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حوادث 7

قتل در قهوهخانه

 پاسارگاد :نزاع دستهجمعی در یک قهوهخانهی
زیرزمینی در هماشهر اولین قتل سال سیرجان در سال  96را
رقم زد .محسن نیکورز دادستان عمومی و انقالب شهرستان
سیرجان به پاسارگاد گفت :بامداد یکشنبه چند نفر جوان در یک
قهوهخانه زیرزمینی در هماشهر با هم درگیر میشوند .به گفتهی
دادستانسیرجاناینجوانهاکهشربخمرداشتندباسالحسرد
و قلیان به جان همدیگر میافتند و پس از چند دقیقه نزاع یک نفر
با ضربهی چاقو مجروح می شود .عقیل پورپاریزی جوان 24ساله
از ناحیهی گردن ،سرشانه ،سینه و زیر بغل مورد اصابت چاقو قرار
میگیردوطبقتحقیقاتپلیسآگاهیچاقوییکهبهزیربغلوی
برخورد کرده با قلب اصابت و موجب مرگ این جوان میشود.
دادستان سیرجان افزود :در صحن ه این نزاع 10نفر حضور داشتند

و طبق تحقیقات پلیس 6نفر که در نزاع شرکت داشتند ،دستگیر
شدند.هنوزمشخصنیستکدا میکازاینافرادضربهایکهمنجر
به مرگ شده را وارد کرده است اما تحقیقات در مورد شناسایی
قاتل ادامه دارد .دادستان سیرجان گفت :این حادثه را میتوان از
سه منظر مورد بررسی قرار داد .اولین آن شرب خمر است که باید
موردتوجهقراربگیرد.قاضینیکورزوجودقهوهخانههاومحلهای
عرضهی قلیان را یکی دیگر از مسایل مورد توجه عنوان کرد .به
گفتهیدادستانسیرجاننبودنظارتازسویخانوادههانیزیکیاز
دالیل مهم بروز چنین حوادثی است .جوان و نوجوانی که تا ساعت
دو ،سه شب بیرون هستند و مشروب الکلی مصرف میکند باید
ت به دست
توسط والدین کنترل و راهنمایی شوند .این موارد دس 
هم میدهد و یک جوان جانش را از دست میدهد.

مرگ شش نفر در تصادفات اخیر
 پاسارگاد :در ده روز گذشته شش نفر در محورهای
سراه سیرجان از
سیرجان جان خود را از دست دادهاند و رییس پلی 
مسئوالن خواست هرچه سریعتر دوربینهای کنترل ترافیک را در
جادهها نصب کنند .روز جمعه سرباز وظیفه معظمی که از پادگان
به مرخصی آمده بود ،در محور سیرجان -کرمان در واژگونی خودروی
پراید جان خود را از دست داد .سرگرد اسماعیل جهانشاهی دلیل این
حادثه را سرعت غیر مجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه عنوان
کرد.بهگفتهیویخودروازجادهپایینمیرودورانندهآنرارویجاده
میآورد و نمیتواند خودرو را کنترل کند .سرگرد جهانشاهی در پاسخ
به این سوال که نصب دوربینهای کنترل سرعت که چند سال است
وعده نصب آن در محورهای سیرجان داده میشود به کجار رسیده،
گفت :دو هفته قبل به همراه مسئوالن حمل و نقل و پایانهها جانمایی
دوربینها را انجام دادیم .قرار است در محور سیرجان پنج دوربین در
الین رفت و پنج دوربین در الین برگشت نصب شود .به گفتهی وی
در محور سیرجان -بندرعباس نیز شش دوربین نصب میشود و
دوربینهای جاده سیرجان -شهربابک نیز افزایش پیدا میکند .وی
در پاسخ به این سوال که بودجه این دوربینها تامین شده یا نه ،گفت:
بله تامین بودجه انجام شده است .قرار است کار تا آخر ماه آینده شروع
شود و تا عید نوروز پایان یابد .وی ادامه داد :من هماکنون در مرخصی
به سر می برم وقتی به سیرجان بیایم در هفتهی آینده کار ضربتی را
شروع میکنم .از تمام مسئوالن میخواهم به کمک ما بیایند .ما در
بحث راههای روستایی مشکالت زیادی داریم و از همهی مسئوالن
میخواهم که با ما همکاری داشته باشند .اگر همکاری نکنند موضوع
را با افکار عمومی در میان میگذارم .همه باید آستینها را باال بزنیم.
اینجابحثخدمتبهمردماست.یکسریبرنامههایکاربردیمثل
خاکریزی دهانه پلها ،برچسب ،تابلوهای خطر و . .داریم که با کمک
دهیاریهاوبخشداریها قابلاجراهستند.ازهمینجاازهمهیآنها
میخواهم به کمک ما بیایند .اکثر فوتیهای ما در چند روز اخیر در اثر
واژگونیها و برخورد با پل دلیل فوت افراد بوده است .جمعه شب یک
دستگاه کامیون در محور سیرجان -شهربابک واژگون شد و به دهانه
پل برخورد کرد .راننده این کامیون به علت شدت جراحات وارده جان
خودراازدستداد.بهگفتهیسرگردجهانشاهیدلیلاینحادثهعدم
توجهبهجلورانندهکامیونعنوانشد.درتصادفدیگریکهروزجمعه
رخ داد ،یک نفر در جاده فرعی جعفرآباد از جاده پایین رفت و به دهانه

پل برخورد کرد و جان خود را از دست داد .تصادفهایی درهفتهی
گذشته در محور سیرجان -شیراز نیز منجر به مرگ سه نفر و مجروح
شدن چند نفر شد .رییس پلیس سیرجان در این رابطه گفت :یک
دستگاه اتوبوس در حال سبقت از یک خودرو بود که یک دستگاه
پژو پارس وارد سومین سبقت از اتوبوس شد .پژو پارس به پل نزدیک
میشودووقتیرانندهمتوجهشدکهدرحالبرخوردبهدهانهپلاست
سریع به سمت جاده برمیگردد و به اتوبوس برخورد جزیی پیدا کرده
و واژگون میشود .در این سانحه راننده پژو جان خود را از دست داد.
سرگرد جهانشاهی افزود :در سانحهی دیگری که در محور سیرجان-
شیراز رخ داد یک خودرو پراید هنگام برگشت به علت خوابرفتن
راننده به دهانه پل برخورد کرد و واژگون شد .در این سانحهی رانندگی
نیز دو نفر جان خود را از دست دادند .وی گفت :در تصادفهایی که
هفتهی گذشته رخ داده صددرصد خطای انسانی بوده و جاده نقشی
درآنهانداشتهاست.ویگفت:بانصبدوربینهایکنترلسرعتدر
محورهایسیرجانماپیشبینیمیکنیمبیشاز80درصدتصادفها
و واژگونیها کم شود .از مسئوالن میخواهم نسبت به نصب هرچه
سریعتر این دوربینها اقدام کنند .وی ادامه داد :یک موضوع مهم در
جلوگیری از تصادفها بحث فرهنگسازی است .تصادف عالوه بر
علت ترافیکی ،ریشههای اجتماعی هم دارد .مصرف مشروبات الکلی
هم یکی از دالیل واژگونیها و تصادفات است .وی گفت :در فصل
گرم سال و برداشت پسته ،ما شاهد افزایش تصادف موتورسیکلتها
هستیم .اکثر آنها چراغ ندارند و در شب تردد میکنند .وی ادامه داد:
عجله داشتن کارمندان گلگهر و سرعت غیر مجاز رانندگان آنها هم
یکی دیگر از عواملی است که میتواند باعث بروز خطر و سانحه شود.
سرگردجهانشاهیگفت:مردمخودشانبرایخودشانمسئلهدرست
میکنند و باید بخواهند که این مسئله حل شود .من نم یدانم چرا
مردم دوست دارند به استقبال مرگ بروند؟ چرا ما باید شاهد این همه
معضل،مشکلوبدبختیباشیم؟اگرمردمبخواهندنیازیبههزینهی
زیادی هم نیست .اگر شهروندان از سرعت باال خودداری کنند و هنگام
خستگی رانندگی نکنند ،درصد زیادی از تصادفها رخ نمیدهد .من
ازشهروندانمیخواهمبرایجلوگیریازمشکالتیکهبرایخانوادهها
بهوجود می آید این دو اصل را رعایت کنند.

آیا میدانستید استفاده از تلفن همراه
حین رانندگی علت  26درصد تصادفات
بوده است؟
گالری مبل گلستان تهران
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امیر علی کودک  8سالهای که دو هفته پیش از جلو منزلش ربوده شد به منزل بازگشت

پایان  14روز پر التهاب

 گروه حوادث
ساعت  7:30روز یکشنبه تلفنم زنگ خورد و نمایشگر،
شمارهی سروان ذاکری معاون اجتماعی انتظامی سیرجان را
نشان داد .حتما اتفاق مهمی رخ داده ،پاسخ دادم و او با عجله
گفت« :امیرعلی» آزاد شده و ساعت هشت تحویل خانوادهاش
میشود .ساعت هشت صبح به دفتر فرماندهی انتظامی رفتم.
نماینده مردم سیرجان در مجلس و فرماندار هم آمده بودند.
زن و مرد جوانی توی سالن نشسته و آرام و قرار نداشتند.
مدام از افسری که ایستاده میپرسند ،کی میرسند؟ آنها پدر
و مادر امیرعلی هستند؛کودکی که بیست و چهارم تیرماه از
جلوی منزلش در نجفشهر ربوده شد .همان هفته دادستان
توگو با پاسارگاد این خبر را تاییدکرد .پس
سیرجان در گف 
از آن عکس امیرعلی سر از شبکههای اجتماعی درآورد و
پدر و مادرش از شهروندان خواستند اگر اطالعی از وضعیت
کودکشان دارد با آنها تماس بگیرد .اما خبری از این کودک
نبود .تا اینکه شنبهشب هفته گذشته فرماندهی انتظامی
سیرجان از دستگیری یکی از آدمربایان خبر داد .اما خانواده
این کودک شدیدا به عملکرد نیروی انتظامی اعتراض داشتند و
معتقد بودند نیروی انتظامی در پیدا کردن کودکشان کوتاهی
میکند .موضوعی که سرهنگ ایراننژاد فرمانده انتظامی
سیرجان آن را صحیح ندانست و گفت :من همان موقع هم
به خانواده این کودک گفتم که فرزند شما را صحیح و سالم به
شما برمیگردانیم و امروز هم این اتفاق افتاد.
 ورود امیرعلی به حیاط فرماندهی انتظامی
پدر و مادر امیرعلی به اتاقی در ساختمان فرماندهی انتظامی
سیرجان هدایت شدند .ساعت حدود  8:30پرادوی نقرهای
رنگی وارد حیاط فرماندهی انتظامی سیرجان شد که کودکی با
لباس خانگی روی صندلی عقب و وسط دو مامور نشسته بود.
«امیرعلی» بود .ماشین متوقف شد و کودک بهتزده بیرون آمد و
مسئوالن و خبرنگاران که جلوی او بودند را نگاه میکرد .در همین
حال پدر و مادرش از ساختمان بیرون آمدند و مادرش با گریه
به سمت فرزندش دوید .سکوت همهجا حکمفرما بود و صدای
گریهی مادربه گوش می رسید .همه بغض کرده بودند و کودک
آرام در آغوش مادر گریه میکرد.
 تقدیر از نیروی انتظامی
پس از آن شهباز حسنپور نماینده مردم در مجلس و منصور
مکیآبادی فرماندار سیرجان توضیحاتی در مورد این آدمربایی
ارایه و از اقدامات فرماندهی و ماموران انتظامی تقدیر کردند.
 آزادی کودک ربوده شده
سرهنگ ایراننژاد هم درمورد این آدمربایی گفت :امروز یکی
از روزهای خوب کاری و زندگی بنده است که این کودک بعد از
 14روز صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشت .خانوادهای که

فـروش گنـدم و آرد محـلی
آقـای حجـازی

آدرس :محمودآباد(عمده و جزئی) 09133455633

لحظهی ورود امیرعلی به منزل در کنار اقوام .عکسها :الله خواجویی | پاسارگاد

من دیدم چقدر سختی کشیدند .این آزادی را مدیون کارهای فنی
و اقدامات و عملیاتی هستیم که انجام شد .دوستان ما چندین
مرحل ه و با چه موقعیتهایی به منطقهای که کودک در آنجا بود
رفتند .یکسری رایزنیهایی انجام شد و دیشب (شنبهشب) فرد
ربوده شده آزاد شد ما از دیشب خوشحال و خرسند هستیم.
 دستگیری یکی از آدمرباها
سرهنگ ایراننژاد گفت :این آدمربایی در بیست و چهار تیر
ماه انجام شد .خانواده در ابتدا بحث ربودن را مطرح نکردند تا
این که پیگیری شد و انگیزهها مشخص شد ،تماسهایی توسط
افراد آدمربا گرفته شد و با کارهای اطالعاتی فنی و عملیاتی که
انجام شد ،توانستیم رد یکی از افراد را بزنیم .ابتداخودروی سمندی
که با آن آدمربایی صورت
گرفته بود در یکی از
استانهای دوردست
توقیف کردیم و از
اطالعاتی که از خودرو به
دست آمد ،به یکی از افراد
آدمربا رسیدیم و هفته
گذشته او را دستگیر
کردیم.
 آدم رباها
شناساییشدهاند
وی به پاسارگاد در
مورد دستگیری دیگر

آدمرباها گفت :یکی از آدمربایان دستگیر شده افراد دیگر هم
شناسایی و دستگیر میشوند .ما توانستیم این کودک را بدون
آسیب جسمی و روحی آزاد کنیم .فرد ربوده شده در جایی
نگهداری میشد که موبایل آنتن نداشت .دوستان ما چندین
مرحله در منطقه حاضر شدند .ارتباط بسیار مشکل بود .با
س عنبرآباد و پلیس شهرستان
همکاری همکارانمان در پلی 
جیرفت ،توانستیم محل (یکی از روستاهای عنبرآباد) را شناسایی
کنیم .نهایتا با رایزنی و با کمک عوامل نفوذی و عواملی که داشتیم
شناسایی را انجام و با یکسری کارهای عملیاتی و رایزنی این
کودک را تحویل گرفتیم و صحیح و سالم تحویل خانواده دادیم.
 خانواده توقع داشت کار به سرعت انجام شود

خانواده توقع داشتند این کار در فرصت کمتری انجام شود .این
کار چون پیچیده بود و یقینا فرصت الزم داشت من قول دادم بچه
را صحیح و سالم تحویل دهم.
 بررسی انگیزه آدمربایی
وی در پاسخ به سئوال پاسارگاد مبنی بر انگیزه آدمربایی
گفت :آنها در تماسهایی که میگرفتند بحث تسویه حساب
مواد مخدر را مطرح میکردند .هرچند موضوع قابل بررسی است،
تا امروز چیزی در این رابطه ثابت نشده است .موضوع بررسی
میشود ولی یقینا در مورد این خانواده این موضوع نمیتواند
درست باشد.
 مردم هم کمک دادند
وی در مورد کمکهای مردمی در این پرونده گفت :بلی.
افرادی بودند از وقتشان مایه گذاشتند و چندین مرحله که ما
عملیات انجام دادیم ما را تنها نگذاشتند.
 سختیهای مادر امیرعلی
زهره اسفندیارپور مادر این کودک در مورد این چند روز به
پاسارگاد گفت :اینقدر سخت بود که نمیشود حسش را به زبان
آورد .االن همهی ما از خوشحالی روی ابرها هستیم .باورنکردنی
است وقتی دیشب گفتند امیرعلی دارد میآید .هیچکدام باورمان
نمیشد چون چند بار زنگ زده بودند و گفته بودند امیرعلی
را آزاد میکنیم و دوباره زیر حرفشان میزدن .تا این که به
آقای جهانشاهی (معاون آگاهی و مسئول پرونده) زنگ زدم و
ایشان تایید کرد که فرزندت آزاد شده و به زودی به سیرجان
میآید .اسفندیارپور در مورد انتقاداتی که به مجموعهی انتظامی
شهرستان داشته گفت :ماموران انتظامی در این چند روز خیلی
زحمت کشیدند .یک دنیا ممنونیم .ناراحت بودیم ،اعصابخردی
کردیم ولی مثل برادر بودند و توی روی آنها شرمنده هستیم .من
باور نمیکردم بچهام را ربودهند .اول فکر میکردم فرزندم تصادف
کرده و در بیمارستان است .مادر امیرعلی افزود :ما کاری به کار
کسی نداریم که بچهمان را دزدیده باشند .غروب رفتم آگاهی
فهمیدم بچهام را دزدیدهاند.
 امیرعلی را خدا دوباره به ما داد
مجتبی عباسی پدر امیرعلی هم به پاسارگاد گفت :این بچه
را خدا دوباره به ما داد .تشکر میکنم از نیروی انتظامی و کسانی
که امیرعلی را به ما برگرداندند .وی گفت :من دو فرزند دارم یک
دختر و امیرعلی .وقتی امیرعلی نبود .خواهرش میگفت :برویم
پیش داداشم و بهانهگیری میکرد.
 آدمربایی به بهانه مواد مخدر را رد میکنم
وی در پاسخ به این سئوال که شائبههایی مبنی بر دلیل این
آدمربایی تسویه حساب مواد مخدر بوده ،گفت :من این جریان را
رد میکنم این یک حرف اشتباه است .ما هیچکداممان اهل دود
و َدم نیستیم و خالفی هم نمیکنیم .من کارمند ساده گلگهر
هستم .وی ادامه داد :امیرعلی طی این چند روز شکنجه جسمی
نشده و هماکنون حال روحی او خوب است .ولی وزنش کم شده
است .امیرعلی هم که نمیتوانست دقیق صحبت کند به پاسارگاد
گفت :اذیتم نمیکردند و غذا هم به من م یدادند .در یک اتاق بودم
و همبازی هم داشتم.

توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری
سال (96دفترچه شماره  )2و ثبت انتخاب رشته در
ل سابقه
با  8سا
درخشان
کاری

ارائـ
خدمـ هکــلیه
ـاتاین
ترنتـی

کافینـتعـلـی

زمان توزیع دفترچه96/05/11 :
اعالم نتایج اولیه :از ساعت  18روز 96/05/15
زمان ثبت انتخاب رشته 96/05/19 :الی 96/05/23
ضمنا به مناسبت والدت امام رضا(ع) به کسانی که
خدمات دریافت دفترچه و ثبت انتخاب رشته را از ما
بخواهند به قید قرعه  8سکه اهدا خواهد شد.
شهرک رزمندگان ،بلوار گلستان ،روبروی هایپرمارکت
اشکان ،نبش گلستان 22
09136110991-42338648

تـــزریــــق ژل و بوتــــاکـس و چــــــربــی
 RFسوزنی جهت لیفــت و جـــوانســـازی
لیــــزر  Diodجهــت رفع مــوهـــای زایــد
میکرونیدلیــنــگ ،مـزوتـــراپـــــیPRP ،
لیفت و جـــوانســـــازی صـــورت با نــــخ
درمان چیـــن و چـــــروک و لک صـــــورت
بــــرداشتن خـــــال ،زگیـــل ،میـخــچـــــه
آبرســانی ،پاکسازی ،میکرودرم ابریژن
تنـــاســب انـــــــدام و کنـتــــــــرل وزن
آدرس :کرمان -ضلع جنوبی پارک مطهری -طبقه فوقانی
کلینیک مهر 034 - 32515670

@DrAhmadzadeh

نوبتدهی09130425600 :

آگهی مناقصه

شــرکت حمــل و نقــل گهــر ترابــر ســیرجان از شــرکتهای تابعــه شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر
مســئولیت حمــل بــار جــادهای و ریلــی شــرکت معدنــی مذکــور را بــر عهــده دارد .در همیــن راســتا ایــن
شــرکت در نظــر دارد از طریــق مناقصــه نســبت بــه انتخــاب شــرکتهای واجــد الشــرایط بیمهگــر ،جهت
بیمــه نمــودن بارهــای ارســالی خــود (جــادهای و ریلــی) و همچنیــن بیمــه بدنــه تعــداد  714دســتگاه
واگــن ملکــی و نفــرات مرتبــط بــا آن و بیمــه شــخص ثالــث  50دســتگاه کمپرســی  2624lkمــدل 93و
بیمــه بدنــه و شــخص ثالــث تعــداد  200دســتگاه کشــنده اســکانیا مــدل  1396اقــدام نمایــد.
لذا خواهشــمند اســت جهت دریافت اســناد اســتعالم حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه96/05/14
بــه آدرس ســیرجان بلــوار دکتر صفارزاده خیابان علم شــرکت گهرترابر ســیرجان مراجعه نمایند.

