 پاسارگاد:فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری سارق سابق هدار منزل با
 ۲۱فقرهسرقتدرعملیاتمامورانکالنتری ۱۵اینشهرستانخبرداد.بهگزارشپایگاهخبری
پلیس ،سرهنگ محمدرضا فداء گفت :در پی چند فقره سرقت منزل در یکی از محالت شهر
کرمان دستگیری عامل یا عامالن سرقت به صورت ویژه در دستور کار ماموران کالنتری ۱۵این
فرماندهیقرارگرفت.ویبابیاناینکهمامورانبابررسیگفتههایمالباختگانوتجسسدرنحوه
انجام سرقتها به سرنخ هایی دست یافتند که منجر به شناسایی یک سارق سابق هدار شد ،اظهار
داشت :این متهم روز گذشته با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و به منظور بازجویی به کالنتری
منتقلشد.سرهنگفداءتصریحکرد:متهمبه ۲۱فقرهسرقتمنزلدرشهرکرماناعترافکرد.

اعتراف به
 21فقره
سرقت منزل

خبر

دستگیری چهار شکارچی متخلف

 پاسارگاد :به گزارش روابط عمومی اداره
حفاظت محیط زیست سیرجان؛ چهار نفر متخلف
صید و شکار در چهار عملیات جداگانه دستگیر شدند.

علی اکبر رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست
در این خصوص گفت :ماموران یگان حفاظت این اداره
در حین گشت و کنترل در مناطق شکار ممنوع پاریز
و چهارگنبد با متخلفان برخورد قانونی کردند .دو نفر از
این افراد در منطقه چهارگنبد قبل از هر گونه اقدامی
دستگیر و از هر کدام یک قبضه اسلحه شکاری کشف
و ضبط شد .به گفتهی وی در دو عملیات جداگانه دیگر
در روز جمعه در منطقه شکارممنوع پاریز ابتدا فردی
که اقدام به شکار دو قطعه کبک کرده بود ،دستگیر و
از وی یک قبضه اسلحه تکلول کشف و ضبط شد
و سپس فردی دیگر نیز در حالی که دو قطعه کبک
را شکار کرده بود به دام قانون افتاد .از این متخلفان
هم سه قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.
جریمه ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از صید
و شکار هر قطعه کبک وحشی مبلغ دو میلیون ریال
است که باید از سوی افراد خاطی به حساب دولت
واریز شود.

 پاسارگاد :میزان بارندگی در هشت ماهه نخست
امسال  49درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش
داشتهاست.محمدذبیحینژادرییسادارههواشناسیسیرجان
در اینباره گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون 91میلیمتر باران
در سیرجان باریده که  49درصد نسبت به سال قبل افزایش
داشته است .وی ادامه داد :میزان بارش باران در9ماهه اول سال
گذشته  61میلیمتر بود .وی گفت :میانگین بلندمدت بارش
بارانبرایهرسالدرسیرجان136.5میلیمتراستکهباتوجه
بهپیشبینیهایانجامشدهامسالبهمیانگینبارشمیرسیم

و با توجه به برخی پیشبینیها ممکن است از میانگین ساالنه
هم عبور کنیم .ذبیحینژاد در مورد پیشبینی بارش باران
در روزهای آینده هم گفت :پیشبینی میشود بارش باران به
صورت پراکنده تا پایان هفته ادامه داشته باشد .وی در مورد
خشکسالی سیرجان گفت :حتی اگر امسال هم از نظر بارش
سال بسیار خوبی داشته باشیم با توجه به اینکه بیشتر از 10
سال بارشها کمتر از حد انتظار بوده هنوز ما در خشکسالی
هستیم و این به معنای برونرفت از خشکسالی نیست .استان
ما از نظر خشکسالی وضعیت خوبی در کشور ندارد.

افزایش  49درصدی بارش باران

موج آنفلوانزا رو به کاهش است

 پاسارگاد :معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان با بیان این مطلب که استان کرمان جزو
پنج استانی است که باالترین میزان مبتالیان به آنفلوآنزا
را در کشور داشته است ،تصریح کرد :از نگاه علمی
وبراساس استانداردهای جهانی بهداشت ،نیاز به تعطیلی
مدارس در کرمان نیست و همچنین دانشگاه علوم پزشکی
کرمان کمبود پزشکی را در زمینه ارایه خدمات به بیماران
نداشته است .دکتر وحید احمدی طباطبایی ظهر امروز۱۷
آذرماه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمان گفت:

هرساله با اپیدمی آنفلوآنزا مواجه هستیم و همه گیری این
بیماری نیز هر ساله متفاوت بوده به طوری که در برخی
سالها خفیف ،برخی سالها متوسط و برخی مواقع این
همهگیری شدید است ،اما امسال مانند سال  ۹۴این
همهگیری شدید نبوده است.
وی اظهار کرد :خوشبختانه موج آنفلوآنزا رو به کاهش
استوازپنجشنبهگذشتهتاکنون،تعدادبستریهایناشی
از مشکالت تنفسی و ابتال به آنفلوانزا در بیمارستانهای
کرمان کاهش یافته است.
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پيامك300099004806 :

گفتوگو با نوجوانی که به همراه یک گروه در یکی از بلوارهای حاشیه شهر «تکچرخ» میزند:

 گروه حوادث
وقتـی اسـم «تـک چـرخ» را بـه زبـان
مـیآورد ،چشـمانش بـرق میزنـد .آنقدر
به این کار عشـق و عالقه دارد که سـرمای
پاییـز و شـلوغی بلـوار را به جـان میخرد
و «تکچـرخ» میزنـد .وقتـی کـه بـرای
دوچرخهسـواری بـه بلـوار [ ]...مـیروم،
چنـد نوجـوان موتورسـوار را میبینـم کـه
کنـار بلـوار ایسـتاده و یکـی یکـی خلاف
بلـوار حرکـت میکنند و سـپس برگشـته
و مسـیر را تکچـرخ میزنند .یکـی از آنها
کاله بافتنـی قهـوهای رنگـی به سـر دارد و
مـدت تکچـرخ زدنـش بیشـتر از بقیـه
اسـت .عصر شـنبه کنـار بلـوار ایسـتادم تا
بـا او گفتوگـو کنـم .ابتـدا مخالـف بـود و
وقتـی بـه او اطمینـان دادم کـه مزاحمتی
بـرای کارتان ایجاد نمیکنم ،به شـرط این
کـه عکـساش را از پشـت بزنـم حاضـر به
گفتوگـو شـد .البتـه او به سـوالها با یک
یداد.
یـا دو کلمه پاسـخ مـ 
 اسمت چیه؟
اسممابوالفضله.
 چند سال داری؟
 17سال دارم.
عکس :پاسارگاد
 گواهینامه داری؟
نه ندارم هنوز سنم به گواهینامه نرسیده.
 چنـد سـال اسـت ایـن کار را
 کالس چندمی؟
میکنـی ؟
کالس یازده.
حدود یک سال.
 چه رشتهای؟
 چرا کاله ایمنی نمیذاری؟
رشته مکانیک می خوانم.
اگـه کاله ایمنـی بـذارم دیگـه نمیتونـم
 تـو بهتـر از همـه تکچـرخ تکچـرخ بزنـم.
میز نـی ؟
 چرا؟
نـه .خیلیهـا از مـن بهتـر هسـتند .بایـد
خـب جلویـت را درسـت نمیبینـی و
بیاییـد و ببینیـد .مـن خیلـی وقـت نیسـت اینطـرف و آنطرفـت هـم دیده نمیشـود و
شـروع کـردم.
اینجـوری کـه نمیشـود تکچـرخ زد.
 چرا این کار رو میکنی؟
 تا حاال شده زمین بخوری؟
از روی عشـق و عالقه ایـن کار رو میکنم
بله زمین هم خوردهام.
از روی بیکاری.
 چند بار؟
 موتور از کیه؟
دو سه باری شده.
از خودم ،خودم خریدم.
 اتفاق جدیای برایت نیافتاده؟
 چند خریدی؟
نه خداروشکر جدی نبودند.
سه میلیون و پونصد هزار تومن.
 هیـچ جـای خاصـی نیسـت که
نمیترسیاتفاقیبرایتبیفتد؟
برویـد تکچـرخ بزنیـد؟
نهنمیترسم.
نـه جایـی بـرای ایـن کار وجـود نـدارد.
 چرا؟
مجبوریـم بیاییـم اینجـا.
چون اصال ترس ندارد.
 خانـوادهات می فهمـن که این کار

نمیتوانم «تک چرخ» نزنم

را میکنی؟
بله آنها میفهمند.
چیزینمیگویند؟
چـرا میگوینـد .ولـی مـن نمیتوانـم
تکچـرخ نزنـم ،عالقـه دارم .زورشـان به من
نمیرسـد( .میخنـدد)
 چند نفـر اینجا جمع میشـین و
تکچـرخ میزنین؟
خیلـی هسـتیم .هـر روزی یک تعـدادی
میآییـم.
 همهدوستاتهستند؟
بله همه رو میشناسم.
 چـه جـوری هـم رو پیـدا
می کنیـن ؟
شـماره همدیگـرو داریـم و بـه هـم زنگ
میزنیـم.
 چند نفرین؟
حدود  80 ،70نفری هستیم.
 همه هم سنین؟
نه چند نفری از ما بزرگتر هستن.
 هیچوقـت پلیـس بهتـون گیـر

نـداده؟
چـرا خیلی ،خیلی .دنبالمان هـم افتاده و
ما هم فـرار کردیم.
 گیرنیفتادی؟
نه .اینجا مسیر فرار زیاد دارد.
 چـه جوری تک چـرخ زدن رو یاد
گرفتی؟
با تمرین زیادی ،حسابی تمرین میکنم.
 کـی تکچـرخ زدن رو یـادت
داده؟
کمکـم دور هـم جمـع میشـدیم و هـر
کسـی کـه بیشـتر بلـد بـود ،یـاد بقیـه هـم
یداد .یعنـی همینجـور کـس جدیـدی
مـ 
میآیـد قدیمیهـا بـه او قلقـش را یـاد
میدهنـد ،او هـم بایـد زیـاد تمریـن کنـد تا
بتوانـد تکچـرخ بزنـد.
 چند وقـت یکبـار دور هم جمع
میشوید؟
بسـتگی دارد .یکبـار زنـگ میزنیـم
بچههـا میآینـد یک بـار هم کسـی نمیآید.
 همه تـوی همین بلـوار تکچرخ

میزنید؟
اکثـرا تـوی بلوارهـای خلـوت جمـع
میشـویم .تا شـب اینجـا دور میزنیم بعد
روزهایـی کـه گرم بـود از اینجـا میرفتیم
بلوار چمـران.
 فکـر نمیکنـی در بلـوار بـه
ایـن شـلوغی تکچـرخ زدن برایت
خطرنـاک اسـت؟
بلـه خطرناک اسـت .ماشـین از پشـت
سـر میآیـد و ممکـن اسـت زیرمـان بزند.
ماشـینها بـوق هم میزننـد اما مـا جایی
نداریـم و مجبوریـم اینجا تکچـرخ بزنیم.
 اگـر جایـی باشـد حتمـا آنجا
میرفتـی؟
اگـر جایی باشـد بهتر اسـت و میرفتم.
اگـر هـم پـول داشـتم موتـور مناسـب بـا
لباس مناسـب و کاله میخریدم که اتفاقی
برایم نیفتد.
 بـه سـن گواهینامـه برسـی،
گواهینامـه میگیـری؟
بله میگیرم ،چرا نگیرم؟
 درس هم میخوانی؟
نمراتم که خوب است.
 میخواهـی دانشـگاه هـم
بـروی؟
نه ،دانشگاه! نمیخواهم.
 چرا؟
میخواهـم بـروم سـربازی بعد هـم بیایم
بروم سـر کار.
 در حال حاضر کاری نمیکنی؟
تابسـتون تـوی سـلمونی کار میکـردم.
میخواهـم همـون کار را ادامـه بدهـم.
 همکالسـیهایت هـم ایـن کار را
میکننـد؟
بلهاکثراهمکالسیهایمهستند.
معلمهایمدرسهاتمیفهمند؟
بلـه میفهمنـد .بعضـی وقتهـا موقـع
تکچـرخ زدن مـرا میبیننـد.
چیزینمیگویند؟
چـرا میگوینـد .میگوینـد :چطـوری
تکسـوار؟ (میخنـدد)
 نمیگویند این کار را نکن؟
چـرا نصیحتـم میکنند .میگوینـد نکن،
خطرناک اسـت .یکیشـان میگویـد اگر این
دفعـه ببینمـت بـا ماشـین زیـرت میگیرم.
(میخنـدد)

سرور عزیز و برادر بزرگوارم
جناب آقای

مهندس ابراهیم نجفآبادی

انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان
سرپرست شهرداری نجفشهر ،تبریک
عرض میکنم .توفیق روزافزون شما
را از خداوند متعال خواستارم.

دوستت مصطفی کهنشهری

جناب آقای

مهندسسجادگوئینی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر همسر
گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده
محترمتان تسلیت عرض میکنیم .خداوند
متعال روح آن عزیز از دست رفته را قرین
رحمت و مغفرت نماید.

آگهی فقدان ســند مالکیت
آقــای حســین پوشــه بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  2196فرعــی از  6518اصلــی واقــع
در بخــش  37کرمــان بــهنــام آقــای حســین پوشــه ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده
 120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی
میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند
مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ
انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم
دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی
و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر
خواهــد شــد 584 .م.الــف
تاریخ انتشار1398/09/18 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امالک شهرســتان
سیرجان

هفتهنامه پاسارگاد

آگهی فقدان ســند مالکیت
وکیــل احــد از ورثــه مرحــوم علــی ســروش بــا ارائــه دو
بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 175
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع
از ششــدانگ پــاک  1فرعــی باقیمانــده فرعــی از 2173
اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای علــی
ســروش ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده
اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه
دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون
ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در
غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و
عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر
خواهــد شــد 585 .م.الــف
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