
علی زینی وند اظهار داشت: در پرداخت تسهیالت اشتغال خرد به تعاونی ها و برند کردن محصوالت 
اهمیت داده شده و پرداخت تسهیالت هدفمند انجام شود وی گفت: به این شرکت ها نامه زدیم که هلدینگ 
گردشگری تأسیس کنند و رسانه ها نیز آن را پیگیری کنند. استاندار کرمان با بیان اینکه توجه به اشتغال خرد 
باعث تحول جدی در استان می شود و نباید از آن غفلت کرد افزود: تمام طرح هایی که درخواست تسهیالت 
دارند باید ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند که دلیل عدم دریافت تسهیالت آن چیست و طرح ها با کار 

کارشناسی به بانک ها معرفی شود تا منتج به اشتغال واقعی شود.       

درخواست 
استاندار کرمان

 از رسانه ها

عدم اجرای مصوبات ستاد کرونا جرم است
خبــر

رئیس کل دادگستری کرمان اظهار کرد: باید تیم هایی برای کنترل بر رعایت مصوبات ستاد مدیریت کرونا تشکیل شود و صورت مشاهده نقض 
دستورات و مصوبات ستاد بدون اغماض و قاطعانه با افراد خاطی برخورد شد. موحد با بیان اینکه دستگاه قضائی دستورات و مصوبات ستاد مدیریت 
کرونا را اجرا و از آن حمایت می کند، گفت: هر کس که دستورات و مصوبات ستاد را نادیده بگیرد و آن را رعایت نکند )حتی اگر از مسئوالن 
باشد( تهدید سالمت عمومی است و مجرم محسوب می شود و همکارانم در دستگاه قضائی با آنها برخورد خواهند کرد. وی افزود: برای جلوگیری 
از تجمع افراد در دستگاه قضائی طبق بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه اکثر امور قضائی با سامانه هایی که وجود دارد و به صورت الکترونیک و 

غیرحضوری انجام می شود و اگر کاری باشد که الزم به حضور افراد باشد به دو هفته آینده موکول می شود. 
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اظهارنظرهایی  پساانتخاباتی  روزهای  این 
که  می شنویم  مسووالن  برخی  سوی  از 

موجب شگفتی ست! 
اینکه دست کم سه دوره به طوری جدی 
و مشهود خرید و فروش رای در انتخابات 
مستندات  هربار  و  می افتد  اتفاق  شوراها 
زیادی هم از آن به مسووالن ارائه شده اما 
هیچ کدام آن ها حساسیتی به این موضوع 
و  هضم  را  آن  حتا  هیچ  که  نداده  نشان 
جذب هم کرده و گاه آن را عادی دانسته 
مردم  نداشته ی  و  داشته  فرهنگ  به  و 

چسبانده !
آشکار  فروش  و  خرید  عینی  نمونه ی 
پیش شورای  انتخابات چهارسال  در  رای 
فضای  در  آن   فیلم  حتا  که  بود  شهر 
هیچ  مسووالن  اما  شد  منتشر  مجازی 
از  یکی  بماند،  نکردند  که  نگرانی ئی  ابراز 
خاطیان بعدها مفتخر به گرفتن دسته گل 

هم از جانب فرماندار شد!
حاال این بار چه چیز جدیدی اتفاق افتاده 
کار  و  برآشفته  را  شهرمان  مسووالن  که 
را برای تایید انتخابات سیرجان به گرهی 

کور رسانده؟!
کنار  در  بار  این  که  مسلم  واقعیت  این 
خرید و فروش رای، یک نوع مبادله ی کاال 
به کاال نیز به طور آشکاری در جریان بوده 
پیشداوری   می توان  کار  اینجای  تا  است. 
که  قضاوت عجوالنه رسید  این  به  و  کرد 
مشکل  رای  فروش  و  خرید  با  مسووالن 
ندارند اما با مبادله ی کاال به کاال در این 

باره کنار نیامده اند!
خب کاالی یک سمت که مشخص است 
آن،  روی  نوشته ی  و  رای  برگ  چیست، 
کاالیی ست  اما  ستد  و  داد  دیگر  سمت 
را به جوش آورده.  که خون مسووالن ما 

اما  کنید  برخورد  سلمنا.  برافروخته اید؟ 
این  و  سابق  سکوت  آن  از  عمومی  افکار 
برآشفتگی کنونی و واکنش های و گفته ها 
را  نتیجه  این  می تواند  شما  تیترهای  و 
بگیرد که نفس خرید و فروش رای قابل 
چشم پوشی ست و فقط مسووالن عزیز ما 
این بار ناراحت این موضوع شده اند که چرا 
با توزیع نوشیدنی الکلی این خریداری به 
ذهن  پس  در  گوییا  یعنی  پیوسته!  وقوع 
بوده که خرید و فروش  این  ما  مسووالن 
با  تنها خرید رای  و  نیست  نامشروع  رای 
چنین  باید  و  است  غیرشرعی  مشروب 
یک  پدیده  این  با  و  کرد  باطل  را  آرایی 
چه  کرد.  قاطع  برخورد  همیشه  برای  بار 
دیگر  که  طوری  به  کنید  برخورد  خوب . 
را  طریق  این  از  رای  خرید  هوس  کسی 

کار  باشد که هردو  یادمان  باید  اما  نکند. 
ایراد قانونی دارد و به جا بود که مسووالن 
از هردو کار چه خرید با پول و چه خرید 
نشان  حساسیت  نامشروع،  کاالی  یک  با 

بدهند. 
در  اخیرا  مسووالن  از  یکی  آنکه  جالب 
خرید  اثبات  که  شده  مدعی  مصاحبه ای 
به  نیاز  و  است  مشکل  رای  فروش  و 
همین  اما  دارد.  کافی  و  قوی  مستندات 
مسوول محترم نگفته است که چرا اثبات 
رای در برابر برخی تخلفات که وی قصد 
برخورد جدی با خاطیان در این زمینه را 
مستندات  به  نیاز  و  نیست  مشکل  دارد 

کافی ندارد!؟ 
فالن  که  همین  یکی  این  برای  یعنی 
شکست  دلش  و  شنید  فرهنگی  مسوول 
کسی  رای  که  کافی ست  شد،  ناراحت  و 
باطل  برای  رایزنی  و  شود  اعالم  باطل 
کردنش آغاز گردد اما برای آن یکی چون 
به قبای هیچ مسوولی برنخورده، ضرورتی 

نمی بینند پیگیری کنند!
چه خوب که این بار کار بیخ پیدا کرد تا 
کمی حواس مسووالن شهر ما جمع شود 
فرهنگ  شدن  نهادینه  بشوند  متوجه  و 
بسیار  روشی  هر  به  رای  خرید  نابجای 
هم  است .  خطرناک  شهر  آینده ی  برای 
افزایش  نظر  از  هم  و  فرهنگی  منظر  از 
در شورا  مالی گسترده  احتمال مشکالت 
برای  که  کسی  هرحال  به  شهرداری.  و 
هنگفتی  پول های  چنین  شورا  به  ورود 
و  پول  دسته  دسته  و  می کند  هزینه  را 
برخی چیزهای دیگر پخش می کند، پس 
می خواهد  برسد  شورا  به  پایش  که  فردا 

چندبرابر پولش را به دست بیاورد. 
انتخاباتی  فرهنگ  کار  که  حاال  ولی 
و  تاریکی  این  به  سیرجان  جامعه ی 
باریکی رسیده و بیخ پیدا کرده، مسووالن 
و قضایی شهر  اجرایی  و  فرهنگی  محترم 
اگر نیک بنگرند پر خویش بر انتهای این 
از  که  می شوند  متوجه  و  می بینند  تیر 

آن هاست که بر آن هاست. هرکسی آن درو 
کند عاقبت کار که ِکشت. وقتی در برابر 
ردصالحیت های بی حساب و کتاب سکوت 
فرهیختگان  می دادید  اجازه  و  می کردید 
بهانه های  به  شهر  این  واقعی  دلسوزان  و 
واهی و تنگ نظرانه رد صالحیت شوند، آن 

امروز  برای  را  فضا  داشتید  ناخواسته  روز 
فراهم می کردید و به این سمت می آمدید 
نه  که  شوند  عرصه  وارد  آدم هایی  که 
دغدغه ی فرهنگ و آبادانی شهر را دارند و 
نه درد دین. این قحط الرجال را خود شما 

برای سیرجان به ارمغان آوردید.

انتخابات سیرجان و یک تلنگر به مسووالن

از شماست که بر شماست
     حسام الدین اسالملو

پرونده تخلفات یکی از منتخبین شورای اسالمی شهر
 جهت بررسی به هیات نظارت استان ارسال شده است

هیأت  گزارش  براساس  گفت:  سیرجان  شهرستان  نظارت  هیات  رئیس 
منتخبین  از  یکی  آراء  بررسی  پرونده  محترم،  دادستان  نظر  و  اجرایی 
شورای اسالمی شهر سیرجان، جهت تصمیم گیری به هیات نظارت استان 
ارسال شده و با استناد به ماده ۶۱ قانون انتخابات شوراها بایستی جهت 
اتخاذ تصمیم نهایی به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 

کشور ارسال گردد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسالمی شهرستان سیرجان گفت: 
بر اساس ماده ۵۵ قانون انتخابات شوراها، هیأت محترم اجرایی از تاریخ 
انتخابات به مدت دو روز آماده دریافت شکایت واصله بوده،  اعالم نتایج 
یعنی نامزدها فرصت داشتند تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه شکایت خود را تقدیم 
هیات اجرایی نمایند و آن هیات ظرف مدت پنج روز به شکایات واصله 

رسیدگی و نتیجه را به هیات نظارت شهرستان ارسال نماید.
نظر هیات  از وصول  نیز پس   نظارت  اذعان کرد: هیات  پیش بین  محمد 
اجرایی در فرصت قانونی، موارد را بررسی و مراتب را به فرماندار محترم 
در تاریخ ۱۲ تیرماه جهت انتشار آگهی صحت انتخابات اعالم می نماید و 
پس از انتشار آگهی در تاریخ ۱۳ تیر ماه، در صورت شکایت داوطلبین از 
صحت برگزاری انتخابات، می توانند در تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیر ماه با مراجعه 

به هیات نظارت استان کرمان شکایت خود را تقدیم نمایند.
وی در خصوص اعتراض تعدادی از کاندیدا نسبت  به بازشماری آرا عنوان 
با مسئولین امر در میان گذاشته شده و در صورت تأیید و  کرد: مراتب 
ارائه مجوز توسط هیات نظارت بر انتخابات استان، با حضور مراجع قضائی، 
هیأت اجرایی، هیأت نظارت و نماینده کاندیدهای معترض، یک یا چند 

صندوق به صورت پیشنهادی یا تصادفی بازشماری خواهد شد.
دادستان  نظر  و  اجرایی  هیأت  گزارش  براساس  افزود:  بین  پیش  محمد 
محترم، پرونده بررسی آراء یکی از منتخبین شورای اسالمی شهر سیرجان، 
جهت تصمیم گیری به هیات نظارت استان ارسال شده و با استناد به ماده 
هیات  به  نهایی  تصمیم  اتخاذ  بایستی جهت  انتخابات شوراها  قانون   ۶۱

مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور ارسال گردد.
 فرماندار ویژه سیرجان در همین رابطه گفت: صحت انتخابات در شهر های نجف 
 شهر، خواجو شهر، هماشهر، پاریز، زید آباد و بلورد از سوی هیات نظارت تایید شد. 
خصوص  در  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرماندار  بهاالدینی،    سهراب 
انتخابات شوراها در شهر سیرجان گفت: تعدادی شکایت از سوی بعضی 
ارائه شد  ونظارت شهرستان  اجرایی  هیات  به  واشخاص حقوقی  نامزد ها 
مراتب  و  بررسی  مذکور  هیات های  مشترک  جلسه  در  شکایات  این  که 
است. شده  ارسال  استان  نظارت  هیات  به  نهایی  گیری  تصمیم   برای 

  وی افزود: هیات نظارت استان طبق قانون ۱۵ روز وقت دارد که صحت 
انتخابات شهر سیرجان را بررسی ونظر نهایی خود را اعالم نماید. که ما 
همچنان منتظر اعالم نظر نهایی این هیات در خصوص تایید یا عدم تایید 

انتخابات شورای اسالمی شهر سیرجان هستیم.

    خبر

 ایـن واقعیـت مسـلم کـه ایـن 
بـار در کنـار خریـد و فـروش رای، 
یـک نـوع مبادله ی کاال بـه کاال نیز 
به طـور آشـکاری در جریـان بوده 
می تـوان  کار  اینجـای  تـا  اسـت. 
پیشـداوری  کرد و بـه این قضاوت 
عجوالنـه رسـید کـه مسـئوالن با 
خریـد و فروش رای مشـکل ندارند 
امـا با مبادلـه ی کاال بـه کاال در این 

نیامده اند! کنـار  بـاره 

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

09135320842-09132794372

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

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 
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