حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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گروه حوادث :رئیس دادگستری
سیرجان از رفع تصرف  120هکتار
از اراضی ملی شهرستان خبر داد.
قاضی ش��هریار برآهویی گفت :در
راس��تای حفظ حقوق بیتالمال،
بی��ش از یکصدوبیس��ت هکتار از
اراض��ی مل��ی و دولت��ی طی یک
س��ال گذش��ته در این شهرستان
رفع تصرف به عمل آمده و دس��ت
س��ودجویان از دس��تاندازی ب��ه
بیتالمال قطع شده است.

@negarestan_news

رس��یدگی ق��رار داده اس��ت .این
مقام قضایی اعالم کرد :متوس��ط
زمان رسیدگی شعب دادگستری
س��یرجان از  76روز ب��ه  71روز
کاهش یافته اس��ت که گام مهمی
در راستای حفظ حقوق شهروندان
و کاهش اطاله دادرس��ی میباشد.
وی خاطر نشان ساخت :شعبه اول
دادگاه حقوقی شهرستان سیرجان
با  3پرونده موجودی جزء ش��عب
برتر استان کرمان میباشد.

چگونه خودرو حامل  300کیلو تریاک
در مغازه پنهان شد !

گ�روه حوادث :فرمان��ده انتظامی
شهرس��تان س��یرجان از کش��ف
محمول��ه  300کیلویی مواد مخدر
توس��ط مأموران کالنتری  11خبر
داد .س��رهنگ ایراننژاد بهخبرنگار
نگارس��تان گف��ت :در پ��ی اطالع
مأموران پلیس از قاچاق مواد مخدر
از شهرس��تان باف��ت به س��یرجان
ورودی سیرجان تحت کنترل قرار
گرفت و خودروی پژو پارس حامل
مواد به محض ورود به ش��هر بدون

باند سارقان قطعات خودرو
متالشی شد

گ�روه حوادث :ن�زاع کوچک پیش آم�ده بین دو
جوان کم س�ن و س�ال در جش�ن نیمه ش�عبان
که غروب پنجش�نبه در روس�تای ُک�ران رخ داد
حاش�یههایی پررنگتر از متن به همراه داش�ت.
مجری صحنه این جش�ن در گفتگ�و با خبرنگار
نگارستان در این باره گفت :من به همراه تنی چند
از هنرمندان س�یرجان و مسئوالن صدا برداری و
نورپردازی جهت اجرای مراسم جشن توسط یکی
از اهالی ُکران به این روستا دعوت شده بودیم.
مرتضی پاریزی افزود :بخش اول برنامه در حال اجرا
بود که متوجه شدم در انتهای جمعیت نزاع کوچکی
رخ داده اس�ت .مث�ل اینکه بین دو نوج�وان دعوا

ش�ده بود و یکی از آنه�ا که به ظاهر کتک خورده
ب�ود عدهای از دوس�تان خود را از ده س�راج جهت
تالفی به محل جش�ن آورده بود .دقایقی بعد چند
خودرو پر از افراد ش�رور آم�ده و به خودروی مردم
آس�یب رس�اندند .وی ادامه داد :پلیس وارد ماجرا
ش�د و با تیراندازی اقدام به دس�تگیری آنها کرد.
اما بنا به مالحظات امنیتی جشن ادامه پیدا نکرد و
مردم ،محل مراسم را که روبروی حسینیه حضرت
السالم) کران بود ترک کردند.
ابوالفضل (علیه ّ
◄ ◄ دادستان :برخورد میکنیم
دادس�تان عمومی و انقالب سیرجان در خصوص

جناب آقای
نعمت اهلل حسین زاده

کسب مقام اولی رشته پاورلیفتینگ در مسابقات آسیایی کشور هند

خانواده گلشن

این ماجرا به خبرنگار نگارس�تان گفت :درگیری
چند جوان به این جش�ن رس�یده و باعث شد که
مأموران پلیس وارد عمل شوند.
قاضی محسن نیکورز افزود :وقتی پلیس جهت
دستگیری اراذل و اوباش اقدام کرد یکی از آنها
مأمور کالنتری هماشهر را با چاقو زخمی میکند.
س�ایر عوامل انتظام�ی نیز مجبور ب�ه تیراندازی
میشوند که یکی از اوباش تیر میخورد .وی ادامه
داد :چندی�ن نفر در این رابطه دس�تگیر ش�ده و
یکی از متهمان که سابقهدار نیز هست هم اکنون
متواری اس�ت و به زودی توس�ط پلیس دستگیر
میشود.

به چند نفر نیرو جهت کار در
شرکتی معتبر واقع در
شهرک صنعتی نیاز مندیم.
09211542036

یک آموزشگاه علمی جهت تکمیل کادر
آموزشی خود به افرادی با مدارک ذیل نیازمند است.
کارشناس الکترونیک ،کارشناس مکانیک،
کارشناس کامپیوتر (رباتیک)
ترجیح ًا خانم
 09131454717اسماعیلیپور

آموزش تخصصی ریاضیات

ویژه امتحانات پایان ترم
دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه

توسط مهندس کورکی09130568200 -
کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان ،
اعتیاد ،خدمات روانشناسی و مشاوره

توجه به ایس��ت مأم��وران از محل
متواری ش��د .وی افزود :خودرو به
داخل شهر آمد و به سمت شهرک
تعمی��رکاران رفت و دور از چش��م
مأم��وران وارد ی��ک مغازه ش��ده و
قاچاقچیان در را بس��ته بودند .این
مق��ام انتظام��ی ادام��ه داد :پلیس
مغازه را شناسایی کرد و با شکستن
قفل و بازرس��ی از ماشین موفق به
کش��ف قری��ب ب��ه  300کیلوگرم
تریاک ش��د .رئیس پلیس سیرجان

تصری��ح کرد :خودرو توقیف و 3نفر
در این رابطه در  2منزل مس��کونی
دستگیر شدند.
س��رهنگ ایرانن��ژاد اذع��ان کرد:
مأم��وران پلی��س مب��ارزه ب��ا مواد
مخ��در س��یرجان همچنی��ن در
عملیات دیگری موفق به کشف 41
کیلوگ��رم تری��اک از یک خودروی
پژو  405ش��دند ک��ه از بندرعباس
بهسمت س��یرجان در حال حرکت
بود.

توسط مأموران کالنتری  13سیرجان

نزاع پرحاشیه
در ُکران

جابجایی مطب

دکتر بهراد ضیاء قزوینی
متخصص اعصاب و روان از تهران
چهارراه تختی ،تختی ،6جنب آگاهی

 4 - 42209165الی  10شب

مدرسه شائولین کونگ فو

آموزش ووشو ،کونگ فوی چینی ،مبارزه همراه با سالح های
سرد ( نانچیکو ،جفت نانچیکو ،چوب ،نیزه ،زنجیر و شمشیر)
مربی :جواد غضنفرپور،
داور مسابقات جهانی ووشو  2015گرجستان

تلفن تماس09133452440 :

■

شنبه  22اردیبهشت 1397

مخدر
تعقیب و گریز خیابانی مأموران و قاچاقچیان مواد ّ

جزئیات ماجرای
حمله افراد شرور به خودروها
در جشن نیمه شعبان

را به شما و جامعه ورزشی تبریک عرض می نماییم.

شماره 1125

کانال خبری نگارستان

120هکتار از اراضی م ّلی سیرجان
تصرف شد
رفع ّ
وی اظهار داش��ت :ب��ا تالشهای
کارکنان حوزه قضایی س��یرجان،
موج��ودی پروندهه��ای ش��عب
دادگاهه��ای عموم��ی ،حقوق��ی
وانق�لاب این شهرس��تان در آخر
سال  96نسبت به ابتدای سال38 ،
درصد کاهش یافته است.
رئیس دادگس��تری شهرس��تان
س��یرجان عن��وان کرد :در س��ال
گذشته دادگس��تری سیرجان 49
هزار و  670فق��ره پرونده را مورد

حوادث

11

گروه حوادث 4 :سارق س�ابقهدار که باند سرقت از خودرو و
منازل در حال ساخت را تشکیل داده بودند توسط مأموران
کالنتری  13دستگیر شدند .رئیس پلیس شهرستان سیرجان
ضم�ن اعالم این خبر افزود :این س�ارقان که همگی معتاد و
سابقهدار هس�تند لوازم داخل خودرو و لوازم داخل خودرو
و لوازم س�اختمانهای نیمه کاره را میدزدیدند .س�رهنگ
محمدرضا ایراننژاد ادامه داد :این متهمان تاکنون به  12فقره
سرقت اعتراف کردهاند.

اعترافان متهمان غیربومی
به  2سرقت منزل

گروه ح�وادث :فرمان�ده انتظامی شهرس�تان س�یرجان از
دستگیری س�ارقان غیربومی توسط پلیس آگاهی خبر داد.
س�رهنگ محمدرضا ایراننژاد اف�زود :این اف�راد در محور
سیرجان به ش�یراز شناسایی و در حوالی قطروئیه دستگیر
ش�دند .وی ادامه داد :س�ارقان که  9گوش�ی تلفن همراه و
مقداری لوازم س�رقتی بههمراه داش�تند تاکنون به  2فقره
س�رقت منزل در س�یرجان به ش�یوه «توپی زنی» اعتراف

کردهاند .این مقام انتظامی تصریح کرد :ش�هروندان مراقب
باش�ند که حتم ًا توپی قفله�ای در ورودی فلزی منزل را با
حفاظ بپوشانند و به هیچ عنوان توپی از حفاظ بیرون نباشد
چرا که سارقان غیربومی به راحتی توپیها را باز و وارد منزل
میشوند.

پیج حوادث نگارستان
 45هزار نفری شد

بینندههای صفح�ه حوادث نگارس�تان در اینس�تاگرام به
 45هزار نفر رس�ید .مدیر پیج ح�وادث در این رابطه گفت:
خوش�بختانه مردم اعتماد خوبی به نگارستان دارند و اخبار
حوادث محلی ،اس�تانی و کشوری را از طریق این صفحه به
آدرس  @ havaades.negarestanدنبال میکنند.

ارتباط با حوادث نگارستان
از طریق نرمافزارهای جدید

گ�روه ح�وادث :به دنبال فیلت�ر تلگرام دبیر گ�روه حوادث
نگارس�تان از ش�هروندان خواس�ت س�وژهها و تصاوی�ر و
فیلمهای مربوط به حوادث را از طریق واتسآپ ،ایتا ،سروش
و آیگپ برای سرویس حوادث ارسال کنند .وی گفت :شماره
تلفن  09136204535در تمام نرمافزارهای مورد اش�اره در
دسترس است.

