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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
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گروه حوادث  /علی عزیزی

مروری بر زوایای مختلف  3حادثهای که
منجر به وقوع  ۳قتل اخیر شد

وقـوع  ۳قتـل نزدیـک به هم طـی دو هفته
در شـهر ناهمگون و مهاجر پذیر سـیرجان
اگرچـه بـا توجـه به حـوادث پیشـین چیز
عجیبـی نباشـد امـا مـرور علـت و علـل و
ریشـه یابـی وقـوع آن میتوانـد خیلـی
چیزهـا به دسـت دهـد .در جامعه پیچیده
امـروزی کـه افـراد تشـکیل دهنـده آن
مهارتهـای زندگـی و نحوه حل مشـکل و
تعامـل با یکدیگر را نیاموزند و پرخاشـگری
و عصبانیـت حـرف اول را بزنـد طبیعـی
اسـت کـه خشـونتها افزایـش مییابـد و
افزایش خشـونت با اندکی چاشـنی مصرف
مشـروبات الکلـی میتوانـد عواقـب جبران
ناپذیـری چـون قتـل در پی داشـته باشـد.
اصـوالً خشـونت ،بـه عنـوان یک مسـئلهی
اجتماعـی همـواره اذهـان صاحبنظـران و
افـکار عمومـی را بـه خود مشـغول داشـته
اسـت .تبیین علل روانشـناختی خشـونت
(قتـل و نـزاع) و ارتبـاط بیـن ویژگیهـای
روانشـناختی و ارتـکاب بـه اعمـال
خشـونتآمیزاز سوی کارشناسـان میتواند
در ریشـهیابی بهتـر و بیشـتر ایـن حـوادث
کمـک کند.
معمـوالً جرایمـی مبتنـی برخشـونت،
عصبانیـت ،تندخویـی و برافروختگـی
شـامل نـزاع ،ضـرب و شـتم و در نهایـت
قتـل متأسـفانه در ایـن روزهـا کـم و بیش
در جامعـه وجـود دارد و قتلهـای اخیـر
در سـیرجان نیـز نمونـهای از همیـن
ناهنجاریهـا و آسـیبهای اجتماعـی
اسـت که ریشـه در عصبانیت ،خشـونت و
تصمیمهـای نابخردانه آنـی دارد .با هم این
قتلهـا را مـرور میکنیـم.

زیر پوست شهر

پمپبنزیـن محیاشـهر میرونـد .مقتـول
 ۲۶سـاله در خانـه حضـور نـدارد .دو جوان
کـه بـرای دعـوا رفتهاند بـا بـرادران مقتول
درگیـر میشـوند.
مقتـول کـه در شـرکت پیمانـکاری جهاد
نصـر مشـغول بـه کار بوده سـر میرسـد.
متهـم بـه قتـل بـا خـودرو بـه او برخورد
کـرده و محـل را تـرک میکنـد .مقتـول
بـه بیمارسـتان منتقـل میشـود امـا
علیرغـم انجـام چندین عمـل جراحی به
کمـا رفتـه و پـس از  ۹روز جـان میبازد.
هنـوز بـه طـور قطـع عمـدی یـا غیرعمد
بـودن برخـورد بـا خـودرو کـه منجـر بـه
ایـن قتـل شـده مشـخص نشـده امـا اگر
متهـم بـا حـل اختلاف پیـش آمـده از
طریـق قانون و یا به شـیوه کدخدامنشـی
کار را بـه پیـش میبُـرد و نـزاع دوبـاره
را حتـی در صورتـی کـه مقتـول مرتکـب
خالفی شـده باشـد ،ترتیب نمـیداد ،این
حادثـه شـاید سـرانجامی تـا بـه ایـن حد
تلخ نداشـت.
عـدم توانایـی حـل مسـئله از اصلیتریـن
مهارتهـای زندگـی اسـت کـه تصمیـم و
رفتـار نابهجـا و وقـوع ایـن حادثـه ناگـوار
را بـه دنبـال داشـته اسـت.

 وقوع اولین قتل
قتـل اول  ۱۲آبـان مـاه رخ میدهـد.
علیالظاهـر اختلاف مالـی دلیل آن اسـت
اگرچـه هنـوز بـه طـور قطعـی دلیـل آن
مشـخص نشـده اسـت .بنـا بـر شـنیدهها
روز قبـل مقتـول بـا ضـارب درگیـری پیدا
میکنـد .متهـم بـه قتـل کـه حـدود ۵۵
سـال سـن دارد و میبایسـت بنا به اقتضای
سـنش تابع احساسـات نباشـد دو فرد را با
هـدف ایجـاد درگیری و نزاع بـا خود همراه
میکنـد و در منـزل مقتـول در حوالـی

 قتـل دوم ،یـک روز پـس از
حادثـه اول
دومیـن قتـل  ۱۳آبـان مـاه ،دقیقـاً یـک
روز پـس از قتـل اول حوالـی سـاعت ۹
شـب در روسـتای گسـتوییه پاریـز بیـن
دو باجنـاق رخ داده اسـت .اختالفـی
خانوادگـی در سـالیان قبـل بـر زندگـی
ایـن دو خانواده سـایه افکنـده و کار را به
جدایـی یکـی از باجناقهـا از همسـرش
میکشـاند .دو باجنـاق حـدود  ۴سـال
پیـش درگیـری خونینی داشـته و مقتول
در آن سـال چاقـو میخـورد امـا از مرگ
نجـات مییابـد.
پرونـده آن حادثه هنوز هم مفتوح اسـت!
طبـق بررسـیهای پلیـس آگاهـی
سـیرجان بـه علت همـان مسـئلهی قبلی
بیـن باجناقهای سـابق ،نـزاع رخ میدهد
و قاتـل ۴۰سـاله بـا اسـلحه شـکاری بـه
زندگـی مقتـول ۴۱سـاله پایـان میدهد!.
ایـن حادثـه در منزل مقتـول رخ میدهد
و قاتـل بالفاصلـه متـواری و از دیـد مردم
و مأمـوران پنهـان میشـود .دایره جنایی
پلیـس آگاهـی و بازپـرس پرونـده منتظر
نظـر قطعـی پزشـکی قانونـی هسـتند اما
شـواهد نشـان میدهـد کـه ظاهـرا ً بـر

اثـر اصابـت گلولـه به سـر ایـن حادثه رخ
داده اسـت .مقتـول به بیمارسـتان منتقل
میشـود امـا او هـم پـس از یـک هفتـه
جـان خـود را از دسـت داده ،و دومیـن
پرونـده قتـل در طـی مدتی کوتـاه مقابل
پلیـس آگاهی گشـوده میشـود .متهم به
قتـل قریـب بـه  ۱۴روز فـراری بـود اما با
اقدامـات سـریع و ف ّنـی پلیـس آگاهی در
حالـی که بـا یک خودروی پرایـد در حال
خروج از اسـتان کرمان به سـمت اسـتان
خراسـان جنوبی بود ،توسـط پلیـس راور
در محل ایسـت بازرسـی شـهید جهانگرد
در محـور دیهـوک بـه دام میافتـد.
ایـن متهـم همـان روز بـه پلیـس آگاهـی
سـیرجان منتقـل و در بازجوییهـای اولیه
بـه قتـل اعتراف می کنـد .در ایـن قتل نیز
بـروز مشـکالت خانوادگـی ،عـدم پایبندی
بـه اصـول دینـی و اخالقـی ،وجـود کینـه
قدیمـی و ناتوانـی در حـل یـک مسـئله
خانوادگـی بـه پایان تراژیک ختم میشـود.
 قتـل سـوم در پـی قتلـی در
سـالیان گذشته
امـا خبرنـگار حـوادث مـا در بررسـی ایـن
حادثـه بـه قتلی پـی میبرد که چند سـال
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آگهی دعوت ع عادی ور فوق العاده– نو ت اول

شرکت تعاونی سرمایه گذاری مسکن و ساخت و ساز کارکنان گلگهر
شماره ثبت  2530شناسه ملي  10860267186شهرستان سیرجان استان کرمان
بدینوسیله به استحضار اعضاء محترم شرکت تعاونی سرمایهگذاری مسکن و ساخت و ساز
کارکنان گل گهر میرساند که جلسه مجمععمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت اول روز شنبه مورخ

 99/09/22رأس ساعت  16:30در محل محوطه شرکت واقع در سیرجان بلوار فاطمیه خیابان کوثر
روبروی آموزشکده دخترانه کوثر تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت بعمل میآید.

 -1داوطلبین سمت هیات مدیره و بازرسی ،الزم است حداکثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ انتشار
آگهي به دفتر تعاونی ( بلوار فاطمیه روبروی آموزشکده دخترانه کوثر ) مراجعه و فرم مربوطه را

تکمیل و تحویل نمایند.

 -2هر یك از اعضاء که نمیتوانند رأس ًا در جلسه فوق شرکت نمایند میتوانند با رعایت آئیننامه

نحوه تشکیل مجامع عمومی (ماده  19و تبصره های آن) به اتفاق نماینده خود به شرح ذیل به
نماینده هیئت مدیره مراجعه و وکالتنامه را به تأیید برسانند:

الف -از تاریخ  99/09/15لغایت  99/09/16از ساعت  8صبح تا ساعت  12مسجد بالل شرکت

معدنی و صنعتی گلگهر

ب – از تاریخ  99/09/15لغایت  99/09/17از ساعت  8صبح تا  14به آدرس سیرجان،بلوار

فاطمیه،دفترمرکزی شرکت

 -3هر عضو می تواند وکالت سه نفر از اعضاء دیگر را نیز بپذیرد -4 .هر شخص غیر عضو نیز

 شماره 1239
 شنبه  1آذر 1399

پیـش در اثـر نـزاع گروهـی میـان گروهی
جـوان در یـک قهوهخانـه در هماشـهر رخ
داده بـود .آن نـزاع در آن سـال منجـر بـه
قتـل یکـی از طرفین درگیری شـد .قاتل و
همراهانش در آن سـال دستگیر و محاکمه
شـدند و مثـل اینکـه متهـم اصلی بـا اخذ
رضایـت از اولیـا دم از قصـاص نجـات یافته
اسـت .نفـر دوم نیـز پـس از چندیـن مـاه
حبـس آزاد میشـود.
حـاال پـس از گذشـت چنـد سـال مجددا ً
همـان دو گروه در خانهباغی در روسـتای
کـران پـس از صـرف مشـروبات الکلـی
بـا یکدیگـر درگیـر میشـوند و ایـن بـار
دوسـت فـردی کـه در حادثـه قهوهخانـه
هماشـهر در آن سـال کشـته شـده بـود
بـا هـدف تالفـی جـوان  ۲۹سـاله را بـا
ضربـه چاقـو بـه ناحیـه سـینه بـه قتـل
میرسـاند و پرونـده دیگـری در حـوزه
جنایـی تشـکیل میشـود .متهـم بـه قتل
نیـز کـه  ۲۸سـال سـن دارد بـه همـراه
دوسـتش دسـتگیر و روانـه بازداشـتگاه
پلیـس آگاهـی میشـوند.
در ایـن پرونده نیز مصرف مشـروبات الکلی،
عدم پایبنـدی به اصول دینـی ،حمل چاقو
و بـروز خشـونت اکتسـابی از جمعهـای
دوسـتانه و وجـود فرهنـگ اوباشـگری
میتوانـد باعـث حـوادث دنبالـهداری
باشـد کـه در هماشـهر و کـران رخ داد.
گرچـه جنس این قتلها امنیتی نیسـت ،و
قتلهای امنیتی ،بیشـتر در جنوب اسـتان
رخ میدهـد امـا میـزان بـاالی خشـونت
در جامعـه ناهمگـون سـیرجان را نشـان
میدهـد.
ایـن اتفاقات نتیجه توسـعه نامتوازن اسـت
کـه ایـن روزهـا حـل آن فقـط در حـد
شـعار اسـت .توسـعه نامتـوازن و سـنگینی
کفـه توسـعه اقتصـادی بـدون زیرسـاخت
فرهنگـی ،مهاجـرت را بـه دنبـال دارد
مهاجرت سـاختار جامعـه را تغییر میدهد.
تغییـر سـاختار جامعـه و توسـعه ناهمگون
اقتصـادی اختلاف طبقاتـی را بـه وجـود
مـیآورد .پیچیـده شـدن مشـکالت ،عـدم
آمـوزش مهارتهـای زندگـی و افزایش فقر
نیـز منجـر بـه افزایش خشـونت میشـود.
گرچـه مـوارد دیگری نیـز میتوانـد دخیل
باشـد اما آنچـه رخ میدهد نتیجـه اتفاقات
زیر پوسـت شـهر اسـت!

خبر حوادث

متهم بندرعباسی در شهرهای کرمان و رفسنجان
سابقه سرقت دارد

چگونه خواستگار قالبی دستگیر شد

گروه حوادث :فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از دستگیری سارقی
خبــر داد که با لبــاس پلیس در بندرعباس دزدی می کرد .ســرتیپ
غالمرضا جعفری گفت :پس از دریافت خبری مبنی بر اینکه شخصی با
لباس نیروی انتظامی و به عنوان خواســتگار به منزل یکی از شهروندان
بندرعبــاس رفت وآمد دارد ،پیگیری خبر در دســتور کار مأموران قرار
گرفت که در بررسی های اولیه و برابر گفته های این خانواده این فرد از
پرســنل نیروی انتظامی می باشد و چندین بار با لباس نظامی با درجه
ســروانی به منزلمان مراجعه کرده اســت !.وی گفت :مأموران کالنتری
 ۱۷بندرعبــاس با کار اطالعاتی و تحقیقات پلیســی دریافتند نامبرده
جعل عنوان نموده و از پرسنل نیروی انتظامی نیست لذا پس از گرفتن
دســتور قضائی و هماهنگی با خانواده شاکی ،متهم با ترفندی به منزل
شاکی دعوت و دستگیر شــد .وی گفت :دربررسی وسایل همراه متهم
لباس پلیس با درجه ســروانی و مســتنداتی از قبیل چندین عکس با
لباس نظامی کشــف و به همراه متهم به کالنتری منتقل شد .پس از
بررسی سوابق متهم مشخص شــدنامبرده سابقه هشت فقره سرقت به
عنف و مسلحانه از قبیل سرقت خودرو زانتیا و تویوتا در شهرستانهای
رفســنجان ،کرمان و زرند و سرقت بی ســیم و تابلوی ایست متعلق به
شــرکت فوالد در پرونده داشــته و متواری بوده است .تحقیق از متهم
جهت کشــف ســایر کالهبرداری ها و جرائم دیگر مربوط به شهرهای
کرمان و بندرعباس در دستور کار مأموران آن یگان قرار دارد.

توقیف تانکر با  900کیلو مواد مخدر
در ورودی شهر کرمان

گروه حوادث :سردار ســرتیپ دوم عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی
اســتان کرمان از توقیف تانکر  900کیلویی مواد مخدر در ورودی شهر
کرمــان خبر داد  .وی در گفتگویی روز چهارشــنبه در این رابطه اظهار
داشت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات اطالعاتی و
پلیسی از حمل مقادیر زیادی مواد مخدر از محور های استان به جنوب
کشور مطلع شدند.وی در چگونگی شناسایی و توقیف این دستگاه تریلر
افزود :ماموران با تشکیل سه اکیپ به محورهای مورد نظر اعزام و پس از
گذشت مدت زمان الزم در ورودی شهر کرمان به یک دستگاه تانکر گاز
مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.فرمانده انتظامی استان
کرمان بیان داشت :ماموران در بازرسی از این خودرو  302کیلو حشیش
و  591کیلو و  400گرم تریاک را کشــف و راننده آن را دستگیر کردند.
سردار ناظری با اشاره به کشف  893کیلو و  400گرم مواد مخدر از این
تانکر گاز،خاطرنشــان کرد :پلیس کرمان همه ی تخلفات و مجرمان را
با اســتفاده از سیستم های اطالعات مردمی در جاده ها زیر نظر دارد و
با تمام توان برای ریشــه کن کردن معضالتی چون حمل و توزیع مواد
مخــدر برخورد میکند تا مردم این اســتان پهناور در امنیت و آرامش
باشند.

مناقصه انجام خدمات جانبی
(بهداری و اورژانس،آتش نشانی،اپکبانی،فضای سبز،حراست)

ش�رکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا واقع در نیروگاه س�یکل ترکیبی س�منگان جهت
انجام خدمات جانبی (بهداری و اورژانس،آتش نش�انی،پاکبانی،فضای سبز،حراست) از
طریق مناقصه پیمانکار واجد ش�رایط می پذیرد .جهت کس�ب اطالعات بیشتر با واحد
مالی و منابع انسانی شماره تماس  034-42281136داخلی  113-112-111تماس حاصل
نمایید.

مناقصه

پیمان کار کانتین(رستوران)

ش�رکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا واقع در نیروگاه س�یکل ترکیبی س�منگان جهت
انج�ام خدمات کانتین(رس�توران) از طریق مناقصه پیمانکار واجد ش�رایط می پذیرد.
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با واحد مالی و منابع انسانی شماره تماس -42281136
 034داخلی  113-112-111تماس حاصل نمایید.

میتواند وکالت یك نفر از اعضاء تعاونی را بپذیرد.
دستورجلسه:

-1گ��زارش هیئت مدیره و بازرس شرکت راجع به عملکرد سال مالی منتهی به سالهاي
1396و1397و1398

 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه ،حساب سود و زیان ،ذخائر و سایر گزارشهای مالی

مربوط به سالهاي  1396الي 1398

 -3گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه  -4انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هیات مدیره براي مدت
 3سال  -5انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی  -6 99تعیین حق الجلسات اعضاء هیات مدیره

در سال مالي 99

هیات مدیره شرکت تعاونی
سرمایه گذاری مسکن و ساخت وساز کارکنان گل گهر
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مناقصه پیمان کار ایاب و ذاهب
ش�رکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا واقع در نیروگاه س�یکل ترکیبی س�منگان جهت
انجام امور ایاب و ذهاب پیمانکار ایاب و ذهاب از طریق مناقصه پیمانکار واجد ش�رایط
می پذیرد .جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با واحد مالی و منابع انس�انی ش�ماره تماس
 034-42281136داخلی  113-112-111تماس حاصل نمایید.

