پاسارگاد:ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از یک خودرو هیوندا چهار
کیلو و 900گرم هرویین کشف کردند .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
گفت :ماموران پلیس مبارزه با مخدر به یک دستگاه خودروی هیوندا ورنا در
محورسیرجان-بافتمشکوکشدند.بهگفتهیسرهنگمحمدرضاایراننژاد
راننده این خودرو پس از مشاهده ماموران از محل متواری شد و ماموران به
تعقیب وی پرداختند .درتعقیب و گریز پلیس ،راننده راهی جز تسلیم شدن
نداشت .ماموران پس از توقف خودرو در بازرسی از آن چهار کیلو و 900
کیلوگرمهرویینکشفکردند.
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حوادث 7

کشف  4کیلو
و  900گرم
هروئین

پيامك300099004806 :

گفتوگوی پاسارگاد با دو نفر که در آتش زدن الستیک و خرید و فروش سیم درون الستیکها فعالیت میکنند

دودی که به بهای اندک به چشم شهر میرود

خبر

ثبت تصاویر گربه وحشی برای اولینبار در سیرجان

اولین عکس ثبت شده از گربه وحشی در سیرجان

 گروه خبر :دوربینهای تلهای مستقر در منطقه
شکار ممنوع گود غول برای اولینبار موفق به ثبت تصاویر
گربه وحشی در سیرجان شدند.
صادقخزیمهمسئولروابطعمومیادارهمحیطزیست
گفت :در اجرای برنامه نصب و جایگذاری دوربینهای
تلهای که به منظور ثبت حضور گربهسانان درمناطق
مختلف منطقه شکار ممنوع گودغول ،انجام گرفته بود،

ازحضور گربه وحشی برای نخستین بار در این
منطقه عکسبرداری شد .خزیمه ادامه داد :گربه
وحشی که با نام علمی  Felis silvestrisدر
جهان شناخته شده است عضوی از خانواده
گربهسانان بوده که در غرب آسیا و قسمتهایی
از اروپا و آفریقا زندگی میکند ،گربه وحشی از
پستانداران و پرندگان کوچک تغذیه میکند و در
محیطهای مختلفی از جمله مراتع بیدرخت تا
جنگلهای انبوه توانایی زندگی دارد.
پس از انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران تعداد
گربهسانان ایران از  10گونه به  8گونه (پلنگ،
یوزپلنگ ،کاراکال ،سیاهگوش ،گربه شنی ،گربه
پاالس ،گربه جنگلی و گربه وحشی) کاهش یافت که
مطالعات جامعی در زمینه پراکنش ،جمعیت و رفتارهای
این گونه در کشور انجام نشده است.
صادق خزیمه در پایان گفت :تالش ما شناساندن
گونههای مهم جانوری و گیاهی به خصوص گربهسانان در
معرض انقراض ،این است که مردم را در حفاظت از محیط
زیست و تنوع زیستی شهرستان مشارکت دهیم.

 33زندانی جرایم غیرعمد منتظر کمک خیرین
 گروه خبر :مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در
توگو با پاسارگاد عنوان کرد؛ از ابتدای سال جاری تاکنون
گف 
 378میلیون تومان برای زندانیان جرایم غیرعمد در سیرجان
پرداخت شده است .سید حجتاهلل موسویقوام مدیر نمایندگی
توگو با پاسارگاد در مورد آخرین وضعیت
ستاد دیه استان در گف 
محکومینمالیجرایمغیرعمددرسیرجانگفت 33:نفرزندانی
جرایم غیرعمد واج دالشرایط در زندان سیرجان تحمل حبس
میکنند که برای آزادی آنها به دو میلیارد تومان پول نیاز است.
به گفتهی موسویقوام از این تعداد زندانی دو نفر دیه تصادفات
دارند و مابقی بدهکاران مالی و مهریه هستند .دو نفر زندانی دیه
تصادفات مبلغی حدود 400میلیون تومان باید بپردازند که این
میزان پول توسط صندوق تامین خسارت پرداخت شده و به
زودی این دو نفر آزاد میشوند .وی ادامه داد :در حال بررسی
پروندهمابقیزندانیانهستیموامیدواریمدرروزهایآیندهبتوانیم
 8-7نفر از این زندانیها را آزاد کنیم .موسوی گفت :خوشبختانه
در زندان سیرجان زندانی قدیمی جرایم غیرعمد نداریم و 70
درصد زندانیها در سه ،چهار ماه قبل وارد زندان شدهاند و هیچ

کدام از این زندانیها بدهی پایینی ندارند .وی از آزادی  7زندانی
جرایم غیرعمد از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت :برای آزادی
این  7زندانی ستاد دیه استان مبلغ  378میلیون تومان پول
پرداخت کرده است .به گفته وی سیرجان شهری با پتانسیل
اقتصادی خوبی است و مردمان آن تمکن مالی دارند .وی از
مردمسیرجانخواستستاددیهرایاریکنند.موسویبامعرفی
شماره حساب  0200600262002ستاد دیه استان از شهروندان
خواست کمکهای نقدی خود را به این شماره حساب واریز کنند.
هر مبلغی از هر شهری به ستاد دیه واریز شود در همان شهرستان
هزینهمیشود.ویادامهداد:شهروندانهمچنینمیتوانندباگرفتن
 *777*034#میتوانند مبلغ بین هزار تا  200هزار تومان
را به ستاد دیه کمک کنند .وی از شاکیان پروندهها هم خواست به
عنوان یک خیر عمل کنند .موسوی افزود :زندان دردی را از کسی
دوا نمیکند و نمیتواند کاری انجام دهد .شاکیان از امامحسین(ع)
درسایثاربگیرند.اگراینافرادشکایتخودراپسبگیرنددرکاهش
آسیبهایاجتماعیکمکمیکنندومبلغیازپولشاننیزوصول
میشود و تا حدودی به حق و حقوقشان میرسند.

من با نظارت درست بر رفتار فرزندم و
ستایش از رفتارهای مناسبش که با قوانین
خانواده منطبق هستند میتوانم از گرایش
او به مواد مخدر پیشگیری کنم.

آموزشگاه زبان ایلیا

 پاسارگاد
دود ســیاهی از بیرون شهر به هوا رفته و بوی پالستیک
سوخته حاشیه شهر را پر کرده است .این صحنهای است که
خیلی از سیرجانیها مشاهده کرده و یا میکنند ،خیلی از آنها
م یدانندسودجویاندرحالسوزاندنالستیکخودروهستندتا
سیمهای داخل الستیک را بیرون آورند .تا چند سال پیش محل
سوزاندن الستیکهای فرسوده بعد از شهرک صنعتی شماره
یک بود اما حاال مکان آنها عوض شــده و هرجا بیابانی امن
گیر بیاورند ،الستیکها را آتش میزنند .هفتهی گذشته دو نفر
از این سودجویان دستگیر شدند .با تالش رییس اداره محیط
توگو کردیم ولی او زیر بار
زیست سیرجان با یکی از آنها گف 
سوزاندن الستیکها نرفت .وی که مردی میانسالی است ،گفت:
من الستیکها را نسوزاندم .فقط آنها را خریداری کردم10 .
کیلــو از این خریدم 20 ،کیلو از آن خریدم و روحم خبر ندارد
که این الستیکها کجا سوزانده شدهاند .این مرد یک وانت سیم
الســتیک داشت که دستگیر شد .وی در پاسخ به این سئوال
که چرا فقط سیم الستیک میخری ،گفت :همهچی میخرم.
آهنقراض ه پالستیک ،شیشه و  ...هم میخرم .وی گفت :من
شغل ندارم ،چکار کنم؟ اگر قاچاق است به من بگویید که قاچاق
است تا سیمها را نخرم .من خودم شیمیایی هستم .چه جوری
الستیکها را بسوزانم وقتی برای خودم ضرر دارد .من  60سال
ســن دارم و توان این کار را ندارم .این فرد به جرم آتش زدن
ســیمها به دادگاه معرفی شده است .یکی دیگر از کسانی که
الستیکها را برای بیرون آوردن سیم میسوزانند ،به پاسارگاد
گفت :از یک الستیک بزرگ بین  8تا  10کیلوگرم سیم بیرون

ماجرای کتک خوردن دانشآموز مبتال به سندروم داون
 گروه حوادث :در حالیکه مادر امیر،
دانشآموز مبتال به سندروم داون معتقد است معاون مدرسه فرزندش
را کتک زده است ،معاون گفتههای مادر امیر را تکذیب میکند .مادر
امیر به پاسارگاد گفت :بچهام مبتال به سندروم داون است و من از گوشه
و کنار شنیده بودم که معاون مدرسه استثنایی بچهام را تنبیه بدنی
میکند .به طور سرزده به مدرسه رفتم و دیدم کودکم به همراه معاون
مدرسه کنار شیر آب ایستادهاند و صورت پسرم قرمز شده است و رد
انگشت روی صورت فرزندم بود .به معاون مدرسه گفتم چرا فرزند مرا
ک زدهای ولی او کتمان کرد و گفت :با بچهها دعوایش شده .من
کت 

دستگیری سه مامورنما
به جرم اخاذی

خواندن کتاب مثل سفر در زمان است.
صداهایی را میشنوی و چیزهایی را میبینی
که ممکن است چند صد سال از عمرشان
گذشتهباشد.

آموزشگاه زبان ایلیا

به صورت نقد و اقساط

Speech Therapy

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

42237105 - 09132470724

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

نوبتدهی09130425600 :

مركز سخت افزار هاشمي
٠٩١٣١٧٨٧٣٦٠
خیابان نصيري جنوبي

حال معاون مدرسه استثنایی که متهم به ضرب و شتم دانشآموز شده
این موضوع را تکذیب میکند .او به پاسارگاد گفت :یک درصد از این
حرفها واقعیت ندارد .دو دانشآموز در حیاط مدرسه درگیر شدند و
گناه من این بود که آنها را جدا کردم .وی ادامه داد :خودم هم نم یدانم
چرا از من شکایت شده است و من با ایشان هیچ مشکلی نداشتم .وی
در پاسخ به این سئوال که چند سال است در مدرسه کمتوانان ذهنی
مشغول به کار هستید ،گفت 25:سال در آموزش و پرورش سابقه دارم
و  23سال در مدرسه کمتوانان ذهنی مشغول به کار هستم .در این
مدت نه برای خودم و نه همکارانم چنین اتفاقی نیفتاده است .در عین

هزارتوماناخاذیکردهاند.بهگفتهیسرهنگمحمدرضا
ایراننژادبادادننشانیمشخصشدکهاینافرادمامورنما
هستندودستگیریشاندردستورکارپلیسقرارگرفت.
سرهنگ ایراننژاد افزود :براساس اطالعات به دست آمده
محدودههای حضور این افراد شناسایی شد و ماموران

امروز روز تولد توست و
ما هر روز بیش از پیش
به این راز پی میبریم
که تو خلق شدهای تا
زیباترین لحظات را
برایمانبسازی.

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

همراه09131921049:

به صورت نامحسوس آنجا را زیر نظر گرفتند .پس از
چند روز ماموران کالنتری  13توانستند یک خودروی
پژو  405متعلق به این افراد شناسایی و این سه نفر را
دستگیر کنند .از آنها یک دستگاه خودروی پژو ،405
یکدستگاهخودرویسمند،یکدستگاهموتورسیکلت

و دو عدد بیسیم قالبی کشف شد .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان گفت از شهروندان میخواهیم از
افرادی که خود را مامور معرفی میکنندکارت شناسایی
بخواهند .وی ادامه داد :ماموران انتظامی کامال مشخص
هستندولباسوماشینمخصوصدارند.

مهدی خراسانی

دخترگلمنجم ه
شــاهمحمـدی
تولدت مبـارک.

جناب آقای دکتر
رضا سروش نیا
انتخــاب شایســته شــما بــه
ســمت شــهردار ســیرجان
را تبریــک عــرض میکنیــم.
امیــد اســت در ســایه توجهــات الهــی بیــش از
پیــش موفــق و ســربلند باشــید.

احمد خراسانی
رئیس هیئت کاراته شهرستان سیرجان

استخدام بازاریاب
(فروشنده حضوری) آقا در سیرجان
مجموعه
پاییزه و
زمستانه
رسید

حال رییس آموزش و پرورش سیرجان هم در مورد این اتفاق گفت:
شاکی در دادگاه و آموزش و پرورش شکایتش را مطرح کرده است.
توگو کردهام و صحبتهایشان را شنیدهام .اکبر
من هم با ایشان گف 
محیاپور ادامه داد :ما بررسی را از همان روز شکایت آغاز کردیم .یک تیم
از آموزش و پرورش به مدرسه مورد نظر رفت و در تحقیقات اولیه و پس
از بررسی همه جوانب مشخص شد که تنبیهی توسط معاون مدرسه
اتفاق نیافتاده .محیاپور ادامه داد :باز هم برای اینکه ازاین اتفاق مطمئن
شویم بررسیهای بیشتر ادامه دارد و اگر به نتیجه برسیم که معلم این
کار را انجام داده است با ایشان برخورد قانونی میکنیم.

جناب آقای

مامان ،بابا و نسیما

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه سلیمانپورسیرجانی فرزند ابراهیم به شرح دادخواست تقدیمی
ثبت شده به کالسه  9609983485800672از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم سلیمانپورسیرجانی در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته
و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :کبری عزتآبادینسب فرزند علی شش  119تت  1327همسر
متوفی  -2فهیمه سلیمانپورسیرجانی فرزند ابراهیم شش  1169تت 1362فرزند متوفی  -3زهرا
سلیمانپورسیرجانیفرزندابراهیمشش 349تت 1356فرزندمتوفی-4فاطمهسلیمانپورسیرجانی
فرزند ابراهیم شش  9192تت  1366فرزند متوفی  -5ملیحه سلیمانپورسیرجانی فرزند ابراهیم
شش 11642تت 1352فرزند متوفی -6جمیله سلیمانپورسیرجانی فرزند ابراهیم شش10508
تت  1348فرزند متوفی  -7صدیقه سلیمانپورسیرجانی فرزند ابراهیم شش  527تت 1345
فرزندمتوفی.اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوریکنوبتآگهیمیگرددتاچنانچهشخصی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار

تلفن موسسه42395533 :

گریه شدم و در حالیکه اشک میریختم گفتم چطور دلت آمد این
کودک معصوم را بزنی که او هم گفت :بچه شما بیشفعال است و
شما او را لوس کردهاید .وی ادامه داد :بچهی من کالس اول در مدرسه
کمتوانانذهنیاستومنازاکثرمعلمانآنهاتشکرمیکنم.بعدازاین
اتفاق به پزشکی قانونی رفتم و بعد هم در دادسرا و آموزش و پرورش
شکایت کردم .وی ادامه داد :پزشکی قانونی عنوان کرده جسم سخت با
صورت فرزندم برخورد داشته .وی ادامه داد :همه م یدانند که کودکان
سندرومداوندروغنمیگویند.وقتیکهازفرزندمپرسیدمچهکسیتو
را زده ،او گفت :معاون مدرسه چهار ضربه به صورتم زده است .در عین

گروهحوادث:سهمامورنماکهبابیسیمقالبیاز
افرادتبعهیافغانستاناخاذیمیکردند،دستگیرشدند.
فرماندهانتظامیشهرستانسیرجاندرتوضیحاینخبر
گفت :سه نفر تبعهی افغانستان با مراجعه به ماموران
انتظامی عنوان کردند که چند مامور از آنها مبلغ 600

فروش لپتاپ كامپيوتر و ps4
لذتارتباطخوب،ربایهمهارفاد،ردهمهسنین

آورده میشود و قیمت
هر کیلوگرم سیم کمتر
از  500تومان است .این
کار درآمد زیادی ندارد.
ما باید چند الســتیک
بسوزانیم تا پول کارگر
دربیایــد .وی در مورد
نحوهی جمــعآوری و
ســوزاندن الستیکها
هــم گفت :ابتــدا یک
مکان را برای سوزاندن
در هفتههای گذشته دو نفر که با سوزاندن الستیک سیم های داخل الستیک را بیرون میآوردند دستگیر شدند
انتخــاب میکنیم .قبال
بعد از شــهرک صنعتی شماره یک این کار را میکردیم اما لو کنیم .در همین رابطه محمود علیرضایی رییس اداره حفاظت  42302100و  42332600به ما اطالع دهند .وی گفت :اگر
رفت و جلویمان را میگیرند .االن بعد از نجفشــهر این کار محیطزیست شهرستان ســیرجان به پاسارگاد گفت :طبق محل آتش گرفتن الستیکها در دسترس باشد از آتشنشانی
را میکنیم .الســتیکهای کامیون و اتوبــوس را از آپاراتیها اطالعاتی که ما کسب کردیم  10-12نفر در سیرجان مشغول میخواهیم برای خاموش کردن آتش اقدام کند اما اگر مسیر
ک هستند .در سال گذشته شش نفر از این صعبالعبور باشد مجبوریم صبر کنیم تا آتش خاموش شود .به
میخریم و آنها را به مکانی که در نظر گرفتیم ،میبریم .پس به سوزاندن الستی 
از چند روز که تعدادشان به  50-60الستیک رسید ،به آنجا افراد شناسایی و دستگیر شــدند و دو نفر دیگرشان نیز طی گفتهی علیرضایی هنگام آتش زدن الستیک ،سوختن ،ناقص
میرویم .شبهنگام آنها را آتش میزنیم و خودمان میرویم .هفتههای گذشته توسط ماموران محیطزیست دستگیر شدند .رخ میدهد و گازهای  COو  ،CO2دوده و مواد شیمیایی که
این الســتیکها تا صبح میسوزند و روز بعد برای جمعآوری وی در مورد پیدا کردن این افراد هم گفت :با توجه به دودی که در ســاخت الستیک به کار رفته وارد هوا میشود .این دود به
سیمها به آنجا مراجعه میکنیم .وی در پاسخ به این سئوال در فضا پخش میشود ماموران ما از محل آتش زدن الستیکها علت سردی هوای شب روی محوطه باقی میماند و تاثیر آن
که آیا از صدمهای که به محیطزیســت میزنید اطالع دارید ،باخبر میشوند و نزدیک به محل کمین میزنند .روز بعد که این خیلی زیاد اســت .گیاهانی که این مواد روی آنها مینشیند،
گفت :وقتی کار نباشد مجبوریم این کار را بکنیم .وی در مورد افراد برای برداشتن سیمها میآیند توسط ماموران ما دستگیر خشک میشوند .حیوانات نیز از این دود آسیب میبینند و از
ش زدن و بعد میشوند .اطالعات مردمی هم در این راستا بسیار کمککننده محل میروند .این گازها برای انسان نیز بسیار خطرناک و منشا
درآمد این کار هم گفت :جمعآوری الستیک ،آت 
هم فروختن آن کار دشواری است و درآمد آنچنانی ندارد .ما و راهگشاســت .ما از شــهروندان میخواهیم هرگونه تخریب بسیاری از بیماریها هستند .وی گفت :این حجم از گازهای
باید چندین روز دنبال الستیک بگردیم و آنها را آنجا جمع محیطزیست را در هر ساعت شــبانهروز با شماره تلفنهای گلخانهای یکی از دالیل گرم شدن کره زمین نیز هست.

شــرکت پخــش فراوردههــای انجمــادی کالــه شــعبه
کرمــان در شهرســتان ســیرجان جهــت تکمیــل کادر
فــروش خــود از افــراد واجــد شــرایط در مقطــع
کاردانــی و کارشناســی و حرفــه بازاریابــی دعــوت بــه
عمــل مــیآورد.
افــراد واجــد شــرایط میتواننــد رزومــه کاری خــود را
بــه آدرس الکترونیکی
h.kadkhodadehkhani@bonnychow.ir
ارسال نمایند .شماره تماس ۳۲۴۶۲۹۲۵
از  ۸الی ۰۹۱۳۲۹۸۲۵۱۶ ۱۸

انتخــاب جنابعالــی بــه ســمت شــهردار
خواجوشــهر را تبریــک عــرض نمــوده ،از
خداونــد منــان توفیقــات روزافــزون شــما
را خواهانیــم.
احمد خراسانی
رئیس هیئت کاراته شهرستان سیرجان

شهردارمنتخب
جناب آقای
دکتر رضا سروشنیا

ضمــن عــرض تبریــک
بــه جنابعالــی آرزومندیــم
در ظــل توجهــات امــام
عصر(عــج) بــا مدیریــت مثبــت و شایســته
بــر امور شــهرداری نامــی ماندگار از خــود در
تاریــخ ســیرجان ثبــت نماییــد.
بنیاد مهدویت سیرجان
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
کشاورزی زنبورداران شهرستان سیرجان(نوبت اول)
بــه اطالع کلیــه اعضای محترم شــرکت تعاونی کشــاورزی
شهرســتان ســیرجان میرســاند جلســه مجمــع عــادی
ایــن شــرکت در ســاعت  9صبــح روز چهارشــنبه مــورخ
 96/09/08در محــل ســالن اجتماعــات اداره تعــاون
روســتایی شهرســتان واقــع در خیابــان شــیخعطار برگزار
میگــردد .از کلیــه اعضــای محتــرم دعــوت میگــردد در
راس ســاعت مذکــور در جلســه حضــور بهــم رســانند.
دســتور جلســه -1 :اســتماع گــزارش عملکــرد و هیئــت
مدیــره و بازرســان
 -2انتخــاب اعضــای اصلــی و علیالبــدل هیئتمدیــره
 -3انتخــاب بــازرس اصلــی و علیالبدل  -4ســایر موارد
هیئتمدیره شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران سیرجان

