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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

havaades.negarestan

گروه حوادث :حمله تعدادی از س��گهای
بالصاحب به یک پسربچه  7ساله در روستای
ابراهیمآب��اد رضوی حادثه تلخ��ی را رقم زد.
یکی از اقوام این پس��ر بچ��ه در گفتوگو با
خبرن��گار نگارس��تان ضمن تایی��د این خبر
گفت :صبح چهارشنبه «ایلیا پورخسروانی»
در حال تردد در کوچه بوده که گروهی سگ
به او حمله میکنند .حمید خراس��انی افزود:
یکی از س��گها ماهیچه پای راس��ت ایلیا را
گاز گرفته و ره��ا نمیکند .تقالی ایلیا برای
فرار نیز باعث ش��ده جراحت بس��یار بیشتر
ش��ده و ماهیچه پاره و از گوش��ت جدا شود.
ایلی��ا بالفاصله به بیمارس��تان دکتر غرضی
منتقل ش��ده اما او را به کرمان اعزام کردند.
در کرم��ان نی��ز نی��از به جابهجای��ی به یک
بیمارس��تان دیگر بوده که انجام شده است.
ب��ه علت احتمالی عفون��ت امکان عمل فعال
وجود ندارد و پزشکان جراح اقدامات درمانی
را آغ��از کردهاند .حمید خراس��انی از وجود
تعداد زیادی س��گهای بالصاحب در روستا
گالیه کرد و گفت :به دهیار مراجعه میکنیم
و او میگوید که طبق بخشنامه امکان کشتن

کانال و پیج خبری نگارستان
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حمله سگهای ولگرد
به پسربچه  7ساله

س��گها وجود ندارد و باید زندهگیری شوند.
از س��مت دیگر زندهگیری نیز اجرا نمیشود.

عدم رعایت شئونات اسالمی
باعث پلمب یک آرایشگاه
زنانه در سیرجان شد

دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در گفتوگو با خبرنگار حوادث
نگارس��تان از پلمب یک آرایش��گاه زنانه به علت عدم رعایت شئونات
اس�لامی و انتش��ار تصاویر و فیلم مش��تریان در اینس��تاگرام توسط
مأموران پلیس امنیت عمومی خبر داد .قاضی محسن نیکورز گفت:
انتش��ار فیلم و عکس مش��تریان خانم در فضای مجازی جرم بوده و
پیگرد قانونی را به دنبال دارد.
وی افزود :این نوع رفتار اقدام علیه عفت عمومی محس��وب ش��ده و
در صورت تکرار به ابطال مجوز آرایشگاه منجر خواهد شد .این مقام
قضایی بیان داشت :بررس��ی مجدد صالحیت صاحبان این آرایشگاه
توس��ط مام��وران اداره نظارت بر اماکن پلی��س امنیت عمومی انجام
میشود.

اجرای کابینت ،کمد دیواری
دکوراسیون خانه و مغازه
 09136694022خلیفه

باتوجه به این حادثه ناگوار زنگ خطر حضور
بیاندازه سگهای بالصاحب در شهر و روستا
به صدا درآمده است .موضوعی که اگر به جای
باریک بکشد حواشی جبران ناپذیری به دنبال
دارد .در ش��هر سیرجان نیز وضعیت مناسب
نیس��ت و تعداد زیادی از شهروندان از وجود
سگها گالیه دارند .البته این گالیه به معنی
درخواس��ت به معدوم کردن سگها نیست.
بایس��تی با کمک شهرداری سیرجان و دیگر
شهرداریهای اقماری و با استفاده از چندین
پیمانکار مجرب با زندهگیری به وضع موجود
سامان داده شود.

مرگ مشکوک
یک زن  30ساله
در اتوبوس

دعوت به همکاری

شرکت مهندسی و خدماتی هرم

 منشی خانم مجرد ،مسلط به کامپیوتر،روابط عمومی باال
 خدماتی نظافت منزل ،خانم  6نفر تأسیسات ،آقا  2نفرجهت هماهنگی صبحها از ساعت  8الی 12
و عصرها از  16الی  20با شماره

09307399018

آقای
کلکتور
دستگیر شد

گروه حوادث :فردی که قریب به یک سال
کلکتورهای آب لولهه��ای پنج الیه و پکیج
در منازل در حال س��اخت در نقاط مختلف
س��یرجان را سرقت می کرد سرانجام توسط
مأموران پلیس آگاهی به دام افتاد و تاکنون
به  18فق��ره س��رقت اعتراف کرده اس��ت.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن
تأیید این خبر گفت :متاس��فانه صاحب یک
لوله فروشی با سارق همکاری داشته و آدرس

منازل در حال ساخت را به وی ارائه می کرده
است .سارق نیز پس از سرقت کلکتور آن را
مجددا ً به صاحب لوله فروشی میفروخته و
این چرخه تکرار میشده است.
س��رهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود :متهم
پ��س از بازجوییه��ای ف ّن��ی در آگاهی به
سرقت اعتراف و مالخر را نیز معرفی کرده
است .با دستور قاضی مالیی دادیار دادسرا
سارق و صاحب لولهفروشی بهعنوان مالخر
بازداشت شدند.

گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از تغییر زمان اعزام مشموالن دانشگاهی از اول اسفند
به چهارم اسفند خبر داد .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن تایید این خبر گفت :بنا به تقاضای
س��ازمان وظیفه عمومی و موافقت ستاد کل نیروهای مس��لح جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات
تاریخ اعزام مشموالن از اول به چهارم اسفند تغییر کرده است.

امداد رسانی درمانی
به  70خانوار روستایی و عشایری

مانورکاروان سالمت
در منطقه مرزی
گروه ح�وادث :رئیس جمعی��ت هاللاحمر س��یرجان از برگزاری
کاروان سالمت در قالب یک فعالیت امدادی در این هفته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هاللاحمر س��یرجان مجید عرب

قهس��تانی بابیان این خبر افزود :در این برنامه که به مناس��بت دهه
فجر در روس��تای معدن رز از روستاهای مرزی سیرجان و فارس در
 120کیلومتری سیرجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و کمیته
امداد امام برگزار ش��د ب��ه بیش از  70خانوارس��اکن در این منطقه
خدمات دندانپزش��کی ،مامایی ،پزشک عمومی و داروی رایگان اهدا
ش��د .وی افزود :در این طرح  75نفر از خدمات دندانپزش��کی180 ،
نفر از خدمات پزش��ک عمومی و داروی رایگان و  70س��بد کاال به
ارزش  70میلیون ریال اس��تفاده برای س��اکنان این مناطق محروم
استفاده شد .عرب قهس��تانی افزود 85:میلیون ریال دارو بین اهالی
این روس��تا توزیع و  2نفر دندانپزش��ک  2نفر پزشک عمومی  1نفر
مامابه همراه  2پرس��تار و  4امدادگر به همراه  8پرسنل با  4خودرو
از جمعی��ت هالل احمر ویک خودرو از کمیته امداد امام (ره)به ارائه
خدمات پرداختند.
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(نوبت دوم)

شرکت تعاونی مسکن کارکنان معدن گلگهر سیرجان (در حال تصفیه)
قابل توجه کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان معدن گلگهر سیرجان ،در
حال تصفیه به شماره ثبت  107به اطالع میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی

تماس حاصل نمایید.

اولین باشگاه
کراسفیت و بدنسازی
در سیرجان

توسط مأموران پلیس آگاهی

تغییر زمان اعزام
مشموالندانشگاهی

گ�روه حوادث :یک زن اه��ل تربت جام که ب��ه دلیل احتمالی
دریافت کمک مالی س��وار یک اتوبوس ش��ده و ش��ب در همان
اتوبوس خوابیده بود ،جان خود را به دلیل نامعلومی از دست داد.
گزارش خبرنگار نگارس��تان حاکی اس��ت راننده اتوبوس که روز
بعد سرویس خود به معدن گلگهر را انجام داده و به سیرجان بر
میگردد متوجه یک جفت کفش شده و پس از بازدید از قسمت
خواب راننده میبیند که این زن جوان در محل فوت کرده است.
جس��د با دس��تور مقام قضایی تحویل راننده شده و احتمال قتل
در این ماجرا منتفی اس��ت اما جهت مش��خص شدن علت دقیق
مرگ جس��د تحویل پزشکی قانونی شده است .توضیحات بیشتر
در این رابطه را از طریق پیج حوادث نگارس��تان در اینس��تاگرام
دنبال کنید.

آکادمی تناسب اندام تپش

حوادث

( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان )

در ابراهیمآباد رضوی رخ داد:

دادستان سیرجان:

نقد واقساط

بسیاری از انحرافات با ناتوانی در نه گفتن
آغاز میشود.

 شماره 1209
 شنبه  19بهمن 1398

بطور فوقالعاده (نوبت دوم) شرکت در روز سه شنبه مورخ  98/12/6رأس ساعت 4

بانوان
آقایان

ارائه برنامه تخصصی تغذیه و تمرین
زیرنظر کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
مربی بینالمللی فیتنس از  FAEاروپا
مربی رسمی فدراسیون بدنسازی ایران

 کراسفیتساعت کار آقایان (احمدی)
 تیآر ایکس 12:30تا 14:30
 بادی ریتیم 18:45تا 23
 ایروبیک09131781032
 بادی پامپبانوان (رودری)
 پیالتسساعت کار 8 :تا 12:30
 14:30تا 18:30
09368939963
برای اولین بار ورزش پر هیجان
کراسفیت را با ما تجربه کنید

7

بعدازظهر در محل سالن اجتماعات دارالقرآن واقع در بلوار ولیعصر برگزار میگردد.
لذا از کلیه اعضاء جهت حضور در جلسه دعوت بعمل میآید.

دستور کار جلسه:

 -1گزارش فعالیتهای انجام شده هیأت تصفیه در خصوص روند کاری انحالل شرکت

 -2تصویب حقالزحمه هیأت تصفیه

 -3اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده حقوقی شرکت آباد بوم

هیأت تصفیه شرکت تعاونی مسکن

کارکنان معدن گلگهر سیرجان (در حال تصفیه)

