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هنگام خریدهای اینترنتی به آدرس درگاه توجه کنید
که حتم ًا با  httpsآغاز شده باشد.

گ�روه حوادث :حوالی س��اعت  4عصر روز ش��نبه پارس بی
وقفه و رفتار غیرعادی گروهی سگ در کنار کارگاه پیمانکاری
الس�لام) هماشهر توجه
راهآهن در حوالی امامزاده حمزه(علیه ّ
کارگران را به خود جلب کرد.
گروهی از افراد به سگها نزدیک شده تا علت سروصدای آنها
را بفهمند که با جس��د عجیبی روبرو میش��وند  .جسدی که
برخی اندامهایش توس��ط حیوانات خورده شده بود .کارگران،
ب��ا پلی��س  110تماس گرفت��ه و ماموران کالنتری هماش��هر
س��یرجان به محل حادث��ه میروند .بررس��یهای اولیه انجام
میش��ود .با تماس رئی��س کالنتری هماش��هر ،رئیس پلیس
آگاهی و رئی��س دایره جنایی به محل حادثه میروند با اینکه

کشف جنازه عجیب
در هماشهر
در سفر هیات قضایی استان بررسی شد

بیشترین اتهامها و خواستهها
در سیرجان چیست؟

گروه حوادث :رییس کل دادگستری استان کرمان عناوینی
از قبیل تهدید ،ضرب و جرح عمدی ،سرقت مستوجب تعزیر،
توهین ،رانندگی بدون پروانه رس��می ،ایراد صدمه بدنی غیر
عمدی بر اثر تصادف رانندگی ،تخریب ،انتش��ار تهمت،افترا،
خیان��ت در امانت را جزء ده اته��ام اول(کیفری) حوزه قضایی
سیرجان در پنج ماهه  98اعالم کرد.
قاضی موحد در نشست قضائی با قضات دادگستری سیرجان
اظهار ک��رد :طی پنج ماهه ی ابتدای س��ال جاری 19هزار و
719فقره پرونده وارد دادگس��تری س��یرجان ش��ده است که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ورودی پرونده
ها هس��تیم.نماینده عالی دس��تگاه قضائی در اس��تان کرمان
متوسط نرخ رس��یدگی به پرونده های قضائی در سیرجان را
99درصد اعالم کرد و گفت :متوس��ط زمان رس��یدگی شعب
حوزه قضایی سیرجان  91روز می باشد .وی عنوان کرد :قضات
و پرس��نل اداری دادگس��تری س��یرجان با تالش شبانه روزی
موفق ش��ده اند از ابتدای سال تا کنون 19هزار و  486را مورد
رسیدگی قرار دهند و مختومه نمایند.این مقام ارشد قضائی در
استان کرمان اعالم کرد 87:درصد اوراق قضائی در سیرجان به
ص��ورت الکترونیک ابالغ می ش��وند که نقش موثری در حفظ
حریم خصوصی افراد ،کاهش هزینه ها و کاهش اطاله دادرسی
دارد.وی عناوینی از قبیل تهدید ،ضرب و جرح عمدی ،سرقت
مس��توجب تعزیر ،توهین ،رانندگی بدون پروانه رس��می ،ایراد
صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی ،تخریب ،انتشار
تهمت،افت��را ،خیانت در امانت را ج��زء ده اتهام اول(کیفری)
حوزه قضایی س��یرجان در پنج ماهه  98اعالم کرد.رئیس کل
دادگس��تری اس��تان کرمان در این س��فر در دی��دار مردمی با
شهروندان به درخواست  106نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی
کرد .همچنین رئیس حفاظت و معاون دادستان کرمان به همراه
معاون دادستان س��یرجان از زندان بازدید کردند .در این سفر
اسالمی معاون منابع انسانی ،بخشی معاون برنامهریزی ،شفیعی
ن و بصیریان مدیر
رئیس حفاظت ،سلطانی معاون دادستان کرما 
روابط عمومی رئیس کل دادگستری را همراهی میکردند.

حوادث

پلیس فتا شهرستان سیرجان

@negarestan_news

آیا پرونده قتل جدیدی در پلیس آگاهی گشوده شده است؟
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غروب آفتاب نزدیک اس��ت جس��توجوی پلیس برای کشف
جنازه برنامهریزی میشود.
یکی از کارگران بومی محل عنوان میکند که پدر  70سالهاش
که روز قبل برای چرای گوس��فندان به بیابانهای اطراف رفته
با جس��می مش��کوک روبرو ش��ده که گوس��فندان را ترسانده
اس��ت .ماموران پلیس با همکاری راهنمای محلی جس��تجو را
آغاز میکنند .س��اعت حوالی  9شب شنبه  9شهریور است .با
راهنمایی چوپان پیر به حدود محل جسد میروند اما تاریکی
ش��ب کار را سخت کرده است .باالخره پس از گذشت چندین
س��اعت جسد کشف میشود .متاس��فانه به علت بیرون ماندن
بخشی از جسد حیوانات وحش��ی به آن حمله کردهاند .نیمی
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از جسد که داخل خاک مانده بود توسط پلیس بیرون کشیده
ش��ده و به ش��هر منتقل میش��ود .تحقیقات گس��ترده پلیس
آگاهی آغاز شده و سرنخهایی به دست آمده است.
دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان در گفتوگو با خبرنگار
نگارس��تان ضمن تأیید خبر کشف جس��د گفت :هویت جنازه
هنوز مش��خص نش��ده و حمل��ه حیوانات به جس��د غیرعادی
تبدیل شده و کار شناسایی آن را دشوار کرده است.
قاضی محس��ن نیکورز اف��زود :هنوز زود اس��ت که بخواهیم
در م��ورد اینکه این اتفاق قتل بوده یا ن��ه صحبت کنیم .باید
تحقیق��ات پلیس آگاهی پی��ش رود و برخ��ی فرضیات مورد
بررسی قرار گیرد تا بتوان دقیقتر اظهار نظر کرد.

فرمانده انتظامی سیرجان خبر داد:

افتتاح ساختمان جدید  2کالنتری در هفته ناجا

گروه حوادث :یکی از اقدامات زیربنایی و مثبت فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان احداث ساختمانهای جدید کالنتریهای سیرجان است
که همش��أن پلیس را حفظ میکند و هم باعث رفاه حال ارباب رجوع میش��ود .س��رهنگ ایراننژاد در گفتوگو با خبرنگار نگارستان از افتتاح
س��اختمان جدید دو کالنتری  12در انتهای بلوار دکتر صادقی و نجفش��هر در جوار مس��کن مهر در هفته ناجا در مهرماه خبر داد .وی افزود:
پیمانکار ساختمان ستاد فرماندهی نیز انتخاب شده و در حال فعالیت میباشد.
ساختمان ایستگاه شماره  2پلیس راهور نیز در بلوار شیخ احمد کافی افتتاح شده است .مهمانسرای نیروی انتظامی نیز در حال ساخت بوده و
ساختمان آن  80درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .وی با تقدیر از همکاری شرکتهای گلگهر ،گهرزمین ،آرمانگهر ،جهانفوالد ،شهرداری
نجفشهر ،شهرداری سیرجان ،مهندس طاهری و  ...اظهار امیدواری کرد دیگر اماکن پلیس جهت رضایتمندی مردم نوسازی شود.

سردار ناظری فرمانده انتظامی استان:

نگران جوانان استان کرمان هستم

گروه حوادث :فرمانده انتظامی استان کرمان
با اشاره به کشف  ۸۶۰کیلوگرم شیشه طی پنج
ماههی اول امسال و رشد جهشی آن نسبت به
سال گذشته ،هش��دار داد که باید در زمینهی
جدی صورت گیرد تا جوانان
پیشگیری اقدامات ّ
استان آلوده نشوند.
به گزارش فردایکرمان ،سردار عبدالرضا ناظری،
مخدر
در نشس��ت اخیر شورای هماهنگی مواد ّ
استان که با حضور سردار مؤمنی ،دبیر کل ستاد
مخدر کشور برگزار شد ،گزارشی
مبارزه با مواد ّ
از وضعیت موجود اس��تان در حوزهی مقابله با
مخدر ارائه و اظهار کرد« :چهار ایس��تگاه
مواد ّ
بازرسی مصوب در استان کرمان داریم که یکی
از آنه��ا تقریب��اً فعالیت بیشت��ری دارد و آن
ایس��تگاه بازرسی مرصاد است» .وی افزود« :اما
ایست بازرسی مرصاد با ایجاد محورهای اخیر در

اس��تان تا حدودی از قرار گرفتن در مرکز تردد
خارج شده و باندهای اشرار و قاچاقچیان آن را
دور زده و در مسیرهای دیگری تردد میکنند».
وی با بیان اینکه دو ایس��ت بازرس��ی مصوب
دیگر در س��یرچ و انار داری��م ،ادامه داد« :هنوز
این دو ایس��تگاه به بهرهبرداری نرس��یدهاند».
سردار ناظری س��پس گفت« :در استان کرمان
مخ��در را نداریم
ما مثل گذش��ته ،بارانداز مواد
ّ
اما توقفگاههای��ی وجود دارد» .وی اظهار کرد:
«یکی از ویژگیهای استان کرمان این است که
از شمالیترین تا جنوبیترین نقاط استان درگیر
تردد کاروان قاچاقچیان است» .فرمانده انتظامی
اس��تان کرمان با بیان اینک��ه آمار پنح ماههی
مخدر در استان ،بیش از  ۴۶تن
کشفیات مواد ّ
مخدر اس��ت که بیش از  ۱۰تن آن اخیرا ً
انواع ّ
کش��ف شده است .وی با ابراز نگرانی از افزایش

کشفیات شیشه که در پنج ماه اول امسال ۸۶۰
کیلوگرم بوده اس��ت ،بیان کرد« :ب��ا راهاندازی
بیش از س��ه هزار و  ۶۰۰کارگاه تولید شیش��ه
در افغانس��تان و پاکستان و افزایش ترانزیت آن
نمیخواهیم شاهد باشیم جوانان استان کرمان
دچار مش��کل ش��وند» .وی خطاب به دبیر کل
مخدر تصریح کرد« :دستور
ستاد مبارزه با مواد ّ
بدهید نسخهای ارائه شود تا در حوزهی درمان و
پیشگیری همهی نهادها بسیج شوند و نگذاریم
مخدر صنعتی،
همزم��ان با افزایش عبور م��واد ّ
جوانان ما هم آلوده شوند».
وی تأکید کرد« :اگر رشد کشفیات و ترانزیت
مخدر صنعتی با رشد معتادان به این مواد
مواد ّ
همراه ش��ود هم در حوزهی اجتماعی و هم در
جدی خواهیم
حوزهی امنیتی دچار مشکالت ّ
شد» .سردار ناظری در ادامه ،با یادآوری اینکه
کرمان رتبهی دوم کشور در زمینهی کشفیات
مخدر را دارد ،اظهار کرد« :امسال تاکنون
مواد ّ
همکاران من  ۳۳باند فعال را منهدم و دو نفر از
افراد شرور را حذف کردند».

تعدادی از دانشآموزان ممتاز درسی آموزشگاه

دانیال نادری پایه نهم قبولی
دبیرستان نمونه دولتی معدل 20

محمدجواد اسالمپناه پایه هشتم
معدل 19/85

امیرمهدی زینلی پایه نهم
معدل 19/93

نیما آکار پایه هشتم
معدل 19/75

فرزاد بنیاسد پایه نهم
معدل 19/73

محمدامین صادقی پایه نهم
معدل 20

ابوالفضل منتظری پایه نهم
معدل 19/75

سیدمحمدطاها ایراننژاد پایه نهم
معدل 19/35

امیرحسین عباسپور پایه هشتم
معدل 19/90

امید احمدی پایه هفتم
معدل 20

محمدهادی اسالمپناه پایه هفتم
معدل 19/10

علی گلزاری پایه هفتم
معدل 19
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