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تحمل ،در هنگام حضور در اجتماع
باالبردن آستانه ّ
نزاعها را کاهش میدهد

کالهبرداری  10میلیاردی
از صندوق قرضالحسنه
گ�روه حوادث :کارمند قراردادی بخش آیتی یک
صندوق قرضالحس��نه محلی در سیرجان که طی
 8م��اه بی��ش از  10میلیارد و پانص��د میلیون ریال
از صندوق به صورت غیرقانونی برداش��ت کرده بود،
با اقدام به موقع مأموران پلیس آگاهی شناس��ایی و
دستگیر شد.

گروه حوادث :پنجمین قتل سال  97در سیرجان در حالی رخ
داد که مصرف مشروبات الکلی و نزاع در قهوهخانه در آن نقش
دارد .قاتل با اس�لحه شکاری اقدام به قتل کرده و جان جوان
 21ساله به نام «امیرحس�ین رضوانیپور» را گرفت .پلیس تا
این لحظه  9نفر را دستگیر و بازداشت کرد و  3قبضه اسلحه
شکاری هم ،تنها از یک خانه توقیف شده است .یک خانواده
جوان خود را از دس�ت دادهاند و دادستان سیرجان از دغدغه
خود پیرامون شیوه ارائه مجوز نگهداری سالح شکاری سخن
میگوید .آیا افرادی که به راحتی دس�ت به اسلحه شده و به
س�وی یکدیگر تیراندازی میکنند صالحیت نگهداری سالح
را دارند؟! جواب رعب و وحش�تی که در خیابان بسیج ایجاد
ش�ده را چه کس�ی می دهد؟ آیا وقت آن نرسیده که قضات
ش�عبههای دادگاه بدوی و تجدید نظر در آرا خود درخصوص
اوباش سختگیری بیشتری نشان دهند.
نقش مشروبات الکلی نیز در این میان پُررنگ است .سرهنگ
کارگاه دوم هوشنگ پوررضاقلی استاد دانشگاه و رئیس پلیس
س�ابق آگاهی اس�تان کرمان نقش مش�روبات الکلی در بروز
حوادث را برایمان تشریح کرده است ،مطلبی که میتوانید آن
را در ضمیمه همین شماره نگارستان مطالعه کنید .وقوع قتل
آن هم از نوع قهوهخانهای ،بار دیگر موضوع فعالیت قهوهخانه
را مطرح و دادس�تان س�یرجان از فعالیت آنه�ا انتقاد کرده
اس�ت .نظرات قاضی محس�ن نیکورز در این خصوص را نیز
میتوانید در ضمیمه این شماره نگارستان بخوانید.
◄ جزئیات ماجرا
دادس�تان عمومی و انقالب س�یرجان در خصوص جزئیات

خری��داری ک��رده و  400میلیون توم��ان را هم در
 2بانک س��پرده کرده و همچنین مبالغی را نیز در
منزل خریداری ش��ده خرج ک��رده بود .هنگامی که
حسابرس��ی صندوق قرضالحس��نه انجام میشود،
مس��ئوالن متوجه کس��ری قابل توجه بیش از یک
میلیارد تومانی صندوق میشوند و به دادسرا شکایت

میکنند .دستگاه قضایی پرونده را به دایره مبارزه با
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ارجاع و مأموران
با اقدامات فنی و پلیس موفق شدند متهم پرونده را
شناس��ایی و دستگیر کنند .او به جرم خود اعتراف
کرده و با حکم دادگاه س��ند منزل را به نام صندوق
منتقل کرد .همچنین سپرده  400میلیون تومانی را
نیز به حساب صندوق واریز کرد.
او پس از برداش��ت غیرقانونی از حس��اب صندوق
استعفا داده و دیگر به محل کار خود بازنگشته بود
که به دام پلیس آگاهی افتاد .متهم سابقهدار نبوده و
چون توانسته بود اعتماد مسئوالن صندوق را جلب
کند به حسابها دسترس��ی داشت .این پرونده در
دایره مبارزه با جع��ل و کالهبرداری پلیس آگاهی
ظ��رف یک هفته به نتیجه رس��ید و هم اکنون در
ش��عبه دوم بازپرس��ی دادس��را در حال رسیدگی
میباشد.

برگزاری همایش پیادهروی
به مناسبت هفته نیروی انتظامی

جزئیات حادثه قتل امیرحسین رضوانی در پی نزاع گروهی

شلیک مرگبار به یک جوان

ای�ن حادث�ه ناگوار گفت :عص�ر روز دوش�نبه  9مهر ماه 3
جوان که یکی از آنها  15س�ابقه سوء در کارنامه خود دارد
در حومه ش�هر اقدام به مصرف مش�روبات الکلی میکنند.
آنها س�پس به محل قهوهخانه واقع در خیابان بسیج آمده
و بر سر موضوعی نامش�خص با یکدیگر نزاع میکنند .این
ن�زاع باعث درگیری دوم�ی با صاحب قهوهخانه میش�ود.
نف�رات اول از قهوهخان�ه خارج ش�ده و به هم�راه گروهی
متشکل از پدر ،برادر و اقوام و دوستان خود مجددا ً به محل
جهت ن�زاع بر میگردند .گروهی نیز ب�ه حمایت از صاحب
قهوهخانه به محل آمده و چندین تیر از س�وی یک جوان با
اس�لحه شکاری  5تیر شلیک میشود .در این بین درگیری
کوچک�ی نیز بین مقتول و مته�م به قتل رخ میدهد .متهم
نیز زانو زده و با اسلحه شکاری در حالی که مقتول پشت او
بوده به سمت کمرش شلیک میکند.
قاضی محسن نیکورز افزود :مقتول به علت ورود بیش از 100
ساچمه به ریه و قلب جان خود را از دست داد .بالفاصله پس
از در جری�ان قرار گرفتن نی�روی انتظامی 5 ،اکیپ از پلیس
آگاهی ،پلی�س امنیت عمومی و کالنت�ری  11به محل اعزام

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

اقدامات مجرمانه یک کارمند پس از  8ماه برمال شد

گزارش خبرنگار نگارستان حاکی است این متهم که
به تمامی سیستمهای کامپیوتی صندوق دسترسی
داش��ت یک حس��اب با نام جعلی راهاندازی کرده و
طی چندین نوبت مبالغ قابل توجهی را به حس��اب
خ��ود منتقل ک��رده بود .او با یک میلی��ارد و پنجاه
میلی��ون تومان یک منزل مس��کونی در بلوار قاآنی

 شماره 1144
 شنبه  14مهر 1397

7

میش�وند .تعدادی از متهمان در محل وق�وع قتل ،تعدادی
در بیمارس�تان امام رضا (ع) ،تعدادی در منزل و  ...دستگیر
میش�وند .وی ادامه داد :از نظر دای�ره جنایی پلیس آگاهی
متهم به قتل از بین افراد دستگیر شده شناسایی شده است
اما تحقیقات تکمیلی پرونده باید از سوی بازپرس شعبه اول
دادسرا به اتمام برسد .مقتول  21ساله مجرد و مغازهدار بوده
است که بر اثر این سانحه جان باخت.
◄ شرایط اعطا مجوز سالح بازنگری شود
این مقام قضایی از ش�یوه وجود اس�لحه در دس�ت برخی
افراد فاقد صالحیت نیز انتقاد کرد و گفت :متأسفانه اسلحه
ش�کاری در اختیار برخی افراد قرار گرفته که ش�اید س�وء
پیش�ینه نداش�ته باش�ند اما صالحیت نگهداری سلاح را
ندارند .در این حادثه مجوز سلاح به نام مادر ،پدر و برادر
خانواده است .آیا آنها از سالحی که مجوز آن به نام آنها
شده اس�تفاده صحیح کردهاند؟! قطع ًا باید در شیوه صدور
مجوز سالح شکاری تجدیدنظر شود و دادستانی مکاتباتی
را در این رابطه خواهد داشت.

گروه حوادث :رئیس پلیس سیرجان
برنامهه��ای هفته نی��روی انتظامی در
شهرس��تان را تش��ریح کرد .س��رهنگ
محمدرضا ایراننژاد گفت :از  13تا 19
مهرماه بهعنوان هفت��ه ناجا نامگذاری
شده و ش��عار امس��ال «پلیس مقتدر،
امین مردم» میباشد.
وی افزود :صبحگاه مش��ترک با حضور
یگانه��ای نظامی و انتظام��ی در روز
ش��نبه ،افتتاح پروژههای عمرانی ،ارائه
خدمات بیش��تر در پلیس ،10+اماکن
عموم��ی ،گذرنام��ه ،انگش��تنگاری و
پلی��س راه��ور از س��اعت  16:30الی
 18:30ه��ر روز در هفت��ه ناجا ،کالس
آموزشی آس��یبهای اجتماعی در 30
مدرسه و  11مسجد ،امضاء تفاهمنامه
با آموزش و پرورش ،نشس��ت با رابطان
دس��تگاههای اجرایی ،معتمدان محلی،
ائم��ه جمعه و جماعات و تش��کلهای
مذهب��ی ،ارائ��ه خدم��ات قضای��ی و
مش��اورهای درکالنتریه��ا ،برگ��زاری

جناب سرهنگ

مجتبی جهانشاهی

ارتقاء درجه سرهنگ دومی جنابعالی که نشان از لیاقت
و شایس�تگی شما می باش�د را صمیمانه تبریک عرض
مینماییم .موفقیت شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

همکاران مصیب برخوری -مصطفی شهبا

همکاران گرامی جناب آقایان

هادی و مهدی جهانپناه

درگذش�ت ناگوار پدر بزرگوارتان مرحوم یداهلل جهانپناه را حضور
ش�ما و خانواده محترم تسلیت عرض مینمایم .بنده را در غم خود
شریک بدانید.

احسان یزدی

جناب آقای

دکتر علیرضا زینلیپور
ریاست محترم شبکه دامپزشکی شهرستان سیرجان
همزمان با فرا رسیدن  14مهر ماه روز ملی دامپزشکی به پاس خدمات
مؤثر و ارزنده شما و دیگر همکاران مستقر در کشتارگاه دام در انجام
وظایف دشوار دامپزشکی و همچنین تأمین سالمت جامعه ،نابترین
مراتب سپاس و احترام تقدیم شما باد.

سعید خلیلی

همایش طالی��هداران ترافیک  17مهر،
همایش پلی��س امنی��ت و اصناف 16
مهر ،همایش خان��واده پایدار  15مهر،
همای��ش بایده��ا و نبایده��ا در فضای
مج��ازی  18مه��ر (ویژه دانش��گاهها)،
همای��ش آش��نایی ب��ا معض�لات مواد
مخ��در  14مه��ر و همای��ش بایدها و
نبایدهای دانشآم��وزان  15و  17مهر
برگزار میشود .رئیس پلیس سیرجان
بیان داش��ت :در راس��تای رسیدگی به
مشکالت مردم طی هفته ناجا در دفاتر
پلیس امنیت عمومی ،پلیس اطالعات،
پلیس آگاهی ،پلیس راهور ،پلیس فتا و
معاونت وظیفه عمومی با مردم مالقات
عمومی خواهم داشت.
ای��ن مق��ام انتظام��ی تصری��ح ک��رد:
همایش ب��زرگ پی��ادهروی خانوادگی
روز پنجش��نبه این هفت��ه  19مهر ماه
س��اعت  6صبح از محل مجسمه بالل
در بلوار س��یدجمالالدین اس��دآبادی
برگزار میشود.

