 پاسارگاد
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی سیرجان از کشف
 20کیلوگرم تریاک از سوی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در
یکی از محورهای مواصالتی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ ایراننژاد افزود :ماموران پلیس به دو دستگاه خودرو
مشکوک شدند و پس از بازرسی از این خودروها  20کیلوگرم تریاک
کشف کردند .در همین رابطه دو دستگاه خودرو پژو  405توقیف و
چهار نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
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کشف 20
کیلوگرم
تریاک
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دختربچه معلول ،قربانی کودکآزاری
 دادستان سیرجان :با کودکآزار برخورد قاطع میکنیم
 روابط عمومی بهزیستی :کودک در اختیار مادربزرگ مادری قرار گرفت

دستگیری پنج متخلف شکار در یک روز

سه قبضه سالح دو لول ،یک قبضه تکلول یک دستگاه
دوربین چشمی روسی و دو رشته قطار فشنگ کشف و
ضبط شد .بر اساس نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ
مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست ،جریمه قابل
پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر قطعه کبک
معادل دو میلیون ریال تعیین شده است .بنابراین متهمان
میبایست مبلغ  18میلیون ریال به حساب دولت واریز
کنند .الزم به ذکر است با توجه به درج مصوبه جدید که
در تاریخ98/09/17درج در روزنامه رسمی شده است که
پس از بیست روز از مورخ 98/10/08جرایم جدید الزم
االجرا است که بر آن اساس جریمه ناشی از صید و شکار
هر قطعه کبک سه میلیون ریال تعیین شده است.

برگزاری دومین نمایشگاه بینالمللی
معدن و صنایع معدنی در سیرجان

 دومین نمایشگاه بی نالمللی زنجیره تامین
فوالد«سیمکس» که سال گذشته برای اولین بار در کرمان
برگزار شده بود ،امسال با توجه به پتانسیلهای منطقه صنعتی
و معدنی گلگهر و با همکاری دانشگاهها و شرکتهای منطقه در
شهرستان «سیرجان» برگزار خواهد شد .این نمایشگاه با هدف
تعادلسازیزنجیرهفوالددرراستایتحققاهداففوالدیدرافق
 ۱۴۰۴و با حضور مسئوالن وزارت صمت ،جمعی از نمایندگان
مجلسوهمچنینمدیرانوفعاالنتشکلهایصنعتیومعدنی
در فضایی به وسعت بیش از  ۸هزار مترمربع به مدت سه روز
در دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان برگزار خواهد شد و بخشهای
مختلفواحدهایصنعتیومعدنیزنجیرهتامینفوالدهمچون
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پيامك300099004806 :

خبر

 پاسارگاد :پنج نفر متخلف صید و شکار در
روز جمعه به دام قانون افتادند .علیاکبر رسولیان رییس
اداره حفاظت محیط زیست سیرجان در توضیح این خبر
گفت :ماموران یگان حفاظت محیط زیست سیرجان در
پی گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع گودغول و
پاریز همچنین مناطق آزاد موفق شدند روز جمعه (آخرین
مهلت استفاده از پروانههای صید و شکار) پنج متخلف
صید و شکار را که دو نفر از آنان اقدام به صید و شکار
غیر مجاز  9قطعه کبک وحشی و سه نفر دیگر شروع
به شکار کرده بودند را دستگیر و تحویل مراجع محترم
قضایی دهند .از این افراد خاطی الشه  9قطعه کبک
شکار شده ،یک قبضه سالح پی سی پی و متعلقات،

اکتشافواستخراج،بهرهبرداریوفرآوری،تجهیزاتآزمایشگاهی
و زمینشناسی و همچنین تجهیزات و ماشینآالت صنعتی
و معدنی همچون سال گذشته حضور پیدا کرده و آخرین
دستاوردهای خود را در معرض نمایش میگذارند .این نمایشگاه
با توجه به شرایط کشور و تحریمها تمرکز بر دستاوردها و تبادل
اطالعات در حوزه بومیسازی را راهبرد خود قرار داده است و در
جهت رشد و توسعه بومیسازی تالش خواهد کرد .همچنین
همزمانبا ایننمایشگاهچندکارگاهو نشست تخصصیدرحوزه
چالشهای زنجیره تامین فوالد با موضوعات مختلف از جمله
«نیاز به انقالب در استخراج سنگ آهن»و «فرصت بومیسازی
رهاوردتحریم»برنامهریزیشدهاست.

 گروه حوادث
دختربچهای که مورد کودکآزاری قرار
گرفته برای نگهداری و مراقبت تحویل
مادربزرگ مادریاش داده شد .چند روز قبل
فیلمی از دختربچهای که مبتال به اوتیسم
است ،به دست پاسارگاد رسید که نشان
میدهد این دختر مورد کودکآزاری جسمی
قرارگرفتهاست.
یکی از همسایگان قبلی این کودک
به پاسارگاد گفت :این کودک به اوتیسم
مبتالست .مادر وی در یک حادثه تصادف
فوت کرده و مسئولیت نگهداری بر عهده پدر
میافتد .با توجه به ازدواج مجدد پدر ،بچه کنار
او و نامادریاش زندگی میکرده تا هفته قبل
بچه را به دلیل شکستگی در چند جای بدن
وآثارسوختگیبهبیمارستانغرضیمیآورند
و همانجا میگذارند .من هم پس از آنکه در
جریان قرار گرفتم موضوع را از طریق دادگاه
پیگیریکردم.
کودکتحویلمادربزرگدادهشد
روابط عمومی بهزیستی با تایید این
کودکآزاریگفت:یککودک۱۴سالهمعلول
ذهنی که دچاری بیماری اوتیسم است مورد

 گروه خبر
از طریق آگهی در سایت دیوار از دو نفر از
همشهریانمانپنجمیلیونتومانکالهبرداری
شد .این روزها کالهبرداران برای خالی کردن
جیب مردم به هر ترفندی روی آوردهاند .یکی
از شیوههای جدید آنها آگهیزدن در سایت
دیوار و بعد هم تلکهکردن افرادی است که با
آنها تماس میگیرند .طی چند روز اخیر دونفر
از همشهریانمان در دام این کالهبرداری
افتادهاند و باید شهروندان بیشتر حواسشان را
جمعکنند.سرهنگمحمدرضاایراننژادفرمانده
انتظامیسیرجاندرتوضیحاینکالهبرداریها
گفت :یک نفر که قصد داشته در شهر زاهدان

کودکآزاری قرار گرفته است .به گفتهی
معصومهخواجوییحدودهشتماهپیشمادر
کودک فوت کرده و بچه با پدر و نامادریاش
زندگی میکرده است و البته از وضع مالی
خوبیبرخورداربودند.
خواجویی ادامه داد :تا اینکه اوایل هفته
قبل بچه را جهت درمان به بیمارستان بردند
و پرسنل بیمارستان پس از دیدن آثار کودک
آزاری موضوع را به بهزیستی اطالع دادند و
بهزیستی نیز با نوشتن نامه دادستانی را در
جریانگذاشت.
وی در مورد اقداماتی که در رابطه
کودکآزاری صورت گرفته گفت :ابتدا ما
پیگیری درمان را در بیمارستان دکتر غرضی
سیرجان انجام دادیم .به گفتهی خواجویی
انجام آزمایشات و معاینات پزشکی قانونی
هم صورت گرفته است .وی افزود :گزارش
این کودکآزاری به دادستان شهرستان در
خصوصپیگیریومشخصکردنکودکآزار
داده شده است.
سپس از دادستان برای پذیرش در مرکز
نگهداری مجوز گرفته و بعد هم این کودک به
مرکز نگهداری سپرده شد .این کودک به علت

سکوهای ورزشگاههای سیرجان با صدای سازش خو گرفته بودند .انگار وقتی او نبود ،هوداران برای تشویق تیم محبوبشان
گلگهر ،چیزی کم داشتند .او نگذاشته بود جای خالی سهراب عیسیپور ،روی سکوهای ورزشگاه امامعلی (ع) سیرجان حس شود.
صحبت از اسماعیل یکتاپرست ،سرنانواز برجسته سیرجان است که متاسفانه در جوانی و بر اثر ایستقلبی درگذشت و موسیقی
نواحی سیرجان را عزادار کرد .خاطرهی سرنانوازیاش تا همیشه د ر گوش هواداران باشگاه گلگهر زنده خواهد ماند .وقتی که
نواهای نازیگل ،گیسگل و ...را استادانه مینواخت و شوری دوچندان به ورزشگاههای سیرجان و بازیهای گلگهر میداد.
مجموعهی باشگاه گلگهر اعم از مدیریت ،کارکنان ،بازیکنان و حوزهی هواداری ،خود را در غم از دست دادن استاد موسیقی نواحی
ی فرهنگی و ورزشی سیرجان تسلیت میگوید.
سیرجان شریک میداند و درگذشت ناباورانهی او را به جامع ه 

فروشگاه فرش و مبل ساالر

واقع در کوچه دکتر ادیبپور به تعدادی
فروشنده و حسابدار نیازمند است
فروشنده با روابطعمومی

حسابدار با سابقه کار دارای اولویت میباشد
شماره تماس
 42233680و 42233681

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در
دفتر ماکسیم شهر سیرجان
 تمـــام وقــت جهــت انجـــام امــور دفتــری و عملیــاتی دارای مهارت های اجتمــاعــی(مسئولیت پذیری ،کنترل امور محوله و فن بیان قوی)

ـ با روابطعمومی باال ـ مسلط به امور کامپیوتری
ارسال رزومه به ایمیل:
hr@taximaxim.ir
شماره تماس021 - 71126100    :
آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی خدمــات بــرق و الکترونیــک ســیرجان
ولتــاژ شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  455و شناســه ملــی
 10860515989بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1398/09/16تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1آقــای رضــا برقــی بــه شــماره ملــی  3071709341بــه ســمت
مدیرعامــل و عضــو هئیتمدیــره  -آقــای ناصــر برقــی بــه شــماره ملــی
 3071728190بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره  -آقــای احمــد برقــی
بــه شــماره ملــی  3071835558بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
 -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــه امضــای رضــا
برقــی بــه همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()707353

قرارداد رهسپار زاهدان میشود .این فرد عنوان
کرد« :وقتی به زاهدان رسیدم با آگهیدهنده
تماسگرفتمامااوتلفنخودراخاموشکردهبود
و جواب نداد ،یک روز صبر کردیم و سپس برای
شکایت به سیرجان آمدیم ».سرهنگ ایراننژاد
گفتشکایتاینفرددرپلیسفتاسیرجانثبت
شد و کارشناسان پلیس با ردگیری مال ،حساب
فرد را در شهرستان کرج شناسایی کردند و با
هماهنگی پلیس فتای کرج حساب را مسدود و
پولبهحسابمالباختهبرگشت.
به گفتهی سرهنگ ایراننژاد طی چند روز
اخیر یک مورد کالهبرداری دیگر هم به همین
طریقانجامشدهاست.فردیبهپلیسفتامراجعه

و ماجرای کالهبرداری را اینگونه تعریف کرد:
«قصد خرید خودرو داشتم و چند روز قبل آگهی
فروش یک دستگاه پژو پارس را در شهر مشهد
دیدم .با فروشنده تماس گرفتم و او عنوان کرد
که ماشینش مشتری دارد و اگر من قصدم برای
خریدجدیاستبایدمبلغسهمیلیونتومانبه
حسابش واریز کنم ».سرهنگ ایراننژاد ادامه داد:
این فرد هم مبلغ سه میلیون تومان را به حساب
آگهیدهندهواریزمیکندوآگهیدهندهتلفنشرا
خاموشمیکند.اینفرددرپلیسفتایسیرجان
تشکیلپروندهدادوکارشناسانپلیستوانستندبا
مسدودکردنحسابکالهبردارمبلغسهمیلیون
تومانرابازگردانند.

در همین رابطه سروان مرتضیصفیپور
رییس پلیس فتای سیرجان به پاسارگاد گفت:
برخی افراد سودجو با درج آگهی دروغین در
سایت و اپلیکیشنهای موبایل شیپور و دیوار
اقدام به کالهبرداری با دریافت ودیعه جهت
رزرو کاال ،خودرو ،منزل و  ...میکنند .وی ادامه
داد این شیوه کالهبرداری در کشور شیوع دارد
و متاسفانه افراد به راحتی و بدون اینکه کاال
یا منزل و خودرو را ببینند اقدام به واریز پول
میکنند .وی گفت رهن ،خرید و فروش و  ...باید
حتما در مکانهای رسمی صورت بگیرد و ما از
شهروندانمیخواهیمازواریزهرگونهپولقبلاز
مشاهدهخودداریکنند.

اسماعیل یکتاپرست ،سرنانواز سیرجانی

دعوت به همکاری
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کودکی که به بیماری اوتیسم مبتالست مورد کودکآزاری قرار گرفته است.

بیانیه باشگاه گلگهر در پی درگذشت

از تعدادی خانم جهت بستهبندی
دعوت به عمل میآید
09033865303

حسابدار

ناآرامی در خوابگاه و عالقه شدید دو طرف و
همچنین نیاز به مراقبت ویژه به علت شرایط
جسمی با دستور قضایی تحویل مادربزرگ
مادریاش داده شد.
خواجویی ادامه داد :بهزیستی سیرجان
پیگیریهای الزم مددکاری و انجام بازدید در
منزل را پس از تحویل کودک به مادربزرگ
مادری هم انجام میدهد.
برخوردقاطعمیکنیم
محسن نیکورز دادستان سیرجان هم از
جدیتدستگاهقضاییبرایشناساییوبرخورد
با کودکآزار خبر میدهد .وی به پاسارگاد
گفت :فردی در جریان این کودکآزاری قرار
گرفت و شکایت تقدیم دادسرا شد .ما هم
پرونده را برای رسیدگی به یکی از شعب ارسال
کردیموبچهبادستورقضاییتحویلمادربزرگ
مادری شده است .وی در مورد آخرین وضعیت
دستگیری کودکآزار هم گفت :چند نفری به
عنوانمظنونبهدادسرااحضارشدهانداماهنوز
ثابت نشده که کودکآزاری کار چه کسی بوده
است.مادرمرحلهتحقیقاتوپیگیریهستیم
و بعد از شناسایی برخورد قاطع با این فرد یا
افرادمیشود.

آگهی سایت دیوار بهان های برای کالهبرداری

زندگی کند آگهی رهن و اجاره منزل در زاهدان
رادرسایتدیوارمیبیندوباشمارهآگهیدهنده
تماس میگیرد .در تماس ،فرد آگهیدهنده
میگوید که خانه چند مشتری دارد و برای
اینکه این منزل را برای آنها نگه دارد باید مبلغ
دو میلیون تومان به حسابش واریز کنند و این دو
میلیونموقعقرارداددرمبلغرهندرنظرگرفته
میشود .به گفتهی سرهنگ ایراننژاد این فرد به
حرفهای آگهیدهنده اعتماد میکند و شماره
کارت میخواهد آگهیدهنده هم شماره کارت
یک زن را میفرستد و عنوان می کند که مبلغ
را به حساب همسرم واریز کنید و او هم مبلغ
دو میلیون تومان را واریز میکند و برای بستن

دعوت به همکاری
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حوادث 7

یادش گرامی و روحش شاد

جناب آقای

ابوالقاسم نجمالدینی

درگذشت برادر گرامیتان را به شما و
خانواده محترمتان تسلیت میگویم .از درگاه
خداوند متعال غفران و رحمت الهی برای
آن مرحوم و برای شما و سایر بازماندگان
سالمتی و طول عمر با عزت خواستارم.
جواد عسکری
کارگاه خدمات ساختمانی ایمنساز

آگهی مزایده
دانشکده علومپزشکی سیرجان

دستگاه مزایدهگزار

مزایده :فروش خودروی سواری سراتو

موضوع مزایده

مدل  79و پژو نوکمدادی مدل 38

مبلغ سراتو به عدد 0002202220222 :ریال (به حروف :دو میلیارد و پانصد میلیون ریال)
مبلغ پژو به عدد 09202220222 :میلیون ریال

برآورد پایه

(به حروف :صد و هفتاد میلیون ریال)

مبلغ به عدد 08800220222 :ریال(یکصد و سی و سه میلیون پانصد هزار ریال)

تضمین شرکت در مزایده

نوع تضمین شرکت در مزایده :واریز نقدی به شماره حساب 092222028
به نام سپردههای دانشکده علومپزشکی (بانک رفاه) 0ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت
 01روز یکشنبه مورخ 73002000

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:

الف) http //www.sirums.ac.ir :آدرس سایت دانشکده علومپزشکی سیرجان
محل تسلیم پیشنهادها :سیرجان -بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک-

تا ساعت  01:10روز سهشنبه مورخ 73002001

دانشکده علومپزشکی

گشایش پیشنهادها

ساعت  00روز چهارشنبه مورخ 73002000

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت  02روز شنبه مورخ  73002000در محل دفتر اداره خدمات پشتیبانی دانشکده علومپزشکی سیرجان برگزار خواهد شد.
هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان
آگهــی تغییــرات شــرکت هفت آســمان بلــورد شــرکت ســهامی خاص
به شــماره ثبت  3631و شناســه ملی  14004011735به اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1397/09/18تصمیمات
ذیــل اتخاذ شــد:
اعضــای هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
-1
انتخــاب گردیدنــد:
خانــم منیــژه حامدی بــه شــماره ملــی  3070941842و آقــای فرهاد
ســعیدینژاد شــماره ملــی  0074953648و آقــای پرهــام ســعیدی

نــژاد بــه شــماره ملــی  -2 0016395921خانــم راضیــه اســامیان
بــه شــماره ملــی  3071103980بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم
نرگــس ســتودهنیا بــه شــماره ملــی  0068892292بــه عنــوان
بــازرس علیالبــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد.
-3روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت
انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکتها
و موسســات غیر تجاری ســیرجان ()712374

