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پلیس فتا نسبت به خرید در فضای مجازی هشدار داد؛

کریم اوراقی ،در دام پلیس

آگهی تغییرات ش�رکت کارآفرینان ماندگار خاورمیانه ش�رکت سهامی خاص
به ش�ماره ثبت  3535و شناس�ه ملی  14003825363به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/02/03کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک  ،س�فته  ،ب�روات  ،قراردادها و عقود اس�المی و نامه های اداری
و اوراق ع�ادی با امضاء ثابت آقای مهدی عظیمی ن�ژاد (مدیرعامل)و بانضمام
امضاء خانم س�میه زارعی ی�ا آقای امیر خواجوئی فرد (اعض�اء هیئت مدیره )
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()461964

شایعه قتل
جوان سرباز
رد شد

گ�روه ح�وادث :در پی کش��ف یک
جنازه خونآلود در فضای سبز روبروی
س��ازمان اتوبوس��رانی در بلوار قائم در
روز سهش��نبه ،شایعات زیادی پیرامون
وقوع قتل در س��طح شهر منتشر شد؛
اما بررس��یهای پلی��س آگاهی و نظر
مقامات قضایی نش��ان داد که قتلی در
میان نبوده است.
صبح سهش��نبه یکی از ش��هروندان در
تماس با مرکز 110از کش��ف یک جنازه
در حاشیه س��یرجان خبر میدهد .ابتدا

جزئیات کشف  4محموله مواد مخدرتوسط اداره اطالعات و پلیس سیرجان

نیم تن تریاک زمینگیر شد!

خروجی به سمت شیراز شناسایی
و طی عملیات تعقی��ب و گریز و با
تیراندازی به سمت الستیک خودرو،
آن را متوق��ف و رانن��ده پژو پارس
را دس��تگیر کردند .قاضی محسن
نیکورز افزود :مأموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر س��یرجان نیز طی 3

عملیات جداگانه موفق به کشف 75
کیلوگرم تریاک و هروئین شدند .وی
ادامه داد :در عملیات هفته گذشته
پلیس یک دستگاه کامیون در محور
باف��ت با  61کیلوگ��رم تریاک ،یک
دستگاه پراید با  10کیلوگرم تریاک
در محور کرمان و دو دستگاه پژو با

 4کیلوگرم هروئین در محور کرمان
توقی��ف ش��دند .این مق��ام قضایی
تصریح ک��رد :در ای��ن رابطه  7نفر
متهم دس��تگیر و بازداش��ت شدند.
تمامی م��واد در خودروه��ا به طرز
بسیار ماهرانهای جاسازی که توسط
پلیس کشف شدند.

مأموران کالنت��ری  11به صحنه رفته و
سپس مأموران پلیس آگاهی و تشخصی
هویت به محل کش��ف جن��ازه میروند.
جسد یک جوان در حالی که یک تیغ در
دست داشت با زخمهایی در دست راست
و گردن در میان درختان دیده میش��د
ک��ه خون زیادی از او رفته بود .یک کوله
مخصوص سربازان ،گوشی تلفن همراه و
مقداری وسائل ش��خصی در کنار جسد
کش��ف شد .دادس��تان عمومی و انقالب
سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان
بیان داشت :تحقیقات اولیه پلیس آگاهی
نشان میدهد که این حادثه قتل نیست
و خودکشی رخ داده است .قاضی محسن
نیکورز افزود :م��ادر این جوان یک روز
قب��ل از ای��ن حادث��ه فوت ک��رده بود و
احتم��االً وی به همین دلیل دس��ت به
خودکشی زده است.

مصالح ساختمانی عباسلو

| محل کشف جسد |

گروه حوادث :سرقتهای متعدد پراید از کوچه پشت بازار سیرجان ( پارکینگ مقابل مسجد اعظم و کوچه دکتر ادیبپور) پرونده مهمی را از سال
 1395تاکنون در پلیس آگاهی سیرجان گشود که به نتیجه نمیرسید .متهم از  4سال پیش تاکنون موفق شده بود  15پراید را از منطقه پشت
بازار سرقت کند و ُدم به تله ندهد! مأموران پلیس آگاهی تحقیقات گستردهای را شروع کرده بودند اما نتیجهبخش نبود.
دادستان عمومی و انقالب سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان در اینباره بیان کرد :تمام خودروهای سرقتی پراید و مدل سالهای  84و 85
و اکثرا ً سفید هستند .متهم ساکن کرمان و صاحب یک مغازه فروش لوازم دست دوم خودرو و در این شهر به «کریم اوراقی» مشهور است .قاضی
محسن نیک ورز ادامه داد :هفته گذشته مجددا ً خودرویی در کوچه دکتر ادیبپور سرقت شد که مأموران پلیس آگاهی بالفاصله اقدامات فنی را
انجام دادند و خوشبختانه با به دست آوردن یک سرنخ مهم موفق به شناسایی متهم و دستگیری او در کرمان شدند .وی تصریح کرد :سارق یک
مرد  55ساله اصالتاً بمی است که با مهارت خودروهای پراید مدل پایین را در سیرجان سرقت و پس از انتقال به کرمان اوراق میکرد .این مقام
قضایی اضافه کرد :متهم یک سارق حرفهای است که با شیوهای خاص اقداماتی انجام میداد که خودرو هنگام انتقال به کرمان شناسایی نشود.

گ�روه ح�وادث :س��ربازان گمنام
امام زمان (عج) در س��یرجان هفته
گذش��ته موفق به کش��ف محموله
 400کیلوگرم��ی تری��اک از ی��ک
خودروی پژوپارس ش��دند که قصد
داش��ت م��واد را از جنوب اس��تان
کرم��ان ب��ه ش��یراز منتق��ل کند.
دادستان عمومی و انقالب سیرجان
در گفتگو با خبرنگار نگارستان ضمن
اعالم این مطلب افزود :در پی رصد
اطالعاتی ،سربازان گمنام امام زمان
(عج) خودروی حامل قریب به 400
کیلوگ��رم تریاک را در بلوار ش��اهد

| محموله کشف شده
توسط اداره اطالعات |

گ�روه ح�وادث :فردی که با یک اش��تباه ب��زرگ ،هنگام خرید
اینترنت��ی 350 ،میلی��ون ریال از دس��ت داده بود ،ب��ه پول خود
رسید .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در گفتگو با خبرنگار
نگارس��تان ضمن تأیید این خبر افزود :س��رقت از حس��اب افراد
مختل��ف به علت خرید از درگاههای جعلی در س��یرجان افزایش
یافته و میطلبد ش��هروندان هنگام خرید اینترنتی بیشتر مراقب
باش��ند .س��رهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود :افراد کالهبردار که
معموالً در اینس��تاگرام و تلگرام فعال هس��تند ب��ه خاطر جذب
طعمه وس��ائلی را با قیمت بس��یار مناس��ب تبلیغ کرده در حالی
ک��ه فقط قصد کالهبرداری دارند با اس��تفاده از درگاههای جعلی

حس��اب مالباخته را تخلیه میکنن��د .وی ادامه داد :درگاهی که
طراحی میشود دقیقاً مش��ابه درگاههای رسمی است و هنگامی
که شخص شماره کارت ،رمز دوم و  CVV2و تاریخ انقضا را وارد
میکند ،دقیقا در حال ارس��ال اطالع��ات محرمانه بانکی خود به
فرد کالهبردار است .متهمان نیز معموالً بالفاصله اقدام به انتقال
وجه نمیکنند و در س��اعات پایانی شب حساب شخص را تخلیه
میکنند که فرد متوجه پیامک بانک نشود.
این مقام انتظامی تصریح کرد :خرید از طریق لینکهای معرفیشده
در تلگرام و اینس��تاگرام به هیچ وجه امن نیست و میتواند خریدار
اینترنتی را به سمت کالهبرداران سوق دهد .شهروندان در صورتی
که قصد خرید اینترنتی دارند فقط از درگاههای مجاز و رسمی دارای
نش��ان «نماد الکترونیک» خرید ک��رده و هرگز بر روی لینکهای
ناش��ناس در س��ایتهای نامعتبر کلیک نکنن��د .رئیس پلیس فتا
شهرستان س��یرجان نیز در این رابطه به خبرنگار نگارستان گفت:
در حال حاضر  6پرونده با این موضوع در پلیس فتا در حال بررسی
اس��ت .س��روان مرتضی صفیپور اف��زود :افراد کالهب��ردار معموالً
اجناس��ی را با قیمت بس��یار پایین در فضای مجازی معرفی کرده
و خریداران که متوجه س��وء نیت کالهبردار نیستند با خوشحالی
خریدار کاال شده اما در تور صفحات قالبی گیر کرده و پول موجود
در حس��اب خود را از دست میدهند .وی ادامه داد :خریداران باید
مراقب نمادهای اعتماد الکترونیک قالبی نیز باشند و حتماً با کلیک
بر روی لینک نماد از اصالت آن اطمینان حاصل کنند.

| محموله کشف شده
توسط پلیس مواد مخدر |

سرقت  350میلیونی
با ایجاد درگاه جعلی اینترنتی

دعوت به همکاری

کیفیتعالی

یک شرکت بازرگانی معتبر

واقع در منطقه ویژه اقتصادی از دو نفر

عرضه مستقیم آجر یزد
عرضه مستقیم سیمان
عرضه مستقیم
بلوک سبک لیکا و هبلکس

نیروی حسابداری بازرگانی با مدرک
مرتبط و سابقه کار مفید دعوت به
همکاری مینماید.

09133459414

09056562211

بلوار هجرت ،چهارراه آهکیها

آگهی مزایده اجاره ماشین آالت دهیاری اهی

بخ

ش زیدآباد(نوبت اول)

تعدادی از دهیاریهای بخش زیدآباد با توجه به مجوزهای شوراهای اسالمی روستا در نظر دارند از طریق فراخوان عمومی
نسبت به اجاره ماشین آالت عمرانی خود از طریق مزایده عمومی به پیمانکاران و یا افراد واجد الشرایط اقدام نماید.
ردیف

نوع دستگاه

تعداد

مدل

قیمت پایه

1

کمپرسی بنز ده تن

 5دستگاه

1392

 60/000/000ریال

2

 H 1لودر 956

 1دستگاه

1392

 120/000/000ریال

3

کامیون کمپرسی بنز خاور

 2دستگاه

1389

 30/000/000ریال

لذا متقاضیان می توانند مبلغ پیشنهادی خود را از تاریخ  1398/02/21لغایت  1398/02/31در پاکت های (الف) حاوی  5درصد مبلغ پیشنهادی واریز
به شماره حساب  1000132931808نزد پست بانک مرکزی سیرجان بنام سپرده دهیاری دارینوئیه و پاکت (ب) حاوی مبلغ پیشنهادی تحویل نمایند.
پاکات در تاریخ  1398/03/01روز چهارشنبه در محل بخشداری زیدآباد جهت
طرح در کمیسیون معامالت با حضور شرکت کنندگان محترم بازگشایی خواهد شد.
شرایط شرکت در مزایده :
 -1دهیاری در رد و یا قبول پیشنهاد مختار است  -2هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده است
 -3به مبالغ کمتر از مبلغ پایه پیشنهادی ترتیب اثر داده نمیشود
 -4هزینههای انجام امور بیمه شخص ثالث دستگاه و عوارض سالیانه و کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده میباشد
 -5تضمینات الزم به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر به نام دهیاری از برنده اخذ میگردد
 -6مبلغ اجاره بصورت هر ماه اخذ میگردد و در صورت عدم پرداخت دستگاه مورد مزایده مسترد خواهد شد و تضمینات به اجراء گذارده خواهد شد
 -7محدوده کار ماش�ین آالت در محدوده ش�هر س�یرجان و بخش زیدآباد میباشد و در صورت نیاز و بازدید از ماشین آالت باید امکان بازدید
در هر زمان مهیا باش�د همچنین با توجه به حوادث غرمترقبه و بحران بایس�تی ماش�ین آالت در اختیار فرمانداری یا بخشداری و دهیاری قرار
بگیرند و قابل بهره برداری باشند.
 -8اجاره ماشین آالت در کارهای معدنی و معادن پذیرفته نمیشود و مورد اجاره در بخش زیدآباد در الویت خواهد بود.
 -9هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -10برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مزایده را بدون موافقت کتبی مزایده گذار به غیر را ندارد.
 -11ماشین آالت مورد اجاره بصورت واحد و هر کدام که مورد نظر باشد جدا از همدیگر قابل واگذاری می باشد.
خواهشمند است مبلغ پیشنهادی به صورت پاکات پلمپ شده را تا تاریخ مندرج شده به بخشداری زیدآباد دفتر
امور مالی دهیاری تحویل نمایند .در صورت نیاز شماره تلفن  42395621در وقت اداری آماده پاسخگویی می باشد
محل بازدید ماشینآالت :کیلومتر  7جاده سیرجان شهربابک شرکت تعاونی همیار دهیار بخش زیدآباد می باشد.

دهیاری های بخش زیدآباد

