 پاسارگاد:
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری سه نفر سارق
حرفهای موتورسیکلت خبر داد.سرهنگمحمدرضا ایراننژاد گفت:
از چندی پیش سرقت موتورسیکلت در محدودهی زیدآباد افزایش
یافت و ماموران کالنتری زیدآباد تحقیقات خود را در این رابطه
آغاز کردند .به گفتهی وی پس از چند روز ماموران سه نفر سارق
حرفهای را شناسایی و دستگیر کردند .آنها پس از انتقال به کالنتری
به  15فقره سرقت موتور سیکلت اعتراف کردند.

اعتراف به 15
فقره سرقت
موتورسیکلت

خبر

زندگی دوباره به شاهبوف

تداران طبیعت یک بهله پرنده شاه
 پاسارگاد :دوس 
بوف آسیبدیده را به اداره حفاظت محیط زیست سیرجان
تحویلدادند.صادقخزیمهمسئولروابطعمومیادارهحفاظت
محیط زیست گفت :این پرنده که از نظر جسمانی ضعیف شده
بود ضمن هماهنگی با دامپزشک حیاتوحش در نوبت درمان
قرار گرفت .این شاهبوف پس از درمان در طبیعت رها میشود.
خزیمه افزود :شاه بوف با نام علمی Bubo buboاز بزرگترین
انواع جغدها است و در حدود  ۶۶تا  ۷۰سانتیمتر طول دارد.

النه این پرنده بزرگ معموال در میان شکافهای صعب العبور
صخرهها ،النه متروکه دیگر پرندگان شکاری و گاهی در
سوراخهای بزرگ ایجاد شده در تنه درختان قدیمی است.
شاهبوفها باالترین حلقه زنجیره غذایی در اکوسیستم
هستندودرکنترلتعدادجوندگاندراکوسیستمهایمختلف
نقشاساسیدارند.
تداران حیات وحش به کمک
چند سالی است که دوس 
محیط زیست آمدهاند و پرندگان ،حیوانها و  . .را که آسیب
دیدهاندبهادارهمحیطزیستتحویلمیدهندوکارکنانمحیط
زیست هم آنها را نگهداری و درمان و سپس در طبیعت رها
میکنند .به گفتهی خزیمه از ابتدای امسال بیش از سی مورد
تداران به اداره محیط زیست تحویل
حیات وحش از سوی دوس 
داده شده که اکثرا پرنده بودند .وی ادامه داد نزدیک بیست مورد
آنها در محیط زندگیشان رها شده و بقیه هم دوره درمان را
طی میکنند .وی در پاسخ به این سؤال که بیشترین حیات
وحشی که تحویل داده شده چه هستند گفت :بیشتر پرندگان
گوشتخوار از سه تیره شاهینسانان ،جغدسانان و قوشسانان و
بعد از آن هم پرندگان مهاجر کنار آبزی تحویل داده شدهاند .به
تداران
گفتهی وی حیوانهایی مثل جبیر هم از سوی دوس 
محیطزیستبهماتحویلدادهشدهاست.دراینبینهمچنین
تیره ماکیان و خزندگانی از قبیل الکپشت ،بزمجه و مار هم
بوده است.

کشف  306کیلوگرم تریاک

 پاسارگاد :فرمانده انتظامي استان ازكشف306
كيلوگرم ترياك در عمليات شبانه پليس مبارزه با مواد
مخدر شهرستان سیرجان خبر داد .سردار عبدالرضا
ناظری در تشریح این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه
با موادمخدر شهرستان سیرجان با انجام کار اطالعاتی
از انتقال یک محموله موادمخدر از محدوده شهرستان

بافت به سمت استان اصفهان مطلع و با استقرار شبانه
در محور بافت-سيرجان از دو دستگاه خودرو 306
کیلوگرم تریاک کشف کردند .فرمانده انتظامی استان
با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی و متواری شدن
چند نفر گفت :پاکسازی منطقه برای دستگیری افراد
فراری ادامه دارد.

 پاسارگاد :رییس اورژانس کرمان از کشته و
زخمی شدن 77نفر در 24ساعت در سطح استان خبر داد.
توگوباخبرنگارایسنامنطقه
دکتر«محمدصابری»درگف 
کویر ،گفت :با توجه به حوادث ثبت شده در سامانه اورژانس
پیش بیمارستانی در ۲۴ساعت (از ساعت ۱۲ظهر شنبه۹
شهریور ماه الی ۱۲ظهر یکشنبه ۱۰شهریور ماه) در سطح
استان کرمان  ۶۹نفر ناشی از «حوادث ترافیکی جادهای»

مصدوم شدند که توسط تیمهای فوریتهای پزشکی
در محل حادثه درمان و یا به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد :در این بازه زمانی هشت نفر ناشی از حوادث
ترافیکی جادهای به علت شدت جراحات وارد شده در دم
جان باختهاند و آمار تکمیلی جان باختگان ناشی از حوادث
ترافیکی مربوط به بازه زمانی گزارش شده از طریق پزشکی
قانونی و سایر نهادهای ذیربط اعالم میشود.

 ۶۹مصدوم و  ۸کشته در  24ساعت
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 گروه حوادث
از ابتدای سال  97تا کنون بیش از 180
هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
این مطلب را مهران میرشاهی رییس اداره
منابعطبیعیوآبخیزداریشهرستانسیرجان
عنوان کرد و گفت :سال گذشته از سوی ستاد
حفظحقوقبیتالمالشهرستانکهبهریاست
دادگستری است رتبه اول را در حفظ حقوق
بیتالمال کسب کردیم .دلیل آن میزان رفع
تصرف ،سرعت عمل و دقت ما بود .به گفتهی
میرشاهی سال گذشته بیش از  110هکتار و
از ابتدای سال تا کنون هم 70هکتار از اراضی
ملی و عرصههای طبیعی رفع تصرف شده
است.
وی در مورد چگونگی کشف تصرف
اراضی ملی گفت :اکثر اراضی ملی سند
دارند و نقاط آن مشخص است .ماموران ما
بر اساس گزارشات مردمی ،گشتهای روزانه
و بیشتر محافظان افتخاری در جریان تصرف
قرار میگیرند .این تصرفها بیشتر در حاشیه
روستاهای خوش آب و هوا مثل پاریز و
چهارگنبد در قالب ویالسازی وجود دارد.
میرشاهی افزود :پس از آنکه یگان
منابعطبیعی شهرستان در جریان قرار گرفت
ماموران این یگان ،در منطقه حضور پیدا
میکنند .آنها ضابطان دادگستری هستند
و اگر تصرف جدی نباشد و ابتدای کار باشد
از آن جلوگیری میکنند .به گفتهی وی اگر

از سال قبل تا امروز بیش از  180هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است

بگذر ندارد

ساختوسازی در عرصه منابع طبیعی رخ داده
باشد ،ماموران ما به دادستان مراجعه میکنند،
پرونده تشکیل شده و خارج از نوبت رسیدگی
میشود .با دستور مستقیم دادستان به قلع و
قمع و جمعآوری ساختوساز اقدام میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر از ساخت
غیرقانونی چند سال گذشته باشد آیا باز هم
تخریب صورت میگیرد؟ گفت :اگر مجوز یا

برگ واگذاری و یا سند قدیمی داشته باشند در
دادگاه ارایه میدهند و زمین به آنها برمیگردد
اما اگر مدارکی نداشته باشند دستور رفع
تصرف صادر میشود.
به گفتهی وی سال قبل بیش از  50پرونده
در دادگاه تشکیل و برای آنها حکم رفع تصرف
صادر شد .میرشاهی با توجه به این موضوع که
تصرف اراضی ملی هم جرم محسوب میشود

اگر شما میخواهید قربانی این کالهبرداری نشوید این خبر را بخوانید

روزانه یک نفر در سیرجان قربانی کالهبرداری فیشینگ میشود
 پاسارگاد
همچنان پروندههای کالهبرداری فیشینگ در صدر
پروندههای پلیس فتا قرار دارد و به طور متوسط روزانه
یکقربانیمیگیرد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی
سیرجان گفت :چند روز پیش یک نفر به پلیس فتا
مراجعه و عنوان کرد از حسابش چهار میلیون و پانصد
هزار تومان برداشت شده است .این خانم گفت :روز
گذشته از یک کانال تلگرامی قصد خرید شارژ داشتم.
پس از انتخاب مبلغ شارژ به درگاه بانک متصل شدم و
با وارد کردن شماره کارت و رمز دوم قصد پرداخت مبلغ
شارژ را داشتم .اما وقتی دکمه پرداخت را زدم نوشت

که تراکنش موفقیتآمیز نیست .وی ادامه داد روز بعد
متوجه شدم در دو نوبت چهارمیلیون و پانصد هزار تومان
از حسابم برداشت شده است .سرهنگ ایراننژاد افزود:
پس از طرح شکایت از سوی این خانم همان روز دو
حساب که پول به آنها واریز شده بود شناسایی و مسدود
شدند .به گفتهی رئیس پلیس سیرجان با هماهنگی
مراجع قضایی پول به حساب مالباخته برگشت.
فیشینگ که این روزها تقریبا هفتهای بیش از هفت
قربانی در سیرجان میگیرد چیست؟ و چگونه میتوان
جلو این کالهبرداری نوظهور را گرفت؟ فیشینگ یک
روش برای دسترسی به اطالعات بانکی افراد و سپس
استفاده از این اطالعات برای خالی کردن حساب بانکی

آنها است .در این کالهبرداری از طریق ایجاد یک درگاه
جعلی بانک و قرار دادن لینک آن در کانال تلگرامی،
ِ
اینستاگرام ،سایتهای نامعتبر فروش و  ...اطالعات بانکی
فرد را به دست میآوردند .آنها پس از به دست آوردن
اطالعات بانکی و رمز دوم ،بیشتر شب هنگام پول را
از حساب فرد منتقل و یا یک کاال خریداری میکنند.
برای جلوگیری از کالهبرداری فیشینگ که روزانه
حداقل یک نفر را در سیرجان قربانی میکند چه باید
کرد؟ سروان مرتضی صفیپور رییس پلیس فتا سیرجان
گفت :شهروندان از سایتهای غیرمعتبر خرید نکنند.
سایتهای معتبر به سایتهایی گفته میشود که نماد
اعتماد الکترونیک در آنها درج شده باشد .وقتی برای

از ابتدای امسال تاکنون انجام شده است؛

آسفالت بیش از  108هزار متر مربع از معابر شهری

شهردار سیرجان از آسفالت بیش از  108هزار متر مربع از معابر
شهری سیرجان با اعتباری بالغ بر  98میلیارد ریال از ابتدای امسال تا
پایان مرداد ماه خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،رضا سروشنیا
با اشاره به بحث مهم آسفالت معابر شهری و روند افزایش قیمت قیر خاطرنشان
کرد :مجموعه شهرداری سیرجان در سال گذشته و سال جاری تمام توان و
تجهیزات خود را به کار گرفت و توانستیم با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت
نامطلوب افزایش قیر نسبت به ماههای اخیر ،ترمیم و روکش آسفالت بسیاری
از معابر سطح شهر را انجام دهیم که در همین راستا بسیاری از کوچهها و
مسیرهای اصلی سطح شهر تحت پوشش اجرای عملیات آسفالت قرار گرفت.
وی نهاد شهرداری را یک نهاد مردمی با چالشهای مالی زیادی دانست

و یادآور شد :در راستای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان و نیز به حداقل
رساندن نارساییهای شهری ،عملیات آسفالت معابر سطح شهر به طور جدی
در دستور کار شهرداری قرار دارد که از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 40
معبر عمومی(کوچه و خیابان) در قالب بیش از  108هزار متر مربع آسفالت و با
اعتباری بالغ بر  98میلیارد ریال اجرا شد.
شهردار سیرجان تصریح کرد :اجرای آسفالت از پروژههای اولویتداری
است که باید عالوه بر کمیت ،بر کیفیت ،به روند اجرای آن نیز توجه کرد و
مجموعه شهرداری با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی و گرانی قیر ،رویکرد
مشخصی اجرا کند.
بنا بر این گزارش ،خیابان اصناف ،خیابان ابوریحان ،کوی المهدی ،خیابان
اباذر غفاری ،پیست اسکیت پارک مسافر ،خیابان خیام ،خیابان یاسمن ،شهرک

در نشست شهردار سیرجان با استاندارکرمان مطرح شد؛

ابوالفضل و آب واقع در کوی آباده ،بلوار حمزه سیدالشهدا واقع در کوی مکیآباد،
شهرک اندیشه واقع در بلوار شیخ فضلا ...نوری ،الين غربی و شرقي بلوار هجرت
از تقاطع بلوار سيداحمد خميني تا تقاطع بلوار شهید عباسپور ،انتهای بلوار قاآنی،
محوطه اطراف یگان حفاظت فرودگاه سیرجان ،خیابان مولوی ،بلوار سیداحمد
خمینی ،خیابان امیرکبیر ،انتهای شهرک ثارا ،...شهرک اسفندقه ،بلوار شهید
عباسپور ،شهرک امام حسین(ع) و خيابان ابن سينا از جمله معابر و مناطقی
است که طی  5ماه اخیر تحت پوشش عملیات آسفالت قرار گرفته و هم
اکنون نیز معابری همچون خیابان  15خرداد ،بلوار مالک اشتر ،خیابان خواجه
نظامالملک ،خیابان صائب ،بلوار فاطمیه (از تقاطع بلوار مالک اشتر تا تقاطع بلوار
نماز) و الین غربی بلوار نماز در دستور کار اجرای عملیات آسفالت قرار دارد.

رفع مشکالت شهری سیرجان در دستور کار مسئوالن استان
رضا سروشنیا شهردار سیرجان به همراه شهباز
حسنپور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس
شورای اسالمی و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان روز
شنبه نهم شهریور ماه در نشستی با استاندار کرمان در
دفتر وی به بررسی مشکالت و مسائل شهری سیرجان
و رفع موانع موجود پرداختند .در این جلسه پیگیری
و رفع مشکالت شهری در دستور کار مسئوالن قرار
گرفت .در این نشست نتایج مطلوبی حاصل شد و برای
برطرف شدن مشکالت شهر سیرجان ،استاندار قول
مساعدت و همکاری داد.

و هم از لحاظ شرعی مورد تایید نیست گفت :ما
از چند مرجع تقلید این موضوع را پرسیدهایم و
همه نظر دادهاند و گفتهاند مشکل شرعی دارد.
به گفتهی وی تصرف اراضی ملی عالوه بر
تخریب ،بین شش ماه تا سه سال هم میتواند
حبس داشته باشد .این کار هم برای فرد تصرف
کننده و هم برای اداره منابع طبیعی زیان دارد.
وقت همکاران ما سال قبل برای  50پرونده

گرفته شده ،بعد هم که ماشینآالت بردهاند
و تخریب کردهاند .این موضوع چه انرژیای را
از اداره ما میگیرد؟ بعد هم فردی که تصرف
کرده کلی ضرر مالی کرده است .تشکیل
 50پرونده در دستگاه قضایی هم کلی برای
سیستم قضایی وقتگیر است .از هر طرف به
این پروندهها نگاه کنیم زیان دارد .میرشاهی
ادامه داد ممکن است فرد تصرف بکند ،ویال هم
بسازد و از چشم ماموران منابع طبیعی پنهان
بماند .فردا که میخواهد سند بگیرد ،امتیاز
آب یا برق بگیرد و یا بخواهد آن را بفروشد
باید از ما استعالم بگیرد ،آن موقع دستش
رو میشود .خیلی وقتها فرد ویالیی خریده
و بعد از چند سال متوجه میشود که عرصه
منابع ملی است .حاال با مشکل مواجه میشود
و به عنوان فروش مال غیر شکایت میکنند.
خیلی از پروندهها اینگونه مشخص میشود.
وی تاکید کرد :گیر افتادن برای تصرف اراضی
ملی بگذر ندارد .این موضوع هیچ نفعی ندارد
و باالخره افراد گیر میافتند .به گفتهی وی
تصرف اراضی ملی تخریب محیط زیست را به
دنبال دارد ،پوشش گیاهی و خاک حاصلخیز
از بین میرود و بافت خاک تخریب میشود.
وقتی شما مصالح ساختمانی خالی میکنید
ساختوساز ،منابع طبیعی را خراب میکند و
زمین حالت مرتعی خود را از دست میدهد.
وی ادامه داد از شهروندان میخواهیم از تصرف
منابع ملی خودداری کنند.

پرداخت پول به درگاه بانک متصل میشوید حتما آدرس
آدرس همان بانک
سایت بانک واریزی را چک کنید که ِ
باشد .وی افزود :سایت بانک باید حتما با  httpsشروع
شود و اگر با  httpشروع شد نسبت به پرداخت اقدام
نکنید .به گفتهی رئیس پلیس فتا سیرجان در بیشتر
سایتها و درگاههای جعلی کد امنیتی ،رفرش (تغییر)
نمیشود و یک کد ثابت آنجا درج شده است .وی گفت:
اگر خرید اینترنتی انجام دادید و دو یا سه بار شماره کارت
و رمز دوم را وارد کردید و با پیام تراکنش ناموفق و ...
مواجه شدید حتما همان موقع رمز اول و دوم کارت را
تغییر دهید زیرا در اکثر مواقع کالهبرداران همان موقع
پول را از حساب برداشت نمیکنند.

