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گروه حوادث :فرمانده انتظامي سیرجان
از شناس�ايي و دستگيري باند سارقان
حرفه اي منزل خبر داد .سرهنگ محمد
رضا ایران نژاد گفت :در پي وقوع چندين
فقره س�رقت منزل در س�ال جاري در
سطح شهر سیرجان با شيوه و شگردي
خ�اص و س�رقت وجه نقد و اش�ياء كم
حجم و با ارزش ،اين موضوع در دستور
كار مأموران کالنتری  13شهرستان قرار

گرفت .وي اف�زود :مأموران با مراجعه و
بازديد از محلهاي س�رقت و اخذ فيلم
دوربينهاي مداربسته و بهدست آوردن
تصوير سارقان و با تعامل با ساير ادارات
پليس آگاهي و استفاده از منابع خبري،
هش�ت نفر سارق شناس�ايي شدند که
ب�ا تعقي�ب و مراقبت چندين س�اعته
در يك عمليات غافلگيرانه هر هش�ت
متهم در حین ارتکاب جرم دس�تگير و

آخرین خبر از وضعیت چشم
دانشآموز هنرستان تالش

گروه حوادث :پدر محمدحس��ن زینلی
از واکن��ش چش��م فرزندش ب��ه نور پس
از آخری��ن عم��ل جراحی خب��ر داد .وی
به خبرن��گار ح��وادث نگارس��تان گفت:
محمدحس��ن هم اکنون در بیمارس��تان
رس��ول اکرم (صلوات ا )...تهران بس��تری
اس��ت و خوش��بختانه چش��م او ب��ه نور
واکنش نش��ان داده اس��ت .زینل��ی ادامه
داد :چهارش��نبه دو هفته پی��ش یکی از
همکالس��یهای محمدحس��ن در کارگاه
هنرستان تالش با او درگیر میشود .آنها
رش��ته برق هستند و فرد روبرو با فازمتر به باالی چشم او ضربه شدیدی وارد
میکند .عصب چش��م محمدحسن دچار صدمه شده و بینایی یک چشم او از
بین رفته اس��ت .وی را از سیرجان به کرمان و سپس به تهران منتقل کردیم
و تاکنون  2عمل جراحی بر روی چش��م او انجام شده است .وی از شهروندان
خواست دعا کنند تا بینایی یک چشم این پسر  16ساله برگردد.

سیگار ،دروازه ورود به اعتیاد است
مراقب جوانانمان باشیم

کانال خبری نگارستان

دستگيري باند سارقان منزل
در سیرجان

 شماره 1165
 شنبه  18اسفند 1397

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

سه دستگاه خودرو كه در امر سرقتها
از آنها اس�تفاده ميكردند نيز توقيف
شدند .اين مقام انتظامي اظهار داشت:
در بازرسي ب ه عمل آمده از خودروهای
س�ارقان اب�زار م�ورد اس�تفاده جهت
سرقت و تعدادي اموال ،مدارك و اسناد
متعلق ب�ه مالباختگان و مقدار  12گرم
شیشه و هروئین كشف و به کالنتری 13
انتقال داده شد.
سرهنگ ایران نژاد اظهار داشت :ضمن
شناس�ايي کلي�ه مالباخت�گان در اين
رابطه و بازس�ازي صحنههاي س�رقت،
متهم�ان با ص�دور قرار مناس�ب روانه
زندان مرکزي س�یرجان شدند .رئیس
پلیس سیرجان در پايان از شهروندان
خواس�ت :ضم�ن رعايت هش�دارهاي
پليس�ي منزل خود را به سيستمهاي
ايمني مجهز کرده و در صورت مشاهده
هرگون�ه موارد مش�كوكي قب�ل از هر
اقدام�ي بالفاصل�ه با مرک�ز فوريتهاي
پليسي  110تماس حاصل کنند.

جدی و قاطع
دستور ّ
دادستان سیرجان
به نیروی انتظامی

سارقان جادهای
دستگیر شوند !

گ�روه حوادث :دادس�تان عمومی و انقالب
س�یرجان به نی�روی انتظامی شهرس�تان
دس�تور داد تا با س�ارقان ب�ار خودروهای
سنگینی که در جادهها دچار حادثه شدهاند
به ش�دت برخورد و آنها را دستگیر کنند.
قاض�ی محس�ن نی�ک ورز در اینرابطه به
خبرن�گار نگارس�تان گفت :س�یرجان در
مس�یر  ۵راه اصلی و یکی از ش�اهراههای
ترانزیتی ش�مال به جنوب و شرق به غرب
قرار داشته و روزانه تعداد زیادی خودروی

س�نگین و س�بک از محورهای مواصالتی
عبور میکنند .وی افزود :حجم باالی تردد
خودروه�ا ،حوادث ج�ادهای را نیز افزایش
داده و وق�وع برخ�ی واژگونیه�ا با حضور
معدود افرادی سودجو در سرقت بار تریلر

رئیس پلیس مواد مخدر استان در گفتگو با نگارستان:
مرگ راننده خودرو MVM
به علت واژگونی
سیرجان نیازمندکمپ ماده  16دولتی است

گروه ح�وادث :رئیس پلیس مب��ارزه با مواد
مخدر اس��تان کرم��ان در دیدار با دادس��تان
س��یرجان گف��ت :اج��رای طرحه��ای امنیت
اجتماع��ی بدون راه اندازی کمپهای ماده 16
دولتی ویژه معتادان متجاهر بیثمر هس��تند.
س��ید موسی حس��ینی که سرهنگ
سرهنگ ّ
ایرانن��ژاد فرمانده��ی انتظام��ی س��یرجان او
را همراه��ی میک��رد ،ادامه داد :ب��ا راهاندازی
کمپ ماده  16میتوان بخش��ی از جرائم خُ رد
را که معتادان ب��رای تآمین هزینه روزانه خود
انج��ام میدهند ،تحت کنترل درآورد و در این
راس��تا تالشهایی از س��وی مدیران استان در
حال انجام اس��ت و تا زمانی که کمپ ش��کل
نگیرد ،کار اساس��ی صورت نخواهد گرفت .وی
افزود :س��ال گذشته بیش از  812نوبت طرح
امنیت اجتماعی به ص��ورت حجمی ،نقطهای
و منطقهای انجام ش��ده و ت��ا زمانی که محلی

برای نگهداری این افراد وجود نداش��ته باشد،
پ��س از دس��تگیری ،به س��رعت آزاد خواهند
ش��د و به سطح جامعه باز می گردند .اما مردم
فکر میکنند که م��ا معتادان را بی دلیل پس
از ی��ک روز آزاد می کنی��م؛ درحالی که جایی
برای نگه��داری آنها وجود ندارد .اکثر معتادان
فروش��نده مواد مخدر نیستند و نمی توان آنها
را به عنوان مجرم بازداش��ت ک��رد و به زندان
انداخت .رئی��س پلیس مبارزه ب��ا مواد مخدر
اس��تان خاطرنش��ان کرد :اگر اردوگاه ماده 16
راهاندازی شود ،کمک شایانی به ارتقای امنیت
خواهد کرد و احساس امنیت را در پی خواهد
داش��ت .قاضی نیکورز دادستان سیرجان نیز
در این باره گفت :با پیگیری نماینده سیرجان
در مجلس و رئیس اداره بهزیس��تی مقرر شده
کمپ ماده  16س��یرجان از طری��ق اعتبارات
شهرستان و ظرفیتهای موجود احداث شود.
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به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی
میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی در
ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  98/1/5در محل
حسینیه امام خمینی برگزار میگردد از کلیه اعضا
دعوت بعمل میآید.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت

هیئت مدیره شرکت

ب
اق ل توجه
کلیه ادارات و سازماناهی دولتی

پیرو مصوبات ستاد تسهیالت نوروزی و با توجه به برپایی ایستگاه بزرگ
نوروزی جهت ایام نوروز واقع در جاده تهران جنب سازمان فنی حرفهای،
اداراتی که تمایل به در اختیار گرفتن غرفه را دارند تا تاریخ  97/12/22با
شماره تلفن  41325066و  41325056تماس حاصل فرمایند.
مدیریت ارتباطات شهرداری
و شورای اسالمی شهر سیرجان

گروه حوادث :بر اثر واژگونی خودروی  MVMدر محور
س��یرجان کرمان راننده خ��ودرو جان باخ��ت .به گزارش
خبرنگار نگارس��تان بر اثر این س��انحه که روز چهارشنبه
به وقوع پیوست اس��ماعیل عظیمی  50ساله بر اثر شدت
جراحات وارده جان خود را از دست داد.

کشف  4خودروی سرقتی
توسط پلیس

گروه حوادث :مأموران پلیس شهرستان سیرجان هفته
گذش��ته  4خودروی س��رقتی را در نقاط مختلف ش��هر
کشف کردند .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن
اعالم این خبر افزود :خودروهای کشف شده پراید و وانت
پیکان هستند.
س��رهنگ ایراننژاد ادام��ه داد :یکی از خودروها س��ابقه
س��رقت از بزنجان بافت و دیگری از ش��هرک س��منگان،
زیدآباد و خیابان ابوریحان دارد.
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یا کامیون همراه بوده که س�رقت محموله
ماهی یا آبمیوه از نمونههای اخیر است.
ای�ن مقام قضای�ی عنوان ک�رد :از آنجایی
که ب�ر طب�ق م�اده  ۶۵۸قان�ون مجازات
اسلامی(بخش تعزیرات) سرقت در محل
تصادف از موجبات تش�دید مجازات بوده،
و برای این رفتار مجازات حبس تا  ۵س�ال
پیشبینی ش�ده ،به کلیه یگانهای نیروی
انتظامی خصوص ًا پاس�گاههای بین جادهای
تأکید شد در صورت وقوع حوادث مشابه،
ضم�ن حض�ور ف�وری در مح�ل و حفظ و
جلوگیری از س�رقت بار خودروی سنگین،
از ظرفی�ت مردمی موجود به ویژه جمعیت
هالل احمر جهت امدادرسانی و جمع آوری
بار رها ش�ده استفاده و در صورت مشاهده
س�رقت بار توس�ط افراد حاضر در صحنه
که بعض ًا از اتباع بیگانه س�اکن در روستاها
هس�تند ،باتوجه به مش�هود ب�ودن جرم،
نس�بت به دستگیری این س�ارقان اقدام و
پس از تش�کیل پرونده قضای�ی آنها را به
دادسرا اعزام کنند.

معمای جدیدی
در برابر مأموران پلیس

آتشسوزی
خودروی سرقتی
در جاده سیرجان -کرمان
گروه حوادث :یک دس��تگاه خودروی پراید سرقتی که
روز یکش��نبه گذش��ته در بلوار موس��یابنجعفر (علیه
الس�لام) سیرجان س��رقت ش��ده بود در حالی از سوی
ّ
مأموران پلیس کش��ف ش��د که در میان شعلههای آتش
در حال سوختن بود.
گ��زارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی س��یرجان
حاکی اس��ت مأموران پلیس کالنت��ری  13در پی اعالم
مرکز  110ب��ه کیلومتر  5محور س��یرجان کرمان اعزام
شده و متوجه حریق یک دستگاه پراید فاقد پالک شدند.
بررس��یهای بیش��تر پلیس نش��ان داد این خودرو دارای
سابقه سرقت است .تالش مأموران پلیس برای شناسایی
عامالن سرقت و آتشسوزی خودرو ادامه دارد.

جناب آقای دکتر محمدجواد میرزاده
درگذش�ت وال�ده مکرمهت�ان را به ش�ما و خانوادههای
محترم میرزاده ،نظری و ستوده تسلیت عرض مینماییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

قاسم یزدی  -احسان یزدی

خرید و فروش آهنآالت
و فلزات دست دوم
باالتری
ن قیم

ت

درب
 09133791079 - 09133791225شرک منزل
تو
مغازه
برادران خدانوری

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

مج
م
عم
آگهی دعوت ع ومی  -عادی هب طور فوقالعاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن تاقدیس ستاره شهر به شماره ثبت  4032شناسه ملی  14005779330شهرستان سیرجان استان کرمان.
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی/عادی به طور فوقالعاده نوبت اول این تعاونی در ساعت  9روز
دوشنبه مورخ  1398/1/19در محل شهرک اسفندقه خیابان سپیدار  4تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت میگردد رأس ساعت مذکور در
جلسه حضور بهم رسانند.
ضمن ًا
 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1398/1/15به 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 8:30
وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
 -2چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیئت مدیره با بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای مذکور میباشند حداکثر تا
تاریخ  97/12/20جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس منتهی به سالهای  1395الی 1397
 -3تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه
 -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1395الی 1397
 -5انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره برای مدت  3سال
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهیهای شرکت
 -6انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال مالی
 -7تصویب آئیننامه اداری و استخدامی -تصویب آئیننامه تنخواه گردان -تصویب دستورالعمل پاداش هیئت مدیره -تصویب آئیننامه حقوق
و وظایف و اختیارات مدیرعامل
 -9تصویب حقالزحمه بازرس
 -8تصویب حقوق و مزایای مدیرعامل

هیئت مدیره شرکت تعاونی

