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سرعت عمل پلیس،
سارق طالفروشی را میخکوب کرد

ماجرای شنیدنی سرقت خودروی پراید در سیرجان

واژگونی در کیلومتر 50

رخ داد ،مأم�وران کالنت�ری 12
سیرجان تحقیقات وسیعی را آغاز
ک�رده و با اقدامات فنی و پلیس�ی
موفق بهشناسایی سارق شدند.
س�رهنگ محمدرض�ا ایرانن�ژاد
اف�زود :س�ارق  22س�اله ک�ه ب�ا
تخری�ب دی�وار وارد طالفروش�ی
شده بود ،طالها را در زیر خاک در
منطقه خالی از س�کنه در خرمآباد
س�یرجان مخف�ی ک�رده ب�ود که
ناموفق ماند.

عکس :میالد خواجویی نژاد

گ�روه ح�وادث :صاح�ب ی�ک
طالفروشی در خیابان امام خمینی
(ره) س�یرجان که مغ�ازه او هفته
گذش�ته مورد س�رقت قرار گرفته
ب�ود ،خیلی س�ریع به ام�وال خود
رسید.
فرمان�ده انتظام�ی شهرس�تان
س�یرجان در گفتگ�و ب�ا خبرنگار
نگارس�تان ضمن تأیی�د این اتفاق
گفت :در پی وقوع این س�رقت که
توس�ط تبعه بیگانه اهل افغانستان
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مرگ دلخراش پسر نوجوان
در سانحه ناگوار رانندگی

گروه حوادث :بر اثر برخورد یک دس�تگاه تریلر با پس�ر  16ساله به نام محمدرضا اسلاملو ،وی متأسفانه در دم جان باخت .به گزارش خبرنگار
نگارستان این حادثه ناگوار حوالی ساعت  8شب چهارشنبه در محل مسکن مهر نجف شهر رخ داد.

دستگیری سارق سیمهای برق
در تعقیب و گریز پلیس

گ�روه ح�وادث :متهمی که با س�رقت
خودروی پراید قصد انتقال آن به کرمان
را داشت در کیلومتر  50این محور دچار
سانحه شد .گزارش خبرنگار نگارستان
حاکی اس�ت یکی از ش�هروندان ظهر
چهارش�نبه خودروی خود را در مقابل

منزل در دهیادگار پ�ارک میکند .وی
حوالی س�اعت  5عصر از منزل خارج و
متوجه میشود که خودروی پراید او به
سرقت رفته است.
بالفاصله پلیس را در جریان میگذارد
ام�ا ردی از س�ارق به دس�ت نمیآید.

امروز صورت میگیرد:

معرفی فرمانده جدید پلیس راه
سیرجان

گروه حوادث :مأموران پلیس کالنتری  13سیرجان هفته گذشته
موفق به دستگیری س�ارقی شدند که مقادیر قابل توجهی سیم
برق را به سرقت برده بود .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در
گفتگو با خبرنگار نگارستان ضمن اعالم این خبر افزود :مأموران
کالنت�ری  13روز دوش�نبه در حال گش�تزنی در حوالی میدان
نیروی دریایی به یک خودروی وانت مش�کوک و دس�تور ایست
را صادر میکنند اما راننده پراید اقدام به فرار میکند .س�رهنگ
ایراننژاد افزود :در ادامه تعقیب و گریز پلیس مجبور به استفاده
از اسلحه شده و با شلیک چند گلوله به الستیکهای خودرو آن
را متوقف کرد .در بازرس�ی از خودرو بیش از  200کیلو س�یم برق
سرقتی کشف شد.

گروه حوادث :مراسم تکریم و معارفه فرمانده پلیس راه شهرستان
سیرجان صبح امروز شنبه در سالن غدیر برگزار میشود .گزارش
خبرنگار نگارستان حاکی است طی حکمی از سوی فرمانده پلیس
راه کشور ،سرهنگ پیام محمدی بهعنوان فرمانده جدید پلیسراه
سیرجان معرفی و از زحمات سرهنگ اسماعیل جهانشاهی تقدیر
شده است .سرهنگ محمدی پیش از این به عنوان رئیس پلیس
راه چت�رود و رئیس دای�ره راههای فرعی پلیس راه مش�غول به
خدمت بوده است .سرهنگ جهانشاهی نیز به عنوان رئیس دایره
راههای فرعی و روستایی پلیس راه استان کرمان منصوب شد.

همه کودکان استعداد نابغه شدن را دارند

آموزش چرتکه
و محاسبات ذهنی

آکادمی رهام در نجف شهر و سیرجان
آکادمی رهام ضامن شکوفایی ذهن های ناب کودکان
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آگهی دعوت ع و ی عادی سالیاهن نوبت دوم
شـرکت تعاونی دامـداران سیرجـان شماره ثبـت 576
شناسه ملی  10860518451شهرستان سیرجان استان کرمان.

نظر به اینکه جلسه مجمع عادی سالیانه نوبت اول مورخ  97/4/12این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای
تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضاء میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم رأس ساعت  11روز شنبه مورخ
 97/4/30در محل سیرجان ،ابتدای جاده شیراز -مکیآباد ،دفتر شرکت تشکیل میشود .از اعضای محترم دعوت میشود در
جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمن ًا
 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1397/4/29به اتفاق
نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع
ممنوع است ).ضمن ًا ساعت  8وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیأت مدیره برای مدت  3سال
 -2انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال مالی
 -3استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس از بدو تأسیس تا پایان سال 96
 -4تصویب صورتهای مالی از بدو تأسیس تا پایان سال 96
 -5تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه
 -6تصویب آیین نامه اداری و استخدامی -آیین نامه تنخواه گردان -آیین نامه حقوق و وظایف و اختیارات مدیرعامل-
آییننامه پاداش هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی

حوال�ی س�اعت  5عص�ر مأم�وران
هاللاحم�ر س�یرجان در جری�ان
واژگونی یک خودروی پراید س�فید در
کیلومتر  50محور سیرجان کرمان قرار
میگیرن�د .بالفاصله تیم امداد و نجات
به همراه مأموران اورژانس  115به محل
رفت�ه و رانن�ده خودرو را ک�ه در میان
آهنپارهه�ا گیر کرده بود نجات داده و
به بیمارستان منتقل میکنند.
هنگامی که مأموران پالک خودرو را از
سامانه پلیس آگاهی استعالم میکنند،
متوجه میش�وند که خودرو س�رقتی
میباش�د .مأموران کالنت�ری مکیآباد
نیز به محل بیمارس�تان رفته و س�ارق
ج�وان را ک�ه دراین س�انحه ب�ه طرز
معجزهآس�ایی زنده مانده بود به تخت
حدی
دستبند میزنند .شدت حادثه به ّ
زیاد ب�ود که خودروی پراید خس�ارت
زیادی دیده و امکان زنده ماندن سارق
جدی ندیده
ضعیف بود اما وی آس�یب ّ
است.

 6معتاد پر خطر دستگیر شد

گروه حوادث :در پی نارضایتی شهروندان از حضور معتادان پرخطر در
پارکهای س�طح شهر مأموران پلیس سیرجان هفته گذشته در طرح
پاکسازی تف ّرجگاهها 6 ،معتاد پرخطر متجاهر را از پارک ملت سیرجان
جمعآوری و به کمپ ترک اعتیاد اعزام کردند .رئیس پلیس شهرستان
سیرجان در این باره به خبرنگار نگارستان گفت :سیرجان نیازمند کمپ
ترک اعتیاد اجباری است و پلیس از مشکل مردم در این رابطه با خبر
است اما چون سهمیه سیرجان از کمپ کرمان بسیار اندک بوده امکان
اعزام معتادان پرخطر به مرکز اس�تان وجود ن�دارد اما اگر کمپ ترک
اعتیاد اجباری سیرجان راهاندازی شود پلیس یک روزه تمامی معتادان
را از س�طح شهر جمعآوری خواهد کرد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
بیان کرد :راهاندازی کمپ ترک اعتیاد اجباری از وظایف اداراتی مانند
بهزیستی ،بهداشت ،شهرداری و  ...است که در این رابطه نشستهای
مختلفی برگزار شده و امیدواریم این مشکل در آینده مرتفع شود.

گه
م
آ ی ناقصه

انجام عملیات کاشت و داشت گلخاهن سبزی
صی
ف
هک
و ی  5تاری
(مرحله دوم)

مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت محصول
گوجه فرنگی گلخانه سبزی و صیفی  5هکتاری هیدروپونیک خود را به
پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید .متقاضیان محترم میتوانند جهت
دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ  1397/4/27به محل شرکت واقع در استان
کرمان ،شهرستان ارزوئیه ،روستای وکیلآباد ،شرکت مجتمع کشاورزی
ابراهیم آباد مراجعه نمایند.
زمان برگزاری مناقصه:
 11صبح روز چهارشنبه مورخه 1397/4/27
تلفن 55 :و 034-42487352
034-58525295 -6

مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

