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نجات معجزه آسای
ی رانندگی
یک زن در سانح ه 
| عکس ها  :مجید شبستری |

کشف نیم تن مواد مخدر
از البهالی بار کامیونت

گ�روه حوادث :چهار جوان اهل یکی از اس�تانهای ش�رقی
کش�ور(عکس باال) که قصد داش�تند محموله 480کیلویی
تریاک و حش�یش را از سیس�تان و بلوچستان به سیرجان
منتقل کنند ،توس�ط مأم�وران پلیس مبارزه ب�ا مواد مخدر
دستگیر ش�دند .فرمانده انتظامی شهرس�تان سیرجان که
راوی این خبر بود ،به خبرنگار نگارستان گفت :در پی اجرای
طرح ایست بازرسی در محور سیرجان بافت مأموران به این
خودرو مشکوک و در بازرسی از آن موفق به کشف محموله
تریاک و حش�یش ش�دند .س�رهنگ محمدرضا ایران نژاد

افزود :خودروی پراید نیز اسکورت کامیونت یخچالدار بود
که سرنشینان آن از سوی پلیس به دام افتادند .وی ادامه داد:
مواد مخدر به طرز بس�یار ماهرانهای در پاکتهای آببندی
شده در کامیونت جاسازی شده بود که کشف و توقیف شد.
این مق�ام انتظامی ادامه داد :مأموران پلی�س مبارزه با مواد
مخدر همچنین در عملیات دیگری متهمی را دستگیر کردند
که قصد داش�ت ،یک کیلو و هش�تاد گرم هروئین را قاچاق
کند .این فرد به شیوه خطرناک بلع قصد انتقال مواد را داشت
که شناسایی و دستگیر شد.

| عکس :مجتبی شاهمرادی پور |

عملیات موفق پلیس مبارزه با مواد مخدر

تصادف شدید
خودروی پراید
با گاردریل

گ�روه حوادث :برخورد ش�دید خودروی پراید با گاردری�ل در کیلومتر 8
محور پاریز سیرجان که میتوانست سانحهای دلخراش باشد ،خوشبختانه
ختم به خیر شد .گزارش خبرنگار نگارستان حاکی است بر اثر این حادثه
بخش�ی از میله گاردریل جدا و از شیشه جلو (سمت شاگرد) وارد خودرو
شده و از سمت دیگر از کنار سر سرنشین پراید خارج شد.
در این حادثه خانمی که در صندلی سمت شاگرد نشسته بود بهطرز معجزه

آس�ایی زنده ماند .در حالی که اگر میله به س�ر ای�ن زن اصابت کرده بود
حادث�ه تلخی رقم میخورد .مأموران اورژانس  115از پایگاه کران به محل
اعزام و به یاری حادثه دیده گان شتافتند .فیلم این حادثه را میتوانید در
پیج حوادث نگارستان در اینستاگرام یا کانال خبری نگارستان در تلگرام
مش�اهده کنید .آدرس پیج و کانال در باالی همین صفحه منتش�ر ش�ده
است.

شناسایی قاتل هرمزگانی
در سیرجان

محکومیت دو عامل گروه ری استارت
به  4سال حبس

خودکشی یا قتل؟  /مرگ مشکوک زن جوان

گروه حوادث :جسد زن جوانی که بهصورت حلق آویز از یک میله فلزی در حیاط منزل ،توسط شوهرش مشاهده شد ،پرونده جدیدی را هفته گذشته
در دایره جنایی پلیس آگاهی گشود .نقاط تاریک زیادی در پرونده این حادثه وجود دارد که نظریه پزشکی قانونی تا حد زیادی میتواند تکلیف ماجرا را
مشخص کند .اینکه اولین قتل سال  97رخ داده یا این اتفاق خودکشی بوده منتظر نظر رسمی پزشکی قانونی است.

ملک تجاری با موقعیت عالی
جه�ت س�رمایهگذاری واق�ع در خیاب�ان امام نبش
میدان گیت�ی نورد با زیربنای  ۱۸۰مترمربع همراه با
زیرزمین مجزا و همکف تجاری و دو واحد مسکونی
بصورت یکجا با قیمت کارشناسی بفروش میرسد.

تلفن تماس۰۹۱۳۹۴۵۷۹۱۴ :

به تعدادی راننده پایه یک همراه با
ویژه دامتراک جهت کار در معدن
گل گهر نیازمندیم.
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| قاضی راضی |

گ�روه ح�وادث :قاتل فراری که فروردین ماه امس��ال در شهرس��تان حاجیآباد
هرمزگان مرتکب قتل ش��ده بود ،هفته گذشته از سوی مأموران پلیس آگاهی در
اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد .رئیس پلیس شهرستان سیرجان ضمن اعالم این
خبر افزود :در پی اطالع از مخفی ش��دن این متهم در محله خرم آباد س��یرجان،
منزل توسط مأموران پلیس محاصره و متهم که از سوی شعبه بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب حاجیآباد تحت تعقیب بود ،به دام افتاد.
س��رهنگ ایران نژاد ادامه داد :این مته��م به قتل به محض اینکه ماموران پلیس را در
اطراف مخفیگاه خود مشاهده کرد اقدام به فرار کرده اما با اقدامات به موقع پلیس پس
از یک ساعت دستگیر شد .وی تصریح کرد :متهم سابقه فرار از زندان بندرعباس را نیز
داش��ت و در حالی مرتکب قتل شده بود که از سوی مأموران بهخاطر فرار از زندان نیز
تح��ت تعقیب بود .وی به جرم حمل  5کیلو مرفین ب��ه زندان افتاده بود اما به هنگام
مرخصی دیگر به زندان بازنگشته بود .این مرد  38ساله سپس در نزاعی به همراه دو نفر
از دوستانش جوان دیگری را به قتل رسانده و به سیرجان متواری شده بود .او در منزلی
اجارهای در خرم آباد زندگی میکرد که از سوی پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

گروه حوادث :دو جوان  32و  24ساله که چندی
پیش تحت تأثیر گروههای معاند ضدانقالب اقدام
بهتخری��ب اموال عمومی و دیوارنویس��ی در نقاط
مختلف سطح شهر تحت عنوان گروه «ری استارت»
کرده بودند ،از س��وی دادگاه انقالب سیرجان به 4
س��ال حبس محکوم ش��دند .قاضی دادگاه انقالب
سیرجان در این رابطه به خبرنگار حوادث نگارستان
گفت :دادگاه با توجه به مس��تندات پرونده شامل
گزارش پلیس امنیت عمومی ،ادله دیجیتال که دال
بر عضویت این متهمان در گروه ری استارت داشت
و اق��رار صریح متهمان ،آنها را به تحمل  4س��ال
حبس تعزیری محکوم کرد .قاضی عنایت ا ...راضی
اف��زود :متهمان عالوه بر دیوار نویس��ی به چندین
دستگاه خودپرداز آسیب رسانده بودند.

