 گــروه خبــر :مامــوران کالنتــری  12ســارقی را حیــن
ســرقت دســتگیر کردنــد و او بــه  16فقــره ســرقت اعتــراف کــرد.
بــه گــزارش معاونــت اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان
ســیرجان فــردی هنــگام ور رفتــن بــه یــک دســتگاه خــودرو پــژو
دســتگیر شــد .او پــس از آنکــه تحــت بازجویــی قــرار گرفــت بــه
 16فقــره ســرقت اعتــراف کــرد.

دستگیری
سارق با 16
فقره سرقت

،تمامی راهورسم داللی را فرامیگیرند و به افعیهایی
تبدیل میشوند که انصاف حکم میکند ایشان را تا پایان
عمرشان در کشورمان پذیرایی کنیم و از صدور این سوغات
به کشورهای مبدأ جلوگیری به عمل آوریم .وگرنه معلوم
ت هاوالنژها و سببالترها
نیست این سوغات ما با دستپخ 
که عجین شود چه بالیی بر سر ورزش پرهیجان فوتبال
نازل خواهد آمد.
«فوتبال پاک» که زمانی باشگاه گلگهر در سمت آن
ایستاده بود ،فقط یک افسانه است .اگر گلگهر روزگاری به
لطف مربیان و بازیکنان بومی به همان لمپنیزم خوشخیم
سنتی دچار و به حجب و حیایی شهرستانی درآمیخته بود،
در سالهای اخیر با حرفهییتر شدن حیای سابق را قی
کرده است .البته همان روزهای به ظاهر خوب گذشته
را هم باید به حساب نبود شبکههای جسور اجتماعی
گذاشت«.نفرین سرطانی» و «باطلالسحر ادراری» از
مقدمات این تحول به شمار میروند.
تلختر از نفرین منصورخان احمدی دشنامهای حمزه
مظفری و برخورد فیزیکی با عکاس /خبرنگاری در ورزشگاه
است .اتفاقی که نباید زیر سایه دیگری به طاق نسیان
سپرده شود .اگر استاندار اصفهان فرماندار منصوب خویش
را به دلیل توهین به یک خبرنگار عزل میکند ،سزاست که
حمزه مظفری هم از فوتبال سیرجان اخراج شود.

خبر

کشف يک بهله سارگپه و يک راس قوچ وحشي

وی ادامه داد واحد شمارش پرندگان شکاری بهله
است.بهله دستکشی اســت که قوش بازها به دست
خود میکنند تا پرنده شکاری در حین نشستن روی
دست به دستشان آسیبی نرساند.

جناب سرهنگ اکبر رضوینشاط

ارتقــای درجــه جنابعالــی کــه نشــان از
لیاقت و شایستگی شــما دارد را تبریک
عــرض نمــوده ،ســامتی و موفقیت شــما
را از درگاه ایــزد منــان خواهانیــم.

علی اکبر افشار

بــا تشــکر از جنــاب آقــای دکتــر ســروشنیا و
مهنــدس فرهــاد افصحــی و مهنــدس افشــار
جهــت پیگیــری و تنظیــف بلــوار شــاهد و بلــوار آیتاهلل
هاشــمی رفسنجانی
جمعی از مغازهداران بلوار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت علــی فرهنــج فرزنــد حمیــد بــه شــرح دادخواســت تقدیمی
ثبــت شــده بــه کالســه  9609983485801015از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان آرویــن فرهنــج در اقامتــگاه دایمــی
خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :شــهربانو کریمالدینــی
مکیآبــادی فرزنــد محمــود شملــی  3060039658تت  1368مــادر متوفــی  -2علــی
فرهنــج فرزنــد حمیــد شش  4982تت  1365پــدر متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی
دارد و یــا وصیتنامــهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت
یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل
اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت رضــا قویــدل موردینــی فرزنــد علــیداد بــه شــرح
دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9609983485801018از ایــن دادگاه
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــیداد
قویــدل موردینــی در اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن
عبارتنــد از -1 :خدیجــه لریفریدونــی فرزنــد غالمرضــا شش  280تت  1308همســر
متوفــی  -2گلافــروز قویــدل موردینــی فرزنــد علــیداد شش  6تت  1343فرزنــد
متوفــی  -3رضــا قویــدل موردینــی فرزنــد علــیداد شش  173تت  1347فرزنــد
متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد
تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــهای از متوفــی نــزد او میباشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر
خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری
افشــار
آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد
و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر آقــای
امیرحســین ســتودهنیا فرزنــد مســعود بــه شناســنامه  28027کــد ملــی 0079673643
صــادره از تهــران رای هیــات  96/11/14-9466شـشدانگ خانــه پــاک  293فرعــی از

پيامك300099004806 :

گلگهر نفرین شده

نفرین سرطانی و باطلالسحر ادراری

 گروه حوادث
ماموران محیط زیست سیرجان از دو متخلف شکار
کشف یک بهله سارگپه و یک راس قوچ وحشی کشف
کردند .به گفته محمود علیرضایی رییس اداره حفاظت
از محیط زیست سیرجان در طول هفته قبل با کمک
مامورانپلیسامنیتعمومیشهرستانسیرجانازمنزل
و مخفیگاه دو متخلف شکار و صید در حوزه استحفاظی
شهرستان یک بهله سارگپه پابلند و همچنین آثار یک
راس قوچ وحشی کشف شد .وی افزود :پرونده متهمان
پــس از گرفتن یکصد میلیون ریال ضرر و زیان محیط
زیستبرایسیرمراحلقانوتیتحویلمراجعقضاییشد.

حوادث 7

حاشیهها دست از سر فوتبال گلگهر برنمیدارد

یادداشت

 رضا شریفی
موج سوم سرطان در راه است .این هشدار کارشناسان
سالمت جامعه را اگر تاکنون جدی نگرفتهایم ،از حاال باید
جدیاش بگیریم .چرا که «نفرین» نیز بر عوامل موثر سابق
افزوده شده است و بیش از همه خانواده داوران فوتبال را
هدف گرفته است .افشای ویدیویی کوتاه در شبکههای
اجتماعی که در آن مربی گلگهر ،داور بازی گلگهر -مس
رفسنجان را به سرطان همسر و فرزند نفرین میکند و با
قطع امید از درمان شدن به  6ماه دیگر حواله میدهد ،باز
هم گلگهر را برای اجرای حرکات نمایشی به صحنه افتضاح
و ابتذال فرامیخواند.
البته این نفرین سرطانی از ریشهدواندن سرطانی دیگر
در اندام فوتبال کشور حکایت میکند .ورزشی که از آغاز
شکلگیریاش در ایران به لمپنیزم مبتال بوده است.مربیانی
نامآشنا و بزرگی میشناسیم که با فحشخواهر و مادر
تیم را ارنج و کوچینگ میکردهاند .پس از تزریق مبالغی
سرشار از پولهای بادآورده بخشهای دولتی و شبه دولتی،
ی مستطیل سبز
فوتبال ایرانی بیش از آن که ما را به زیبای 
و جادوی توپ و شعبدهبازیهایش فرابخواند ،پساپردهیی از
زدوبند و فساد را به ذهن متبادر میکند .مربیان خارجی که
بیخبر از خلقیات ملت شریف ایران به استخدام باشگاهها
درمیآیند ،پس از اقامتی چند در سرزمین شعر و طرب
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 گروه حوادث
حاشیهها دست از سر فوتبال
گلگهر برنمیدارد .این بار مسئوالن
باشگاه گلگهر تصمیم گرفتهاند
درباره این اتفاق سکوت کنند و پاسخ
مطبوعات و افکار عمومی را با یک
بیانیه چند خطی بدهند .هنوز حکم
جادو و جادوگری در فوتبال گلگهر
و خونه به خونه بابل خشک نشده که
اتفاقی دیگر تیم فوتبال گلگهر را به
حاشیه برده است .گلگهر در هفتهی
گذشته بازی را با نتیجه یک بر صفر
به تیم فوتبال مس رفسنجان واگذار
کرد .داوری این بازی اعتراض زیادی
را از سوی کادر مربیگری گلگهر
به همراه داشت .منصور احمدی
دستیار بگوویچ در کلیپی که از او
منتشر شده به عملکرد داور اعتراض
میکند و به او میگوید؛ امیدوارم
همسر و فرزندت سرطان بگیرند .این
موضوع با واکنشهای زیادی همراه
بوده است.
 حاشیه پررنگتر از متن
گلگهر امسال درگیر حاشیهها
بوده است .چند ماه پیش مسئول
ورزشگاه امامعلی سیرجان در بازی
گلگهر و خونهبهخونه لیوان ادرار
در دروازه خونهبهخونه ریخت و یکی

از عکاسان خونهبهخونه از این اتفاق
عکس گرفت و آن را منتشر کرد.
مسئوالن گلگهر و هیئت فوتبال
سیرجان ابتدا موضوع را تکذیب کردند
و بعد مسئول چمن ورزشگاه این
موضوع را پذیرفت.
 تنبیه سخت
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال
ایران طی حکمی حسن بدخشان
رییس هیات فوتبال شهرستان
سیرجان را که به صورت غیرقانونی
همزمان در باشگاه گلگهر رییس
هیئتمدیره بود بر اساس تحقیقات
کمیته اخالق در موضوع نظارت
بر عوامل زیر مجموعه و برگزاری
مسابقه ،اقدامات مناسب را انجام نداده
و به محرومیت مادامالعمر از فعالیت در
فوتبالمحکومشد.
علی لریگویینی ،که عامل
ریختن ادرار در زمین بازی
تشخیص داده شد نیز به محرومیت
دایمی از فعالیت در فوتبال محکوم
شد .رضا فتحآبادی سرپرست تیم
فوتبال گلگهر سیرجان نیز به
یک سال محرومیت و تیم فوتبال
گلگهرسیرجان نیز به انجام دو
بازی خارج از استان کرمان محکوم
شده است.

 گروه حوادث
دو نفر از اراذل و اوباش شناسنامهدار
سیرجان که یک سال تحت تعقیب بودند
از سوی پلیس امنیت عمومی دستگیر
شدند .فرمانده انتظامی شهرستان
سیرجان در توضیح این خبر به پاسارگاد
گفت :اراذل و اوباش شهرستان سیرجان
به چند سطح تقسیم میشوند و برای هر
کدام در پلیس امنیت عمومی پروندهای

 رفت و برگشتهای میرزاپور
پیش از آن نیز حضور ابراهیم
میرزاپور به عنوان مربی دروازهبانان
در این تیم حاشیههای زیادی داشت.
درگیری این مربی با کادر فنی و
مسئوالن باشگاه بعد هم رفتن او و
برگشت ناگهانیاش و بعد هم دوباره
رفتنش حاشیههای زیادی داشت .او
تصمیمگرفتهبودعلیهباشگاهگلگهر
مصاحبه بکند که از این کار منصرف
شد.
 حاشیه به جای لیگ برتر
به نظر میرسد مدیریت و
سرپرستی ضعیف باعث بهوجود آمدن
این حواشی شده است .پس از اتفاق
اخیر مسئوالن باشگاه تصمیم گرفتند
تا سکوت کنند .محمد جواهری
مدیرعامل باشگاه گلگهر سیرجان
علیرغم چندین بار تماس در دسترس
نبود و منصور احمدی هم اعالم کرده
از سوی باشگاه ممنوعالمصاحبه شده
است .باشگاه گلگهر و منصور احمدی
تنها به دادن دو بیانیه اکتفا کردند.
 عذرخواهیهایمجازی
به گزارش «تیتر ورزشی» منصور
احمدی از داور عذرخواهی و طلب
حاللیت کرده است«:در آن لحظه
احساسی بودم و از اینکه به داور نزدیک

شده و حرفهایی زدم پشیمان هستم
و از وی طلب حاللیت میکنم .احمدی
افزود :کسانی که مرا میشناسند
یدانند که بنده تاکنون یکبار هم با
م
داوران درگیری نداشتهام و به مسایل
اخالقی پایبند بودهام و حواشی دیدار با
مس رفسنجان یک اتفاق بود که دیگر
از بنده تکرار نخواهد شد».
باشگاه گلگهر هم بیانیهای در
فضای مجازی منتشر کرده که در
بخشی از آن آمده« :باشگاه گلگهر با
وجود اینکه از مراجع قانونی پیگیر حق
خود در مورد اشتباهات داوری بوده،
مربی خاطی را به کمیته انضباطی
باشگاهفراخواند».
 فوتبال ایران بیمار است
منصور احمدی ،دستیار بگوویچ
یکی از پیشکسوتان فوتبال
سیرجان به شرط نیاوردن اسمش زمین هم بوده است .من حرف این
به پاسارگاد گفت :در این مورد باید فرد را نمیپذیرم.
 ادبیاتایشانمناسبنبود
مسئوالنباشگاهگلگهرپاسخدقیقی
یکی از مسئوالن تیم فوتبال
بدهند .آقای احمدی باید بگوید چرا
این حرف را زده است .سرپرست تیم گلگهر که نخواست نامش فاش
باید این افراد را توجیه بکند .وی شود گفت :مربیان بزرگ دنیا هم
ادامه داد :فوتبال ایران بیمار است اعتراضاتی دارند اما مهم این است
وقتی بازیکنان و مربیان مشهور نوع ادبیات ایشان نامناسب بوده است.
ایران حرفهای رکیکتر میزنند چه نفرین کردن بسیار کار نامناسبی
توقعی از بقیه وجود دارد؟  90دقیقه است .وی افزود :باید از جامعهی
فشار روانی بوده نامالیمات داخل ورزشی عذرخواهی بکنیم .وی معتقد

است این موضوع باز هم گلگهر را
به حاشیه برده است .وی در مورد
حاشیههای به وجود آمده از ابتدای
سال برای تیم فوتبال گلگهر گفت:
هدف تیم فوتبال گلگهر رفتن به
لیگ برتر بود و در همان پنج هفتهی
اول دچار حاشیه شد و باعث شد که
نتیجهنگیرند.ویگفت:برایحواشی
پیش آمده فعال نمیشود کار خاصی
کرد .امیدوارم تا فصل آینده این
مشکالت رفع شود.

دستگیری دو نفر از اراذل اوباش شناسنامهدار

وجود دارد .وی گفت :یکی از اراذل و
اوباش سطح یک که هفت بار سابقهی
محکومیت و زندان را در پرونده داشت
به علت نزاع تحت تعقیب پلیس بود.
به گفتهی سرهنگ ایراننژاد این فرد با
 28سال سن سابقهی نزاع ،چاقوکشی،
عربدهکشی ،ایجاد نزاع دستهجمعی،
قدرتنمایی با سالح سرد ،اخالل در
نظم عمومی ،ضرب و جرح عمدی را در

سرکار خانم
دکتر مهدیه رضاییزاده
تخصــص ،تســلط و تبحــر شــما در امــور پزشــکی
بــه همــراه دارا بــودن صفــات واالی انســانی
شــما را مصــداق آیــه شــریفه «تبــارکاهلل
احس ـنالخالقین» قــرار داده اســت .مــا هــم بــه
وجودتــان افتخــار میکنیــم و از زحمــات شــما در
امــر درمــان اینجانــب متشــکرم.

زینبقربانعلیزاده
 4572اصلــی بــه مســاحت  400متــر مربــع واقــع در روســتای نجفشــهر ســیرجان نمــوده
اســت کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند صــادر
شــده اســت کــه پــاک فرعــی بــرای آن تعییــن و بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند
ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده
معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ
تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی
تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد .چنانچــه ظــرف
مــدت بیســت روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ،ســند
مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد.
تاریــخ انتشــار :دوشــنبه  1396/11/23عبــاس ملکــی -رییــس اداره ثبــت اســناد و
امــاک شهرســتان ســیرجان
آگهی ابالغ اجرائیه
کالســه 9600511 :علیــه متعهــد :ســعید ســاالری -متعهــد لــه :نرگــس ملـکزاده افشــار
کــه آقــای ســعید ســاالری ،نــام پــدر :احمدعلــی ،شــماره شناســنامه ،2426 :شــماره ملــی:
 ،3071271239متولــد ،1363/06/30 :بــه نشــانی :ســیرجان -خیابــان وحیــد -جنــب
هاللاحمــر -شیش ـهبری آقــای مهــران جعفــری بدهــکار پرونــده کالســه فــوق کــه برابــر
گــزارش  96005846شــناخته نگردیدهایــد ،ابــاغ میگــردد کــه برابــر ســند ازدواج
شــماره  11107مورخــه  1387/10/07بیــن شــما و خانــم نرگــس ملــکزاده افشــار
مبلــغ  400000000ریــال وجــه نقــد و تعــداد  14عــدد ســکه بهــار آزادی بدهــکار
میباشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه
نمــوده ،پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــرا
مطــرح میباشــد .لــذا طبــق مــاده  18/19؟آییننامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بــه
شــما ابــاغ میگــردد .از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب
اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه درج و منتشــر میگــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری
عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد .مســئول واحــد اجــرای
اســناد رســمی ســیرجان -صالــح آزادی

پرونده دارد .وی از سوی پلیس امنیت
عمومی با کار اطالعاتی شناسایی و در
یکی از خیابانهای سیرجان دستگیر شد.
سرهنگ ایراننژاد ادامه داد :یکی دیگر از
اراذل و اوباش سطح دو که  5سابقه زندان
داشت نیز روز جمعه دستگیر شد .به
گفتهی رییس پلیس سیرجان این فرد 29
بو
ساله نیز سابقه نزاع دستهجمعی ،ضر 
جرح عمدی ،اخالل در نظم عمومی

را در پرونده دارد و به علت یک نزاع
دستهجمعی و چاقوکشی تحت تعقیب
بود .این فرد نیز در مخفیگاهش شناسایی
و روز جمعه دستگیر شد .سرهنگ
ایراننژاد گفت :از خانوادهها میخواهیم
نظارت بر رفتار فرزندانشان را افزایش
دهند .اگر فرزندشان ناهنجاریهایی دارد
حتما با مشاوران تماس بگیرند و از آنها
کمک بخواهند .

فروش لپتاپ كامپيوتر و ps4
به صورت نقد و اقساط

مركز سخت افزار هاشمي
٠٩١٣١٧٨٧٣٦٠
خیابان نصيري جنوبي

مجهز به سرویس حمل و نقل به تمام نقاط شهر و حومه
بدون چروک

اتو شده

ضد پارگی

09140412600-42298070
آدرس :شهرک صنعتی شماره یک سیرجان بلوار صنعت

رسول مهربانیها حضرت محمد(ص):

مردمی از مشرق قیام میکنند و زمینه حکومت مهدی(عج) را فراهم میکنند.

هفتهنامــه پاســارگاد
قصــد دارد طبــق روال
هرســال اقــدام بــه چاپ

ویژهنامهنوروزی

نمایــد در صــورت تمایل
بــه چــاپ آگهــی خــود در
یکــی از صفحــات ایــن
ویژهنامــه بــا شــمارههای
زیــر تمــاس حاصــل
نماییــد.

09134418832 -42234806

