 پاسارگاد :به گفته رئیس شوراهای حل اختالف استان کرمان در هشت ماهه سال
جاری تعداد ۱۸فقره پرونده قتل با همت و تالش اعضا شوراهای ویژه زندان استان منجر به جلب
رضایت از اولیای دم و رهایی محکومین به قصاص از مجازات اعدام شده است.
بهگزارشایرنا مهدیتقیزادهافزود:همچنینشعبحلاختالفویژهزنداندراستانکرمان
موفق شده اند با صلح و سازش فی مابین طرفین اختالف ،مشکالت یک هزار و  ۶۷۹زندانی را
برطرف کرده و در این رابطه ۹۵۳زندانی از زندان های این استان رهایی یابند.
این مقام قضائی تاکید کرد :شعب شوراهای حل اختالف ویژه زندانیان نقش بسیار مهمی در
اخذ رضایت از شاکی ،ایجاد صلح و سازش و حل و فصل پرونده های مدد جویان ایفا می کند.
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فرمانده انتظامی سیرجان:

خبر

کالهبرداری  19میلیون تومانی از خریدار تخممرغ
 پاسارگاد :از فردی که قصد داشت از یک
سایت آگهی تخممرغ نطف هدار بخرد  18میلیون و
هفتصد هزار تومان کالهبرداری شد .فرمانده انتظامی
سیرجان در این رابطه گفت :سه ماه پیش فردی در یکی
از سایتها ،آگهی خرید تخممرغ نطف هدار برای ماشین
جوجهکشی را مشاهده کرد ،او با شماره آگهیدهنده
تماس گرفت و تعداد قابلتوجهی تخممرغ نطف هدار و یک
دستگاه ماشین جوجهکشی خریداری و  18میلیون و
 700هزار تومان را به چندین شماره کارت واریز کرد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود :پس از چند روز

خبری از ارسال تخممرغها و ماشین جوجهکشی نشد و
او به پلیس فتا مراجعه و شکایت کرد .پلیس فتا سیرجان
با پیگیری حسابها و انجام کارهای فنی کالهبردار را
در شهر اردبیل شناسایی کرد و تاکنون 16میلیون تومان
از این پول به حساب مالباخته برگشت داده شده است.
وی در مورد دستگیری کالهبردار هم گفت :اول شاکی
به پولش میرسد بعد برای دستگیری اقدام میکنیم.
به گفتهی رییسپلیس سیرجان پس از واریز شدن دو
میلیون تومان باقیمانده این فرد به جرم کالهبرداری به
دادسرای اردبیل احضار میشود.

 پاسارگاد :به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان سیرجان؛ افرادی که اقدام به شکار
غیرمجاز یک راس بز وحشی کرده بودند به دام قانون افتادند.
علی اکبر رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست
سیرجان گفت :نیروهای گشت و کنترل حفاظت محیط
زیست شهرستان سیرجان حین گشتزنی در ارتفاعات

منطقه شکار ممنوع گودغول متوجه حضور سه شکارچی
شدند که برای برخورد قانونی با متخلفان وارد عمل شده و
هر سه نفر را غافلگیر و دستگیر کردند .در جریان بازرسی از
متخلفان الشه یک راس بز وحشی ،سایر ادوات شکار شامل
یک قبضه اسلحه خفیف متعلق به غیر ،یک قبضه اسلحه
ساچمهزنی ،دو دستگاه بیسیم دستی و دوربین چشمی
کشف و ضبط شد که در هنگام تشکیل پرونده مشخص
شد یکی از متخلفان سابقه صید و شکار داشته که در
همان راستا حکم جلبش صادر و تحت تعقیب قبلی نیز
بوده است .متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی
معرفی شدند .بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به
لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست ،جریمه
قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل یا بز
وحشی معادل صد میلیون ریال تعیین شده است ،بنابراین
متهمان میبایست مبلغ صد میلیون ریال را به حساب
دولت واریز کنند .همچنین متهمان در دادگاه به جرم شکار
غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده۱۲
قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر
اساس مصوبه جدید هیئت دولت به جزای نقدی از سی
میلیونریالتاپنجاهمیلیونریالمحکوممیشوند.

سراه هنگام بررسی صحنه
 پاسارگاد :مامور پلی 
تصادف ،به طرز دلخراشی جان باخت .حوالی شامگاه هشتم
آذر ماه وقوع تصادف بین یک دستگاه کامیون با عابر پیاده در
محدودهپل«تزرچ»محورانار-شهربابکبهمرکزفوریتهای
پلیسی گزارش شد .با حضور ماموران در محل مشخص شد
یک دستگاه کامیون عبوری از این محور با یک عابر پیاده

برخورد کرده است که پس از آن بنا به دالیلی از جاده منحرف
و قسمت کانتینر آن جدا شده است .در ادامه ماموران پلیس
راه مشغول بررسی صحنه و هدایت یک دستگاه جرثقیل
برای بارگیری کانتینر از کنار جاده بودند که این کانتینر
سراه شهربابک
حین جابهجایی با سر یک نفر از کارکنان پلی 
برخورد کرد و این مامور جان خود را از دست داد.

دستگیری شکارچیان سابقهدار

مرگ مامور پلیس راه هنگام بررسی صحنه تصادف

کارت سوخت ،رمز پویا و بسته حمایتی بهانهای برای کالهبرداری

 گروه حوادث
اینروزهاباتوجهبهواریزبستهحمایتی،فروش
بنزین با کارت سوخت و اجباری شدن رمز پویا
کالهبرداریهایی انجام میشود که فرماندهی
انتظامی سیرجان از شهروندان خواست نسبت
به آنها آگاهی داشته باشند .سرهنگ محمدرضا
ایراننژاددراینرابطهگفت:بستهحمایتیازسوی
دولت برای برخی از هموطنان واریز نشده و آنها
میتوانند از طریق راههایی که رسما اعالم شده
موضوعراپیگیریکنند.شهروندانبایدتوجهکنند
که پیامهایی که از سوی دولت میآیند معموال با
شماره 6369ارسال و یا از خبرگزاریهای رسمی
اعالم میشود و امکان جعل وجود ندارد .ولی در
همین رابطه کالهبرداران پیامی با این مضمون
ارسال میکنند که :اگر بسته حمایتی خود را
دریافت نکردهاید به لینک زیر مراجعه کنید .آنجا
از شما می خواهند اطالعات خود را وارد کنید و
بعدهملینکیگذاشتهشدهکهمثالدویاسههزار
تومانبرایثبتپرداختکنیدوبعدشمابهدرگاه
جعلی متصل میشود و از طریق فیشینگ از شما
کالهبرداریمیشود.رییسپلیسسیرجانافزود:
برای درخواست کمک معیشتی نیاز به پرداخت
هیچگونه وجهی نیست و شهروندان باید این
موضوع را مدنظر قرار دهند و هرگز به اینگونه
سایتهااعتمادنکنند.
 کالهبرداریبارمزپویا
رییسپلیس سیرجان افزود از چند ماه
قبل بحث کارکرد رمزهای پویا مطرح شده و به
زودی اجباری میشود .وی ادامه داد؛ متاسفانه
کالهبرداران از این موقعیت استفاده کرده و پیامی

عکس امین ارجمند | پاسارگاد

بهشهروندانمیفرستندکهباتوجهبهاینکهازاول
دی باید از رمز پویا استفاده کنید برای گرفتن رمز
پویابهاینسایتمراجعهکنید.بهگفتهیسرهنگ
ایراننژاد وقتی که فرد به این سایت مراجعه
میکند ،پس از وارد کردن اطالعات با لینکی
مواجه میشود که جهت فعالسازی رمز پویا مثال
دوهزارتومانواریزکنیدولیایندرگاهجعلیاست
و اطالعات حساب شما برداشته میشود .وی ادامه
داد اطالع در مورد فعالسازی رمز پویا از طریق
بانکهاوخبرگزاریهایرسمیصورتمیگیردو

شهروندانبهدیگراطالعاتتوجهنکنند.
 کارت سوخت بهانهای برای
کالهبرداری
فروش بنزین با کارت سوخت و نیاز برخی از
شهروندانبهاینکارتبهانهایبرایکالهبرداران
شده است.
سرهنگ ایراننژاد گفت :فرد با پیامی که
برای ثبتنام کارت سوخت به این لینک مراجعه
کنند ،مواجه شده و وارد لینک میشود .بعد هم
اطالعات را وارد کرده و بعد برای پرداخت پول

وارد درگاه جعلی میشود .وقتی فرد وارد سایت
جعلی شده اطالعات حساب او و رمز دومش
برداشته شده و بعد هم حسابش خالی میشود.
وی ادامه داد :برای دریافت کارت سوخت باید
به پلیس +10مراجعه کنید و راه دیگری ندارد.
سروان مرتضی صفیپور رییسپلیس فتای
سیرجان در مورد کالهبرداری فیشینگ گفت:
فیشینگ راهی است که تبهکاران ،اطالعاتی
نظیر کلمه کاربری ،رمز عبور ،شماره  ۱۶رقمی
عابر بانک ،رمز دوم و  CVV2را از طریق

تحویل دو پرنده مهاجر آبزی به محیط زیست

 گروه خبر
دوستداران طبیعت دو
قطعه اردک اردهای و غاز
خاکستری را تحویل دادند.
صادق خزیمه مسئول
روابط عمومی اداره حفاظت
محیط زیست سیرجان گفت:
این پرندگان که توانایی پرواز
ندارند از سوی عابد کوهپایه

دامپزشک حیات وحش تحت
درمان قرار میگیرند و پس از
بازیابیسالمتکاملدرطبیعت
رها میشوند .اردک اردهای با
نام علمی Anas strepera
پرندهای از تیره اردکهای روی
آبچر است .به گفتهی وی،
اردک اردهای با  51سانتی
متر بزرگترین اردک روی

مجموعه ورزشی ویژه بانوان

آبچر است .بالهای این پرنده
نوک تیز و پروازش با بال زدن
سریع همراه است و معموال با
اردکهای سرسبز به سر میبرد.
اردک اردهای عمدتا در
مناطق تاالبی ،باتالقها و
آبهای شور و به میزان کمتر
در سواحل دریا به سر میبرد،
در ایران زمستانها تقریبا فراوان

است و گاهی تولیدمثل نیز
میکند.
خزیمه افزود :غاز خاکستری
آبزی با نام علمی Anser
 anserبا توجه به اندازه نسبتا
بزرگش نسبت به سایر غازها
به راحتی قابل تشخیص است.
رنگ کلی بدن آن خاکستری
است که در نواحی گردن تیرهتر

ابزارهایالکترونیکیارتباطاتبهسرقتمیبرند.
شبکههای اجتماعی ،سایتهای حراجی و
درگاههای پرداخت آنالین نمونهای از ابزارهای
الکترونیکیارتباطاتهستند.
به گفتهی سروان صفیپور کالهبرداری
فیشینگ از طریق ایمیلها و پیامها صورت
میپذیرد و قربانیان به صورت مستقیم اطالعات
حساس و محرمانه خود را در وبسایتهای
جعلی که در ظاهر کامال شبیه وبسایتهای
سالم و قانونی بانک هستند وارد میکنند .وی
ادامه داد :سارقان با استفاده از اطالعات کارت
در کنار رمز دوم ثابت میتوانند حساب فرد را
بهسرعت خالی کنند .برای جلوگیری از این
ماجرا در بسیاری از کشورهای جهان رمز دوم
یکبارمصرفدرنظرگرفتهشدهاست.بااستفادهاز
این روش سارقان درنهایت با فریب کاربر رمزی را
بهدقت میآورند که فقط یک بار قابلیت استفاده
داشتهوعمالسرقتازحسابکاربرراغیرممکن
میکند .به همین دلیل قرار است رمز دوم ثابت
از اول دیماه حذف شده تا با جایگزینی رمز
یکبارمصرف مقابله جدی با برداشتهای
غیرمجازصورتبگیرد.
براساسآنچهپلیسفتااعالمکردهفیشینگ
عامل شکلگیری یکسوم جرایم سایبری در
کشور است .به همین خاطر استفاده از رمز دوم
یکبارمصرف بهجای رمز ثابت در دستور کار
قرارگرفته است؛ بهطوریکه پیشبینی میشود
با جایگزین شده رمز یکبارمصرف از سوی
تمامیبانکهامیتوانمیزانقربانیانفیشینگ
را بهطورجدی کاهش داد.

و سطح کمرش قهوهای کمرنگ
است.درمناطقتاالبی،باتالقها،
دشتهای سیالبی ،ساحل
دریاچهها و رودخانهها به سر
برده و در کنار اراضی باتالقی و
روی زمین آشیانه میسازد .این
پرنده در ایران ،به صورت مهاجر
و در بیشتر مناطق زیستگاهی
دیده میشود.

جناب آقای
مهندس حاجناصر رئیسیزاده

با موقعیت عالی مکانی
آماده همکاری
با مربیان ایروبیک ،یوگا ،پیالتس و شنا میباشد.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره

 09138291390تماس حاصل فرمایید.

غم از دست دادن همسر گرامیتان را به
شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
میکنیم .از خداوند متعال برای آن
مرحومه مغفرت الهی و برای شما و سایر
بازماندگان صبر و اجر خواهانیم.

جناب آقای سهراب بهاءالدینی

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سیرجان

اتحادیه آلومینیومکاران شهرستان سیرجان

ـت
انتصــاب جنابعالــی را به ســمت سرپرسـ
فرمانــداری ویــژه شهرســتان ســیرجان
تبریــک عــرض میکنــم .موفقیــت و
ســربلندی روزافــزون شــما را از خداونــد
متعــال خواهانــم.

ج کاکاجان صادقی
حا 

آگهی مزایده سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان (نوبت دوم)
سـازمان سـیما ،منظر و فضای سـبز شـهری سـیرجان در نظر دارد تعدادی مورد اجاره مسـتقر در
شـهربازی و سـایر پارکهای سـطح شـهر را از طریق مزایده براسـاس شـرایط ذیل و مندرج در اسـناد به صورت
اسـتیجاری بـه بخـش خصوصـی واگـذار نمایـد .لـذا از کلیـه متقاضیان دعـوت به عمـل میآید جهت خرید اسـناد
مزایـده از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت دوم همـه روزه بـه جـز ایـام تعطیل حداکثـر بـه مـدت ( 10ده) روز به امور
قراردادهـای سـازمان واقـع در بلـوار شـهید زندینیا -مجتمع سـازمانی شـهرداری مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1سـپرده شـرکت در مزایـده مبلـغ  10/000/000ریـال کـه میبایسـت بـه صورت ضمانتنامـه بانکی معتبر
و یـا رسـید پرداختـی بـه حسـاب  0112762941000بـه نام سـازمان سـیما ،منظر و فضای سـبز نـزد بانک ملی
ارسـال گردد.
 -2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -3هـرگاه برنـدگان اول تـا سـوم بـه هر نحو از انعقاد قـرارداد خودداری نمایند ،سـپرده آنهـا به ترتیب به نفع
سـازمان ضبط خواهد شد.
 -4بـه پیشـنهادات مخـدوش ،ناقـص و یـا پیشـنهاداتی کـه خـارج از مهلـت مقرر ارسـال گـردد ،ترتیب اثـر داده
نخواهد شـد.
 -5سایر شرایط و جزییات مربوطه در اسناد درج گردیده است.
 -6آخرین مهلت تحویل اسناد به واحد حراست شهرداری پایان وقت اداری مورخ  98/09/21میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  98/09/24ساعت  8میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

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

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

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 فقدان سند مالکیت

خانــم درخشــنده خانــم ســتودهنیا کرانــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  67ســیرجان مدعی اســت که ســند
مالکیــت  4ســهم مشــاع از بیســت ســهم ششــدانگ پــاک  470و  476واقــع در بخــش  38کرمــان بــهنــام خانم درخشــنده خانم ســتودهنیا
کرانــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصره یــک اصالحی
مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نزد
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 565 .م.الف
تاریخ انتشار - 1398/09/11 :محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

