 پاسارگاد :خانمی که یک عدد لپتاپ و دو گوشی تقلبی را با انگشتر خود
معاوضه کرده بود با مراجعه به پلیس شکایت کرد .فرمانده انتظامی شهرستان
سیرجان گفت :خانمی با مراجعه به پلیس عنوان کرد :من یک عدد لپتاپ و
دو عدد گوشی تلفن همراه را از یک نفر گرفتم و در ازای آن انگشتر طالیم را به
او دادم .این خانم گفت :پس از آن که آنها را بررسی کردم ،متوجه شدم همگی
تقلبی هستند .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد در اینباره گفت :پس از تشکیل پرونده،
فروشنده شناسایی و دستگیر شد .او پس از انتقال به اداره پلیس به جرم خود
اعتراف کرد.

شکایت به
دلیل خرید
لپتاب و
گوشی قالبی
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حوادث 7

پيامك300099004806 :

فردی همسر سابقش را به یکی از شهرهای همجوار کشاند و از او فیلم و عکس غیراخالقی تهیه کرد

دستگیری به بهانه انتشار عکسهای نیمه برهنه همسر سابق

خبر

مرگ صدها عروس دریایی در بندرعباس

 ایسنا :مسئول دریایی اداره کل حفاظت
محیطزیست هرمزگان گفت :مرگ عروسهای دریایی در
این فصل از سال ،طبیعی است.
افشین عسگری افزود :عروس دریایی گونهای است
که همچون دیگر آبزیان وسیله شنا مثل باله یا دست و
پا ندارد ،بنابراین با امواج آب به اینسو و آنسو حرکت
میکند و طبیعی است گاهی امواجی که به سمت ساحل
میآید ،آنها را نیز با خود به ساحل بیاورد .وی اظهار کرد:
اکنون فصل تکثیر عروسهای دریایی است و با زیادشدن
آنها در دریا ،احتمال به ساحل آمدن تعداد بیشتری از

آنها وجود دارد ،بنابراین دلیل
آمدن عروسهای دریایی به
سواحل ،مرگ یا آلودگی و بیمار
شدن آنها نیست .عسگری
اضافه کرد :شرایط فصلی و
تغییرات دمایی در این موقع از
سال موجب تلف شدن تعدادی
از این آبزیان میشود زیرا وقتی
دمای آب تغییر کرد با توجه به
زندگی گروهی آنها و تجمع در
یکجا موجب میشود به برخی
از آنها اکسیژن نرسیده و تلف
شوند .این مقام مسئول با اشاره به اینکه هرساله مرگ
عروسان دریایی را شاهد هستیم و این موضوع اتفاق
جدید و نادری نیست ،عنوان کرد :حتی کارشناسان
پژوهشکده اکولوژی خلیجفارس بر روی نمونهها بررسی
کردند و هیچ نشانهای از بیماری مشاهده نشد.
مسئول دریایی اداره کل حفاظت محیطزیست
هرمزگان در پایان بابیان اینکه علت افزایش عروس دریایی
به علت باال رفتن دمای آب دریا است ،اضافه کرد :با هر
افزایش یکدهم درجهای آب ،میزان عروسان دریایی دو
برابر میشود و جمعیت اینگونه رو به زیادشدن میرود.

محیطزیست مخالف آبشیرینکنها نیست
 گروه خبر :معاونت محیط زیست دریایی با حضور
درنماشگاهمطبوعاتاقداماتشانرادرزمینهمحیطزیست
دریایی تشریح کرد .به گزارش خبرآنالین؛ پروين فرشچى،
گفت :بخش محيط زيست دريايى سالها مورد بىاعتنايى
قرار گرفت و متاسفانه توجه الزم به آن نشد .او ادامه داد :در
نالمللىدرياهادرسال ١٩٨٢كشورهاىمحصوربه
قوانينبي 
خشكىهمبراىخودحققائلندتابهمنابعطبيعىدسترسى
داشته باشد ،بعد كشورى مثل ما تازه در چند سال اخير خود
را كشوری دريايى به حساب مىآورد .فرشچی افزود :معاونت
ما قبال یک دفتر بود ولى سال ١٣٨٤دفتر به معاونت تبديل
شد ،يكى از بزرگترين دستآوردهای ما در طول  4گذشته
تعامل معاونت محيط زيست دريايى با بخشهای دريايى
است .او با اشاره به استفاده از آبشیرینکنها در دریاها به
دلیل نیاز آبی کشور افزود :به دليل اينكه نياز آبى كشور باال

است ،صنايع مستقر در مناطق ساحل نياز به آب شيرين
كن دارند ،سازمان بايد از نظر مكانيابى و از تكنولوژىهايى
استفادهشودكهكمترينآسيببهمحيطزيستواردكند.او
ادامهداد:وظيفهیماجلوگيرىازايجاداينآبشيرينكنها
نيست چون نياز آبی وجود دارد ،مسئله اين است كه انتقال
بين حوزه بايد زیر نظر گرفته شود .او در ادامه گفت :مسئله
ديگر اوراقسازى كشتى و بازسازى آن است ،در درياى خزر
صدهاكشتىمخروبهداريم،كهبيشتردربخشميانىاست.
فرشچیتوضیحداد:درعمانوخليجفارسهمصدهاکشتی
مخروبه داريم ،مسئله ديگر خريد کشتی فرسوده است ما
نمىخواهيمحياتخلوتكشورهاىعربىشويم.اوادامهداد:
با مطالعهاى كه انجام داديم و مطرح کردیم ،اين موضوع را در
كارگروه سواحل مطرح کردیم که بتوانيم فقط در یک جا
اوراقسازی را انجام دهيم و واقعا كشتىها را بازيافت كنيم.

زیباترین دکوراسیون خانه
قفسههای پر از کتاب است.
آموزشگاه زبان ایلیا

 پاسارگاد
فردی که همســر ســابقش را به بهانهای به
یکی از استانهای همجوار کشیده بود و پس از
تعرض ،از او فیلمبرداری کرده بود ،توسط پلیس
فتای سیرجان شناسایی و دستگیر شد .فرمانده
انتظامی شهرستان ســیرجان در اینباره گفت:
چندی پیــش خانمی به پلیس فتــا مراجعه و
عنوان کرد همسر سابقش به بهانهای او را به مرکز
یکی از استانهای همجوار کشیده و پس از یک
شب که در مسافرخانه بوده به سیرجان بازگشته
اســت .این خانــم ادامه داد :وقتی به ســیرجان
آمدم ،دیدم عکسهای نیمهبرهنه من روی یک
پروفایل شبکه اجتماعی تلگرام هستند .با همسر
ســابقم تماس گرفتم و او یک فیلم غیراخالقی
برایم فرستاد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود:
همســر این فرد او را به برگشتن به رابطه تهدید

کرده و قصد داشته از این فیلم سوءاستفاده کند .به
گفتهی سرهنگ محمدرضا ایراننژاد پلیس فتای
سیرجان به بهانهای این مرد را از استان همجوار به
سیرجان کشاند و او را دستگیر کرد .این فرد پس
از آن که با شــواهد پلیس مواجه شد ،گفت :پس
از آن که همسر سابقم به اینجا آمد به او آبمیوه
مسموم خوراندم و پس از آن به او تعرض کرده و
از او فیلمبرداری نمودم .قصد داشتم با داشتن این
فیلم او را به رابطه برگردانم .این فرد پس از اقرار در
مورد پروندهاش به دلیل این که این حادثه در مرکز
استان همجوار سیرجان رخ داده به دستگاه قضایی
آنجا معرفی شد .سرهنگ ایراننژاد گفت :بسیاری
از این قبیــل جرایم بر اثر اعتماد به طرف مقابل
رخ میدهد .شهروندان باید بدانند اعتماد بیدلیل
به برخی افراد ممکن است خطرات جبرانناپذیری
برای آنها به همراه داشته باشد.

کالهبرداری به بهانه فروش ملک

نوجوان  16ساله سارق منزل بود
 گروه حوادث :نوجوان
 16ساله به جرم سرقت منزل
دستگیر شد .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان گفت:
فردی با شکستن قفلها وارد
منزل شده و وسایل منزل
از قبیل تلویزیون ،مدارک
و ..را به سرقت برده بود.

ماموران شناسایی این فرد
را آغاز کردند و پس از انجام
تحقیقات متوجه شدند این
سرقت کار یک نوجوان 16
ساله است .آنها این نوجوان
را دستگیر و پس از انتقال به
کالنتری او به دو فقره سرقت
دیگر نیز اعتراف کرد.

 گروه حوادث :فردی که منزل مسکونی در
رهنبانکرافروختهبود،توسطماموراندستگیرشد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت؛ فردی با
مراجعه به پلیس عنوان کرد چندی پیش یک منزل
مسکونی را با قولنامه خریداری کردهام و چندی بعد
که میخواستم سند را به نامم بزنم متوجه شدم سند
دررهنپستبانکاست.سرهنگمحمدرضاایراننژاد

گفت :پلیس پس از انجام کارهای کارشناسی یک نفر
را در این رابطه دستگیر کردند و او به جرم خود اعتراف
کرد .به گفتهی رییس پلیس سیرجان چگونه افراد
یک منزل مسکونی را بدون آنکه استعالم بگیرند،
خریداری میکنند .وی از شهروندان خواست نکات
امنیتی در مورد خرید و فروش را جدی بگیرند .به
گفتهسرهنگایراننژادهمهسالهتعدادقابلتوجهی

کالهبرداری به وسیلهی خرید و فروش ملک صورت
میگیرد و جا دارد شهروندان در زمان خرید و فروش
دقت کنند .وی ادامه داد :ممکن است یک فرد یک
زمینرابهچندیننفربفروشد.بنابراینبایدهمهقبل
از خرید و فروش ملک آن را استعالم کنند .وی از
شهروندان خواست حتما خرید و فروش ملک را در
دفاترمشاورینامالکمعتبرانجامدهند.

هر روز دو آتشسوزی در سیرجان رخ میدهد
رییس سازمان آتشنشانی :نیاز به نردبان هیدرولیکی احساس میشود

 پاسارگاد
آتشنشانی ســیرجان در شش ماهه نخست سال جاری
 413مورد عملیات اطفای حریق و  298مورد عملیات امداد
و نجات انجام دادند.
مهدی فیروزآبادی مدیرعامل سازمان آتشنشانی سیرجان
گفت :یک دستگاه باالبر  18متری آتشنشانی در سال جاری
خریداری و به تجهیزات سازمان آتشنشانی اضافه شد .وی
افزود یک دوره آموزشــی نحوه کار با باالبر آتش نشانی برای

من با ایجاد امنیت روانی برای فرزندم از
گرایش او به مواد مخدر پیشگیری میکنم.
به او نشان میدهم که در هر شرایطی
دوستش دارم.

آموزشگاه زبان ایلیا

پرسنل(راننده) سازمان تحت نظارت سازمان فنی و حرفهای
برگزار شد .وی افزود :با توجه به افزایش تعداد ساختمانهای
بلند مرتبه در شهر ،نیاز یک دستگاه نردبان هیدرولیکی برای
این سازمان بیش از پیش احساس میشود که امید است در
آینده نزدیک با همکاری مسئوالن بتوانیم آن را خریداری کنیم.
وی به برگزاری دورههای آموزشــی بررسی علل حریق و
اصول و مبانی فرماندهی عملیات برای پرسنل سازمان و پرسنل
واحدهای آتش نشانی شــهرهای اطراف و شرکت معدنی و

صنعتی گلگهر همراه با اعطای گواهینامه توسط مرکز جهاد
دانشگاهی استان کرمان خبر داد و افزود :در مدت ششماهه
در مجموع  13954نفر ساعت آموزش در زمینههای مختلف
توسط واحد آموزش و پیشــگیری سازمان انجام شده است.
فیروزآبادی افزود :یک دوره آموزشی نحوه استفاده از خاموش
کنندههای دستی برای پرسنل شهرداری سیرجان نیز اشاره
کرد .فیروزآبادی با اشاره به موفقیتها و پیشرفت این سازمان
در حوزه پیشگیری به اقداماتی مثل 235مورد مطالعه و بررسی

و اصالح نقشههای ساختمانی برای صدور پروانه ساخت مناطق
 1و  2شهری 20 ،مورد بازدید ایمنی از ساختمانها و صدور
پایان کار 250 ،مورد صدور و ابالغ دستورالعمل ایمنی جهت
تصرفات مســکونی ،تجاری ،هتل و مسافرخانه ،خوابگاههای
دانشــجویی و مراکز صنعتی و مدارس اشــاره کرد .وی ابراز
امیدواری کرد که این سازمان بتواند در آینده به پیشرفت خود
در حوزه پیشگیری ادامه داده و به عنوان متولی حفظ ایمنی
شهروندان از رخداد بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

جنابآقایدکترعلییعقوبیپور

Speech Therapy

لذتارتباطخوب،ربایهمهارفاد،ردهمهسنین

آدرس :خیابان امام ،کوچه شهید حیدری ،ساختمان سیرجان درمان ،طبقه اول

42237105 - 09132470724

انتصــاب و انتخــاب بهحــق جنابعالی به ریاســت دانشــگاه آزاد
واحــد ســیرجان را بــه شــما تبریــک عــرض نمــوده ،موفقیــت
روزافــزون و ســامتی شــما را از خداونــد متعــال آرزومندیم.

علی صادقی -مسئول ارزی بانک ملت سیرجان و
همکار شما در دانشگاه

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

ی است نه گرانفروشی
ما بر این باوریم سود در ارزانفروش 

عینکسازی بهبود

بهمدیریتجعفراستبرقی(مسئولسابقعینکفرهنگیان)
ارایه انواع عینکهای طبی و آفتابی
با تخفیف ویژه و نازلترین قیمت

مجموعه
پاییزه
رسید

آدرس :بلوار هجرت -اول خیابان شیخمفید -روبهروی درمانگاه
شبانهروزی بهبود تلفن42236096  :

تـــزریــــق ژل و بوتــــاکـس و چــــــربــی
 RFسوزنی جهت لیفــت و جـــوانســـازی
لیــــزر  Diodجهــت رفع مــوهـــای زایــد
میکرونیدلیــنــگ ،مـزوتـــراپـــــیPRP ،
لیفت و جـــوانســـــازی صـــورت با نــــخ
درمان چیـــن و چـــــروک و لک صـــــورت
بــــرداشتن خـــــال ،زگیـــل ،میـخــچـــــه
آبرســانی ،پاکسازی ،میکرودرم ابریژن
تنـــاســب انـــــــدام و کنـتــــــــرل وزن
آدرس :کرمان -ضلع جنوبی پارک مطهری -طبقه فوقانی
کلینیک مهر 034 - 32515670

@DrAhmadzadeh

دعوت به همکاری
موسسه علمی آموزشی گاج
جهت تکمیل کادر مشاوره خود نیاز به دانشآموختگان
رشتههای مختلف با حداقل مدرک لیسانس دارد.
از متقاضیان خواهشمندیم تا پایان روز پنجشنبه
 96/08/11با در دست داشتن مدارک خود به آدرس
موسسه واقع در خیابان انقالب مراجعه نمایند.
روابط موسسه گاج سیرجان

نوبتدهی09130425600 :

ه
همرا امه
م هن
با بی تبی
ک

نمایندگیفروش
لولههایفاضالب
سوپروینو
در سیرجان

آدرس :بلوار هجرت -بعد از بیمارستان امام رضا(ع)
نبش هجرت 16
034 - 42330662 - 09133473716

