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کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قانونی  پزشکی  کارکنان  از  تن  »دو  گفت: 
رشوه  دریافت  اتهام  به  سیرجان  شهرستان 

بازداشت شدند«.
ضعف  از  سوءاستفاده  وی،  گفته ی  به 
از  وجه  اخذ  و  اطالعات حقوقی شهروندان 
ایشان برای انجام وظایف قانونی و نیز تبانی 
برای صدور گواهی های پزشکی قانونی خالف 
تصادفات  پرونده های  در  خصوصاً  واقع، 

ازجمله موارد اتهامی در این پرونده است.
یداهلل موحد در تشریح این خبر بیان کرد: 
با  مردمی  متعدد  گزارشات  وصول  پی  »در 
پزشکی قانونی  گواهی های  صدور  موضوع 
در  جدی  صورت  به  موضوع  خالف  واقع، 
دستور کار حفاظت و اطالعات دادگستری 
قرار  کرمان  استان  در  قضائیه  قوه  ارشد  و 

گرفت«.
کار  مدت ها  از  »پس  داد:  ادامه  وی 
همه جانبه،  بررسی های  و  دقیق  اطالعاتی 
توسط  دالیل  و  مستندات  جمع آوری 
کرمان،  دادگستری  اطالعات  و  حفاظت 
قربانیان  از  تعدادی  همکاری  با  سرانجام 
انقالب  و  عمومی  دادستان  هماهنگی  و 
و  رسیدگی کننده  قضایی  مقام  و  سیرجان 
دو  قضایی،  پرونده ی  فقره  چندین  تشکیل 
شهرستان  قانونی  پزشکی  کارکنان  از  تن 
توسط  رشوه  دریافت  حین  در  سیرجان 
قضائیه  قوه  اطالعات  حفاظت  ضابطین 

دستگیر و بازداشت شدند«.
خاطرنشان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اطالعات  ضعف  از  »سوءاستفاده  کرد: 
ایشان  از  وجه  اخذ  و  شهروندان  حقوقی 

برای انجام وظایف قانونی و نیز تبانی برای 
صدور گواهی های پزشکی قانونی خالف واقع 
ازجمله  تصادفات  پرونده های  در  خصوصاً 

موارد اتهامی در این پرونده است«.
حال  در  متهم  دو  »هر  کرد:  اظهار  موحد 
و  شده اند  بازداشت  قانونی  قرار  با  حاضر 
تحقیقات  تکمیل  جهت  الزم  دستورات 

صادر شده است«.
فساد،  با  جدی  »برخورد  کرد:  تاکید  وی 
جدی  کار  دستور  در  اداری  فساد  خصوصاً 
قرار  تابعه  سازمان های  و  قضایی  دستگاه 
نظارتی،  قضایی،  مراجع  کلیه ی  و  دارد 
انتظامی و امنیتی آماده ی دریافت گزارشات 
مردمی در این خصوص هستند و می توانند 
گزارشات خود را از طریق تلفنی با سامانه ی 
1580 و یا مراجعه به ستاد خبری حفاظت 

کرمان  استان  کل  دادگستری  اطالعات  و 
ارائه کنند«.

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور 
بر  عالوه  رشوه  دریافت  بزه  »مجازات  شد: 

ضبط مال مورد ارتشا و انفصال از خدمات 
دولتی، پنج تا 10 سال حبس، جزای نقدی 
تا ۷۴ ضربه  و  ماخوذه  مال  یا  وجه  معادل 

شالق است«.

ورزش  از  نقل  به  و  مدال  گزارش  به 
و  پرسپولیس  حساس  دیدار  در  سه، 
رقابت  یازدهم  هفته  چارچوب  در  فوالد 
های لیگ برتر، محمدحسین زاهدی فر 
قاضی این مسابقه در تصمیمی جنجالی 
ها  فوالدی  سود  به  پنالتی  خطای  یک 
اعتراض  با  او  این تصمیم  اعالم کرد که 
و  شد  همراه  ها  پرسپولیسی  شدید 
در  سرخپوشان  مدافع  زادگان  کنعانی 

صدر معترضین قرار داشت.
تلویزیونی مشخص  تصاویر  هر چند در 
بر  مبنی  مسابقه  داور  تصمیم  که  بود 
و  زادگان  کنعانی  دست  به  توپ  اصابت 
اعالم خطای پنالتی به سود فوالد اشتباه 
بود، اما پس از این دیدار زاهدی فر در 
بابت  پرسپولیس  هواداران  از  گفتگویی 
عذرخواهی  اشتباه  پنالتی  این  اعالم 

کرد.
زاهدی فر گفت: »به خاطر این اشتباه 
بود  دید  خطای  خاطر  به  و  سهوی  که 

عذرخواهی  پرسپولیس  هواداران  از 
این  که  می کنم  شکر  را  خدا  می کنم. 
زیادی  تاثیر  بازی  نتیجه  در  تصمیم 
اما به هر حال اشتباهی بود که  نداشت 

باید به خاطرش عذرخواهی کنم.«
اما این عذرخواهی زاهدی فر با واکنش 
سیرجانی  شد.  مواجه  گهر  گل  باشگاه 
های  رقابت  از  فصل  این  در  که  ها 
ثابت  پایه  های  تیم  از  یکی  برتر،  لیگ 
اعتراض به داوری بودند، مدعی هستند 
در رقابت های لیگ برتر، تیم آنها بیش 
از سایرین در امر داوری متضرر شده و 
باید داوران بابت تصمیمات اشتباه شان، 

از آنها نیز عذرخواهی می کردند.
کانال  در  که  پیامی  در  گهری ها  گل 
تیتر  با  اند،  کرده  منتشر  خود  رسمی 

»شش  اند:  نوشته  کجایی؟"  عدالت   "
ناداوری  با  فصل  این  در  گل گهر  امتیاز 
نکرد.  عذرخواهی  کسی  و  سوخت 
اگرچه گل گهر و مردم سیرجان دنبال 
زور  اهل  چون  نیستند  عذرخواهی 

فقط  آنها  نیستند.  تطمیع  و  تهدید  و 
عدالتی  بی  همه  این  بدانند  می خواهند 
چیست؟  برای  شدن  گرفته  نادیده  و 

کسی صدای ما را می شنود؟«
امیر قلعه نویی سرمربی گل گهر پیش 

بازی  همچون  دیدارهایی  در  این  از 
شدت  به  آهن  ذوب  و  نفت  صنعت  با 
نسبت به تصمیمات داوران معترض بود 
در  نیز  او  دستیار  الهویی  سعید  و حتی 
موضوع  این  به  خبری  های  کنفرانس 
اشاره و اعالم کرد که اشتباهات داوری 
قلعه  به دلیل حضور  تنها  علیه گل گهر 
تیم  در  که  چرا  است  تیم  این  در  نویی 
های قبلی او نیز از این دست اشتباهات 

رخ می داد.
به  نسبت  که  هایی  هجمه  به  توجه  با 
به  بیستم  لیگ  در  داوری  های  قضاوت 
وجود آمده و تقریبا می توان گفت تیم 
ها حتی در روزی هم که برنده از زمین 
معترضند،  داوری  به  شوند  می  خارج 
کمیته  واکنش  نهایت  در  دید  باید 
اعتراض چه خواهد  این همه  به  داوران 
بهبود  برای  داوری  دپارتمان  و  بود 
شرایط داوری فوتبال ایران چه چاره ای 

اندیشید. خواهد 

به اتهام دریافت رشوه: 

 2 کارمند پزشکی قانونی سیرجان بازداشت شدند

واکنش گل گهر به عذرخواهی زاهدی فر

سرهنگ  یادگارنژاد اظهار کرد: »در این شگرد مجرمان سایبری با ارسال پیامکی با محتوایی مبنی بر 
این که حکم توقیف خودروی شما در سامانه ی ابالغیه ی الکترونیکی ثبت شد، از شهروندان می خواهند 
وارد سایتی به نام ابالغیه ی الکترونیکی با آدرس اینترنتی خاص شوند«. وی افزود: »این سایت مانند 
سامانه ی خدمات الکترونیک قضایی شبیه سازی  شده است و ابتدا برای ورود به سایت، کد ملی را از 
کاربر دریافت می کند«»سپس از کاربران می خواهند فیلترشکن تجهیزات شخصی خود را روشن کرده 
و بابت هزینه ی اطالع رسانی از طریق درگاه بانکی، مبلغ 20 هزار ریال به  حساب آن ها واریز کنند«. »با 
ورود کاربران به این درگاه بانکی اطالعات بانکی آن ها به سرقت رفته و حساب  آن ها خالی می شود«.     

 فریب پیامک های 
جعلی توقیف 

خودرو 
را نخورید 

دستگیری حفاران  غیرمجاز اشیای تاریخی در ارزوئیه
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی کرمان اظهار کرد:  چهار حفار غیرمجاز که قصد حفاری در 
یکی از مناطق غیرثبتی این شهرستان ارزوییه را داشتند، دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند. وی ادامه داد: در این عملیات یک 
دستگاه خودرو سواری به همراه یک دستگاه فلزیاب و آالت و ادوات حفاری کشف و ضبط شد. حسینی خاطرنشان کرد:  نیروهای یگان 
حفاظت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی با همکاری سازمان های مردم نهادو همچنین دستگاه های امنیتی و انتظامی به صورت 

شبانه روزی از بناهای تاریخی و محوطه های باستانی محافظت می کنند.

خبــر

کاهش  پیش بینی  به  اشاره  با  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
شدید دما در جنوب شرق کشور بین 12 تا 20 درجه و وزش باد شدید در 
استان کرمان با سرعت ۷0 تا 90 کیلومتر در روزهای پایانی هفته ی جاری 
به فعاالن بخش کشاورزی و عشایر توصیه کرد که اقدامات پیشگیرانه را با 

توجه به پدیده های جوی انجام دهند.
باد شدید، استحکام بخشی  با توجه به وزش  وی همچنین تاکید کرد که 
تاسیسات کشاورزی و شهری، تابلوها، داربست ها و باالبرهای ساختمانی باید 

مورد توجه قرار گیرد.
سعیدی 30 دی ماه با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان مدیریت بحران 
از  دما  شدید  کاهش  و  باد  شدید  وزش  سامانه های  ورود  بر  مبنی  کشور 
بهمن ماه(  پنجشنبه دوم  و  یکم  پایانی هفته ی جاری )چهارشنبه  روزهای 
نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه به ویژه توسط فعاالن بخش کشاورزی 

و عشایر تاکید کرد.
وی با اشاره به احتمال خسارت زا بودن دو پدیده ی جوی پیش  رو، افزود: 
»پدیده ی اول حاکمیت جریان های سرد شمالی همراه با کاهش شدید دما 
و پایداری بر روی استان است و پیش بینی  می شود در مناطق شرق و جنوب 

شرق کشور بین 12 تا 20 درجه کاهش دما داشته باشیم«.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان ادامه داد: »پدیده ی دوم وزش 
باد شدید و خیلی شدید بر روی استان کرمان در روزهای پنج شنبه، دوم 
در ساعت  کیلومتر  تا 90  با سرعت ۷0  بهمن ماه  و جمعه، سوم  بهمن ماه 

پیش بینی شده است که خسارت هایی را به دنبال خود دارد«.
سعیدی با تاکید بر مدیریت مصرف سوخت در تمام بخش ها توصیه کرد تا 
فعاالن بخش کشاورزی تمهیدات الزم را برای حفظ محصوالت خود داشته 
باشند که خسارت  کمتری به آن ها از جمله مزارع و باغ های کشاورزی وارد 

شود.
داده های کشاورزی  انتقال  مناسب،  کودهای  از  »استفاده  کرد:  اظهار  وی 
به مکان مناسب و تسریع در انتقال محصوالت برداشت شده به مکان های 
گلخانه ها،  قارچ،  پرورش  سالن های  حفاظت  برای  و  گیرد  صورت  مسقف 
مرغداری ها، دامداری ها و استخرهای پرورش ماهی اقدامات الزم در جهت 

تامین سوخت و کنترل دما انجام شود«.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: »تهیه ی خوراک پرانرژی 
برای دام ها و ذخیره ی آب آشامیدنی برای مصرف روزانه ی دام ها با توجه به 

احتمال باالی یخ زدگی آب مورد تاکید است«.
سعیدی با تاکید بر این که مرغداران پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را 
مد نظر داشته و انجام دهند، افزود: »عایق بندی و حفاظت کندوهای زنبور 

عسل در برابر کاهش دما توصیه می شود«.
وی خاطرنشان کرد: »با توجه به وزش باد شدید، استحکام بخشی تاسیسات 
مورد  باید  ساختمانی  باالبرهای  و  داربست ها  تابلوها،  شهری،  و  کشاورزی 

توجه باشد«.

    خبر

کاهش شدید دما و وزش تندباد در استان کرمان

کشاورزان و دامداران مراقب باشند

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.
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آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

مهندس مصاليي شهردار منطقه دو خبر داد:

لزوم فرهنگ سازی برای اجرای طرح زوج و فرد جمع آوری زباله

جمع آوری زباله ها به صورت زوج وفرد )هفتگی(

ارتباطات  مدیریت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
منطقه  شهردار  مصالیی  سجاد  مهندس  سیرجان؛  شهرداری 
درقالب  زباله  آوری  جمع  طرح  افزود:  خبر  این  اعالم  با   2
 روزهای زوج و فرد هفته  در منطقه دو شهري اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه کار جمع آوری  زباله به صورت شبانه در منطقه 
2شهر سیرجان جمع آوری می گردد گفت: مدیریت شهری برای 
این اقدام هزینه های هنگفتی را متقبل شده که در راستای کاهش 
 هزینه ها طرح جمع آوری زباله به صورت زوج و فرد اجرا می شود.

شهردار منطقه 2 گفت: در طرح جمع  آوری زباله به صورت زوج 
و فرد )هفتگی(  در منطقه 2 شهري به دو منطقه تقسیم شده 
دهیادگار،  آباده،  ثاراهلل،  شهرک  سمنگان،  شهرک  معابر  از  که 

 مکی آباد، روزهای زوج از ساعت 10 شب تا ۷:30انجام می شود.
جمع  فرد  روزهای  در  که  محالتی  در خصوص  همچنین  وی 
پزشکان،  کوی  غفاری،  گفت:خیابان  گیرد  می  صورت  آوری 
امام  شهرک  ایساکو،  شهرک  فاطمیه،  بلوار  گهر،  گل  شهرک 
بیمارستان غرضی، شهرک نظام مهندسی  حسین)ع(، شهرک 
 روزهای فرد ساعت 10 شب تا ۷:30 صبح جمع آوری می گردد.

سید سجاد مصالیی خاطر نشان کرد: خیابان های اصلی شهر 
در حوزه منطقه 2 شهری اعم از خیابان امام، خیابان ولي عصر، 
بلوار  غفاری،  خیابان  1۷شهریور،  خیابان  سینا،  ابن  خیابان 
فاطمیه، بلوار صفارزاده، کمربندی شاهد و بلوار خلیج فارس هر 
روز جمع آوری زباله انجام می گردد.همچنین وي اذعان داشت: 

از شهروندان ساکن منطقه 2 شهري خواهش دارم قبل از ساعت 
 10 شب و بعد از ۷:30 زباله هاي خانگي خود را بیرون نگذارند.

این مسئول اظهار داشت: جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا در 
سطح شهر نیازمند آگاهی و فرهنگ سازی مناسب است  و در 
این راستا حمایت و همراهی شهروندان در تحقق اهداف مدیریت 
 شهری از جمله داشتن شهری زیبا تمیز و سالم ضروری خواهد بود.

شهردار منطقه 2 اظهار داشت: در این راستا ستاد اجرایی طرح 
زوج و فرد  تشکیل شده و تعدادی نیروی مجموعه شهرداری 
جهت آموزش و فرهنگ سازی به این موضوع به درب منازل 
مراجعه و با توزیع تراکت و نصب بیلبورد و بنر به شهروندان اقدام 

به آموزش می نمایند


