشدن هوافضایسپاهپاسدارانروزشنبهمسئولیتاین
این هواپیما توسط موشک پدافند میگفتند .با خطای انسانی را برعهده گرفت و توضیحاتی ارایه
انتشار فیلمی از لحظه برخورد یک موشک به داد که باز هم ابهامات بسیاری به وجود آورد.
هواپیما در فضای مجازی ،باز هم احتمال ساقط فرمانده هوافضای سپاه گفته است که همان روز
شدن این هواپیما باال رفت .هجمههای رسانهای (چهارشنبه) که از واقعیت مطلع شده به مقامات
داخل و خارج به اوج خود رسیده بود تا شنبه صبح باالدست اطالع داده اما مشخص نیست چرا در
که ستاد کل نیروهای مسلح حمله پدافندی به همانزماناطالعرسانیواقداماتالزمانجامنشده

بر جانی که
ارزشمند نیست

 پاسارگاد :فهرست اسامی رد صالحیت شده
انتخابات مجلس تا حد زیادی مشخص است .علیرغم تمامی
ممنوعیتهای قانونی ،فرآیند گردش آزاد اطالعات به یمن و
برکت شبکههای اجتماعی بهگونهای است که تقریبا همه از
اسامی ردصالحیتشده خبر دارند .موضوعی که نشان میدهد
قوانین جاری بر کشور تا چه حد از زمانه عقب هستند.
با این وجود شورای نگهبان همچنان اصرار دارد با استناد به
ضرورت حفظ آبروی افراد ،از اعالم رسمی موارد ردصالحیت
و یا عدم احراز صالحیت خودداری کند .عباسعلی کدخدایی،
سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی جالب میگوید:
«کالهبرداری و جعل اسناد از جمله تخلفاتی بود که در
بررسی بعضی پروندهها به ما گزارش شد .در حوزه ارتشا و
تضییعحقوقبیتالمال،تحصیلمالنامشروعمواردیگزارش
شده بود ،در مواردی سوابق محکومیت در حوزههای مختلف
را داریم .این محکومیتها حتا در مورد مصالح امنیتی وجود
دارد که البته تعداد آنها کم است ».سخنان کدخدایی آشکارا
نقض همان قانون حفظ آبروی افراد است که شورای نگهبان
به استناد آن از اعالم اسامی ردصالحیتشدهها و دالیل رد
صالحیت ایشان سرباز میزند .شاید در شهری مانند تهران یا
سایر کالنشهرها که جمعیت زیادی دارند ،به جز کاندیداهای
مشهور افرادی ناشناخته باشند و کمتر کسی از ثبتنام و بعد
رد صالحیت ایشان باخبر شود اما این موضوع در شهرستانها
اساسا متفاوت است.
به طور مثال در همین شهر سیرجان ،اسامی و عکس
یکایک ثبتنامکنندگان(گویا جز یک مورد که شخصا مانع
شده بود) در فضای مجازی و بیشترشان در نشریات منتشر
یدانیم چه کسانی ثبتنام کردند و طرفه آنکه
شد .همه م 
ساعاتی پس از اعالم اسامی رد صالحیتشدگان ،هویت اکثر
ایشان نیز معلوم شد .حال سؤال این است؛ با توجه به سخنان

است .در 72ساعت پس از سقوط هواپیما؛ این بار
فضای داخلی ایران درگیر جنگ دروغ و واقعیت
شد .به جای آنکه نظرات کارشناسی گفته شده و
به ابهامات پاسخ داده شود با دروغهای پیدرپی
بر ابهامات و خشم مردمی افزوده شد .سازمان
هواپیمایی کشوری پس از تناقضگوییهای24
ساعت اول خود ،اظهارنظر درباره سقوط را منوط
به باز شدن جعبه سیاه دانست اما در عین حال
تاکیدداشتهیچحملهموشکیانجامنشدهاست.

ششروزازواقعهمرگ 60نفرازتشییعکنندگان
مراسم سردار سلیمانی میگذرد و هنوز کسی
مسئولیتآنرابرعهدهنگرفتهاست.مثلهمیشه
پاسکاری میان دستگاههای مسئول ادامه دارد
و به مانند همیشه وعده پیگیری داده میشود
اما مطالبه جدی برای این اتفاق رخ نداده است.
کمتر کسی است که جویای احوال خانوادههای
آنان باشد 176 .نفر نیز در حادثه ساقط شدن
هواپیمای مسافربری جان خود را از دست دادند

نکاتی پیرامون اعالم نشدن اسامی ردصالحیتشدگان

دالیل رد صالحیت را اعالم کنید

جناب کدخدایی ،از این پس ما باید با چه دیدگاهی به افراد
ردصالحیت شده در سیرجان نگاه کنیم؟ کالهبردار؟ جاعل
سند؟رشوهگیر؟ضایعکنندهبیتالمال؟محصلمالنامشروع؟
محکوم در حوزههای مختلف؟ یا محکوم در مصالح امنیتی؟
حاال بماند که خود این اتهام آخری یعنی چه؟ برای مصالح
امنیتی خطر ایجاد کرده بوده؟ جاسوس بوده؟ مزدور دوجانبه
بوده؟ فروشنده اطالعات به بیگانگان بوده یا چه؟
خوب است شورای نگهبان که خود را مسئول حفظ آبروی
یداند ،توضیح دهد که از این پس با ردصالحیتشدگان
افراد م 
چگونه باید برخورد کنیم؟ اصال با چنین سخنانی که جناب
کدخدایی گفته ،آبرویی برای این افراد باقی میماند؟ نتیجه
عملیچنینقانونیچیست؟
نکته دیگری که به اهمیت نکته اول است ،این است که
بیاییم و سخنان جناب کدخدایی را محرز بگیریم .حال سؤال
این است که چرا قوانین ما به گونهای است که یک رشوهگیر
یا خائن به مصالح امنیتی به خود اجازه میدهد در انتخابات
مجلس کاندیدا شود؟ چگونه یک فرد متخلف به خود اجازه
میدهد داعیه نمایندگی بر مردم را داشته باشد؟ حال که یک
فرد متخلف آنقدر وقاحت دارد که با وجود پرونده رشوهگیری
یا محکومیت در مصالح امنیتی ،خود را نماینده منافع مردم
کند ،چرا مردم نباید چنین فردی را بشناساند؟ آیا جز این
است که مسئولیت رفتن آبروی این شخص ،برعهده خودش
است؟ چرا قوانین به گونهای تنظیم نمیشود که یک متخلف
در حوزههای مالی به خود جرات کاندیدا شدن ندهد؟ چه
ضمانتی از این بهتر که قوانین تغییر کنند و از این پس دالیل

ردصالحیتها شفاف به مردم گفته شود؟ این حق مردم است
که این افراد را بشناسند .به خصوص که تمامی کاندیداها در
من
سراسر ایران دارای شغل و منصب هستند .مردم باید بدانند ِ
نوعی که پرونده تخلف مالی دارم ،چرا هنوز در فالن سمت
مشغولبهکارهستم؟چراقوانینیاتخاذنمیشودکهمتخلفان
مالی یا خائنان به مصالح امنیتی به واسطه ترس از افشا و علنی
شدن جرمشان در انتخابات شرکت نکنند؟ آیا این نکته روشن
نیست که این قانون سالهاست که عمال به ضد خود تبدیل
شده و اهمیت و اعتبار مجلس و انتخابات را زیر سؤال برده
است؟
اما نکته دیگری هم وجود دارد که در سخنان جناب
کدخدایی به آن اشاره نشده .آنهم رد صالحیت افراد به
دلیل عدم تطابق با تعاریف معنوی شورای نگهبان است؛ یعنی
افرادی که نه پرونده تخلف مالی دارند نه جاعل هستند و نه
خالف مصالح امنیتی اقدامی انجام دادهاند اما شورای نگهبان
بنا به تعاریف خویش از صالحیت ،این افراد را ردصالحیت
کرده است.
شاید در میان کاندیداهای ردصالحیت شده سیرجانی،
اندکی یا فرض کنید نیمی نیز حضور داشته باشند که مشمول
سخنان جناب کدخدایی هستند اما نیم دیگر کاندیداها چه؟
چگونه است که حفظ آبروی افرا ِد ولو متخلف مهم است
اما اهمیتی ندارد که نام فالن کاندیدای بدون محکومیت،
در کنار نام عدهای متخلف بنشیند؟ از آبروی کاندیداهای
ردصالحیتشده سیرجانی که پرونده تخلف مالی یا غیرمالی
ندارندوتنهابهدلیلعدمهمخوانیبامعیارهایِ شوراینگهبان

و احتماال اگر وجود اتباع خارجی در بین
کشتهشدگان نبود گمان نمیرفت کسی
مسئولیت آن را بپذیرد .هنوز آمار رسمی
از کشتهشدگان اعتراضات آبان اعالم نشده
است .آنها هم انسان بودند .هموطن ما
هموطن 60نفر از تشییعکنندگان
بودند.
ِ
سردارسلیمانیو 147نفرازکشتهشدگان
سقوط هواپیما .اگر نسبت به از دست دادن
جان هر ایرانی حساس بودیم نباید مطالبه
میکردیم که چرا کشته شدند؟ چرا مرگ
انسانبایدعادیجلوهدادهشود؟مگرچقدر
سرمایهانسانیداریمکهراحتمیگذاریماز
دست بروند؟ مگر نه اینکه سردار سلیمانی
به خاطر حفظ همین سرمایه انسانی جان
خود را فدا کرد .آیا اینکه که چه کسی از چه
طبقهای با چه سطحی از تفکر جان خود
را از دست داده است باید برای ما فرق به
وجودبیاورد؟
سالهاست که آمار کشتهشدگان
نالمللی
تصادفات در ایران خطوط قرمز بی 
را رد کرده و رتبه اول در جهان را داراست.
صدها نویسنده و پژوهشگر صنعتی از لزوم
تغییرات بنیادین در صنعت خودروی کشور
سخن میگویند که بحث اول آن ایمنی و پایین
آمدن آمار تصادفات است اما این مطالبه به دلیل
مافیای سیستمی و دالیل متعدد دیگر تاکنون
محقق نشده است .در سال 1397؛ هفده هزار
نفر از هموطنان ما در تصادفات کشته شدند؛
یکصد برابر آمار سقوط هواپیما و سیصد برابر
کشتهشدگان کرمان اما به چشم نمیآید .چون
جانانسانبرایمانارزشمندنیست.

از شرکت در انتخابات محروم شدهاند ،چه کسی دفاع میکند؟
خاطرم هست آن سالهایی که بحث تخلفات مالی
شهرداری سیرجان داغ بود و عدهای دستگیر میشدند و
بازرسیها ادامه داشت ،یکی از چند صد نفر از کارکنان شریف
شهرداری با نگارنده دردِدل میکرد و میگفت که عدم افشای
نام متهمان باعث شده تا مردم به همه کارکنان شهرداری با دید
منفینگاهکنند.اینفردمیگفتکهدرمدرسه،همشاگردیها
پسرش را دوره کردهاند و گفتهاند پدرت دزد است.
این ماجرا من را به شدت متاثر کرد .مدتی بعد با یکی
از مسئوالن دادگستری صحبت میکردم .پرسیدم چرا نام
متهمان پرونده شهرداری را اعالم نمیکنید .ایشان (نقل به
خاطره) به بحث حفظ آبروی افراد اشاره کرد و گفت معلوم
نیست این افراد گناهکار باشند و انتشار نامشان عالوه بر
اینکه آبروی این افراد را خواهد برد ،آبروی زن و بچه و
فامیل شخص را هم میبرد .با نقل خاطره کارمند شهرداری
اعتراض کردم که به خاطر حفظ آبروی  10متهم ،آبروی
چند صد بیگناه در خطر است .آنچه که به خاطر دارم این
است که آن مسئول لبخندی به انکار زد و گفت اینگونه
نیست .در شهر کوچکی مثل سیرجان همه یکدیگر را
یدانند
میشناسند و مطمئن باشید مردم همین االن هم م 
آن  10متخلف چه کسانی هستند .حاال حکایت عدم اعالم
دالیل ردصالحیت از سوی شورای نگهبان است .بدون شک
اگر شورای نگهبان رویه فعلی را تغییر دهد و به طور علنی
دالیل رد صالحیت را اعالم کند .اوال متخلفان دیگر جرات
حضور و ثبتنام در انتخابات را ندارند و دوما آبروی افراد
بدون پرونده و محکومیت که صرفا با معیارهای معنوی
شورای نگهبان همخوانی ندارند ،بازیچه شایعات نخواهد شد.
از سویی هر فردی پیش از ثبتنام از عواقب کار آگاه است و
جای گالیه نیز نیست.

اطالعیه مهم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان؛

آغاز ثبت نام ناوگان وانت بار شهری برای دریافت سهمیه سوخت

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
سیرجان شهردار سیرجان از آغاز ثبتنام دریافت سهمیه
سوخت و مجوز فعالیت برای وانتبارها خبر داد .به گزارش
واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،رضا یوسفی
با اعالم این خبر گفت« :طبق مکاتبات مدیرکل دفتر فنی امور

عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمان و سازمان
شهرداریهای کشور در خصوص ساماندهی ناوگان وانتبار
شهری ،مالکان این خودروها میتوانند به منظور بهرهمندی
از سهمیه سوخت تشویقی احتمالی بر اساس پیمایش در
سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل شهری به نشانیwww.

 utcms.irثبتنام و پروانه فعالیت دریافت کنند» .وی ادامه
داد« :همچنین با توجه به بند  8مصوبه هیئت محترم وزیران،
تخصیص سهمیه مازاد وانتبارها بر اساس ثبتنام در سایت
مذکور و صدور پروانه فعالیت برای آنها و در مرحله بعدی با
دریافتباربرگ،پیمایشمحاسبهواعتباریمعادلمابهالتفاوت

سوخت به کارت اعتباری مالکان واریز میشود» .مدیرعامل
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان افزود:
«مالکان وانتبار حداکثر تا پایان ماه جاری ()1398/10/30
فرصت دارند برای ثبتنام و دریافت پروانه فعالیت و سهمیه
سوخت خود به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند».

بزرگراه ورودی سیرجان به نام سردار شهید حاجقاسم سلیمانی مزین شد

رییس شورای شهر سیرجان با بیان اینکه در جریان جلسه
علنی شورای شهر سیرجان که با حضور معاونت عمرانی
فرمانداری سیرجان ،رییس اداره راهداری سیرجان ،شهردار و
رییس شورای شهر هماشهر و نماینده بسیج سپاه و با هدف
گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها حاجقاسم سلیمانی
تشکیل شد ،قسمتی از بزرگراه سیرجان -کرمان با موافقت
معاونت عمرانی فرمانداری و اداره راهداری و مسوالن شهر
هماشهر و همچنین 7رای مثبت اعضای شورای شهر سیرجان
مزین به نام این سردار دالور جهان اسالم گردید.
امین صادقی رییس شورای اسالمی شهر سیرجان با
اشاره به رشادتها و پایمردیهای سردار شهید سلیمانی و
همرزمانش زنده نگ هداشتن فرهنگ مقاومت و نام این عزیزان
را وظیفه عمومی دانست و علت نامگذاری این مسیر را تردد

زیاد و طرحهای فرهنگی و بصری که از سوی شهرهای
سیرجان و هماشهر در این مسیر انجام میگیرد و همچنین در
خصوصایمنسازیاینمسیر(ازمحلبودجه 2میلیاردتومانی
فرمانداری) کمکی در راستای اِلمانها و طرحها به راهداری

گردد و ساخت پل راهآهن (که در این مسیر دیده شده است)،
عنوان کرد .وی پیشنهاد نامگذاری این پل را به نام شهید
المهدی و سایر همرزمانشان در طرحهای این مسیر داد.
صادقی بیان کرد« :پیشنهادهای متفاوتی در خصوص

نامگذاری برای این موارد داده شده بود که نهایتا پس از بحث و
بررسی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر و در جریان جلسه
علنی ،اعضای شورای شهر و مسئوالن حاضر در جلسه به این
جمعبندیرسیدند».

سرمقاله

این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست
 پاسارگاد
کنون که زمنجنیق فلک سنگ فتنه میبارد،
وقت آن است تا به تاسی از نیاکان باستانیمان به خدا
پناه ببریم و از درگاهش بخواهیم که این مملکت را از
آفت دروغ و خشکسالی محافظت فرماید.
تراژدی که از حد بگذرد ،کمدی آغاز میشود اما
دل و دماغی هم برای خندهای که از گریه غمانگیزتر
است ،نمانده است.
سرمایهی اجتماعی دیر به دست میآید و آسان
از دست میرود .سالها زندگی در خط آتش و دست
و پنجه نرم کردن با مرگ از یک انسان عادی قهرمانی
ملی میسازد و شهادتی مظلومانه این ثروت ملی
را دو چندان میسازد و آن را اسباب به هم آمدن
ابرشکافهای اجتماعی میکند اما حیف و صد حیف...
سخن از خطای انسانی ناشی از شلیک یک
موشک نیست .سخن از خطاهایی است که پیش
از این بارها به سرمایهی اجتماعی و اعتماد عمومی
شلیک کردهاند.

خواستههایی که پاسخ درخور دریافت نمیکنند،
از اعتراضی به اعتراض دیگر نقل مکان میکنند و
انباشتی از مطالبات را پدید میآورند که با جرقهای
شعلهور میشوند و هر بار خطرناکتر از پیش میشوند.
حکمرانی در عصر حاضر الزاماتی دارد و جلب
اعتماد عمومی و حفظ و بسط آن از اوجب واجبات
است .گمانم در خالل این سالها ناصحان بسیاری
برای ترمیم اعتماد رو به زوال پای پیش گذاشتهاند
و هر آنچه از دستشان برآمده انجام دادهاند و
مالمتها کشیدهاند اما همچنان دلبسته اعتالی
کشور ماندهاند.
در هر بحران که برمیآید ،فرصتی نهفته است
و پیامی که راه برای اصالح میگشاید اما فرصتها
دایمی نیستند و چونان باد در گذرند.
حرفی را که اول گفتیم آخر هم میگوییم با این
تذکر که برای رهایی از گزند دروغ ،دعا و درخواست از
خداوند کافی نیست .از جایی باید آغاز کرد و طرحی
نو درانداخت؛ دروغ بس است!

خبر

کالهبرداری شش میلیون تومانی با فیشینگ
 پاسارگاد
در حالی که رمز دوم پویا در سیستم
بانکی فعال شده اما هنوز کالهبرداری
فیشینگ قربانی میگیرد .در آخرین
مورد از این نوع کالهبرداری از حساب
یک نفر شش میلیون تومان برداشت
شد.فرماندهانتظامیسیرجاندراینباره
گفت :یکی از همشهریانمان با مراجعه
به پلیس فتا از برداشت شش میلیون
تومانازحسابششکایتکرد.مالباخته
اعالم کرد در یک کانال تلگرامی آگهی

فروش دالر دیده و اقدام به خرید دالر
میکند .اما این خرید ناموفق بود و پس
از یک روز از حساب او دو بار و هر بار
مبلغ سه میلیون تومان کسر شده .به
گفتهی سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
پس از تحقیقات کارشناسان پلیس فتا
مشخصشدمالباختهواردسایتخرید
شدهوازآنجابهدرگاهجعلیبانکمتصل
شده است .کالهبرداران اطالعات بانکی
و رمز دوم او را برداشته و پس از آن از
حساب او پول برداشت کردهاند .رئیس

پلیس سیرجان افزود :با اقدام به موقع
کارشناسانپلیسفتاحسابکالهبردار
مسدود و پول به حساب مالباخته
برگشت.
سروان مرتضی صفیپور رئیس پلیس
فتا هم گفت :از شهروندان میخواهیم
هر چه سریعتر رمز پویا را فعال کنند
تا قربانی کالهبرداری فیشینگ نشوند.
او ادامه داد در صورت کسر پول از
حساب سریعا رمز اول و دوم کارت را
تغییردهید.

برگزاری جلسه ارتباط مردمی پلیس
نشست ارتباط مستقیم مسئوالن
انتظامی استان با مردم امروز دوشنبه
بیست و سوم دی ماه در دفتر نظارت
همگانیبهآدرسکرمان،خیابانشهید
ناصر فوالدی جنب پلیس آگاهی

با حضور فرمانده انتظامی استان و
سرپرست پلیس اطالعات و امنیت
عمومی استان از ساعت  08:00الی
 09:00برگزار میشود.
همچنینشهروندانمیتوانندمطالبو

موضوعات مورد نظر خود را با مراجعه
حضوری به این آدرس و یا بصورت
تلفنیباشمارههای-۰۳۴۲۱۸۲۴۸۳۶
 -۱۹۷و -۲۴۸۴۹-۲۴۸۱۲-۲۴۸۴۵
 ۲۴۸۳۶مطرحوپیگیریکنند.

اگر الستیک خودرو ترکید چه کنیم
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی
سیرجان از شهروندان خواست هنگام
ترکیدن الستیک موادر زیر را مد نظر
قرار دهند .به گفتهی سرگرد رضا
افشار جهانشاهی در چنین موقعیتی
هرگز فرمان را به طور ناگهانی به سمت
خاصینچرخانید،بهاینترتیبراحتتر
میتوانید جهت خودرو را کنترل کنید.
همچنین فرمان را با دو دست نگه دارید
ورویمسیرپیشروتمرکزکنید.
وی ادامه داد :پایتان را یکدفعه از روی
پدال گاز برندارید زیرا این کار باعث

میشود قسمت اعظم وزن خودرو از
الستیکهای عقب به الستیکهای
جلوییمنتقلشود.اگراحساسکردید
خودرو در حال منحرف شدن است ،به
جای اینکه پایتان را از روی پدال گاز
بردارید ،به آرامی به آن ضربه بزنید .با
اینکارمیتوانیدسرعتخودروراحفظ
کنید و هم به آرامی سرعت را افزایش
دهید.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
سیرجان ادامه داد :نکته مهم اینکه
هرگز ترمز نکنید؛ اگر الستیک جلویی

شما آسیب دیده باشد ترمز ناگهانی
منجر به افزایش میزان وزن و حرکت
خودرو روی چرخهای جلویی میشود.
اگر الستیکهای عقبی خودروی شما
پنچرشدهباشدترمزناگهانیحرکترو
به جلوی خودروی شما را سخت خواهد
کرد .در این حالت راندن خودرو بسیار
دشوار میشود و به احتمال زیاد خودرو
منحرف خواهد شد .به گفتهی وی در
آخر اینکه وقتی خودرو را در نقطه امنی
متوقف کردید ترمز دستی را بکشید و
چراغهشداردهندهراروشنبگذارید.

فرمانده انتظامي سيرجان از كشف 13
فقره سرقت و دستگيري دو نفر سارق
طي 48ساعتگذشتهخبرداد.
سرهنگ محمدرضا ايراننژاد گفت :در
اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم
خیز در شهرستان سيرجان ،موضوع
شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان
به صورت ويژه در دستور كار ماموران
قرارگرفت.
تزنيمحسوس
ويافزود:مامورانباگش 
ونامحسوسدرسطححوزهاستحفاظی

دونفرسارقراشناساييوآنهارادستگير
كردند.
اين مسئول انتظامي با اشاره به اينكه
سارقان به سه فقره سرقت قطعات
خودرو ،دو فقره سرقت داخل خودرو،
یکفقرهسرقتمنزل،چهارفقرهسرقت
اماکن خصوصی ،یک فقره سرقت
اتومبیل ،یک فقره سرقت اماکن دولتی
ویکفقرهسايرسرقتهااعترافكردند.
وي تصريح كرد :در بازرسي از مخفيگاه
سارقان لوازم و وسايل جهت باز کردن

قفل ،وسايل و قطعات داخل خودرو و
تعداديمداركشناساييمربوطبهافراد
مالباختهكشفوضبطشد.
فرماندهانتظاميشهرستانبابياناينكه
تحقيق از سارقان جهت كشف ساير
سرقتهاي احتمالي ادامه دارد ،اظهار
داشت:مشاركتشهرونداننقشمهمي
در پيشگيري از سرقت دارد و درصورت
مشاهده هرگونه موارد مشكوك مي
توانند مراتب را در اسرع وقت از طريق
تلفن 110بهپليساطالعدهند.

دستگيري دو سارق و اعتراف به  13فقره سرقت

دستگیری سه نفرسارق خودرو و کشف خودرو سرقتی
فرمانده انتظامی سیرجان ازدستگیری
سه نفرسارق وکشف خودروسرقتی از
سوی ماموران کالنتری  16هماشهر
خبر داد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
درتشریحاینخبرگفت:مامورانگشت
کالنتری  16هماشهر درحین گشت
زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک

دستگاه خودروی پراید مشکوک و برای
بررسی و استعالم پالک خودرو مورد
نظراقدامکردند.ویافزود:بابررسیهای
بعمل آمده مشخص شده که خودرو
سرقتی است و به این دلیل خودرو
توقیف و سه سرنشین آن دستگیر و
در بازرسی از خودرو دو دستگاه سنگ

فرز ،یک عدد هوابرش و تعدادی
آچارکشفشد.اینمقامانتظامیبابیان
اینکهمتهمانباتشکیلپروندهبهپلیس
آگاهی انتقال داده شدند ،از شهروندان
خواست در صورت اطالع ازهرگونه
جرایم موضوع رادراسرع وقت به مرکز
فوریتهایپلیسی110گزارشکنند.

روی خط

انتصاب مشاور فرهنگی و اجتماعی
شورای شهر سیرجان
در جلسه روز دوشنبه شورای شهر سیرجان و طی حکمی
ابوذر خواجویینسب به عنوان مشاور در امور فرهنگی و
اجتماعیمنصوبشد.
به گزارش روابطعمومی شورای اسالمی شهر سیرجان ،امین
صادقی رییس این شورا با اشاره به اینکه این انتصاب در راستای
تحقق اهداف شورای پنجم مبنی بر توجه بیشتر به حوزه فرهنگ
و هدفمن د شدن فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی این نهاد است،
گفت« :بر همین اساس با نظر مثبت همهی اعضای شورای

شهر آقای ابوذر خواجویینسب از چهرههای خوشنام فرهنگی
و رسانهای سیرجان به واسطه تجاربی که در این حوزه دارد ،به
عنوان مشاور فرهنگی شورای شهر منصوب شد».
رییس شورای پنجم در پایان افزود« :امیدوارم با استفاده از
تجربیات ایشان و همفکری و کمک اعضای شورای شهر گامهای
اساسی در زمینههایی چون اشاعه فرهنگ شهروندی ،بهبود
مستمر فضاهای فرهنگی شهر ،کاهش آسیبهای اجتماعی،
افزایش سرمایه اجتماعی و حس تعلق به شهر و ..برداریم».

پیامک300099004806 :
 باسالم ،جاده سیرجان  -زیدآباد
پراز چاله شده که رانندگان
مجبورند اینور اونور حرکت کنند
که این کار باعث تصادف میشه
0229
 خیابان سپاس شهرک آب
پشت سیلوی آرد ،شده محل
تجمع فاضالب کوچههای اطراف.
در ضمن هزینه آسفالت را سال ۹۵
به حساب شهرداری واریز کردیم
شهرداری میگوید جدولگذار
نداریم یا آسفالت نداریم .کی

شهرداری خودش را جمع جور
میکند؟ برای باال شهر همه چیز
آماده دارد خودتان را بگذارید جای
ما .باعث بانی خیر نبیند! 6019
 توروخدا به فکر ماشینهای
مردم باشین با این گرونی لوازم
ماشین فکری به حال این
چالهچولههایشهربکنید5855.
 چرا راهنماییورانندگی
ماشینهایی شخصی که توی
ایستگاه تاکسی خیابان 17شهریور
و مسافربر شخصی جلوی بازار

پارکمیکنندراجریمهنمیکنند؟
تا کی باید شاهد بیقانونی و
کمکاری مامورها باشیم2956
 آسفالت ورودی خرمآباد خیلی
داغونهلطفارسیدگیکنید4998.
 چرا شهرداری وقتی خیابانی
مثل دهخدای شمالی اقدام به اجرا
گرفتند،چندگروهکارینمیگذارند
که زودتر تمام شود .االن چند هفته
است فقط مشغول گذاشتن جدول
هستند .بازهم تشکر از شهردار
زحمتکش و عواملشان6120

