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حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

کانال و پیج خبری نگارستان

معجزه مقابل چشم شاهدان

میس��ازد .هم��کاران این جوان
شروع به تخلیه خاکها میکنند
تا اینک��ه مأموران آتشنش��انی
سیرجان به محل میرسند .ابتدا
ب��ا الوارهای چوبی ایمنس��ازی
انجام ش��ده و س��پس با کمک
نیروهای مردمی آوار ریخته شده
روی جوان برداشته میشود .سر
ج��وان با زحمت ف��راوان بیرون
آورده ش��ده اما چون دور بدن او
پر از خاک بوده امکان کش��یدن
بدن به بیرون به س��ادگی میسر

نمیش��ود .امدادگران به تدریج
خاکه��ا را از دور بدن او تخلیه
و با وس��ائل مخصوص عملیات
نج��ات او از چاه بیرون کش��یده
میشود.
فیروزآبادی مدیرعامل س��ازمان
آتشنشانی سیرجان در پایان این
عملیات از همکاری آتشنشانی
بل��ورد ،اورژان��س  ،115پلیس،
ه�لال احمر و مس��ئوالن بخش
بل��ورد که برای کم��ک به محل
آمده بودند ،تشکر کرد.

جدی دادستان سیرجان
هشدار ّ

مراسم چهارشنبه پایان سال ممنوع است

گروه حوادث :با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و استان و شهرستان
و به منظور پیشگیری از ابتالی شهروندان و حفظ سالمت جامعه ،دادستان
عمومی و انقالب س��یرجان از کلیه ش��هروندان خصوصاً والدین خواست از
حض��ور در هرگونه تجمع و محلهای ش��لوغ جدا ً خ��ودداری کنند .قاضی
محس��ن نیکورز به خبرنگار نگارستان گفت :طبق تأکیدات دانشکده علوم
پزشکی سیرجان هرگونه تجمع باعث سرایت ویروس کرونا شده و با توجه به
همهگیری این ویروس پلیس با خاطیان برخورد خواهد کرد .وی افزود :طبق
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ،ساخت ،مونتاژ ،خرید و حمل هرگونه

ماده محترقه غیر مجاز جرم و تا دو سال حبس را در پی خواهد داشت .این
مقام قضایی ادامه داد :پلیس با فروشندگان مواد محترقه غیر مجاز برخورد
جدی خواهد داش��ت و مغازه آنها پلمب میش��ود .همچنین با افرادی که
امنیت و آرامش جامعه را برهم زده از جمله اشخاصی که به بهانه شادی اقدام
به ایجاد هرگونه مزاحمت و اخالل در نظم عمومی کنند برخورد قاطع خواهد
شد .دادستان سیرجان تصریح کرد :از شهروندان میخواهم به منظور مشارکت
در سالمت و امنیت جامعه ،در ارائه اطالعات و اخبار محلهای تولید ،توزیع
و مصرف اقالم منفجره و محترقه غیر مجاز با نیروی انتظامی همکاری کنند.

گرامیداشت چهاردهمین سالگرد درگذشت

سیزدهمین سالگرد درگذشت

مرحوم

حوادث

در فرزندان است

معاونت اجتماعی پلیس سیرجان

لحظه به لحظه با عملیات نجات مرد چاهکن

که چ��اه ریزش میکن��د .جوان
افغانس��تانی در عمق ح��دودا ً 6
متری مدفون میشود به شکلی
که حتی س��ر او نی��ز پیدا نبوده
است .طبعاً اگر این گونه حوادث
خاک جل��وی ده��ان را بگیرید
انس��ان بیش از  3دقیق��ه زنده
نمیماند .اما از آنجایی که مشیت
خداوند بر زنده ماندن این جوان
افغان بوده دهان او زیرخاک برابر
حفرهای قرار گرفت��ه که امکان
نفسکش��یدن را برایش مقدور

ایجاد فضای امید ،خوشبینی و تابآوری
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گروه حوادث :ماجرای مدفون
شدن جوان  25ساله افغانستانی
در چ��اه یک قنات در روس��تای
کش��کوئیه از توابع بلورد رویداد
مهمی بود که در میان خبرهای
کرونا به چشم نیامد.
اتفاقی که چیزی کمتر از معجزه
نداشت و بار دیگر نشان داد اگر
به خواس��ت خدا عمر کس��ی به
دنیا باشد حتی اگر زیر خاک هم
مدفون شود زنده میماند .حوالی
س��اعت  3عص��ر روز سهش��نبه
مأموران آتشنشانی سیرجان در
جریان ریزش دهانه یک چاه در
منطقه کشکوئیه قرار میگیرند.
بالفاصله  3اکیپ از مأموران زبده
آتشنشانی با دو خودروی سبک
و یک خودروی سنگین به محل
حادثه اعزام میش��وند .ماجرا از
ای��ن قرار بود که چند مرد افغان
در حال عملی��ات نایگذاری در
دهانه ی��ک چاه قن��ات بودهاند

یکی از وظایف والدین در شرایط موجود
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جزئیات منتشر نشدهای از کشف محموله سنگین مشروبات الکلی

عرقگیری در پوشش دامپروری
 اعضای این باند با لولهکشی و ایجاد محلی برای تفالههای مشروب در زیرزمین
احتمال سرایت بوی مشروب به فضای باز را از بین برده بودند

گروه ح�وادث :اعضای باندی
که قصد داشتند با تولید عمده
مش��روبات الکل��ی دستس��از،
مش��روبات خود را در آس��تانه
نوروز و چهارش��نبه پایان سال
به فروش برس��انند ب��ا اقدام به
موق��ع مأموران پلی��س امنیت
عمومی شناس��ایی و دس��تگیر
ش��دند .دادستان س��یرجان با
اع�لام این خبر به گروه حوادث
نگارس��تان گفت :این باند محل

ی��ک دامپ��روری را در حوم��ه
خواجوشهر برای احداث کارگاه
تولی��د مش��روب در نظر گرفته
بودند و با اقداماتی بسیار ماهرانه
و ب��ا لولهکش��ی و ایجاد محلی
برای تفالههای مش��روب در زیر
زمی��ن احتم��ال س��رایت بوی
مشروب به فضای باز و شناسایی
ش��دن را از بی��ن ب��رده بودند.
قاضی نیکورز افزود :دو س��گ
نگهبان را نیز ب��ه محل کارگاه

آورده بودن��د تا از ورود احتمالی
اف��راد باخب��ر ش��وند .وی ادامه
داد :ای��ن متهمان حرفهای یک
خ��ودرو را نیز ویژه توزیع عمده
مش��روب در نظر گرفته و پس
از انتق��ال به خودروی دیگری و
حرکت از مسیرهای گمراهکننده
ب��ه فروش��ندگان دس��ت دوم
میرس��اندند که مح��ل کارگاه
شناسایی نشود .این مقام قضایی
تصریح کرد :هفته گذشته محل

کارگاه که از قبل شناسایی شده
بود توسط مأموران پلیس امنیت
عمومی محاصره شد و متهمان
که قصد فرار داشتند با اقدام به
موقع پلیس دستگیر شدند .وی
اف��زود :تالش برای دس��تگیری
س��ایر اعضای این باند حرفهای
ادام��ه دارد .در بازرس��ی از این
کارگاه بزرگ قریب به  10هزار
لیتر مشروب دستساز کشف و
دو خودرو نیز توقیف شد.

خبرنگار حوادث نگارستان بررسی کرد:

پشت پرده ماجرای دپو  150تن پیاز در سیرجان

گروه حوادث :هفته گذش��ته خبر کش��ف  150تن پیاز احتکار ش��ده از سوی
فرمانده انتظامی استان کرمان اعالم شد .به دنبال انتشار این خبر و بنا به اطالعات
حاصله ،فردی غیربومی قصد داش��ته  150تن پیاز بسیار مرغوب پشت مسی را
به کش��ور هند صادر کند اما بنا به دالیلی این صادرات انجام نمیش��ود و پیازها
از بندرعباس مرجوع میش��وند .نماینده صادرکننده نیز با اجاره سوله بزرگی در
انتهای شهرک صنعتی شماره یک سیرجان پیازها را در آنجا دپو میکند .بیش از
یک ماه از دپو این محموله سنگین پیاز گذشته و مقادیری از آنها خراب میشوند.
نماینده صاحب کاال نیز با استفاده از کارگر در حال جداکردن پیازهای خراب بوده

که از سوی مأموران بازرسی اداره صمت و تعزیرات حکومتی شناسایی میشود.
پرونده این ماجرا از س��وی اداره صمت ،تعزیرات و پلیس آگاهی مورد رسیدگی
قرار میگیرد و بنا به آنچه سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان اعالم کرد
بحث احتکار آن ثابت میشود .هماکنون پرونده جهت رسیدگی در اختیار قاضی
خَ بری رئیس اداره تعزیرات سیرجان قرار گرفته است .ضمناً در آخرین تصمیم
قرار بوده پیازهای کشف شده در سطح شهر سیرجان توزیع شوند اما هنوز خبری
در این رابطه منتشر نشده است .توزیع این حجم سنگین پیاز در سیرجان قیمت
این محصول را که به کیلویی  12هزار تومان رس��یده بسیار کاهش خواهد داد.

صداه فرشته بوهس ربآن دست می زنند

ِمهدی

کز کارخلق یک گره بسته واکند

اسالملو

سرورعزیز و ارجمند

شادروان

چه آرام و بیصدا ما را تنها گذاشتی و ما چه بیقرار
و ناباورانه دلمان تا ابد همیش�ه هوای آغوش گرم
و پرمه�رت را خواهد کرد و دلتنگ لحظههای با تو
بودن خواهیم بود.
مهدی جان! سالهاس�ت ک�ه دلتنگیهای غروب را
با بودن در کنار مزارت س�پری میکنیم ولی طنین
صدای دلنشینت همچنان در گوش ما و مهربانیت
در قلب ما و زیبایی چهرهات در یاد ماست.

عليـار
رحيمینژاد
را گرام�ی میداریم و فاتح�های نثار روح
پاکش میکنیم.

پدر ،مادر ،فرزندان ،برادر و خواهر

خانواده

بدین وسیله از پیگیري و تالشهاي سخت کوشانه و شایان تقدیر

جناب آقای
محمودخاکسارپور
ریاست محترم اتحادیه صنف

فروشندگان پوشاک شهرستان سیرجان
بدینوس�یله برخود الزم میدانی�م از تالش ها وپیگیریهای مس�تمر

ریاست و کارکنان محترم

ومالکان واحدهای صنفی درجهت بخش�ش اجاره بها ماههای پایانی

اداره آگاهي شهرستان سيرجان

تقدیر وتش�کر نماییم.توفیقات روز افزون برای ش�ما ومالکان عزیز

بویژه

جناب سرگرد محمدعلي مكي آبادي
جناب سروان مهدي قوهستاني
در کش�ف محص�والت و فراورده هاي معدني مس�روقه این ش�رکت و برخورد ج�دي و قاطع با

مرتکبین جرم؛ قدرداني ميگردد.
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روابط عمومي شرکت معدني و صنعتي گل گهر

وشبانه روزی جنابعالی درخصوص رایزنی های مثمر ثمر با پاساژداران

س�ال 98وماه ابتدایی س�ال 99و هم�کاری بزرگواران�ه آن عزیزان
و بزرگواری که دریک اقدام قابل ستایش اجاره مغازههای خود را به
مستاجران بخشیدند از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک
واحدهای صنفی مستقر

در «پاساژ جهان»«،پاساژکندو»«،پاساژ کوثر»
و«بازار بزرگ»سیرجان

