 گروه خبر :معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری کل استان
کرمان گفت :در راستای تکریم ارباب رجوع از ابتدای اردیبهشت سال
جاری ثبت کلیه دادخواستهای مرتبط با شوراهای حل اختالف در دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود .حمید خالقی به میزان گفت:
مراجعهکنندگان به شوراهای حل اختالف میتوانند با مراجعه به دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی در شهرستانها و استانهایی که این دفاتر
راهاندازی شده است ،نسبت به ثبت دادخواست اقدام کنند .افزایش سرعت
دادرسی از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
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ثبت دادخواست
شورای حل
اختالف در دفاتر
خدمات قضایی
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سارقان  18خودروی پراید دستگیر شدند
ابتدا منکر هرگونه سرقت بودند ولی با بازجوییهای
فنی لب به اعتراف گشودند .آنها به سرقت  18پراید
اعتراف کردند .قطعات و وسایل  16پراید را برداشته
و آنها را در محل رها کرده بودند و هنوز دو دستگاه
پراید را در اختیار داشتند و از آنها استفاده میکردند.
این سارقان بین  30تا  40سال سن داشتند .سرهنگ
ایراننژاد در مورد شیوهی سرقت این افراد گفت :آنها
در محلههای غفاری ،آباده ،ابوریحان ،مکیآباد و ...پرسه
میزدند و پرایدهای مدلپایین را شناسایی میکردند و
پس از اطمیناناز خلوت بودن محل ،زن با یک شاهکلید
در خودرو را باز میکرد و ماشین را روشن میکرد.
آنها خودرو را به یک کارگاه منتقل و تمام وسایل آن
را باز و بعد هم خودرو را در جایی رها میکردند .آنها
وسایل را به یک مالخر میفروختند که این مالخر هم
شناسایی و دستگیر شد .سرگرد شکوهی رییسپلیس
آگاهی سیرجان هم در این رابطه گفت :خودروهای پراید
مدلپایین آسیبپذیری باالیی در رابطه با سرقت دارند و
بیشتر آمار خودروهای سرقت شده را شامل میشوند .وی
ادامه داد :ما از شهروندان میخواهیم حتما خودروها را به
قفل پدال و دزدگیر مجهز کنند و از پارک کردن خودروها
در محلههای خلوت خودداری کنند.

بار قاچاق به مقصد نرسید

 گروه حوادث
ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز توانستند از یک
کانتینر در محور سیرجان -بندرعباس  318پمپ آب
کشف کنند .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان به پاسارگاد گفت :ماموران دایره مبارزه
با قاچاق کاال و ارز آگاهی سیرجان هنگام کنترل خودروهای

عبوری در محور سیرجان -بندرعباس به یک دستگاه تریلی
کانتینردار مشکوک شدند .آنها پس از بررسی مدارک و
تطابق آن با بار تریلی متوجه شدند که موتورپمپها قاچاق
هستند .پس از انتقال آنها به آگاهی مشخص شد تعداد
آنها  318دستگاه و به مقصد تهران حمل میشدند .ارزش
ریالی آنها یک میلیارد و  600میلیون ریال برآورد زده شد.

مرگ یک نفر بر اثر صاعقه
 گروه حوادث
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
گفت :صاعقه در این شهرستان شنبهشب منجر به فوت
یک تبعه بیگانه شد .علی ساالری به ایرنا گفت :ساعت
 19و  30دقیقه شنبه شب گزارش صاعقه زدگی یک
نفر در روستای بند سراجی از توابع شهرستان جیرفت

به مرکز فوریتهای پزشکی این شهرستان اعالم شد .وی
ادامه داد :بالفاصله نزدیکترین تیم امدادی به محل حادثه
اعزام شد اما فرد صاعقهزده جان خود را از دست داده بود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت:
فرد فوت شده از اتباع بیگانه بوده و در یکی از گلخانههای
منطقه بندسراجی فعالیت میکرده است.

دعوت به همکاری
از یک نفر نیروی کار مسلط به
نرمافزارهای اتوکد و  3D MAXدعوت به
همکاری میشود.
09130431995

 حسین اطمینان
در حالی که پیمانکار شهرداری با گلوله
یا سم به جان سگهای شهر افتاده یک
شهروند در اینستاگرامش چنین نوشته است:
«این زبونبستهها رو دیدم غذا نمیخورن.
عجیب بود ،متوجه شدیم شدید تشنهشون
بوده و واسهشون آبخوری درست کردیم».
در بیوگرافی امیر فیروزآبادی که این پست را
به اشتراک گذاشته او خود را حامی حیوانات
معرفی کرده است .او از شش سال پیش همراه
با مادرش غذادادن به سگها را آغاز کرده است.
چیشدبهفکرحمایتازسگهای
ولگردافتادی؟
حیوان خانگی خیلی دوست دارم و
خودم هم قبال داشتم .سال  91از یک
خیابان تردد میکردم که دیدم یک سگ
را توی کارتن گذاشتند و رفتهاند .حدودا10
روزه بود ،داشت میمرد .سگ را آوردم و
گذاشتمگوشهیکارگاه.
چهکارههستی؟
کارگاه  MDFدارم .از آنجا شروع شد .آن
سگ را بزرگ کردم و چون جایی برای نگهداری
نداشتم اطراف شهر رهایش کردم .بزرگ شده بود
و میتوانست از خودش نگهداری کند .چند وقت
بعد همسایهمان با تفنگبادی یک گربه را کشت
که دو بچه داشت.
 نتوانستیجلواشرابگیری؟
نه وقتی رسیدم تیر را شلیک کرد و گربه مرد.
این دو تا بچه را آوردم توی خانه بزرگ کردم.
اینجوری بود که توی این مسیر افتادم .هر هفته
یدادم.
میرفتم کوه وبیابان و به سگها غذا م 
کسیهمهمراهیاتمیکرد؟
اوایل فقط مادرم بود .مادرم خیلی به من
کمک میکرد .روی اینجور موارد خیلی هم
حساس است .زنگ میزد بیا غذایشان دیر شد.
چون سگ هستند بعضی وقتها میترسید جلو
برود ولی میگفت بیا غذایشان دیر شده است.
جایخاصیبرایغذادادنمیرفتید؟
میرفتیم اطراف شهر مثال پمپبنزین جاده
حسی نآباد ،از این نقطه شروع کردیم .میدیدیم
یدادیم.
چند سگ آنجا گرسن هاند ،به آنها غذا م 
بعد وسیعتر شد و دوستانم هم به کمکم آمدند.
مادرم به سگهای مصدوم در خانه رسیدگی
میکرد و من هم غذا برایشان میبردم.
 پس سگهای مصدوم را هم
نجات میدادید؟
بله همین االن هم سه سگ در خانه داریم که

امیر فیروزآبادی شش سال است
که به سگهای ولگرد
آب و غذا میدهد

در غذا رساندن
به سگها
به ما کمک کنید

پیمانکار شهرداری جدیدا از سم هم برای کشتن سگها استفاده میکند /.عکس :امین ارجمند

از آنها مراقبتونگهداری میکنیم.
 چهجوری سگهای مصدوم را درمان
میکنید؟
در این راه دکتر مسعود ایراننژاد (دامپزشک)
خیلی به ما کمک میکند .این کارها را بدون
هزینهانجاممیدهد.بهدکترایراننژادمیگفتیم
این سگ اینگونه مصدوم شده است .خودش
میآمد و معاینه میکرد و هزینهای هم
نمیگرفت .االن یک سگ در خانه دارم که
عصبهای دستش کوتاه بود و نمی توانست
درست راه برود .دکتر ایراننژاد دو بار این سگ
را جراحی کرد .ایشان در پروژه عقیمسازی هم با
یک قیمت پایین قول همکاری دادهاند.
 قیمت عقیمسازی هر سگ چقدر
است؟
ایشان گفتند حدود  80-70هزار
تومان میگیرند .در شهرهای دیگر تا 200
هزار تومان هم میگیرند.
 یعنی ایشان گفتند اگر شما
سگها را جمعآوری کنید آنها را با
این قیمت عقیم میکند؟
بله .با شهردار هم غیرمستقیم صحبت
کردیم و ایشان گفتند یک  NGOثبت
بدهید .زمین از شهرداری در اختیارمان
میگذارند .ما هم گفتیم ما پول بابت
گرفتن ،نگهداری و ...سگها نمیخواهیم.
چهجوریسگهاراجمعمیکنید؟

امام حسين( علیهالسالم) :مهدي ما در
زمان خودغريبترين و مظلومترين است ،تا
ميتوانيد درباره او بگوييد و بنويسيد.

فروش لپتاپ كامپيوتر و ps4

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :
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پيامك300099004806 :

خبر

 گروه حوادث
یک باند سرقت خودروهای پراید که یک زن آن را
مدیریت میکرد ،شناسایی و چهار نفر دستگیر شدند .این
باند به سرقت  18خودرو اعتراف کرد .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان در رابطه با این پرونده به پاسارگاد
گفت :از حدود دو ماه قبل سرقت خودروهای پراید مدل
پایین افزایش قابل توجهی داشت .عدهای این خودروها را
سرقت میکردند و چند روز بعد در حالی که تمامی وسایل
آن را باز کرده بودند ،در گوشهای رها میکردند .به گفتهی
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد آنها تمام قطعات را که
امکان فروش داشت از ماشین برمیداشتند .ماموران پس
از انجام کارهای اطالعاتی متوجه شدند که یک باند به
سرپرستی یک زن جوان این خودروها را سرقت میکند.
ماموران پس از کارهای اطالعاتی و استفاده از دوربینهای
شهری توانستند چهره یک زن را مشاهده و شناسایی او را
آغاز کنند .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ادامه داد :ماموران
پس از چند روز کار تحقیقاتی سرانجام این زن را در یک
منزل مسکونی دستگیر کردند .همزمان سه همدست او
نیز از سوی پلیس آگاهی و کالنتریها دستگیر شدند.
به گفتهی رییس پلیس سیرجان این سارقان به اداره
آگاهی منتقل شدند و بازجویی از آنها آغاز شد .آنها

همراه09131921049:

به صورت نقد و اقساط

مركز سخت افزار هاشمي
٠٩١٣١٧٨٧٣٦٠
خیابان نصيري جنوبي

مردان خدا چـه بـا صفا می میرند
گویی که رسیده حکم آزادی شان

دلبــاخته در راه خـدا می میـرند
خندان لب و با میل و رضا می میرند

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران و عزیزانی که ما را در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم

جـانـبـاز

حاجعبدالرضا آشتاب

(کارمند مخابرات)

همراهــی کردنــد خصوصــا نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای
اســامی ،رییــس و کارکنــان بنیــاد جانبــازان ،فرماندهی یــگان ویژه اســتان کرمان،
فرماندهــی یــگان امــداد شهرســتان ســیرجان ،کارمنــدان ادارات مخابــرات ،تامین
اجتماعــی ،آمــوزش و پــرورش و کلیــه اقــوام و دوســتان ،بــه اطــاع میرســاند
مراســم چهلــم آن جانبــاز روز پنجشــنبه  97/01/30برگــزار میگــردد.
ت زهرای نصرتآباد  16:30رسمی
ساعت حرکت به سمت بهش 
آدرس :بلوار امامرضا(ع) ،بلوار صفا

اســامی برنــدگان مســابقه عکــس موبایلــی
ویــژه روز طبیعــت بــه قیــد قرعــه اعــام
شــد:
 -1سجاد عزتآبادی
 -2فاطمه بلوردی
 -3شوکت معافی

حوادث 7

 -4امیرمحمد رهنما
 -5درسا سهیلی
 -6یگانه نورمندی

برندگان میتوانند با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه خود به روابط عمومی شهرداری
سیرجان مراجعه نمایند .برای کسب اطالعات بیشتر با شمار ه  09135832445تماس حاصل نمایید.

االن حدود  60-50سگ را که خودم غذا
یدانم کجا هستند چون غذایشان
میدهم و م 
دادهام با من دوست هستند و خیلی راحت
میتوانم آنها را جمع کنم.
 غذا از کجا میآوری؟
از تاالرها و . .میگیریم .اگر تاالرها نداشته
باشندازقصابیهااسکلتواستخوانو. .میخریم.
تاالرهمهزینهمیگیرند.هرپالستیکرا 10هزار
تومانمیگیرند.هرکارمیکنیم،هرچقدرهمکه
میخریمکممیآوریم.هفتهیقبلتاالرهانبودند
و  17شهریور هم مغازهها بسته بودند .خیلی
ناراحتبودم.مادرمهممیگفتفکریبکناینها
منتظر هستند .رفتم نان و ماست بگیرم .یکی از
دوستانم زنگ زد و گفت غذا پیدا کردم .خیلی غذا
در سیرجان خراب میشود .متاسفانه تاالرها هر
شب 50-40کیلوگرم غذا دور میریزند.
 پول غذاها را از کجا میآورید؟
بیشتر وقتها خودم میدهم .دوستانم
همکمکمیکنند.
 چرا این کار را میکنید؟
چون اگر به آنها غذا ندهیم هیچکس
چ چیز نیست.
نمیدهد .توی بیابان هی 
توی شهر هم که میآیند ،آنها را میزنند
و یا ماشین به آنها برخورد میکند به
همین دلیل شبها میآیند.
 داخل شهر هم غذا میدهید؟
نه ،فقط بیرون شهر .چون داخل شهر بیایند

باعث مردنشان میشود .توی شهر پیمانکار
یزند .جدیدا هم از سم
شهرداری ببیند آنها را م 
برای کشتن سگها استفاده میکند .من با بنده
خدا صحبت کردم گفت به من گفت هاند برو با سم
بکشکهصدایشلیکنیاید.
 وقتی سگ را با سم بکشند چند
ساعتبعدمیمیردوجم عکردنآنسخت
است.اینبهچهرهیشهرآسیبنمیزند؟
چرا خیلی .این زبانبستهها را با این شیوه
میکشند که خیلی هم دردناک است .یک
کلیپ هم گرفته شد؛ یک سگ حامله را سم
میدهند همان موقع که میمیرد بچهاش هم
به دنیا میآید .خودش یک طرف میافتد و
بچهاش هم یک طرف دیگر میافتد و میمیرد.
این خیلی صحنهی غمانگیزی بود .این کار هیچ
جای دین و قانون تعریف نشده است .سگی
سبزیهای یک نفر را خراب کرده بود و او هم
به تعدادی سگ سم داده بود و آنها را کشته
بود .رفتم و با آن فرد صحبت کردم .او هم ابراز
ناراحتی کرد و گفت چارهای نداشته است.
 چند روز پیش عکس یک پسربچه
در استان کرمان منتشر شد که از سوی
سگهای ولگرد مورد حمله قرار گرفته و
به شدت مجروح شده بود .باید فکری برای
موضوعشود.راهکارشماچیست؟
راهکار ما که هم انسانی باشد و هم خون
و خونریزی نداشته باشد ،عقیمسازی است.

باید زندهگیری کنیم و بعد هم آنها را
عقیمسازی کنیم .من یک ماشین وانت
هم دارم و میتوانم این کار را انجام دهم.
اگر آنها  200سگ را امسال در سیرجان
بکشند باید سال بعد هم  200سگ را
بکشند .این راهحل اساسی نیست .این کار
جمعیت را کنترل نمیکند .اگر عقیمسازی
بکنند دیگر جمعیتشان زیاد نمیشود.
 من توی اینستاگرامتان دیدم که
برای سگها آبخوری هم درست کردی.
جریان آن چه بود؟
آخربلوارعباسپورکهنخالههایساختمانی
را خالی میکنند سگهای زیادی وجود دارد.
چند روز پیش برای آنها غذا بردیم و دیدیم
آنها غذا نمیخورند .خیلی گرسنه بودند اما
لب نمیزدند .به دوستم گفتم فکر کنم تشنه
هستند .رفتیم از خانه آب آوردیم دیدیم
زبانبستهها چند روز است آب نخوردهاند .با
الستیک برایشان آبخوری درست کردیم و آب
همبرایشانمیبریم.
 میتوان گفت چند سگ ولگرد در
سیرجاناست؟
اگر ما این مکان را راه بیاندازیم حدود -200
 300سگبرایمانمیآورند.خیلیهاهستندکه
میگویند ما سگ برایتان میآوریم .ما از آنها
نگهداری میکنیم و آنها را عقیم میکنیم یا
جاهایی رها میکنیم و به آنها غذا میدهیم.
 االن چند نفر هستید؟
حدود  15نفر هستیم ولی  5 -4نفر از آنها
بیشترمیآیند.البتهخودمهمیشهمیرومچون
آنهانمیتواننددرستبهسگهاغذابدهند.
 نگفتی چند سگ ولگرد در سیرجان
است؟
باالی 400-300سگ ولگرد شبها به شهر
میآیند.
 چه زمانهایی میروی و غذا
میدهی؟
معموال پنجشنب ه و جمعهها میروم و غذا
میدهم .االن دیگر یک عمل واجب شده است.
مادرم از سهشنبه ،چهارشنبه میگوید به فکر غذا
برای سگها باش ولی هرچقدر هم غذا میگیریم
باز هم کم میآید.
 کسانی که می خواهند کمک کنند
چهبکنند؟
ما فقط به غذا نیاز داریم .شماره ما را در
اختیارشان بگذارید .زنگ بزنند و فقط بگویند
کجاست .من خودم میروم و غذا میگیرم.

