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حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

بانوان گرامی از سوار شدن به خودروهای شخصی مشکوک و
دارای شیشه دودی با سرنشینان جوان بهشدت پرهیز کنید.

کانال خبری نگارستان
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معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان
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جزئیات تصادف رئیس اتاق بازرگانی سیرجان

حادثه رانندگی چگونه جان
حمید حسام را گرفت

هشدار فرمانده انتظامی
در خصوص یک کالهبرداری اینترنتی

مراقب خرید از سایت و
اپلیکیشن دیوار باشید !
که اکثرا ً پیگیری آنها نتیجه مثبتی
در پ�ی ندارد .همچنین در گذش�ته
ی�ک س�ارق غیربومی با مش�اهده
آگهی فروش خودرو در سایت دیوار
بهس�یرجان آمده و با فریب صاحب
خودرو ،ماشین پژو او را دزدیده بود.
رئیس پلیس س�یرجان اضافه کرد:
شهروندان هنگام خرید از سایتها
حتم ًا ب�ه نماد «اعتماد الکترونیک»

دقت کنند و مراقب باش�ند که نماد
جعل�ی نباش�د و حتم ًا مش�خصات
و آدرس س�ایت با آنچ�ه در لینک
س�ایت  www.enamad.irدرج
ش�ده همخوانی داشته باشد .ضمن ًا
دقت داشته باش�ند که لینک نماد
الکترونی�ک حتم ًا ب�ه آدرس مورد
اش�اره وارد شود و مش�خصات در
سایت دیگری نباشد.

مردم مشکالت خود در حوزه انتظامی را مطرح کنند

درگذشت
هنرمند سفالگر

| عکس :سید محمد فروزنده |

گروه حوادث :غالمرضا محمودآبادی هنرمند 76
ساله سفالگر سیرجانی روز سهشنبه بر اثر وقوع
یک حادثه درگذشت .گزارش خبرنگار نگارستان
حاکی است وی از س�فالگران با سابقه سیرجان
و اه�ل محمودآباد س�ادات بود که خ�ود ،پدر و
برادرش نیز در امر سفالگری مهارت داشتند.
وی هفته گذشته مصاحبهای با سخن تازه انجام
داد اما قبل از مشاهده مصاحبه خود بر اثر سقوط
از روی پشت بام در سهشنبه بارانی (روز اربعین)
جان خود را از دست داد.

س�اخت و فروش انواع فرم ه�ای طبی و آفتابی با
۲۰درصدتخفی�ف جهت کارکنان دانش�کده علوم
پزشکی سیرجان و فرماندهی انتظامی شهرستان

خیابان ابن سینا ،جنب بیمارستان امام رضا (ع) قدیم
کلینیک سالمت (موقوفه مرحوم ابراهیم حسینی)

خط های صفر تهران
شماره دلخواه شما ۰۹۱۲...

شروع قیمت از ۸۹۹۰۰۰تومان
۰۹۱۲۰۲۰۹۰۰۶

دیدار مستقیم شهروندان
با فرمانده انتظامی استان

گروه ح�وادث :مالقات عمومی س�ردار بنیاس�دیفر فرمان�ده انتظامی
اس�تان کرمان روز دوش�نبه  14آبان ماه در محل دفت�ر نظارت همگانی
بازرسی نیروی انتظامی استان برگزار میشود.
بهگزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی س�یرجان جلسه مالقات
عمومی از ساعت  12:30الی  14در محل خیابان شهید ناصر فوالدی جنب
پلیس آگاهی استان برگزار میشود.
در ای�ن دیدار فرمان�ده پلیس راهور اس�تان نیز حضور خواهد داش�ت.
ش�هروندان میتوانند عالوه بر مراجعه حضوری از طریق تماس با شماره
تلفنهای  197یا  2185736مش�کالت خود را با فرمانده انتظامی استان
کرمان در میان بگذارند.

عینک ولیعصر

نمایندگی فروش

| خودرو پس از سانحه رانندگی |

گ�روه ح�وادث :فرمان�ده انتظام�ی
شهرس�تان س�یرجان از عدم توجه
برخ�ی ش�هروندان به هش�دارهای
پلی�س در خصوص خری�د اینترنتی
گالیه کرد.
س�رهنگ محمدرضا ایرانن�ژاد به
خبرن�گار م�ا گف�ت :باع�ث تعجب
است برخی از ش�هروندان در حالی
ک�ه بههیچ عن�وان از ط�رف مقابل
ش�ناختی ندارن�د و او را ندیدهان�د
بدون دریافت کاال ،پول را بهحساب
فروش�نده واریز میکنند .وی ادامه
داد :مدتهاست س�ایتهایی نظیر
دیوار ،ش�یپور و  ...مشغول فعالیت

هس�تند .البته مزایای بسیار زیادی
دارن�د ام�ا همانگون�ه ک�ه م�ورد
اس�تفاده صحی�ح ق�رار میگیرند،
عدهای سودجو نیز از بستر به وجود
آم�ده جهت کالهبرداری اس�تفاده
میکنند .این مقام انتظامی تصریح
کرد :هفته گذش�ته نیز دو شهروند
دچار کالهبرداری اینترنتی شدهاند.
یکی از شهروندان  10میلیون تومان
و دیگری بی�ش از  7میلیون تومان
از دست داده است .وی بیان داشت:
کالهب�رداران عموم� ًا از تلفنه�ا و
شماره حس�اب بانکی با مشخصات
ثبت ش�ده جعلی استفاده میکنند

گ�روه حوادث :س�انحه رانندگی در محور س�یرجان
کرمان موضوع تازهای نیس�ت اما هنگامی که رئیس

دعوت به همکاری

اتاق بازرگانی سیرجان در این محور دچار حادثه شد
و جان خود را از دس�ت داد ماجرا در رأس اخبار قرار
گرفت .در این میان موضوعی که اطالعرس�انی نشد
چگونگ�ی تصادف ای�ن ف ّعال حوزه اقتص�ادی و خ ّیر
سیرجانی بود.
یکی از بس�تگان ایش�ان به خبرنگار نگارستان گفت:
حمید دچ�ار بیماری دیابت بود و انس�ولین اس�تفاده
میک�رد .وی قب�ل از حرکت ،انس�ولین تزریق کرده و
با خ�ودروی پژو پارس از کرمان راهی س�یرجان ش�د
و چی�زی هم نخورده ب�ود که در ح�دود  10کیلومتری
بردس�یر حوالی دو راهی نگار دچار افت ش�دید قند و
بیهوش شده و با بتن زیر تابلو بغل جاده برخورد میکند.
وی افزود :در این حادثه ،حمید دچار ضربه مغزی شده
و توس�ط اورژانس ابتدا به بیمارستان بردسیر و سپس
به بیمارستان ش�هید باهنر کرمان منتقل میشود؛ اما
متأسفانه یک هفته بعد در حالی که در کما بسر میبرد،
جان خود را از دست میدهد .از حمید حسام  53ساله
سه فرزند دختر بهجا مانده است.

توسط پلیس مبارزه با قاچاق کاال صورت گرفت

کشف موتور سنگین
پس از آگهی
در سایت دیوار

گروه حوادث :مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال آگاهی س�یرجان هفته
گذش�ته یک دس�تگاه موتورسیکلت سنگین را کش�ف و توقیف کردند.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی س�یرجان در پی انتش�ار
آگهی در س�ایت دیوار با موضوع فروش موتورس�یکلت غیرمجاز مراتب
در دس�تور کار مأموران قرار گرفت و محل مورد نظر شناس�ایی و موتور
توقیف شد.

جناب آقای

از تعدادی خانم جهت بسته بندی

حمید اسدخانی

۰۹۰33۸653۰3

موسسه و هیئت حضرت زینب(س)

دعوت به عمل می آید.

دعوت به همکاری
یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان
سیرجان بخش بلورد به چند نفر راننده
اتوبوس با مدارک کامل (گواهینامه پایه یک-
دفترچه کار -کارت سالمت) نیازمند میباشد.
عالقهمندان میتوانند هر چه سریعتر با این
شماره تلفن تماس حاصل نمایند.
۰۹۱37۱۲5۰۸۸

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به ریاست بانک ملت حوزه
شهرس�تان س�یرجان تبریک ع�رض نم�وده ،موفقیت و
سربلندی جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

جناب سرهنگ

علی غیاثی

ارتقاء درجه جنابعالی که نشان از
لیاقت و شایستگی شما میباشد
را صمیمانه تبری�ک عرض مینماییم .توفی�ق روز افزون
ش�ما را در عرصه پاسداشت نظم و امنیت جامعه از درگاه
ایزد منان خواستاریم.

دهیار روستای شهید پرور جعفر آباد
فرهاد یزدانی

