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فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان خبر داد:

اولین قتل سال  1397چگونه رخ داد؟

مرگ مرد  50ساله
در پی نزاع و چاقوکشی

کشفمحموله
 12میلیاردیلوازم
قاچاقجوشکاری

گ�روه حوادث :مأم��وران اداره مبارزه با قاچاق کاال
پلیس آگاهی سیرجان هفته گذشته موفق به کشف
محمول��ه لوازم ج��وش قاچاق ش��دند .رئیس پلیس
شهرس��تان سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان
ضمن اعالم ای��ن خبر افزود :مأم��وران پلیس حین
اجرای طرح ایست بازرسی در محل پاسگاه گلستان
در محور بندرعباس سیرجان به  2تریلر مشکوک شد

که در بازرسی از آنها متوجه شدند کانتینرها حامل
بار قاچاق هستند.
سرهنگ ایراننژاد ادامه داد :بار از بندر شهید رجایی
بندرعباس به مقصد اصفهان بارگیری ش��ده بود که
در سیرجان زمینگیر شد .وی تصریح کرد :بار شامل
 2790کارتن و  10296دستگاه جوش و انواع لوازم

جوش میباش��د که توقیف شدند .این مقام انتظامی
بیان داش��ت :پلیس در راستای اجرای منویات مقام
معظم رهبری با قاچاق کاال به ش��کل عمده برخورد
جدی خواهد داش��ت .وی گفت :از ابتدای سال 97
تاکنون  8میلیارد ریال کاالی قاچاق توسط مأموران
سیرجان کشف و توقیف شده است.

رئیس پلیس سیرجان اعالم کرد:

| دایره قرمز ،محل وقوع قتل را در تقاطع کوچه شهید قویدل و ابن سینا  11نشان میدهد |

و اقدامات فنی خود را آغاز کرده و  3نفر
را در منطق��ه بدرآباد و بیمارس��تان امام
رضا (ع) دستگیر کردند که متهم به قتل
در بین آنها حضور دارد.
ای��ن مقام قضایی تصریح ک��رد :متهم به
قتل نیز دچار چاقوخوردگی شده و تحت
عم��ل جراحی ق��رار گرف��ت و تحقیقات

چگونه آمار سرقتهای
داخل و قطعات
خودرو را کاهش دهیم

تکمیلی از شنبه آغاز میشود.
دادس��تان س��یرجان گفت :آل��ت قتاله
نی��ز در محل پیدا ش��ده و تقریباً پرونده
روشن اس��ت اما نیاز است افراد مختلفی
مورد بازجویی بیشتر قرار گیرند .الزم به
یادآوری است ،اولین قتل سال  96نیز در
مرداد ماه بهوقوع پیوست.

باندسارقانموتورسیکلت
متالشی شد
گ�روه ح�وادث :با تالش مأم��وران پلیس آگاه��ی یک باند حرفهای س��رقت
موتورس��یکلت در س��یرجان شناس��ایی و اعضای آن دستگیر ش��دند .فرمانده
انتظامی شهرس��تان س��یرجان با اعالم این مطلب افزود :رئیس باند جوانی 18
س��اله به نام مس��تعار «جاوید کلپک» اس��ت که پدری اهل افغانستان و مادری
ایرانی دارد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ادامه داد :این افراد موتورسیکلت را با
تبحر خاص در کمتر از  20ثانیه سرقت میکردند.
وی بیان داشت :سارقان عموماً موتورسیکلتها را اوراق کرده و قطعات آن را به
فروش میرس��اندند و تنه را در بیابانهای اطراف ش��هر رها میکردند .این مقام
انتظام تصریح کرد :س��ارقان  2موتورس��یکلت را نیز از شهربابک سرقت کرده و

گروه حوادث :سرقت قطعات خودرو و وسائل داخل ماشین بیشترین
آمار بخش سرقت را به خود اختصاص داده است .مواردی که از سویی
کماهمیت و از جنبه دیگر با توجه به اینکه اموال مردم مورد س��رقت
قرار گرفته باید پیگیری شوند.
بررسیهای خبرنگار حوادث نگارستان نشان میدهد معضالتی مانند
فقر ،اعتیاد و بیکاری در این نوع از س��رقت نقش مس��تقیم و مهمی
داشته و باعث افزایش آمار شده است .یکی دیگر از مواردی که وقوع

| عکس :مجید شبستری |

گروه حوادث :در پی نزاع و چاقوکش��ی
ص��ورت گرفت��ه در کوچ��های در انتهای
خیابان ابنس��ینا س��یرجان ک��ه بامداد
چهارش��نبه رخ داد ،یک مرد  50ساله بر
اثر اصاب��ت ضربه مهلک چاقو به ناحیهی
گردن جان باخت و اولین پرونده قتل در
سال  97رقم خورد.
دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در
گفتگو با خبرنگار نگارس��تان در خصوص
جزئی��ات ماجرا گفت :در پ��ی وقوع این
حادث��ه بالفاصله مأم��وران کالنتری 13
در مح��ل حاض��ر و صحن��ه را بررس��ی
کردن��د .مأم��وران پلیس آگاه��ی نیز با
هماهنگ��ی قضایی به محل بیمارس��تان
الس�لام) اعزام ش��دند.
ام��ام رض��ا (علیه ّ
قاضی محس��ن نیکورز افزود :تحقیقات
مقدماتی پلیس آگاهی آغاز و مش��خص
ش��د که مقتول حوالی س��اعت  12شب
ب��ه همراه همس��رش در محل کوچه 11
خیابان ابنسینا حضور داشتند که در پی
ی��ک درگیری لفظی نزاع آغ��از و مقتول
از ناحی��ه گردن مورد اصاب��ت چاقو قرار
گرفت .وی ادامه داد :ش��دت ضربه بسیار
شدید بود و فرد در محل جان باخته بود.
مأموران پلیس آگاهی بالفاصله تحقیقات

 شماره 1136
 شنبه  13مرداد 1397

تاکنون به س��رقت  8فقره موتورس��یکلت اعتراف کردهاند .این مقام انتظامی با
انتقاد از وضعیت هویتی رئیس باند گفت :متأسفانه برخی خانمهای محلی بدون
توج��ه به تبع��ات ازدواج با افاغنه عموماً فاقد مجوز ،صاحب فرزند میش��ود که
هویتی ندارند و دچار مشکل میشوند .رئیس پلیس آگاهی شهرستان سیرجان
نیز از ش��هروندان خواست مراقب موتورسیکلتهای خود باشند و حتماً آنها را
به قفل و زنجیر مجهزکنند چرا که روش��ن کردن موتور برای س��ارقان حرفهای
کام ً
ال آسان است.

این نوع از س��رقت را تش��دید کرده قوانین است که بازدارندگی الزم
را ندارد و س��ارقان حتی در ن��وع حرفهای میدانند که آینده این نوع
س��رقت چندان تاریک نیس��ت .مردم هم زیاد پیگیر نمیش��وند و با
ع��دم ش��کایت در مرحله اول و یا ارائه رضای��ت در مرحله دوم باعث
میشوند این نوع از سرقت افزایش یابد .از نگاه دیگر ورود پروندههای
بسیار زیاد سرقتهای خُ رد به کالنتریها و دستگاه قضایی باعث شده
مأموران و قضات مجبور ش��وند بخش��ی از وقت خود را به این حوزه

اختصاص دهند و از رس��یدگی بیش��تر به پروندههای مهم باز بمانند.
اما یکی از آسانترین و بهترین شیوههای حل این معضل ،پیشگیری
است .شاید با استفاده از یک دزدگیر بتوان تا حد بسیار زیادی جلوی
سرقتهای داخل و قطعات خودرو را گرفت .استفاده از پارکینگ نیز
بس��یار در این زمینه نقش داش��ته و میتواند تا حد زیادی آمار این
نوع از دزدی را کاهش دهد .پس توصیههای ارائه ش��ده توسط پلیس
را جدی بگیریم.

سنگ شکن تمام اتوماتیك معدن بلورد
عباسلو

با ظرفیت و سرعت بسیار باالی خردایش ،فرآوري و دانه بندي در
سایزهاي مختلف با باسکول  60تني تمام الکترونیك آمادگي خردایش
سنگ آهن هماتیت و مگنتیت براي شرکت هاي تابعه گل گهر و شرکت
هاي سنگ آهن مي باشد.

(قبول حمل بار تا مقصد)
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