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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گ�روه حوادث :پرونده حادثه منجر به قتل 3
مرد غیربومی و سوزاندن اجساد آنها در جاده
کرمان و پاریز و س��پس فرار متهمان ،یکی از
ناگوارتری��ن و عبرتآموزترین اتفاقات تلخ دو
دهه گذش��ته است ،که بیشتر شبیه فیلمهای
هالیوودی اس��ت تا واقعیت! البته در این مدت
حوادث ناگوار دیگری نیز در سیرجان رخ داده
اما از لحاظ تعدد جرم به وقوع پیوسته و شیوه
قت��ل در نوع خ��ود کمنظیر اس��ت .پروندهای
ک��ه دو متهم آن در پی ع��دم رضایت اولیا دم
مقتوالن اهل افغانس��تان ،به فاصله  20روز با
چوبهدار در زندان مرکزی س��یرجان ،قصاص
شدند.
 رسیدگی به پرونده
صب��ح سهش��نبه  24دی ماه آخری��ن برگ از
پرونده «عب��اس -م» متهم  43س��اله حادثه
ج��اده پاریز در حالی ورقخورد که  4دی ماه،
همدست  39س��اله او «مهدی – الف» به دار
مجازات آویخته شد .بر اساس محتویات پرونده
و اعترافات دو متهم ،عباس به قتل یک ایرانی
اه��ل کرمان و یک ش��هروند اهل افغانس��تان
ساکن سیرجان و مشارکت در سرقت مسلحانه
متهم بوده اس��ت .پس از طی تشریفات قانونی
و رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری و تأیید
دیوان عالی کشور و پاسخ مثبت به درخواست
استیذان (اجازه رئیس قوه قضائیه) ،تاریخ اجرا
از س��وی دادس��را تعیین و به زندان سیرجان
اعالم شد.
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قصاص آخرین متهم پرونده حادثه جاده پاریز

پروندهای که برای همیشه مختومه شد

 پایان
مجرم روز دوش��نبه  23دیماه آخرین مالقات
را در زندان با خانواده خود انجام داده و سپس
به انفرادی منتقل میشود .گذران آخرین شب
زندگی در حالی که اطالع داری چه سرنوشتی
در انتظارت اس��ت ،بسیار س��خت خواهد بود.
تالشهای بیوقفه خانواده عباس جهت مذاکره
ب��ا اولیا دم مقتول اهل افغانس��تان ادامه دارد.
خانواده مقتول ایرانی که ساکن کرمان هستند
اعالم رضایت و درخواس��ت دی��ه کردهاند اما
خانواده افغان اصرار به اجرا دارند .ساعت 5:30
صبح سهشنبه  24دی ماه مأموران انتظامی و
پلیس آگاهی در زندان حاضر میش��وند .اولیا
دم دو مقتول هم به زندان رسیدهاند .خانواده و
فرزند عباس از آنها تقاضای بخشش و رضایت
دارن��د .خانواده اهل افغانس��تان قب��ول نکرده
و وارد زندان میش��وند .س��رمای این روزهای
س��یرجان امان همه را بریده اس��ت .عدهای از
بس��تگان عباس به داخل خودروها پناه برده و
ع��دهای دیگر از جمله فرزندش در میان بیم و
امید نگاهش به در زندان است .قاضی نیکورز
دادستان س��یرجان به علت شرکت در جلسه
ش��ورای تأمین ،مع��اون خود قاض��ی قدیمی

اقدام مثبت قوه قضائیه

اقامتگاه موقت زندانیان
راهاندازی میشود

گروه حوادث :دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان
از راه اندازی اقامتگاه موقت در س��یرجان و  5ش��هر
دیگر اس��تان به عن��وان پایلوت در کش��ور خبر داد.
قاضی محس��ن نیکورز به خبرنگار نگارستان گفت:
بعضاً اف��رادی با جرائم خرد و کوچ��ک ،توان تأمین

جهت جلوگیری از کالهبرداریهای اینترنتی
حتم ًا « رمز دوم پویا » حساب خود را ف ّعال کنید.

و ارائ��ه کفی��ل (ضامن) یا وثیق��ه را در چند روز اول
ندارن��د و اجبارا ً به زندان مرکزی منتقل میش��وند و
در فض��ای خاص آنجا قرار میگیرند که در راس��تای
کاهش جمعیت کیفری زندانها و رعایت دستورالعمل
حفظ کرامت و ارزش انسانی ،اقامتگاه موقت در محل

را جه��ت نظارت ب��ر اجرا به زندان فرس��تاده
اس��ت .آمبوالنس س��فید متوفیات شهرداری
در گوش��ه محوطه بیرونی زن��دان خودنمایی
میکند .ثانیهها برای خانواده عباس به سختی
میگذرد .سرهنگ جهانش��اهی رئیس پلیس
آگاهی ،دیگر عوامل انتظامی و مسئوالن حاضر
در مح��ل با خانواده مقت��ول مذاکره میکنند.
صحبتها نتیجهبخش نیس��ت .مجرم به محل
اجرای حکم آورده میشود .او با ابراز ندامت از
اقدامات گذشته خود از خانواده اهل افغانستان
تقاضای بخش��ش میکند .معاون دادستان به
عباس میگوی��د که اگر اموال��ی دارد باید در
صورت توان ،دیه مقت��ول را به خانواده ایرانی
که گذش��ت کردهاند بپردازد تا زیر دِین آنها
نباشد .خانواده مقتول کرمانی که شاهد صحنه
هس��تند از دریافت دیه نیز میگذرند .مذاکره
آخر نیز بدون پاس��خ مثبت به پایان میرسد.
مادر مقتول به شدت از اینکه جنازه فرزند او را
سوزاندهاند عصبانی است .این حرف را چند بار
تکرار میکند .در نهایت ضامن از سوی اولیا دم
طبق قانون کشیده و حکم اجرا میشود ...دکتر
جعفری پزش��ک قانونی مرگ را تأیید میکند.
دقایقی بع��د خبر به خارج زندان میرس��د و

قبلی شوراهای حل اختالف سیرجان واقع در حاشیه
الس�لام) راهاندازی میشود و
میدان امام حسین(علیه ّ
افراد دارای این شرایط به این اقامتگاه موقت ،حداکثر
با ماندگاری  14روز ،منتقل میش��وند .وی ادامه داد:
این اقامتگاه به شکل آزمایشی در کرمان ،رفسنجان،
جیرفت ،بم و کهنوج نیز راهاندازی میشود .این مقام
قضایی تصریح کرد :البته افرادی مانند قاتالن ،سارقان
مسلح ،اعضا باند قاچاق مواد مخدر و مشروب ،متهمان
سابقهدار و  ...که شرایط ارتکاب جرم آنها به کیفیتی
است که برایشأن قرار بازداشت موقت صادر میشود
به این اقامتگاه منتقل نمیشوند .ضمناً انگشت نگاری
و ثبت سابقه نیز در این محل انجام نمیشود.

صدای شیون خانواده و دختر  16ساله عباس
اس��ت که دل هر بینندهای را به درد میآورد.
عاقبت متهمان این پرونده که ش��امل زندگی
توأم با دلهره و ترس بعد از فرار ،سالها تحمل
س��ختیهای زندان ،زجر خان��واده و در نهایت
قصاص با چوبهدار اس��ت ،تنها میتواند درس
عبرتی باش��د برای افرادی که میخواهند پای
خالف را به زندگی خود باز کنند .به راستی که
ارزشش را ندارد...
 6 قصاص از ابتدای امسال
بررس��ی خبرنگار حوادث نگارس��تان نش��ان
میده��د از ابتدای امس��ال تاکن��ون  6حکم
قصاص مربوط به قاتالن س��یرجانی در زندان
سیرجان ( 4مورد) و کرمان (2مورد) اجرا شده
و فقط یک قاتل با اعالم رضایت از س��وی اولیا
دم بخش��یده شده اس��ت و احتماالً طی چند
هفته آینده نیز یک حکم قصاص دیگر در پی
اتم��ام مهلت یکماهه ،در صورت عدم رضایت
اولیا دم ،به مرحله اجرا در میآید.
 مشارکت در قتل
بررس��ی پرونده این دو جوان اهل محمودآباد

سادات نش��ان میدهد« :ع.م» به همراه دیگر
همدس��ت خود «م.ال��ف» در تاری��خ  17آذر
 1384در ماج��رای خرید و فروش خاک مس
وارد ش��ده و ب��ا تبعه بیگانه و ی��ک فرد بومی
جه��ت این موضوع ق��رار معامل��ه میگذارند.
س��پس این دو مجرم قربانیان را به بیابانهای
بی��ن جاده ته��ران و کرمان کش��انده و با یک
اسلحه کالش��نیکف به آنها حمله کرده و هر
 3نفر را به قتل میرس��انند ،س��پس اجساد را
با خودروی وانت س��ایپا متعلق به مقتوالن به
جاده پاریز انتق��ال داده و برای فریب پلیس و
دستگاه قضایی ،جنازهها را به همراه خودرو با
بنزین به آتش کش��یده و سایپا را از یک پل به
پایین س��رازیر میکنند ،ام��ا در کمال ناباوری
وان��ت به ته دره نرفته و به یک س��نگ بزرگ
گی��ر میکنند .ای��ن دو مجرم ک��ه میبینند
احتمال دستگیری آنها وجود دارد منطقه را
ترک میکنند .پاس��گاه انتظامی پاریز روز بعد
اجس��اد را کش��ف کرد و اولین پرونده جنایی
این افراد گش��وده میشود .قریب به یک هفته
بعد «م .الف» دستگیر شده و به اقدامات خود
اعتراف میکند .اس��لحه کالش نیز در چاهی
کشف شده و مراحل قضایی پرونده درسیرجان
و کرمان آغاز میش��ود .ام��ا «ع -م» همچنان
فراری است.
 اقدام دوباره  2مجرم فراری
سوم بهمن ماه س��ال  1388خبر یک سرقت
مسلحانه به مأموران انتظامی مخابره میشود.
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 2فرد با لباس مأموران انتظامی حوالی ساعت
 12ظهر جاده دوچاهی به س��مت سیرجان را
مس��دود میکنند .آنها که مس��لح به اسلحه
ش��کاری بودند پس از توقف ی��ک تریلر FH
که بار ورق مس داش��ته و از رفس��نجان عازم
تهران بوده است از راننده میخواهند که پیاده
شود .او مدارک ،تلفن همراه و پولهای خود را
به مجرمان مأمورنم��ا میدهد اما هنگامی که
متوجه میش��ود آنها قصد سرقت تریلر FH
را دارن��د با این افراد درگیر میش��ود .در حین
درگیری یکی از مجرمان با اس��لحه ش��کاری
شلیک کرده و راننده را از ناحیه گردن ،صورت
و ش��کم مجروح میکند .مجرم��ان پرونده که
هم��ان «م .الف» و «ع .م» بودن��د با توجه به
تیران��دازی و احتم��ال مرگ رانن��ده از محل
متواری میشوند ،اما راننده زنده مانده و پس از
بهبودی با حضور در پلیس آگاهی ابعاد ماجرا
را توضیح میدهد.
 دستگیری یکی از مجرمان پرونده
پانزدهم تی��ر ماه س��ال  5( 1389ماه پس از
سرقت مسلحانه جاده دوچاهی) پلیس آگاهی
سیرجان سرنخی از حضور «ع .م» در روستای
محمودآباد سیرجان بهدست میآورد .مأموران
پلیس آگاهی به سرپرستی سرهنگ محمدرضا
ایرانن��ژاد رئیس وق��ت اداره آگاهی و فرمانده
انتظامی فعل��ی به محل اختفای این فرد رفته
و در عملیاتی س��ریع او را که احتماالً مس��لح
بودنش وجود داشت ،دستگیر میکنند.

قاچاق به مشروب الکلی دستساز هم رسید

ضربه به باند انتقال مشروب

گ�روه ح�وادث :در پ��ی انهدام چندی��ن کارگاه
تولید عمده مش��روبات الکلی طی  6ماه گذش��ته
در سیرجان ،انتقال مشروب از شهرهای اطراف به
سیرجان رونق گرفته است .مأموران پلیس امنیت
عمومی هفته گذشته پس از  2ماه فعالیت اطالعاتی
موفق به شناسایی عامل اصلی باند قاچاق مشروب
الکلی دستس��از از کرمان به س��یرجان شدند که

هر هفته با یک خودرو مش��روبات را با اس��تفاده از
 20لیتری به س��یرجان منتقل و بین فروشندگان
مشروب توزیع میکرد .دادستان عمومی و انقالب
سیرجان در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن تأیید این
خبر افزود :پس از تعقیب و گریز مأموران  2متهم
در این رابطه در بلوار شاهد دستگیر و یک خودروی
پژو توقیف و  370لیتر مشروب توقیف شد .قاضی

نیکورز ادامه داد :البته بنا به گزارشهای دریافتی،
فروش��ندگان مش��روب با اضافه کردن آب ،میزان
آنها را در هنگام فروش افزایش میدهند.
وی اذعان کرد :مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر نیز
هفته گذشته  107لیتر مشروب الکلی دستساز را در
بلوار نبوت از یک خودروی پراید کشف کردند.

