 پاسارگاد :فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف  95فقره کالهبرداری به
ارزش  200میلیارد ریال و دستگیری سه متهم در عملیات ماموران پلیس آگاهی
خبر داد .به گزارش فارس ،سردار عبدالرضا ناظری افزود :در پی شکایت تعدادی از
همشهریانمبنیبرکالهبرداریتحتعنوانپیشفروشآهنآالتبهقیمتزیرنرخ
بازار ،موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افزود :کارآگاهان
دو متهم را که یک زن و شوهر بودند شناسایی و در عسلویه دستگیر کردند که آنها هم
بههمکاریبایکنفردیگرنیزاقرارکردند.ناظریافزود:تاکنون 95نفرازمالباختگان
مرتبط با این پرونده شناسایی که این افراد 200میلیارد ریال از کالهبرداری کردهاند.

دستگیری
کالهبرداران
 200میلیاردی در
کرمان
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سودجویان به بهانه فروش کارت هوشمند بیمه تماس میگیرند

فریب با کارت هوشمند بیمه

 احمد نادری رییس مجمع صنفی نمایندگان بیمه ایران استان کرمان :شماره کد این کارتها در سایت اعتباری ندارد

تحویل جبیر به محیط زیست

حیات وحش از مادر جدا مانده و قادر به مواظبت از خویش
نیست به اشتباه او را از طبیعت جدا کرده و بزرگ میکند
تداران طبیعت پس از در جریان قرار گرفتن،
اما دوس 
این فرد را متقاعد کرده و جبیر را تحویل محیط زیست
می دهند .تصمیمات الزم در خصوص این جانور پس از
معاینات دامپزشکی اطالع رسانی میشود.

نجات سگ از درون چاه

 پاسارگاد :امیر فیروزآبادی یک قالده سگ را
از درون چاه نجات داد .وی به پاسارگاد گفت :شنبهشب
با من تماس گرفتند که پشت موکب در جاده شیراز
سگی به داخل چاه افتاده و یکی دو روز در حال سر و
صدا و ناله کردن است .با ماموران آتشنشانی هماهنگ
کردیم و به محل آمدند اما تاریک بود و نمیشد کاری
کرد .به گفتهی وی صبح یکشنبه ماموران آتشنشانی
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خبر

 پاسارگاد :به گزارش روابطعمومی اداره
حفاظت محیط زیست سیرجان؛ یک راس جبیر توسط
شرکت اسمیران به این اداره تحویل داده شد.
ماجرا از آنجا شروع میشود که نزدیک به دو سال
پیش فردی این جبیر را در نوزادی در طبیعت تنها
مشاهده میکند و از روی دلسوزی به گمان اینکه نوزاد

به محل آمدند اما چون سگ در
پایین چاه ترسیده بود و ماموران
آتشنشانی لوازم بیهوش کردن
حیوان را نداشتند من داوطلب شدم
و به داخل چاه رفتم .فیروزآبادی
افزود :البته آتشنشانان تمامی
لوازم را در اختیار من گذاشتند و با
ایمنی کامل به داخل چاه رفتم .آنها
تا لحظه آخر در حال کمک به من
برای نجات جان سگ بودند .وی
ادامه داد :حدودا  10متر به پایین چاه رفتم چاه قدیمی
و فرسوده بود و هر لحظه امکان ریزش داشت .سگ را با
تزریق عضالنی دارو بیهوش کردم و دوستان آتشنشان
سگ را باال کشیدند .وی ادامه داد این عملیات نجات
فقط با کمک ماموران آتشنشانی امکانپذیر بود وگرنه
من هیج امکاناتی نداشتم و امکان داشت خودم نیز در
چاه نیز دفن میشدم.

 پاسارگاد :به گفته رییس مجمع
صنفی نمایندگان بیمه ایران در استان کرمان
کارت هوشمند بیمه ،اعتباری ندارد و اگر با شما
تماس گرفتند از خرید آن خودداری کنید .چند
روزی است افرادی با شماره تلفن ثابت از تهران
تماس میگیرند و قصد فروش کارت هوشمند
بیمه به مبلغ  268هزار تومان را دارند و اعالم
میکنند با این کارت از تخفیفهای  40تا 80
درصدی در بیمه شخص ثالث و  . .برخوردار
میشوید .خبرنگار پاسارگاد تماس یکی از آنها را
ضبط کرد که عینا در ادامه میآید:
 سالم .روز بخیر
کدامشهرستانهستید؟
سیرجان
مدارک فنی تکمیلی خودروی شما به تهران
برگشتخورده.یکنفررابفرستیدبگیردیااینکه
مابرایشماپستمیکنیم.
اینکهگفتیدچیهست؟
از سابقه بیمهنامه شما استعالم گرفته شده،
بیمهها به موقع پرداخت شده و از کوپن بیمه
استفاده نشده است .به همین دالیل کارت
هوشمند شما صادر شده و امروز باید تحویل
بگیرید.
کارتهوشمندچهاستفادهایدارد؟
یک کد کشوری به نام شما ثبت شده است.

عکس تزئینی است
هر ماشینی که داشته باشید شما میتوانید این
کد را انتقالدهید .هر زمان خواستید بیمه ماشین
را انجام دهید بین  40تا  80درصد در بیمهنامه
شخص ثالث تخفیف دارید .بیمه سرقت 80
درصد تخفیف دارد و تعمیرات خودرو هم شامل
 50درصدتخفیفمیشود.خدماتخودرویشما
رایگان است .این کارت هزینه تعرفه دولتی است.
 هزینه این کارت چند است؟
هزینه برای شما تخفیف خورده و  268هزار

 پاسارگاد
این روزها سگهای بدون صاحب در شهر زیاد شدهاند.
جمعآوری سگها به کندی صورت میپذیرد و این موضوع
صدای همشهریان را درآورده است .امیر فیروزآبادی رییس
انجمن حمایت از حیوانات و پیمانکار جمعآوری سگها
میگوید .ما با شهرداری قراردادی داریم و قرار است ما
سگهای بالصاحب را جمعاوری و در پناهگاهی که
شهرداری در جاده بندرعباس برای ساخته از آنها نگهداری
و بعد از عقیمسازی در اطراف شهر رها کنیم.
وی ادامه داد اما در این راه ما مشکالت زیادی داریم و
شهرداری و دیگر ارگانها باید کمک بیشتری به ما بکنند.

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایدهگزار

دانشکده علومپزشکی سیرجان

برآورد قیمت پایه کل

مبلغ به عدد 007/777/777 :ریال (به حروف :هفتصد و پنجاه میلیون ریال)

موضوع مزایده

تضمین شرکت در مزایده
دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی
 22/70/00لغایت ساعت  07صبح

روز چهارشنبه مورخ 22/70/09
گشایش پیشنهادها

حوادث 7

واگذاری امور :فروش لوازم و اموال اسقاطی بیمارستان امامرضا(ع)
مبلغ 00/077/777 :ریال(سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال)

نوع تضمین شرکت در مزایده :واریز نقدی به حساب  /007777070ضمانتنامه بانکی
الف) http //www.sirums.ac.ir :آدرس سایت دانشکده علومپزشکی سیرجان
محل تسلیم پیشنهادها :سیرجان -خیابان ابن سینا -بیمارستان امامرضا(ع) سابق
روز چهارشنبه مورخ  07( 22/70/09صبح)

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

تومان است و نباید  800هزار تومان پرداخت
کنید .اگر کسی را در تهران دارید بفرستید کارت
رابگیردوگرنهبرایشماپستمیکنیم.
 این کارت چه بیمهای هست؟
بیمه بدنه و شخص ثالث بیمه مرکزی .هر
بیمهای که باشید شما کارت را ببرید تخفیف
میگیرید.
 بعد از استفاده نمیتوانیم وجه را
پرداختکنیم؟

نه نمیشود برای این کد باید پول پرداخت
شود.
 صادرکننده این کارت بیمه مرکزی
است؟
سازمان مرکزی زیر نظر اداره حمل و نقل زیر
نظر اداره صنعت و معدن .تمام صحبتهای من
در یک دفترچه  16برگی نوشته شده است که
همراه کارت آن را برای شما میفرستیم.
 شما سایت ندارید که من اطالعات را

درآنجابخوانم؟
نه تمام چیزها در برگههایی که برای شما
میفرستیم نوشته شده .از طرف مرکز است،
سایتینیست.مگرتبلیغاتاست؟
 در سایت بیمه مرکزی راجع به این
موضوعایناطالعاتیدرجنشدهاست؟
نه .اصال بیمه مرکزی ایران چی هست؟ از
طرف سازمان مرکزی برای شما انجام شده .هر
بیمهای باشد کارهای ماشین انجام میشود.
همشهریهایشماهمگیدارندتحویلمیگیرند.
روزانه 700کارتبرایشهرستانهاصادرمیشود.
 مرسی .اگر نیاز داشته باشم بعدا
تماسمیگیرم.
خدانگهدار
احمد نادری رییس مجمع صنفی نمایندگان
بیمه ایران استان کرمان گفت :بیمه ایران چنین
کارتی را قبول ندارد و شماره کد این کارت نیز در
سایت اعتباری ندارد .وی ادامه داد قبال هم چنین
کارتهایی برای برخی شهروندان صادر شده بود
و آنها همینگونه خریداری کرده بودند و وقتی به ما
مراجعهکردندمانتوانستیمبرایتخفیفکاریانجام
بدهیم .نادری ادامه داد :وظیفه بیمه مرکزی ایران
نظارتبرشرکتهایبیمهاست.فریبکالهبرداران
را نخورید .جهت تهیه بیمهنامه خودروی خود به
دفاترنمایندگانشرکتهایبیمهایمراجعهکنید.

سگهای ولگرد
به گفتهی وی یک بند قرارداد این است که تمامی مراحل
جمعآوری سگها باید طبق دستورالعمل جمعآوری
سگهای بالصاحب باشد که این دستور العمل  14صفحه
است و نباید ما کاری غیر از آن انجام دهیم .یک بند این
قرارداد این است که آب ،برق ،ساختمان اداری و امکانات در
اختیار ما قرار دهند اما هنوز برق آنجا وصل نیست .اسلحه
بیهوشی یا دارت نیمهاتوماتیک باید داشته باشیم تا بتوانیم
سگها را سریع بیهوش کنیم و شهرداری پیگیر آن است.
سرعتاسلحهودارتنیمهاتوماتیکنسبتبهقفسزندهگیر
خیلی باالست .قفس در شب دو قالده سگ میگیرد اما
یک نفر با دارت میتواند 30قالده سگ را بگیرد .این کمپ

مشکالت زیادی دارد و شهرداری با توجه به مشکالت مالی
درحالرفعاینمشکالتاست.مثالدرچهارماهابتداییسال
به دلیل اینکه سگها جلوی در جمع میشدند من از روی
دیوار داخل میرفتم .وی ادامه داد مردم هم دارند به ما کمک
میکننداماسقفقرنطینهماندهوامیدواریمبهزودیدرست
شود .وی ادامه داد در این شهری که اینقدر هزینه میشود،
شهر جهانی گلیم است و میزبان لیگ برتر فوتبال هستیم
زشتاستکهمادراینپناهگاههاامکاناتنداشتهباشیم.وی
گفت قرار بود در اینجا عقیمسازی انجام شود .اما هنوز برق
نیست و ما نمیتوانیم عقیمسازی کنیم .دو قالده سگ را در
منزل عقیم کردیم ولی برای گذراندن دوره نقاهت و ریکاوری

همنتوانستیمآنهارابهاینجامنتقلکنیمچونقرنطینهآماده
نیست.فیروزآبادیادامهداد:درسیرجانکلیضایعاتغذایی
وجوددارد.مثالگلگهرونیرویدریاییضایعاتغذایزیادی
دارند ای کاش خودشان کمک کنند و یک ماشین برای
غذارسانی اختصاص دهند .این کار هزینه آنچنانی ندارد اما
یکمشکلاساسیراازمردمسیرجانرفعمیکند.ازدانشگاه
علوم پزشکی هم میخواهیم در خرید داروهای بیهوشی
کمکمان کند .داروهای بیهوشی گران هستند و سرعت را
افزایشمیدهند.ویادامهدادشهردارسیرجانقولدادهاندتا
چندماهآیندهمشکلبرقرارفعکنندکهاگراینمعضلحل
شودمیتوانیمعقیمسازیراشروعکنیم.

