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با رعایت حقوق دیگران ،الگوی عملی مناسبی
برای فرزندان خود باشیم

کانال خبری نگارستان

توسط مأموران پلیس امنیت عمومی انجام شد:

عامل تیراندازی عمدی
در دام پلیس

توسط پلیس آگاهی سیرجان دستگیر شد

ر ّمال خالفکار در تور پلیس

| تصویر متهم با دستور قضایی منتشر شده است |

گ�روه ح�وادث :فردی که با ادعای حل مش��کالت مردم از طریق رمالی و دعانویس��ی به کالهبرداری
مش��غول بود از س��وی مأموران پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد .معاون دادستان عمومی و انقالب
سیرجان با اعالم این مطلب گفت :در پی شکایت یک تبعه اهل افغانستان مبنی براینکه به علت بیماری
مادرش و توصیه برخی افراد جهت درمان به این مرد ر ّمال مراجعه کردهاند ،موضوع در دستور کار دایره
مبارزه با جعل و کالهبردای پلیس آگاهی قرار گرفت .قاضی مجتبی قدیمی افزود :این مرد ش��یاد ادعا
کرده که با نوشتن دعا و رمالی میتواند بیماری مادر مرد افغان را برطرف کند .متهم چندین دعا نوشته
و ش��یوههایی عجیب برای مؤثر افتادن دعا به این خانواده آموزش داده اس��ت .متأسفانه این خانواده هم
بدون بررس��ی و از روی سادگی به دس��تورهای این رمال عمل کردهاند و بیماری مادرشان تشدید شده
است .وی ادامه داد :خانواده افغان سپس مادرشان را به بیمارستان منتقل کرده که تحت عمل جراحی
قرار میگیرد .آنها که متوجه کالهبرداری این مرد  55ساله شدهاند با مراجعه به دادسرا و پلیس آگاهی
شکایت خود را مطرح میکنند.
با دستور قضایی متهم در بلوار دکتر صادقی حوالی پارک  17شهریور دستگیر میشود .از خودروی پژو 405
او تعداد حدود 60انگشتر قیمتی ،تعداد بسیار زیادی تسبیح ،سنگ ،کاغذ دعا ،انواع ساعت 8 ،گوشی تلفن
همراه و لوازم دعانویسی و جادوگری و تعداد زیادی وسائل دیگر کشف و توقیف میشود .او خود را در ابتدا اهل
رفسنجان و سپس اهل قم معرفی کرده است .معاون دادستان سیرجان اضافه کرد :تحقیقات بیشتر توسط
مأموران پلیس ادامه داشته و تصویر متهم به جهت شناسایی توسط شهروندان منتشر میشود .قاضی قدیمی
از شهروندان خواست در صورتی که از این متهم شکایت دارند به دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی سیرجان واقع در خیابان تختی مراجعه کنند .جهت مشاهده تصاویر وسایل این ر ّمال به پیج حوادث
نگارستان در اینستاگرام یا کانال خبری نگارستان که آدرس آنها در باالی صفحه موجود است ،مراجعه کنید.

در شب سده سوز اتفاق افتاد:

گروه حوادث :ف��ردی که در پی اختالف خانوادگی اقدام به تیراندازی با
اس��لحه شکاری در شهرک برق سیرجان کرده بود در کمتر از یک ساعت
پس از حادثه توس��ط مأموران پلیس امنیت عمومی دستگیر شد .گزارش
خبرنگار نگارستان حاکی است یک جوان با مراجعه به منزل یکی از اقوام
نزدیک خود اقدام به تیراندازی با اس��لحه ش��کاری به س��مت در کرده و
چندین تیر هوایی نیز شلیک کرد که از سوی پلیس دستگیر و یک قبضه
اسلحه شکاری نیز از وی کشف شد.
متأس��فانه استفاده غیرمجاز از اسلحه ش��کاری افزایش یافته و امیدواریم
نهادهای متولی ش��امل دایره اس��لحه و مهمات ارتش ،پلیس و دس��تگاه
قضایی نس��بت به صدور مج��وز افراد فاقد صالحی��ت تجدیدنظر کنند و
حساسیت بیشتری داشته باشند.

دستگیری  327تبعه
بیگانهغیرمجاز

گروه حوادث :طرح شناسایی و دستگیری اتباع بیگانه غیرمجاز هفته گذشته
از سوی مأموران پلیس در سراسر شهرستان اجرا شد .به گزارش خبرنگار ما در
این طرح  327نفر تبعه غیرمجاز اهل افغانستان دستگیر و جهت طرد از کشور
به کرمان اعزام شدند.

دستگیری یک زن
به علت سقط جنین

مرگ ناگوار  2زن سیرجانی
به علت تنفس گاز ذغال

گروه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی
هفته گذشته یک زن میانسال را به علت تزریق
آمپول منجر به س��قط جنین دستگیر کردند.
ِ
دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان ضمن
اعالم این خبر گفت :در پی گزارش دانش��کده
علوم پزشکی مبنی بر دخالت یک زن  50ساله
در امور پزشکی و تجویز دارو و تزریق آمپول،
وی شناس��ایی و دستگیر شد .قاضی نیکورز
اف��زود :ی��ک زن جوان افغان ب��ه علت تزریق
آمپول توس��ط وی دچار س��قط جنین شده
اس��ت که پرونده در دادسرا در حال رسیدگی
میباشد.

مراقب وسائل گرماس��از باشند و در صورت استفاده
از ذغال حتماً مقداری از پنجره و در را باز گذاشته تا
هوا در جریان باشد.

| وسایل کشف شده از منزل متهمه |

گروه حوادث :بر اثر کمبود اکس��یژن و استنش��اق
گاز ناش��ی از ذغال چوب متأس��فانه دو زن  35و 50
ساله در روس��تای کورگاه از توابع هماشهر سیرجان
در ش��ب سدهس��وز جان باختند .گ��زارش خبرنگار
نگارس��تان حاکی اس��ت این دو زن که از گذش��ته
همس��ایه و دوست بودند در ش��ب سدهسوز ،پس از
مراسم به یک اتاق جهت خواب رفته و به علت اتمام
کپس��ول گاز وسیله گرماساز ،به ناچار از ذغال جهت
گرم کردن اتاق اس��تفاده کردن��د .این اتاق کوچک،

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

@negarestan_news

و فاق��د اجاق دارای دودکش بوده و متأس��فانه در و
پنجرهها نیز بس��ته بودهاند .شوهر زن  50ساله ظهر
پنجش��نبه هرچه تماس با همسرش میگیرد موفق
به صحبت نمیش��ود و با مراجعه ب��ه منزل خود در
روس��تای گورکاه متوجه حادثه ش��ده و پلیس را در
جریان میگذارد .مأموران کالنتری هماشهر و پلیس
آگاهی با حضور در صحنه به بررسی ماجرا پرداختند.
با دستور قضایی جنازهها به سردخانه منتقل شدند.
این حادثه تلخ تلنگری اس��ت که شهروندان بیشتر
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واقع در منطقه ویژه اقتصادی به منظور تکمیل کادر خود در
شهرستان سیرجان از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید.
ردیف

شغل

جنسیت

تعداد

شرایط

1

بازاریاب (فروشنده)

خانم /آقا

 10نفر

سابقه کار حداقل  1سال ،بیمه +پورسانت+حقوق ثابت

2

مأمور پخش

آقا

 10نفر

سابقه کار حداقل  1سال ،بیمه +حقوق ثابت +حق مأموریت

3

راننده

آقا

 10نفر

گواهینامه پایه دو ،بیمه +حقوق ثابت +حق مأموریت

4

حسابدار مسلط به
نرمافزار محک

خانم

 2نفر

مسلط به نرمافزار محک +بیمه +حقوق ثابت +اضافه کاری

5

انباردار

آقا

 2نفر

سابقه کار  1سال انبارداری ،بیمه +حقوق ثابت +اضافه کاری
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