 پاسارگاد :علی کورکی گردشگر  ۲۲ساله سیرجانی بر اثر سقوط از کوه در
جزیره هرمز جان باخت.به گزارش ایسنا ،بخشدار هرمز در این خصوص گفت :یک
گردشگر  ۲۲ساله بر اثر سقوط از کوه در جزیره هرمز جان باخت .سیدمجدالدین
حسینی افزود :این جوان دیروز به همراه دوستان برای تفریح و عکاسی به کوه سفید
در اطراف جزیره رفته بود که در هنگام سلفی گرفتن به پایین کوه سقوط میکند.
بخشدار هرمز تصریح کرد :جوان کشته شده متولد  ۷۵و ساکن سیرجان است.
سیدمجدالدین حسینی خاطرنشان کرد :جسد جوان پس از بررسیهای پزشکی
قانونی به خانوادهاش تحویل داده میشود.

مرگ گردشگر
سیرجانی در
هرمز

جلوگیری از خروج  35میلیارد ریال پول از کشور

 گروه حوادث
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفته2596،
کالس در استان کرمان هیچکدام از تجهیزات گرمایش
را ندارند و گرمای آنها بیشتر با عالءالدین تامین میشود.
سیستم گرمایشی استاندارد به نقل از ایسنا ،احمد
اسکندرینسب در جلسه شوای آموزشوپرورش استان
کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان توضیح
داد :از  4768فضای آموزشی  4470مورد به کپسول
اطفای حریق مجهز هستند؛ 2943کالس دارای بخاری
گازی غیراستاندارد هستند و  1958مورد بخاری نفتی
دارند .اسکندرینسب با اشاره به نیاز حدود  150میلیارد
تومانی برای تامین سیستم گرمایشی استاندارد مدارس
استان ادامه داد :با توجه به تراکم دانشآموزان در برخی
مناطق از جمله شهرهای بزرگ ،در مرکز شهر کرمان،
مدارسدوشیفتههستندکهدرکیفیتآموزشیجایگاهی
ندارند و باید فکری بشود .وی با اشاره به پیگیری اجرای
سندتحولبنیادیناظهارکرد:دراینراستازیرنظامهایی
تدوین شده که در ادارات کل استانها اجرایی میشود و
راهبرد مدنظر ما در استان کرمان ،تکریم معلم ،مدیریت
منابع و ایجاد مدرسه پویاست .تالش می کنیم فضایی
ایجاد کنیم که توانمندسازی حرفهای و شغلی معلمان،
محقق و انگیزه و عالقه در بین همکاران ایجاد شود.
اسکندرینسب با اشاره به بهرهبرداری از  250کالس

درس در دهه فجر امسال در استان کرمان عنوان کرد:
 77پروژه آموزش و پرورشی در دهه فجر در سطح استان،
افتتاح و کلنگزنی میشوند .وی با اشاره به فضاهای
آموزشی غیراستاندارد استان بیان کرد :در سطح استان
 612مدرسه تخریبی داریم و در شهرستانهای مختلف
و به ویژه شهرهای پرجمعیت نیاز به احداث 361مدرسه
است 181 .مدرسه چادری 46 ،مدرسه کپری232 ،
مدرسه خشت و گلی و بلوکی 777 ،مدرسه با مصالح
غیراستاندارد و  170کانکس در استان کرمان داریم.
شوپرورش موضوع تغییر
استاندار کرمان نیز گفت :آموز 
کاربریامالکایننهادوتامینمنابعبرایاستانداردسازی
و تامین تجهیزات ایمنی مدارس را دنبال کند ..به نقل
از ایسنا ،محمدجواد فدایی در جلسه شورای آموزش و
پرورش استان کرمان اظهار کرد :در برنامه دوساله و تا
پایان دولت دوازدهم باید در زمینه تراکم مدارس و
استاندارد بودن فضای آموزشی به متوسط کشور برسیم
و باید بدانیم چه میزان اعتبار نیاز است؟ علی سعیدی،
مدیرکل بحران استانداری کرمان نیز در این جلسه با
اشاره به اهمیت ایمنی مدارس گفت :در راستای اقدامات
موردنیاز درباره اجزای غیرسازهای مدارس ،آمادهسازی
مدارس در برابر زلزله است که به همه مدارس ابالغ شده
اما به صورت کمرنگ توجه شده که درخواست می شود
اجرای این امر در دستور کار قرار بگیرد.

 2596کالس در استان بدون سیستم گرمایشی

حرفهای مردی که کد ملیاش  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱است
اما دردسرهای این شهروند فالورجانی به همین جا
خالصه نمیشود .او گفت :برای باز کردن حساب و واریز
حقوقم ،حسابی دوندگی کردم .هرچند وقت یک بار
حساب از تهران بسته میشد و کارمندان بانک میگفتند
که سیستم مرکزی کد ملی من را تشخیص نداده یا رد
کرده است .آخر کار مجبور شدم حساب بانکی را که
حقوقم به آن واریز می شود به نام همسرم باز کنم.
وی می افزاید :حتی به همین خاطر چندین ماه
از دریافت یارانه نیز محروم شدم .تا به حال چهار بار
یارانه من و خانواده چهارنفرهمان قطع شده و بهانه
آن هم همیشه همین شماره ملی بوده است .یک
بار گفتند کسی با کد ملی شما وارد سیستم شده و
از دریافت یارانه انصراف داده ،یک بار هم بهانه آوردند
که تو مقیم آلمان شدهای و . ...کد ملی را خودشان
دادهاند و خودشان هم با آن مشکل دارند!او می گوید:
اما همهاش این نیست .دریافت گذرنامهام نیز با هزار
دردسر و معطلی انجام شد؛ سال  ۹۱عازم حج بودم
که در فرودگاه مانع عبور من از گیت شدند و باز هم
مشکل همین شماره ملی بود .در نهایت در تماس شبانه
با مسئول ثبت احوال شهرستان ،گره کارم باز شد اما
کلی نگرانی و استرس به ما وارد آمد.

جناب سرهنگ

منصور رمضاننژاد

ارتقــاء درجــه جنابعالــی را بــه درجــه
ســرهنگدومی تبریــک و تهنیــت عــرض
مینماییــم توفیــق روزافــزون شــما را
ت بــه مــردم عزیزمــان از
در جهــت خدمـ 
خداونــد متعــال خواهانیــم.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی
شهرستانسیرجان

بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند خانــم الهــام عباســلو فــوت نمــوده
اســت و جلسـهای در تاریــخ  1397/11/17بــرای رســیدگی به اموال
و دیــون متوفــی در محــل شــورای حــل اختــاف شــماره  2شهرســتان
ســیرجان واقــع در چهــارراه فرهنــگ مجتمــع شــوراهای حــل اختــاف
راس ســاعت  10صبــح تشــکیل میگــردد .ورثــه یــا نماینــدگان
قانونــی آنهــا و اشــخاصی کــه بــه هــر نحــوی طلبــی از متوفــی دارنــد و
هــر کســی حقــی بــر ترکــه متوفــی دارد در ایــن جلســه حاضــر گــردد.
بدیهــی اســت بــه ادعاهــای بعــدی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  2شهرســتان ســیرجان -علــی
احمــدی

@PasargadNews
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شوهران متهم به همسرکشی

پاسارگاد
پرونده قتل دو زن جوان که هر دوی آنها
شوهرانشان مظنون اصلی قتل هستند در
پلیس آگاهی سیرجان در حال بررسی است.
اولین پرونده مربوط به فاطمه مرجع زاده است
که سال قبل به قتل رسید و اوایل امسال با
دستگیری شوهرش به عنوان مظنون اصلی
پرونده قتل جدیدی را پیش روی کارآگاهان
آگاهیگشود.
بعدازظهر اول مهرماه سال  96به خانواده
مرج عزاده اطالع دادند که اتفاقی برای
دخترشان فاطمه افتاده و او به بیمارستان
منتقل شده است .بعد هم اعالم شد که او

فوت کرده است .همسر فاطمه که هم اکنون
به عنوان مظنون اصلی در زندان به سر میبرد
در توضیح مرگ او گفته بود که او در عباسآباد
وقتی کسی در خانه نبوده در استخر خانهباغ
خفه شده است .به دلیل مرگ مشکوک خانواده
تقاضای کالبدشکافی دادند و چند ماه بعد
نتیجه پزشکی قانونی مشخص کرد که فاطمه
در استخر خفه نشده است .در همین رابطه یک
منبع آگاه در پزشکی قانونی اردیبشهت امسال
به پاسارگاد گفت :آثار کامال مشهود فشار ناحیه
گردن دلیل مرگ است اما قاتل این پرونده
مشخص نشده است .سرهنگ ایراننژاد فرمانده
انتظامی سیرجان ضمن تایید دستگیری یک

نفر مظنون در این پرونده گفت :این پرونده
در حال بررسی است .اما قتل دوم امسال رخ
داد و در آن یک پزشک داروساز در وضعیتی
مشابه با فاطمه مرج عزاده به قتل رسید .جسد
وی  20شهریور امسال در منزل مسکونیاش
پیدا شد .همان موقع شایعه خودکشی در
مورد مرگ وی قوت گرفت اما خانواده وی
خواستار کالبدشکافی شدند .چند هفته قبل
جواب پزشکی قانونی در این پرونده اعالم و
موضوع خودکشی منتفی شد .پزشکی قانونی
دلیل مرگ را خفگی اعالم کرده و با توجه به
شواهد موجود ،یک پرونده قتل دیگر پیش روی
کارآگاهان اداره آگاهی سیرجان گشوده شد.

عکس :پاسارگاد

پس از آن همسر الهام عباسلو به عنوان مظنون
اصلی دستگیر شد و اکنون در بازداشت به سر
میبرد .فرمانده انتظامی سیرجان در مورد این

پرونده هم گفت :یک نفر مظنون در این رابطه
دستگیر شده و تحقیقات بیشتر در این رابطه
ادامه دارد.

بوشتم دختر و انتشار فیلم آن در فضای مجازی
ضر 
 گروه حوادث
مرد جوانی که دختری را از تهران
به خانهباغی در سیرجان کشیده و او
را مورد ضرب و شتم قرار داده و از
کتک زدن فیلم گرفته بود ،دستگیر
شد.
چند روز پیش فیلمی در
اینستاگرام یک پسر جوان سیرجانی
منتشر شد .ابتدای فیلم پسر جوان

در حال وارد شدن به یک خانه
باغ است .او میگوید« :این به من
و عشقم فحش داده بود .از تهران
کشوندمش سیرجان در یک خانه باغ
االن هم داره میاد دم در ».در همین
لحظه دختری در را باز می کند و
این پسر جوان داخل میرود و پس از
ورود دختر را به شدت مورد ضرب و
شتم قرار میدهد .دختر هم التماس

میکند .یک نفر هم از این صحنهها
تصویربرداری میکند .چند دقیقهای
دختر مورد ضرب و شتم قرار می
گیرد و در آخر فیلم ،پسر از دختر
میخواهد خودش را روی خارهای
داخل باغ بیاندازد .فیلم با این صحنه
پایان مییابد .حاال این دو نفر متهم
شناسایی و دستگیر شدهاند .در این
رابطه دادستان سیرجان گفت :متهم

ردیف اول که دختر را مورد ضرب و
شتم قرار میدهد ،دستگیر و روانه
زندان شده است و متهم دوم به قید
وثیقه آزاد شده است .به گفتهی
محسن نیکورز تاکنون شاکی
خصوصی در این پرونده وجود ندارد
ولی این موضوع از جنبه عمومی
پیگیری شده و در همین رابطه این
فرد دستگیر شده است.

کالهبرداری فیشینگ را جدی بگیرید:

گفتوگو با دو قربانی کالهبرداری فیشینگ

 گروه حوادث
دو نفر از کسانی که با کالهبرداری فیشینگ بیش از
 51میلیون تومان از حسابشان برداشته شده در گفتوگو
با پاسارگاد از اینکه چگونه طعمه این نوع کالهبرداری
شدهاند،میگویند.اینروزهاکالهبرداریفیشینگقربانیان
زیادی را میگیرد .هفته گذشته فرمانده انتظامی سیرجان
به پاسارگاد گفت اخیرا کالهبرداری فیشینگ بیش از
 10قربانی در سیرجان گرفته است .فیشینگ راهی است
که کالهبرداران ،اطالعاتی مثل کلمه کاربری ،رمز عبور،
شماره  ۱۶رقمی عابر بانک ،رمز دوم و  CVV2را از طریق
ابزارهایالکترونیکیارتباطاتبهسرقتمیبرند.

سعید یکی از افرادی که از او کالهبرداری شده در مورد
اینکه چگونه طعمه فیشینگ شده به پاسارگاد میگوید:
خانمم از رمز دوم کارت شارژ و بسته اینترنت میخرید .ماه
گذشته عصر در خانه بودم .که دیدم از حسابم چندین بار پول
کسر شد .جمعا مبلغ یک میلیون و 400هزار تومان از حسابم
س فتا مراجعه و شکایت کردم .بعد از
کسر شد .روز بعد به پلی 
شکایت متوجه شدم این پول به حساب یک پسر متولد 75
در تهران واریز شده است .همان شب  17میلیون تومان پول
به حساب او واریز شده بود و نیمههای شب تمامی پول را
یدانم کدام یک از سایتهایی
برداشت کرده بود .وی گفت :نم 
که میرفته و شارژ میگرفته رمز و پسورد را برداشتهاند .از

مراقب داروهای قالبی ترک اعتیاد باشید
 پاسارگاد
فرمانده انتظامي سيرجان از کشف  960عدد قرص
اعتياد آور و دستگيري دو متهم در عمليات روز گذشته
پليس در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبری پليس ،سرهنگ
محمدرضا ایراننژاد با اعالم اين خبر گفت :ماموران
پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان با انجام
يکسري اقدامات اطالعاتي از خريد و فروش داروهاي
اعتياد آور توسط دو نفرد قاچاقچي اطالع يافتند.
فرمانده انتظامي سيرجان بيان کرد 960 :عدد انواع
مختلف قرصهاي اعتيادآور متادون از این افراد کشف شد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961131بایگانــی اجــرای احــکام
شــوراها براســاس صــدور اجراییــه محکــوم علیــه حبیب ـصاهلل افضلــی – علــی
زارعــی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  63/879/619تومــان اصــل خواســته و
مبلــغ  3/150/000تومــان نیمعشــر دولــت در حــق محکــوم لــه علــی نصیــری
گردیــده کــه مشــخصات ملــک شــماره پــاک ثبتــی بــه شــماره اصلــی  6518و
شــماره فرعــی  176از  172از یــک فرعــی واقــع در بخــش  37ســیرجان بــه
مســاحت یکصــد متــر مربــع هــر متــر مربــع  15/000/000ریــال بــه نام شــرکت
تعاونــی مســکن کارکنــان گلگهــر میباشــد کــه محکــوم لــه تقاضــای فــروش فــوق
را از طریــق اجــرای احــکام شــوراها نمودهانــد کــه توســط کارشــناس رســمی
دادگســتری بازدیــد و پــاک فــوق واقــع در شــهرک ســمنگان میباشــد کــه بــه
مبلــغ  1/500/000/000ریــال ارزیابــی و تعییــن قیمــت گردیــده اســت .مــال
معرفــی شــده در روز سهشــنبه بــه تاریــخ  1397/11/02ســاعت  11ظهــر از
طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام شــوراها بــه فــروش میرســد .مزایــده
از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت
را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ
تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب
درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش
را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی کــه واریــز بــه شــماره حســاب
 2171293825007ســپرده دادگســتری نــزد بانــک ملــی گــردد داخــل پاکــت
دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی
بــه ایــن اجــرا ارســال و یــا تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی
پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه سهشــنبه 1397/11/02
میباشــد .در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع
دولــت ضبــط میشــود .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد
میگــردد.
مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده شــماره  963028اجــرای احــکام مدنــی
محکــوم علیــه آقــای احســان نودیننــژاد فرزنــد حســن محکــوم بــه پرداخــت
مهریــه در حــق محکــوم لــه خانــم عاطفهالســادات شــهیدی گردیــده اســت.
محکــوم لــه یــک عــدد لباسشــویی آزمایــش  2دســتگاه کمــد کــودک یــک عــدد
دراور لبــاس یــک عــدد ســرویس مبــل یــک عــدد دســتگاه ســیدی معرفــی
کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری مبلــغ  4/600/000تومــان تعییــن
قیمــت شــده و مــال معرفــی شــده در روز چهارشــنبه بــه تاریــخ 1397/11/03
ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش
میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی قبــل
از برگــزاری مزایــده از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر
هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد.
متقاضیــان میتواننــد پــس از بازدیــد از امــوال واقــع در بلــوار امامرضــا
 10منــزل ســوم ســمت راســت پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش
 10درصــد مبلــغ پیشــنهادی(که بایــد شــماره حســاب ســپرده دادگســتری
 2171293825007نــزد بانــک ملــی واریــز گــردد) داخــل پاکــت دربســته
حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن
اجــرا ارســال یــا تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قیــد
نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه  1397/11/03روز چهارشــنبه میباشــد.
در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط
میشــود .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد.
عباســلو -مدیــر اجــرای احــکام شــورا ســیرجان

اين مقام انتظامي خاطرنشان کرد :در اين عمليات
دو متهم دستگير و به همراه مواد مکشوفه پس از
تشکيلپروندهتحويلمقاماتقضاييشدند.
وي ضمن هشدار به خريداران اين گونه داروها،
توصيه كرد :تجويز و مصرف داروهاي ترك اعتياد بايد
تحت نظر پزشك و در مراكز معتبر انجام پذيرد.
ایراننژاد تاكيد كرد :در داروهاي ترك اعتياد
قاچاق ،برخي سودجويان داروهاي تقلبي را
به جاي داروهاي اصلي عرضه ميكنند كه در
مصرف خودسرانه اين داروها ممكن است مرگ
مصرفکننده رقم بخورد.

محسن شهسوار هم در یکی از شهرهای هم جوار به همین
شیوه کالهبرداری شده و او 50میلیون تومان پول خود را از
دست داده است .او به پاسارگاد میگوید :زیاد با اینترنت کار
و خرید میکنم .در روز حداقل دو سه بار با این شیوه خرید
یدانم کدام یک از این لینکها قالبی بود
انجام میدهم .نم 
و من رمز را وارد کردم و آنها اطالعات مرا برداشتهاند و 50
میلیون تومان از حسابم خرید اینترنتی کردهاند .به گفته وی
بیشتر از  50میلیون نمیتوان در  24ساعت خرید کرد .سه
هفته قبل شکایت کردم و مجرم شناسایی شده است .محسن
ادامه داد :من همیشه میگفتم نباید در این حساب که رمز
دوم دارد خیلی پول نگه دارم ولی چک داشتم و همان روز

س از روی ویدئوای گرفته شده که متهم در اینستاگرام خود منتشر کرده
عک 

 گروه حوادث
سربازانگمنامامامزمان(عج)قاچاقچیانبینالمللی
مواد مخدر را در خروج وجوه نقد از کشور ناکام گذاشتند.
بهگزارشایلنا،دادستانعمومیوانقالبمرکزاستان
کرمان گفت :در اجرای طرح ضربات مؤثر به بنیانهای
مالی سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر ،سربازان
گمنام امام زمان در کرمان با رصد اطالعاتی دقیق،

باندهای بین المللی موادمخدر را که از طریق فضای
مجازی به نقل و انتقال وجوه حاصل از مواد مخدر از غرب
و مرکز کشور به شرق و خارج از کشور اقدام میکردند،
شناسایی کردند.دادخدا ساالری افزود :سربازان گمنام
امامزمان ۳۵میلیارد ریال وجه نقد را هنگام انتقال از این
باندها کشف و باحکم قضایی توقیف کردند و قاچاقچیان
بینالمللیاصلیتحتتعقیبقضاییقرارگرفتهاند.

ملیکلیدردسرکشیدم،هرجامراجعهمیکنم،سیستم
های اداری این کدملی را نمیپذیرند .تا یک سال بعد از
دریافت کارت ،متوجه رندی آن نشده بوده اما وقتی برای
دریافت گواهینامه رانندگی گذرش به پلیس راهنمایی و
رانندگی می افتد ،تازه دردسرهایش آغاز می شود؛ «آن
جا از من خواستند تا از ثبتاحوال استعالمی بگیرم .از
دیگرمتقاضیاناینموضوعرانمیخواستند.یکیازآنها
چشمش به کدملی من افتاد و گفت :پسر! عجب کد ملی
رندی داری! البد همین کار دستت داده»...

@PasargadNews

حوادث 7

نتیجه پرونده قتل دو زن که خفه شدهاند هنوز مشخص نیست:

خبر

 گروه حوادث
خراسان نوشت :برای خیلیها حتما داشتن چنین
شماره ملی ُرند ،حکم خوششانسی است اما برای
عبدالرضا ،این شماره عجیب و جالب ،تا به امروز اسباب
دردسرهای زیادی بوده است .او میگوید :بابت این شماره
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پول به این حساب منتقل کردم .سروان مرتضی صفیپور
رییس پلیس فتا سیرجان گفت :افراد با دیدن آگهیها در
اینستاگرام و تلگرام و یا خرید از سایتهای غیرمعتبر به لینک
ت
صفحهی پرداخت جعلی هدایت میشوند و تمام اطالعا 
کارت بانکیشان از سوی کالهبردار ثبت میشود و بعدا از این
حساب خرید انجام میدهند و یا اینکه پول را به یک حساب
دیگر منتقل میکنند .سروان صفیپور ادامه داد :بهترین راه
اینکه فرد طعمه کالهبرداری فیشینگ نشود این است که از
واقعی بودن درگاه پرداخت بانک مطمئن شوند .وی گفت:
معموال آدرس در لینک بار باید با  httpsشروع شود .اگر
 httpبود ،احتمال کالهبرداری وجود دارد .وی درمورد اینکه
چرا با سایتهای جعلی برخورد نمیشود گفت :به محض
اینکه متوجه شویم صفحه فیشینگ است با آن برخورد
میکنیم و مسدود میشود.

مراقب فروش کاالهای ممنوعه اینترنتی باشید
 پاسارگاد
فروشکاالهایممنوعهومجرمانهازشگردهای
جدی مجرمان سایبری است.
بهگزارشمعاونتاجتماعیفرماندهیانتظامی
سیرجان افراد با این نیت که کاربران برای طرح
شکایتبهپلیسومراجعقضاییمراجعهنمیکنند،
کالهبرداران با خرید و فروش اقالم ممنوعه نقشه
کالهبرداری خود را طرحریزی میکنند .چرا که
خرید و فروش اینگونه کاالها جرم بوده و خریدار
اینگونه کاالها خود مجرم است .تقاضای از شهروندان عزیز
این است که در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مجرمانه

در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
 cyberpolice.irلینک سامانه پاسخگویی به فوریتهای
سایبری ،موضوع را با پلیس فتا در میان بگذارند.

استقبال از کمپین دری از عشق ادامه دارد

 پاسارگاد :کمپین دری از عشق عضوهای جدیدی گرفت .اسامی زیر طی روزهای گذشته برایمان
درب بطری به ارمغان آوردند:
آراز پورشاهنظری ،امیررضا بارچینژاد ،رادوین علیرضایی ،فائزه و فاطمهزهرا علیبیگینژاد ،محمدطاها
کریمی ،امیررضا و ابوالفضل پورجعفرآبادی

