 میزان 9 :عضو باند سرقت مسلحانه که میلیاردها تومان طال از
خانههای مردم در شرق استان کرمان سرقت کرده بودند دستگیر شدند.
ضیاالدینی دادستان بم گفت :پس از کسب اطالع از سرقتهای مسلحانه
رسیدگیبهموضوعدردستورکاردادستانیوپلیسقرارگرفت.پسازانجام
یکسریاقداماتکارگاهانپلیسآگاهی،اعضایاینباندموردشناساییقرار
گرفتند و  9نفر دستگیر شدند .در این رابطه سه دستگاه خودرو به همراه
مقادیریسالحوتجهیزاتنظامیازقبیلکلتکمری،اسلحهکالشینکف،
دستگاه شوکر ،بیسیم و مقادیری فشنگ کشف و ضبط شده است.

انهدام باند سرقت
مسلحانه طال
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پيامك300099004806 :

سه ماه از مفقود شدن محمد پورعلی میگذرد

سرنوشت سومین مفقودی امسال مبهم است

خبر

تحویل یک بهله عقاب صحرایی به باغ وحش

 پاسارگاد :محیط زیست سیرجان یک بهله
عقاب صحرایی را تحویل باغ وحش داد.
صادق خزیمه مسئول روابط عمومی اداره محیط
زیست سیرجان گفت :چند ماه پیش فردی این عقاب

را تحویل محیط زیست داد .علیرغم تالشهای
مکرر دامپزشک ،قابلیت تیمار و درمان به
صورت کامل در مورد این عقاب وجود نداشت
و او نمیتواند در طبیعت به حیات خود ادامه
دهد .خزیمه افزود :این عقاب از ناحیه کتف
شکستگی داشته و زمانی که تحویل محیط
زیست داده شد مدت زمان زیادی از شکستگی
گذشته بوده و جراحی نتوانست باعث بهبودی کامل او
شود .به همین دلیل این عقاب به باغ وحش سیرجان
سپرده شد تا در شرایط مطلوبتری به حیات خود
ادامه دهد.

 پاسارگاد :از فردی که از طریق ایستاگرام
قصد خرید بلیط کنسرت شادمهر عقیلی و تور استانبول
را داشت 28 ،میلیون تومان کالهبرداری شد.
فردی از طریق اینستاگرام با یک شرکت گردشگری
آشنا شد و سپس از این شرکت بلیط کنسرت شادمهر
عقیلی ،پرواز و هتل استانبول را به مبلغ  28میلیون
تومان برای دو نفر خریداری کرد .این شرکت برای او
بلیط جعلی فرستاد و روزی که او و همراهش قصد
رفتن به استانبول را داشتند در فرودگاه متوجه تقلبی
بودن بلیطها شدند .حاال او به سیرجان آمده و شکایت
کرده است.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی
سیرجان گفت :این فرد پس از مراجعه به پلیس فتا
عنوان کرد :چندی پیش در اینستاگرام با یک شرکت
گردشگری آشنا شدم و پس از مشاهده تبلیغات تصمیم
گرفتم پرواز ،هتل و بلیط کنسرت در استانبول را از این

شرکت خریداری کنم .با آنها تماس گرفتم و آنها پس
از چند بار صحبت کردن اعتماد مرا جلب کردند و من
هم در چهار نوبت مبلغ  28میلیون تومان را به چند
شماره کارت واریز کردم .آنها هم هر دفعه بلیط برای
من میفرستادند .یعنی بار اول که پول ریختم بلیط
هتل و پرواز و بارهای بعد بلیطهای کنسرت را برایم
فرستادند .من هم روز موعود برای سوار شدن به هواپیما
به فرودگاه رفتم و در فرودگاه متوجه شدم بلیطها تقلبی
است .گوشی هم خاموش بود .فرمانده انتظامی سیرجان
گفت :پس از شکایت حسابهایی که پول به آنها واریز
شده مسدود شده و شناسایی و دستگیری صاحبان آنها
هم در حال پیگیری است .سروان مرتضی صفیپور
رییس پلیس فتای سیرجان هم گفت :خرید از طریق
اینستاگرام و تلگرام باید با دقت انجام شود .به گفتهی
وی برای این نوع خرید باید از وجود محل فیزیکی
فروش مطمئن شد و بعد خرید انجام شود.

کالهبرداری  28میلیون تومانی به بهانه کنسرت شادمهر

اگر امنيت نباشد پيشرفتي حاصل نمیشود

 پاسارگاد :فرمانده انتظامي سيرجان در نماز
جمعهگفت :اگر امنيت نباشدهيچپيشرفتي در جامعه
حاصل نمیشود و هيچ سرمايهگذاري و کار فرهنگي
و اجتماعي محقق نميشود .به گزارش خبرنگار
پايگاه خبري پليس ،سرهنگ محمد رضا ايراننژاد به
عنوان سخنران پيش از خطبههاي نماز جمعه ،ضمن
گراميداشت هفته دفاع مقدس و تبریک هفته ناجا

به کارکنان نيروي انتظامي ،به تشريح برنامههاي اين
هفته پرداخت .وی با اشاره به اينكه اقتدار پليس و
امين مردم در سايه مردم داري ،قانون مداري به عنوان
شعار هفته نيروي انتظامي انتخاب شده است ،اظهار
داشت :نيروي انتظامي به عنوان مظهر اقتدار ملي در
تامين امنيت ،اولين مولفه توسعه پايدار در هر جامعهاي
محسوبميشود.

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
با برنج ایرانی
چلومرغ زعفرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
استانبولی
شام:
 23/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 12/000ت
ساندویچ کباب یک و تک

حوادث 7

 18/000ت
 17/000ت
 14/000ت
 11/000ت
 11/000ت
 18/000ت
 16/000ت
 16/000ت
 18/000ت
 12/000ت
 10/000ت

 مفقود شدگان دو پرونده دیگر به قتل رسیدهاند

 پاسارگاد :سرنوشت سومین
مفقودی امسال هنوز مشخص نشده و
بیش از سه ماه کسی از «محمد پورعلی»
خبر ندارد .اولین مفقودی امسال مربوط
به زن جوانی بود که جسد سوخته او چند
روز بعد در حوالی گدار خانهسرخ پیدا
شد و با تالش پلیس قاتل او شناسایی
و دستگیر شد .دومین مفقودی امسال
هم عباس مکیآبادی کارمند بانکی بود
که مشخص شد همسرش با یک نفر
رابطه داشته و پس از کشتن او ،فراری
شدهاند .اما سرنوشت سومین مفقودی
امسال هنوز روشن نیست و پلیس به
دنبال حل معمای گم شدن محمد
پورعلی  67ساله است .مرتضی پسر
برادرش به پاسارگاد گفت :سوم تیرماه
امسال یکی از همملکیهای عمو به ما
اعالم کرد که ایشان از  27خرداد رویت
نشده و کسی او را ندیده است .او گفت
قرار بوده عمویت  27خرداد بیاید و برای
باغ پسته آب بگیرد ولی خبری از او نشد.

ما تا سوم صبر کردیم ولی وقتی پیدایش
نشد موضوع را به خانواده اطالع دادیم.
مرتضی ادامه داد :ما به خانهاش در بلوار
قاآنی رفتیم و دیدیم نیست .باغهای پسته
عمو در زیدآباد و کاظمآباد است .بعد از آن
موضوع را به پلیس اطالع دادیم و اداره
آگاهی هم پیگیر موضوع است .عمو از
همسرش جدا شده و یک دختر دارد که
ازدواج کرده است .ایشان کارمند گلگهر
بود و چند سالی است بازنشسته شده و
تنها زندگی میکرد .مرتضی افزود پس از
بررسی متوجه شدیم وسیلهای گم نشده
ولی به نظر میرسد صحنهسازی شده
است .عمو در یک چهار واحدی زندگی
میکرد ولی وسیلههایش جمع شده و در
طبقه اول گذاشته شده است .قالی لوله
شده و به نظر میرسد صحنهسازی شده
که خودش رفته است .کارت شناسایی،
عابر بانکها ،سه خط موبایل ،عینک و...
هم در خانه هستند .وی در پاسخ به این
سؤال که شنیده شده مقدار زیادی سکه

 پاسارگاد
معاونانتظاماتمنطقهویژهاقتصادیسیرجانجان
یک نفر را نجات داد .به گزارش پاسارگاد روز گذشته
جوان  19سالهای قصد داشت خود را از روی برج
نیمهساز در منطقه ویژه به پایین پرت کند که فرمانده
انتظامی سیرجان وی را سرگرم کرد و محمود دانشمند
معاون انتظامات منطقه با از خودگذشتگی خود را روی
او انداخت و نگذاشت این جوان 19ساله خودکشی کند.

داخل منزل عمو بوده که االن نیستند
گفت :وضع مالی عمو خوب بوده و آن
طور که ما اطالع داریم بیش از  500سکه
در منزل داشته که ما گشتیم و سکهها
نیستند .پول نقد نداشته ولی سندهای
خانه ،ماشین و باغها هم نیستند .وی
ادامه داد؛ پس از آن از حسابش پولی هم
برداشت نشده و آخرین برداشت بیست و
چهارم خرداد بوده که خودش  200هزار
تومان پول از عابر بانک برداشته است.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده
انتظامی شهرستان سیرجان در این رابطه
گفت :پرونده فقدان حدود سه ماه است
که تشکیل شده و پیگیری هم از سوی
برادرزادهاش انجام میشود .وی ادامه داد؛
فعال ب ه عنوان یک پرونده فقدان روی آن
کار میکنیم و تا به امروز هم هیچگونه
مدرکی دال بر زنده و یا مرده بودن ایشان
نداریم .رییسپلیس سیرجان در پاسخ
به این سؤال که شایعهای وجود دارد که
ایشان در منزل تعداد زیادی سکه طال

داشته است؟ گفت :اطالع دقیقی در این
مورد وجود ندارد .البته موضوع هم یک
کالغ و چهلکالغ میشود .ما هم موضوع
را پیگیری کردیم ایشان بازنشسته و
پولدار بوده و در هر صورت کسی هم
از کار ایشان اطالع دقیقی نداشته است.
یعنی همان اقوام درجه یک ایشان هم
خیلی اطالعی نداشتند که چه داشته
است.
وی در مورد اینکه چگونه از مفقودی
محمد پورعلی مطلع شدید گفت :ایشان
یک آدم مقرراتی بوده که اول صبح به باغ
میرفته و عالقهاش این بوده که به باغ
سر بزند و کشاورزی کند .چند وقت از
او خبری نمیشود و برای همملکیهایش
سؤال پیش میآید که که ایشان کجا
رفته و چه شده است .موضوع به گوش
اقوامش میرسد و برادرزادهاش شکایت
میکند و االن هم برادرزاده پیگیر کارش
است .سرهنگ ایراننژاد افزود تنها فقدانی
که در امسال پیدا نشده و سرانجامش

هنوز برای ما مبهم و گنگ مانده ،همین
پرونده است .دو مورد دیگر قتل بودند و
تکلیفشان روشن شده است.
وی ادامه داد :امید بر این است که
سرنخی و اطالعاتی از ایشان به دستمان
برسد .ما موضوع را از طریق پلیس دیگر
شهرها هم پیگیری کردهایم.

نجات از خودکشی
دانشمند در توضیح این اتفاق گفت :حدود ساعت
 13:45یک خانواده جلوی در منطقه آمدند و اعالم
کردند پسر ما پیامک داده که خودزنی کرده (رگ
دستش را زده) و قصد خودکشی دارد .این خانواده
متوجه شده بودند او در منطقه ویژه اقتصادی و
در حوالی برج است .معاون انتظامات منطقه ویژه
افزود :سرهنگ آبادهای مسئول انتظامات منطقه با
اداره آگاهی صحبت و آنها موضوع را تایید کردند.

من هم بالفاصله روی برج رفتم .یک جوان روی
طبقه آخر برج نشسته و رگ دستش را زده بود .او
قصد داشت خودش را به پایین پرت کند .من با او
صحبت کردم و سعی کردم متقاعدش کنم .بعد از
آن هم سرهنگ آبادهای و سرهنگ ایراننژاد فرمانده
انتظامی سیرجان به محل آمدند .هر چه آنها صحبت
کردند او متقاعد نمیشد .من سه متری او بودم و او
با تیغ موکتبری دوباره رگ دستش را میزد ولی به

علت خون زیادی که از او رفته بود ،خون نمیآمد.
دانشمندادامهداد:سرهنگایراننژادبااوصحبتکرد
و توانست توجهش را جلب کند وقتی سرگرم شد من
خودم را روی او انداختم و بعد هم سرهنگ ایراننژاد
و دو نفر دیگر آمدند و توانستیم جلوی او را بگیریم.
او  19سال داشت و سرباز بود .حدود ساعت 16:45
دقیقه توانستیم جلو خودکشی او را بگیریم و بعد هم
اورژانس او را به بیمارستان منتقل کرد.

رد رشوه  5میلیون تومانی از سوی مامور پلیس
 پاسارگاد
مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر رشوه پنج
میلیون تومانی را رد کرد .فرمانده انتظامی سیرچان
گفت :روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد

مخدر به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک شدند
و او را متوقف کردند .به گفتهی سرهنگ ایراننژاد
ماموران پلیس پس از بازرسی خودرو و انجام
تحقیقات متوجه شدند که این خودرو اسکورت

خودرو حامل مواد مخدر است .پس از چند دقیقه
خودرو برلیانس حامل مواد مخدر سر میرسد و
متواری میشود ماموران پس از تعقیب او را متوقف
کردند و  600گرم هروئین و شیشه از آن کشف

کردند .سپس قاچاقچیان پیشنهاد پنج میلیون
تومان رشوه دادند که مامور انتظامی این رشوه را
رد کرد و دو خودرو به همراه دو قاچاقچی را تحویل
مراجع قضایی داد.

با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  13/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  15/000ت

«کیفیت» رمز مانداگری ماست

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایدهگزار

دانشکده علومپزشکی سیرجان

موضوع مزایده

واگذاری امور :فروش لوازم و اموال اسقاطی بیمارستان امامرضا(ع)

برآورد قیمت پایه کل

مبلغ به عدد 007/777/777 :ریال (به حروف :هفتصد و پنجاه میلیون ریال)
مبلغ 00/077/777 :ریال(سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال)

تضمین شرکت در مزایده

نوع تضمین شرکت در مزایده :واریز نقدی به حساب  /007777070ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 01

الف) http //www.sirums.ac.ir :آدرس سایت دانشکده علومپزشکی سیرجان

گشایش پیشنهادها:

محل تسلیم پیشنهادها :سیرجان -خیابان ابن سینا -بیمارستان امامرضا(ع) سابق

صبح روز چهارشنبه مورخ 71/19/09

ب) :پایگاه ملی مناقصات http: //iets .mporg.ir

روز چهارشنبه مورخ 71/70/80

ضمنا جلسه کمیسیون مزایده در محل محوطه معاونت آموزشی (بیمارستان امامرضا(ع) سابق) دانشکده علومپزشکی سیرجان برگزار خواهد شد.

هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

آگهــی تغییــرات شــرکت مولــد گســتر بــرق شــایان شــرکت تعاونــی بــه
شــماره ثبــت  3941و شناســه ملــی  14005468735بــه اســتناد
صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1398/02/25منضــم بــه
نامــه شــماره /98/5865ص مــورخ  98/06/25اداره تعــاون کار
و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان الف-تعییــن ســمت مدیــران:
آقــای حمیدرضــا خراســانی بــه شــماره ملــی  3071879105بــه
ســمت رییــس هیئتمدیــره آقــای علیرضــا خراســانی بــه شــماره
ملــی  3060033234بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره خانــم
زهــره خراســانی بــه شــماره ملــی  3060284180بــه ســمت منشــی
هیئتمدیــره آقــای رضــا خراســانی بــه شــماره ملــی 3179048816
بــه ســمت مدیرعامــل
ب -کلیــه قراردادهــا ،اوراق مالی و اســناد تعهــدآور بانکی و غیره(اعم
از بــرات ،ســفته ،چــک) و ســایر اوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب
هیئتمدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای رضــا خراســانی مدیرعامــل تعاونی
و بــه انضمــام امضــای آقــای علیرضــا خراســانی و یــا آقــای حمیدرضــا
خراســانی(اعضای هیئتمدیــره) و مهــر تعاونــی اعتبــار دارد و کلیــه
مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل یــا نایبرییــس
هیئتمدیــره و مهــر تعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیر تجــاری ســیرجان ()615284

آگهــی تغییــرات شــرکت آویــژه ســازه صنعــت پارســیان ماهــان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3818و شناســه ملــی
 14005019679بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ 1397/04/24
 خدمــات عکــس و فیلــم عــروس و دامــاد و همراهــان ،کلیــهخدمــات تشــریفات مجالــس ،طبــخ و توزیــع غــذا ،رســتورانداری،
پخــش و توزیــع فرآوردههــای دارویــی و بهداشــتی ،تولیــد ،
فــرآوری گیاهــان دارویــی و جلبــک  -2خدمــات ورزشــی از جملــه
اســتعدادیابی -کنتــرل وزن و علــم تمریــن و حــرکات اصالحــی
و طــب ورزشــی و آسیبشناســی و کلیــه خدمــات مشــاورهای
ورزشــی بــه موضــوع فعالیــت الحــاق و مــاده مربوطــه در
اساســنامه اصــاح گردیــد .در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام
موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم (ثبــت موضــوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد)
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()614153

