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با هوشیاری پلیس ساختمانی شهرداری سیرجان، از 
 ۵ مورد زمین خواری و تصرف غیر قانونی جلوگیری شد

شهری  خدمات  معاون  پورخسروانی  مصطفی 
از ممانعت ۵ مورد  شهرداری منطقه یک سیرجان، 
ساخت و ساز غیر مجاز واقع در جاده بندرعباس و بافت 
و فاز ۴ اراضی ملک زاده  در روزهای تاسوعا و عاشورا 

خبر داد. 
اموال  از  حراست  و  حفظ  منظور  به  گفت:  وی 
بر  ساختمانی  پلیس  نظارت  واحد  بیت المال، 
ساخت و سازهای غیر مجاز در روزهای تعطیل کنترل 
ویژه ای دارد. معموال افراد سودجو در ایام تعطیل و یا 
شبانه اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی می نمایند . 
این افراد زمین های کشاورزی اطراف شهر را به زمین 
بایر تبدیل می کنند. زمین هایی که کاربری کشاورزی 
یا سفید دارند و در طرح تفصیلی نیستند هیچ گونه 

مجوزی جهت ساخت و ساز ندارند و مالکیت 
آن ها  نیز مشخص نمی باشد هرگونه ساخت 
 و ساز در این گونه امالک ممنوع می باشد 
دو  در  سودجویان  داد:  ادامه  پورخسروانی 
روز گذشته قصد تصرف زمین های بزرگ و 
باالی ۱۰۰ قصب را بدون مجوز داشتند که 
خوشبختانه توانستیم با همکاری  نیروهای 
را  سودجویان  درگیری  انتظامی  محترم 

خنثی و زمین ها را رفع تصرف کنیم.
وی افزود: با این گونه ساخت و سازهای غیر 
مجاز برخورد قاطع خواهد شد و این موارد 
بر  نظارت  واحد  و  پلیس ساختمانی  توسط 
پیگیری  و  کنترل  روز  هر  ساخت و سازها 
قضایی  مراجع  به  متخلفین  و  شد  خواهد 

معرفی می گردند.

 ایمان شهسواری دادستان رفسنجان 
از نزاع  جمعی در یکی از باغات پسته 
رفسنجان که منجر به قتل ده نفر شد 

خبرداد.
او گفت: امروز یک تبعه افغانستانی در 
بهرمان  شهر  اطراف  کشاورزی  باغات 
تا  و  برده  چاقو  به  دست  رفسنجان 
این لحظه جسد ۱۰ نفر که متاسفانه 
چهار تن آن ها ایرانی و شش تن تبعه 

افغانستانی هستند، کشف شده است.
کردند،  اعالم  مختلف  خبری  منابع 
احتمال می رود تعداد کشته ها افزایش 

یابد.
قاتل بعد از این جنایت با موتور از محل 
حادثه متواری شد.اما فرماندهی انتظامی 
شهرستان انار دقایقی بعد، از دستگیری 

این قاتل فراری در شهر انار خبر داد.

و  منتقل  رفسنجان  به  قاتل  سپس 
امنیتی  و  انتظامی  عوامل  اختیار  در 

شهرستان قرار گرفت.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نیز علت درگیری و  استانداری کرمان 
کشته شدن تعدادی از اتباع بیگانه در 
بهرمان رفسنجان را اختالفات شخصی 
عنوان کرد و گفت: ضارب این نزاع از 
نبوده  برخوردار  روانی  و  روحی  تعادل 

است. 
دادستان عمومی و انقالب رفسنجان با 
اشاره به قتل ۱۰ نفر شامل ۶ افغانستانی 
تبعه  قاتل  یک  توسط  ایرانی   ۴ و 
کرده  خودزنی  قاتل  گفت:  افغانستان، 
و هم اکنون  در بیمارستان بستری و 

تحت بازجویی است.
این خبر  ایمان شهسواری در تشریح 

افزود: این درگیری در بخش بهرمان از 
توابع رفسنجان رخ داده است.

وی با اشاره به این مطلب که از همان 
بازپرس  متهم،  دستگیری  ابتدای 
در  رفسنجان  شهرستان  قتل  ویژه 
کیلومتری   ۵۰ فاصله  انار-  شهرستان 
داشته  حضور  رفسنجان-  نوق  از 
است، اظهارداشت: متهم تحت مصرف 
این  به  نوع شیشه دست  از  روانگردان 

اقدام مرگبار زده است.
این مقام قضایی اعالم کرد: بالفاصله 
تلخ  حادثه  این  گزارش  کسب  از  پس 
دستورات قضایی الزم جهت دستگیری 
عوامل این حادثه صادر گردید و نهایتا 
و  تعقیب  عملیات   یک  از  پس  قاتل 
گریز و هنگامی که خود را در محاصره 
ماموران پلیس می بیند اقدام به خودزنی 

را  وی  بالفاصله  ماموران  و  می کند 
دستگیر و به بیمارستان شهرستان انار 

منتقل می کنند.
بازجویی های  داد:  ادامه  شهسواری 
اولیه از متهم توسط بازپرس ویژه قتل 
رفسنجان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
در حال انجام است و در بازجویی های 
اولیه، متهم مسائل شخصی و اختالفاتی 
که از قبل با تعدادی از اتباع افغانستانی 
داشته  را انگیزه اصلی این جنایت عنوان 

کرده است.
جان  که  افرادی  تمام  کرد:  بیان  وی 
داده اند  دست  از  حادثه  دراین  را  خود 
مرد و در بازه سنی جوان و میان سال 
بوده اند و از افرادی بودند که در محل 
کار  حال  در  کشاورزی  موتورهای  چاه 

بوده اند.

توسط پلیس ساختمان شهرداری سیرجان صورت گرفت:

مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز 
در تاسوعا و عاشورا توسط شهرداری 

  ۳ رقمی نشدن آمار مرگ ومیر کرونا
 به دلیل واکسیناسیون است

کالنشهر  در  کرونا  بیماری  با  مقابله  مدیریت  ستاد  فرمانده   
آمار  واکسیناسیون، هنوز  برکات  و  آثار  دلیل  »به  تهران گفت: 

مرگ ومیر کرونا ۳ رقمی نشده است«.
علیرضا زالی افزود: »احتماال در اواسط هفتۀ آینده به یک ثبات 

نسبی و کاهش آماری از نظر ویروس کرونا برسیم«.
وی بیان کرد: »در هفته های اخیر شاهد افزایش میزان ابتالی 
مردم به بیماری کرونا بوده ایم، میزان آمار مراجعه کنندگان به 

بخش های سرپایی بیمارستان ها مورد توجه است«.
انجام  از  خوبی  استقبال  با  اینکه  وجود  »با  گفت:  وی 
تزریق  که  است  روزی  چند  اما  بوده ایم،  مواجه  واکسیناسیون 
دچار  دلیلی  هر  به  که  افرادی  است.  کرده  پیدا  افت  واکسن 
از بهبودی  بیماری کرونا شده اند، بین چهار تا شش هفته بعد 

اقدام به تزریق واکسن کنند«.
طور  به  را  بهداشتی  دستورالعمل های  باید  »مردم  افزود:  زالی 
دقیق رعایت کنند و فاصله گذاری اجتماعی را برای پیشگیری 
از ابتال به بیماری کرونا حفظ کنند و در هنگام خارج شدن از 
خانه به خصوص در تجمعات و فضاهای بسته استفاده از ماسک 

را فراموش نکنند«. 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »آنچه در مطالعات اثبات 
شده و توافق جهانی بر روی آن وجود دارد، این است که دوز 
یادآور واکسن کرونا، هم شدت بیماری و هم میزان مرگ ومیر 

را کاهش می دهد«.
این که همۀ آحاد جامعه و کادر  بر  تاکید  با  محمد رئیس زاده 
کنند،  اقدام  کرونا  واکسن  یادآور  دوز  تزریق  به  نسبت  درمان 
میزان  کاهش  همچنین  و  بیماری  شدت  کاهش  »برای  افزود: 
مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا باید نسبت به تزریق دوز یادآور 

سوم و چهارم هر چه سریع تر اقدام کرد«.
افراد جامعه به ویژه  اینکه توصیۀ ما به عموم  با تاکید بر  وی 
این  همکاران در حوزۀ سالمت که خدمتگزاران مردم هستند؛ 
است که حتماً در خصوص تزریق دوز یادآور واکسن کرونا اقدام 
کنند، اظهار کرد: »واکسن های موجود در مراکز واکسیناسیون 
ذی ربط  ارگان های  و  بهداشت  وزارت  از  الزم  مجوزهای  دارای 
رسمی  سبد  در  که  نورا  واکسن  از  امروز  نیز  بنده  و  است 
واکسیناسیون کشور قرار دارد و یکی از واکسن های کاماًل مؤثر 
و شناخته شده و دارای همۀ مجوزهای الزم با سخت گیری های 
برای  است،  ذی ربط  ارگان های  و  بهداشت  وزارت  از  نیاز  مورد 

تزریق دوز چهارم استفاده کردم«.

   خبر
کشف انواع اموال مسروقه در بازرسی

 از دو کارگاه ضایعاتی در سیرجان
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف ۲۷ فقره سرقت از اماکن 
خصوصی در بازرسی از دو کارگاه ضایعاتی خبر داد. سرهنگ مرتضی 
امیر سبتکی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و 
اماکن خصوصی و دولتی در سطح شهر  از  فقره سرقت  کشف چند 
سیرجان ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و بازدید از ۱۷ 
کارگاه ضایعاتی در سطح شهرستان دو کارگاه ضایعاتی که در امر خرید 

و فروش اموال سرقتی فعالیت داشتند را شناسایی کردند.
سرهنگ امیر سبتکی ادامه داد: مأموران با هماهنگی قضایی از این دو 
کارگاه ۸۰۰ کیلوگرم سیم و کابل برق درب و پنجره های آلومینیومی 
و ۷۰ عدد شیرآالت ساختمان به ارزش ۴ میلیارد ریال را کشف و در 
این خصوص مالخر را دستگیر کردند.وی تصریح کرد: متهمان دستگیر 
شده در بازجویی های تخصصی با توجه به شواهد و مدارک موجود به 
۲۷ فقره مالخری سیم و کابل برق ،درب و پنجره ،شیرآالت مدارس 
و مساجد و دیگر اقالم و ساختمانی اعتراف کردند. این مقام انتظامی 
با بیان اینکه این متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی 
و روانه زندان شدند افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس برای شناسایی و 

دستگیری سارقان کماکان ادامه دارد.
وجود بیش از 2000 معتاد متجاهر در استان

معاون دادستان کل دادگستری استان کرمان گفت: »آمار معتادان 
متجاهر در استان کرمان چیزی بیش از دو هزار نفر است و قبل از 
عید سال گذشته فقط ۷۰۰ معتاد متجاهر در کمپ ماده ۱۶ کرمان 
پذیرش شد«.محمد ضیاءالدینی با اشاره به مشکل استان کرمان در 
قانون گفته  افزود: »در  زمینۀ کمبود زیرساخت های کمپ ماده ۱۶، 
شده تامین این زیرساخت ها وظیفۀ حاکمیت است و شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر، استانداری و فرمانداری ها وظیفه دارند که این 

زیرساخت ها را فراهم کنند«.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کمپ ماده ۱۶ کرمان ظرفیت ۲۵۰ 
نفر را دارد و از ۲۳ شهرستان استان تنها در شهرستان ها بم و سیرجان 
هم  شهرستان ها  دیگر  از  باید  کرمان  کمپ  و  داریم   ۱۶ ماده  کمپ 
معتادان متجاهر را پذیرش کند، ادامه داد: »نیاز است که پیگیری الزم 

انجام شود تا در همۀ شهرستان ها کمپ ترک اعتیاد را دایر کنند«.
وضعیت  کرمان   ۱۶ ماده  »کمپ  کرد:  بیان  همچنین  ضیاءالدینی 
مناسبی ندارد و هزینه های الزم که باید از طریق شورای هماهنگی 

مبارزه با مواد مخدر پرداخت شود، به موقع پرداخت نمی شود«.
تمامی  هفته  یک  می تواند ظرف  انتظامی  نیروی  اینکه  بیان  با  وی 
معتادان متجاهر استان را جمع آوری کند اما مکان مناسبی برای درمان 
و نگهداری آنها وجود ندارد، ادامه داد: »باید از جایی بودجه ای برای 
این کار اختصاص داده شود تا بتوان اقدامات بعدی را انجام داد و تا این 

زیرساخت نباشد بقیۀ اقدامات بیهوده است«.                  

  اخبار کوتاه

تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه مرگبار در رفسنجان؛

قاتل تحت مصرف شدید روانگردان شیشه بوده است 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اختصاص بسته اینترنتی رایگان به خبرنگاران توسط این 
وزارتخانه عالوه بر بسته های ارائه شده از سوی برخی اپراتورها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور در حاشیه نمایشگاه ظرفیت ها و توانمندی های 
وزارت دفاع گفت: هدیه بسته اینترنتی سال گذشته اپراتور ها برای خبرنگاران تمدید می شود 
ضمن اینکه امسال وزارت ارتباطات نیز به مناسب روز خبرنگار )۱۷ مرداد( بسته اینترنتی به 

خبرنگاران هدیه می دهد.

فعالسازی
 اینترنت رایگان 
برای خبرنگاران 

 نقشۀ کرونایی کشور قرمزتر شد
در حال حاضر ۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر نیز در 

وضعیت آبی قرار دارند.این در حالی است که آمار روزانۀ فوتی های کرونا در کشور، همچنان رو به افزایش است.
به گزارش فردای کرمان به نقل از مهر، تا پایان هفتۀ گذشته، ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار داشتند.بنابر اعالم وزارت بهداشت، 
در تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۲۰ شهرستان به ۱۳۰ شهرستان افزایش 

یافته است.
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بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 73 در نجف شهر فاز 3 

به مساحت 268/75 مترمربع، 
به تاریخ صدور 1382/02/15 

شماره 7/995   
بنام علیرضــا پور شهســـواری 

فرزند محمد علی
به شماره شناسنامه 438

 مفقود گردیده  و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد

یابنده با شماره 09133471458 
تماس حاصل نماید

 قابل توجه همشهریان گرامی
 از تعدادی نیروی کار خانم 

 جهت مسئولیت های زیر دعوت به عمل می آید
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اگاهی 
از شرایط حقوقی نام و تلفن تماس خود را به 

 شماره واتس اپ زیر ارسال نمایند
09162456282                           

 1_ فروشنده خانم برای کتابفروشی
 2_ صندوق دار و مدیر سالن خانم برای رستوران

 ۳_ ادمین حرفه ای پیج اینستا گرام
           ) ترجیحا رده سنی 25 تا 35 سال(

یک قطعه زمین 10 قصبی  
دارای کد یکتا و قولنامه 

واقع در باسفهرجان کوچه سادات
 به فروش می رسد.  

091۳  178  ۳127

بدین وسیله اعالم می دارد که ُمهـر  شرکت عمران بتن سمنگان سیرجان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 4224و شناسه ملی 14006714427 در تاریخ 1401/05/09 سرقت گردیده ، از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.و هرگونه استفاده از مهر، غیرقانونی می باشد و پیگیرد قانونی دارد. و از 

حسین جهانشاهی ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملتاریخ 1401/05/10 مهر شرکت تغییر یافت.

ُمهر  جدیدُمهر قدیم

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/009/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

»  بیمه اموال و دارائی ها-بیمه حوادث و مسئولیت «  
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در  بین شعب سطح استان کرمان واگذار نماید.

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : ۳00/000/000 ریال )سیصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/2612:00آخرین مهلت تحویل پاکات 1

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 6112  764  091۳ ) آقای اسکندری ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4۳82 4142 - 0۳4 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

جناب آاقی مهندس علی کازرونی
پدر گوهر بی نظیر و تابنده زندگی است

عروج پدر عزیزتان را صمیمانه خدمت شما و خانواده 
متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسلیت  محترمتان 
خواستاریم به لطف خویش ، روح آن بزرگوار را شاد و 
مقامش را در جوار قدسی درگاهش بلند مرتبه فرماید و 
برای شما و سایر بازماندگان طول عمر و صبر و بردباری 

عنایت فرماید.

مدرییت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
صبر  شما  برای  تعالی  باری  درگاه  از  و  نموده  عرض 
جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحوم علو درجات را 

خواستاریم

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
 منابع طبیعی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

ضایعه درگذشت پدرگرامیتان را خدمت شما و خانواده 
متعال  از درگاه خداوند  و  نموده  تسلیت عرض  محترم 
برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید روستایی سیرجان

جناب آاقی مهندس  محسن رضوانی

و  شما  خدمت  را  پدرگرانقدرتان  درگذشت  ضایعه 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان 
برای آن عزیز از دست رفته، رحمت واسعه الهی و برای 

عموم بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم. 

مدرییت و کارکنان نشرهی سخن اتزه 

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

ضایعه درگذشت پدرگرامیتان را خدمت شما و خانواده 
متعال  از درگاه خداوند  و  نموده  تسلیت عرض  محترم 
برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم

اداره تعاون روستایی شهرستان سیرجان  

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 ۳ ۳ 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 ۳ ۳ 5  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطعه ساز سیرجان

شناسه ملی 10860542994  شهرستان سیرجان استان کرمان

                     به اطالع کلیه سهامداران محتـرم می رساند جلسه مجمع عمومی عـادی سـالیانـه 
                                             راس ساعت 10 صبح  جمعــه مورخ 1401/05/28 

در محل دفتر شرکت به آدرس: سیرجان، خیابان انقالب، مجتمع آرتمیس، طبقه اول واحد 102 تشکیل می شود. 
از سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.

 دستور جلسه : 
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 

2-تصویب صورت های مالی سال 1400
۳-تعیین حق الجلسات و پاداش اعضای غیرموظف هیئت مدیره

4-انتخاب اعضای هیئت مدیره 
5-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

6-سایر موارد هیئت مدیره شرکت قطعه ساز سیرجان 

هیئت مدریه شرکت قطعه ساز سیرجان


