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برای جلوگیری از حوادث ناگوار بعدی،
خشم خود را کنترل کنید

( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان )

دستگاه قضایی در برخورد
جدی است
با فسادّ ،
گروه حوادث :دادستان عمومی و انقالب سیرجان
گفت :کشف فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی
باعث اعتماد مردم به نظام ش��ده و ش��هروندان را
امیدوار و دلگرم خواهد کرد و موجب پیشگیری از
وقوع جرم خواهد ش��د .وی در حاشیه دستگیری
تعدادی از مدیران ش��هرداری یکی از ش��هرهای
اقماری به سرویس حوادث نگارستان گفت :مردم
مطمئن باش��ند دستگاه قضایی در برخورد با این
موضوع جدی اس��ت و با دس��تاندازان به حقوق
شدت برخورد خواهد کرد.
عمومی و بیت المال به ّ
متأسفانه برخی مدیران با سوء استفاده از اعتماد
عموم��ی و موقعیت��ی ک��ه در سیس��تم اداری به
دس��ت میآورند بهدنبال منافع شخصی و چپاول
بیتالمال هس��تند .این مقام قضایی عنوان کرد:
افرادی که در کش��ف و گزارش فس��اد دس��تگاه
قضایی را یاری رس��انند طبق قانون مورد حمایت
و تش��ویق قرار میگیرن��د .عضو ش��ورای تأمین
س��یرجان گفت :در مورد اخیر متأس��فانه یکی از
شهرداریهای ش��هرهای اقماری سیرجان تبدیل
به بن��گاه معامالت ش��ده بود .تخلف��ات و جرائم
گس��تردهای در آن رخ داده و به دنبال حضور تیم
س��ازمان بازرسی استان کرمان در این شهرداری،
ش��هردار ،رئیس شورای ش��هر و  4تن از مدیران

(بهصورت��ی که منش��أ اولیهی آن پول مش��خص
نیست.
عملي��ات و فعاليتهای پولش��ويی متضمن نوعی
فري��ب دادن مأموران اجرای قانون اس��ت .به اين
صورت كه مرتكب��ان جرايم مقدماتی (جرمی که
موجب تحصیل مال نامش��روع ش��ده است) ،پس
از كس��ب درآمدهای نامش��روع ،با انج��ام اعمال

حادثه ناگوار برای دختر دانشجو
گروه حوادث :بر اثر برخورد شدید یک دستگاه خودروی پژو با دختر 21
ساله دانشجو در غروب سهشنبه در حوالی دانشگاه پیامنور مقابل کالنتری
 11وی به ش��دت مجروح و متأسفانه دچار ایست قلبی تنفسی شده که با

جناب آقای

حاج عباس شریعتنژاد

با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت ابوی بزرگوارتان را حضور ش�ما و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی
روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

خانوادههای عماد

جناب سرهنگ مجتبی جهانشاهی
ریاست محترم پلیس آگاهی

مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده محترم تسلیت عرض
می نمایم .مرا در غم خود شریک بدانید.

احسان یزدی

گمشده
فاطم�ه به�اری دخت�ر
 16س�اله از تاری�خ
 1398/8/17مفقود شده،

خواهشمندیم اگر کسی از وی خبر یا اطالعی
دارد با شماره  09139919174تماس بگیرد.

حوادث
پس از گذشت  6سال صورت گرفت

قصاص قاتل پرونده چهارراه
 2هزار در زندان کرمان

دادستان عمومی و انقالب سیرجان:

شهرداری ظهر سهشنبه توسط سازمان اطالعات
سپاه به جرم اختالس ،پولشویی ،ارتشاء و مداخله
در معامالت دولتی در محل ش��هرداری دستگیر
ش��دند ک��ه دو نف��ر از آنها که جرم س��بکتری
داشتند با قید وثیقه آزاد و بقیه به کرمان منتقل
شدند .دادستان سیرجان اذعان داشت :یکی دیگر
از کارکنان این شهرداری نیز چندی پیش توسط
مأموران پلیس امنیت عمومی س��یرجان دستگیر
شد .قاضی نیکورز اضافه کرد :در بررسی صورت
گرفته مشخص شد دارایی یکی از متهمان پرونده
که در گذشته نیازمند وام  2میلیون تومانی بوده
ظرف چند سال به چندین میلیارد تومان رسیده
است.
وی در توضی��ح جرم پولش��ویی گفت :زمانی که
ف��رد ،جرم��ی را مرتکب میش��ود و از طریق آن
جرم ،اموالی را بهدس��ت میآورد ،همواره بهدنبال
راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال
نامش��روع است ،لذا اقدام به پولشویی میکند؛ در
واقع پولش��ویی فرآیندی است که در راستای آن،
در اصطالح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق
جرم و بهصورت غیرقانونی حاصل ش��ده است) به
پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راههای مشروع
و قانونی به دس��ت آمده اس��ت ،تبدیل میش��ود
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اقدام به موقع مأموران اورژانس  115سیرجان (پوریا قاسمی ،سجاد بهمنی و
علی فاریابی) احیا و به زندگی بازگشت .این دانشجو رشته مدیریت دانشگاه
السالم) سیرجان منتقل و
پیام نور بالفاصله به بیمارس��تان امام رضا (علیه ّ

خدعهآميز ،بهدنبال س��فيدنمايی و مشروع جلوه
دادن ام��وال هس��تند .معم��والً این اف��راد جرم
پولشویی را به واسطهی اشخاصی انجام میدهند
که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشتهاند؛ حتی
این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی
و نوع جرم اولیه باخبر نباش��د یا با انجامدهنده یا
همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

اقدامات درمانی برای او آغاز ش��د اما س��طح هوش��یاری او پایین بوده و در
 ICUبه س��ر میبرد .خودرو پژو نیز در کالنتری توقیف است .اما مسئوالن
دانشگاه پیام نور عنوان میکنند که روشنایی ضعیف و وجود درختان بزرگ
در رفوژ وسط این بلوار و سرعت باالی بعضی خودروها این منطقه را به نقطه
حادثهخیزی تبدیل کرده که متأسفانه تاکنون چندین دانشجو دچار سانحه
رانندگی ش��دهاند .البته این محل از جمله محدود نقاطی است که پل عابر
پیاده در آن وجود دارد اما اکثرا مورد استفاده قرار نمیگیرد.

خانواده محترم سهرابپور
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت والده مکرمهتان را تس�لیت
ع�رض نموده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و
صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

مهدی مکیآبادی و خانواده

خانوادههای محترم گلستانی و یزدیانی
با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران تسلیت
عرض نموده ،از درگاه ایزد منان ش�ادی روح آن عزیز از دس�ت
رفته و صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

باورش سخت است اما...

قاسم یزدی – احسان یزدی

 30سال سابقه کار

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت

زندهیاد

حاج احمد
شیبانی

روز جمعه  15آذر ماه
مراسمی از ساعت 15:30
در جوار آرامگاه ابدیش برگزار میشود .حضور شما
سروران گرانقدر را ارج مینهیم.

خانواده شیبانی

مسواک نزدن این پیامدها را در پی دارد:
سکته قلبی
زایمان زودرس
ورود باکتریها
دردهای مفصلی
افزایش قند خون دیابتیها

خیابان امام خمینی ،کوچه جنب بانک ملت ،طبقه همکف

09131455130 -42271066

گروه ح�وادث :حکم قصاص «ع.ش» قات��ل «محمدامین پورمعصومی»
س��حرگاه دوش��نبه در زندان مرکزی کرمان اجرا ش��د .گزارش خبرنگار
نگارستان حاکی است در پی یک نزاع گروهی در مردادماه سال  1392در
خیابان شهید تعویقی سیرجان(خیابان آیت ا ...غفاری) در تقاطع موسوم
به دوهزار ،جوان  27س��اله با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید .ماموران
پلیس س��یرجان به علت وقوع نزاع گس��ترده منطقه را محاصره کرده اما
قاتل از محل گریخته بود تا اینکه چند س��اعت بعد ردی از قاتل در یک
منزل مس��کونی در بلوار ش��هید عباسپور بهدس��ت آمد .بالفاصله پس از
شناس��ایی محل اختفای قاتل ،با دستور س��رهنگ سعیدی فرمانده وقت
انتظامی و قاضی بخشی دادستان وقت سیرجان  2اکیپ از مأموران زبده
آگاهی وارد منزل شده و قاتل را به دام انداختند .پس از طی روال قضایی
پرونده و صدور کیفرخواس��ت در دادس��رای س��یرجان ،پرونده به دادگاه
کیفری کرمان ارسال شد.
پس از برگزاری چندین جلس��ه و درخواس��ت قصاص از سوی اولیاء دم و
تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور و پاسخ مثبت به درخواست استیذان
و ع��دم رضایت اولیاء دم در مراحل پایانی ،حکم با حضور خانواده مقتول
اجرا شد.

برق گرفتگی سارق
هنگام سرقت سیم برق
در کوی رزمندگان

گروه حوادث :یک سارق غیربومی که متاسفانه معتاد شدید به مواد مخدر
بوده و بیخانمان اس��ت روز سهشنبه هنگام سرقت سیمهای برق در کوی
رزمندگان دچار برقگرفتگی ش��ده و از باالی تیر برق به پایین پرت ش��د.
خوشبختانه علیرغم برق گرفتگی این مرد  27ساله اهل اصفهان زنده مانده
و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.

