 ایسنا :مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت :از ابتدای امسال تاکنون
 47زندانی جرایم غیرعمد با مبلغ  20میلیارد و  481میلیون ریال از زندانهای
استان کرمان آزاد شدهاند .به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان،
حجتاهلل موسویقوام ،گفت :از این تعداد زندانی  34زندانی توسط ستاد آزادی
و مابقی از محل کمکهای مردمی ،ستاد دیه کشور ،بانکها ،صندوق تامین
خسارت و ستاد دیه استان کرمان و اخذ رضایت شاکی آزاد شدهاند .وی با
اشاره به اینکه در حال حاضر  219زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای استان
کرمان به سر میبرند ،افزود  :برای آزادی آنان  7و نیم میلیارد تومان نیاز است.

آزادی
47زندانی
جرایم غیر عمد
از زندانهای
استان کرمان
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کالهبرداری فیشینگ قربانی گرفت
چیست؟فیشینگیکروشمخرببرایدسترسیبهاطالعات
بانکی افراد و سرقت اموال ایشان است .که در این کالهبرداری
از طریق ایجاد یک درگاه جعلی بانک و قرار دادن لینک آن در
کانالفروشفیلماطالعاتبانکیاینفردرابهدستآوردند.حاال
برای جلوگیری از این نوع کالهبرداری که روزانه حداقل یک
نفر را در سیرجان قربانی میکند چه باید کرد؟ سروان مرتضی
صفیپوررییسپلیسفتاسیرجانگفت:اولینکارایناستکه
شهروندان از سایتهای غیرمعتبر خرید نکنند .به گفتهی وی
پس از اتصال به درگاه بانک حتما آدرس سایت بانک واریزی را
آدرس همان بانک باشد .سروان صفیپور افزود:
چک کنند که ِ
سایت بانک باید با  httpsشروع شود و حتما این موضوع مد
نظر قرار بگیرد .وی ادامه داد :در بیشتر سایتها و درگاههای
جعلی کد امنیتی ،رفرش (تغییر) نمیشود ویک کد ثابت آنجا
درجشدهاست.رییسپلیسفتاگفت:اگرخریداینترنتیانجام
دادید و دو یا سه بار شماره کارت و رمز دوم را وارد کردید و با
پیام تراکنش ناموفق و  . .مواجه شدید حتما همان موقع رمز اول
و دوم کارت را تغییر دهید زیرا در اکثر مواقع کالهبرداران همان
موقع پول را از حساب برداشت نمیکنند.
بهگفتهی وی اینگونه نیست که افراد کمسواد قربانی
این نوع کالهبرداری شوند ما در همه اقشار و صنوف این نوع
کالهبرداری را مشاهده می کنیم و همهی افراد باید آگاهی خود
را در این رابطه باال ببرند.

قاضیها مراقب «ناز زنان وکیل» باشند
 پاسارگاد
رییس دیوان عالی کشور گفت  :در دستگاه قضا باید حرکت
تازه ،تفکر نو ،ابتکار و خالقیت جدیدی ایجاد شود تا مشکالت
اساسی در این حوزه رفع شود.
به گزارش ایرنا ،حجتاالسال موالمسلمین سیداحمد
مرتضویمقدمروزپنجشنبهدرآیینتجلیلازقضاتوکارکنان
نمونهاداریدادگستریاستانکرمانباگرامیداشتیادوخاطره
شهید بهشتی اولین رییس قوه قضاییه افزود :باید حرکت تازه،
تفکر نو ،ابتکار و خالقیت جدیدی در دستگاه قضا ایجاد شود تا
مشکالتاساسیازجملهورودیپروندهها،عدمدسترسیمردم
به مسئوالن و از این قبیل برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور از ایجاد انگیزه خدمت در بین
کارکناندستگاهقضا،افزایشکیفیتآرادرپروندههایقضایی،
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خبر

 پاسارگاد
کالهبرداری فیشینگ (درگاههای جعلی بانک) باز هم در
سیرجان قربانی گرفت و با این نوع کالهبرداری بیش از شش
میلیون تومان از حساب یک نفر برداشت شد.
سرهنگ محمد رضا ایراننژاد فرمانده انتظامی سیرجان در
این رابطه گفت :چند روز پیش یک نفر به پلیس فتا مراجعه و از
یککالهبرداریشکایتکرد.اوگفت:دریککانالتلگرامیکه
فیلمبرایفروشداشتعضوبودمویکفیلمرا خریداریکردم.
پس از انتخاب فیلم به درگاه بانک متصل شدم و با وارد کردن
شماره کارت و رمز دوم و  . .قصد پرداخت مبلغ فیلم را داشتم.
این مالباخته ادامه داد :سه بار شماره کارت و رمز دوم را وارد
کردم اما گفت تراکنش موفقیتآمیز نیست و من هم از خرید
منصرف شدم .بعد از دو ،سه رو،ز صبح زود از خواب بلند شدم
و وقتی تلفنهمراهم را چک کردم دیدم بیش از شش میلیون
تومان در ساعت چهار بامداد در سه تراکنش از حسابم کم شده
است .در حالی که کارت فقط پیش خودم بوده و کسی رمز دوم
آن را نداشته است .این فرد پس از مراجعه به بانک برای طرح
شکایت به پلیس فتا سیرجان مراجعه کرد .سرهنگ ایراننژاد
افزود :پس از طرح شکایت همان روز دو حساب که پول به آنها
واریز شده بود شناسایی و مسدود شدند .با هماهنگی مراجع
قضاییپولبهحسابمالباختهبرگشت.
اما این کالهبرداری چگونه رخ داده است و فیشینگ

خالقیت ،ابتکار و هنر در حوزههای مختلف قضا را به عنوان
شاخصهایتحولدردستگاهقضاعنوانکرد.
وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مینی بر اینکه
به قاضی فاسد رحم نکنید افزود :ارتباطات غیراخالقی و پول،
دو مقوله ای که بیشترین لغزش را در بین قضات و همکاران
دستگاهقضاایجادمیکند.
رییسدیوانعالیکشوربااشارهبهاینکهبهعنوانپیشگیری
قضات باید مواظب بانوان وکیل باشند تصریح کرد :برخی از آنها
با ناز کردن سعی میکنند که قاضی را جلب رفتارهای خود
کنندکهبایدمواظببودوخوشبختانهقضاتماهوشیارومقاوم
هستن .د
در این نشست از جمعی از کارکنان و قضات دستگاه قضا
استانکرمانتجلیلشد.

 گروه حوادث
هنوز هویت جسد زن سوخته در گدار
خانهسرخ مشخص نشده اما طبق گفتهی
مسئوالن احتمال قتل این زن وجود دارد.
به گزارش پاسارگاد ماموران منابع طبیعی
ظهر جمعه در جریان آتشسوزی مراتع
در منطقه گدار خانه سرخ قرار گرفتند و
پس از خاموش شدن آتش متوجه یک
جسدسوختهشدند.
 خاموش کردن آتش با کمک
مردم
مهران میرشاهی رییس منابع طبیعی
سیرجان در این رابطه گفت :حدود ساعت
 10صبح آتشسوزی در سنجدویه،
گدار خانهسرخ پشت ساختمان هالل
احمر رخ داد و ساعت یازده آتشسوزی
به ما گزارش شد .ماموران پاسگاه ویژه
منابع طبیعی در محل حضور یافتند و
با کمک مردم و ماموران هالل احمر با
بیل و آتشکوب آتش را خاموش کردند.
آتش حدود ساعت  13خاموش شد .در
این آتشسوزی سه هکتار مراتع مشجر
و  20درخت بادام کوهی از بین رفته در سیرجان و شهرستانهای همجوار گزارش فقدان هیچ زنی نرسیده است.
است .به گفتهی میرشاهی ماموران پس
از خاموش کردن آتش جسد سوخته یک زن پشت پایگاه مراتع آتش گرفته بود .ما برای شده بود .ساعت  11:30به محل حادثه اعزام
را مشاهده کردند .وی گفت :همکاران ما برای حرکت باید از استان اجازه بگیریم و پس از شدیم و ساعت از دوازده گذشته بود که به
پیدا کردن عامل حریق شروع به تحقیقات گرفتن مجوز برای خاموش کردن حرکت آنجا رسیدیم و جسد را دیدیم .وی گفت فکر
کردند و پس از انجام تحقیقات مشخص شد کردیم .به منطقه که رسیدیم آتشسوزی میکنم جنازه متعلق به یک دختر جوان بین
آتش از جایی شروع شده که این جسد وجود شدید شده بود .ما رفتیم آتش را دور زدیم  20تا  30ساله بود .ولی مشخص نیست کی
دارد.
و به محل شروع آتش رسیدیم .وی ادامه داد :بود و جنازه سوخته بود.
 وقتی رسیدیم جسد در حال وقتی به نقطه شروع آتش رسیدیم مشاهده
 آتش در حدی نبود که یک نفر
سوختنبود
کردیم که یک جنازه در حال سوختن است .زنده را بسوزاند
یکی از ماموران هالل احمر هم که در ایستادیم و جنازه را خاموش کردیم و بعد هم
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به
صحنه حضور داشت به پاسارگاد گفت :ما متوجه شدیم که جسد متعلق به یک خانم موقعیت آنجا آیا امکان سوختن یک انسان
خودمان متوجه آتشسوزی پشت پایگاه است .آتش را همیاری جنگلبانی با کمک زنده در آتش بود یا نه؟ گفت :نه بهنظر
شدیم .چند کیلومتر آن طرفتر در تپههای مردم خاموش میکردند ،دیگر آتش خاموش نمیرسید چنین باشد .آتش به گونهای نبود

جسد سوخته یک زن پس از آتشسوزی مراتع در گدار خانه سرخ پیدا شد:

احتمال قتل
ِ

 پاسارگاد
فرمانده انتظامی سیرجان گفت :در عملیات
شبانه پلیس سیرجان و با همکاری پلیس مبارزه
با موادمخدر اردبیل  47کیلوگرم تریاک کشف شد.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد در تشریح این خبر
گفت :ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر اردبیل با

رفتی از دیده و داغت به دل ماست هنوز هر کجا مینگرم روی تو پیداست هنوز
مگر آن روز که در خاک شود منزل ما
مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما
به مناسبت

ششمین سالگرد مرحوم محمد حسین رفعتی
و سومین سالگرد مرحوم حاج محمدکریم رفعتی
مجلس یادبودی روز پنجشنبه مورخ  98/04/13از ساعت
 ۱۸:۳۰در جوار آرامگاه ابدیشان برگزار میگردد.
حضور شما بزرگواران را ارج مینهیم.

که بتواند یک نفر را شعلهور کند و بسوزاند .فکر
میکنم ابتدا جسد آنجا بوده و بعد آتشسوزی
رخ داده است.
 کشف چمدان کنار جسد
محل شروع آتش هم کنار جسد بوده
است .وی افزود :یک چمدان لباس هم کنار
جسد بود که کامال سوخته بود.
 پس از اعالم نظر پزشکی قانونی
اطالعرسانیمیکنیم
در همین رابطه سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد فرمانده انتظامی سیرجان هم گفت:
پس از اطالع از این جسد کارآگاهان اداره

آگاهی در محل حضور یافتند و شواهد
را بررسی کردند .به گفتهی رییس پلیس
سیرجان تا زمان اعالم نتیجه پزشکی
قانونی نمیتوان در این رابطه اظهار نظر
کرد و پس از اعالم نظر پزشکی قانونی
موضوع را اطالعرسانی میکنیم.
 دلیل هنوز مشخص نیست
به گزارش پزشکی قانونی سیرجان
جسد این زن به پزشکی قانونی منتقل
شده و هنوز دلیل مرگ او مشخص
نیست و دلیل مرگ پس از کالبد شکافی
مشخصمیشود.
 رد یک ماشین در کنار جسد
همچنین قاضی نیکورز دادستان
عمومیوانقالبسیرجانبهپاسارگادگفت:
هنوز بصورت دقیق مشخص نشده اما یک
جسد سوخت ه در منطقهی گدار خانهسرخ
مرز بین بردسیر و سیرجان کشف میشود.
بالفاصله عوامل تشخیص هویت ،قاضی
کشیک و سایر ماموران در صحنه حضور
یافتند .ظاهرا جسد به لحاظ سوختگی
قابل تشخیص نیست اما آنچه مسلم است
اینکه جسد متعلق به یک خانم است .وی
ادامه داد :اما در شهرستان سیرجان و
شهرستانهای همجوار گزارش فقدانی نرسیده
است .به لحاظ موقعیت ،جسد بین دو جاده رفت
و برگشت سیرجان  -کرمان است و مشخص
نیست این زن از جای دیگر آمده و یا از سیرجان
آوردهاند .وی از احتمال وقوع قتل خبر داد و
گفت :با توجه به شواهد احتمال قتل وجود دارد.
اینکه رد یک ماشین آنجا بوده برای دوستان
پلیس احتمال قتل را تشدید میکند .به گفتهی
قاضی نیکورز ممکن هم است خودسوزی باشد
ولی آثاری مثل بطری مواد سوختنی و  ...وجود
ندارد .ولی تا االن زوایای این مرگ مشخص
نشده و مشکوک است.

کشف  47کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس سیرجان و اردبیل

السالم علیک یا حضرت معصومه(س)؛
به یمن میالدت ذرهذره نور میشویم و قطرهقطره حضور ،دل را به سرای کرامتت دخیل
میبندیم و در روز مقدس تولدت ،دختران سرزمینمان را به دریای نجابتت میسپاریم.

خانواده رفعتی

حوادث 7

انجام کار اطالعاتی از قصد قاچاقچیان جهت انتقال
یک محموله موادمخدر به مقصد شهرستان سيرجان
با خبر شده و پلیس سیرجان را مطلع کردند.
وی افزود :در این رابطه روز گذشته ماموران
پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان سیرجان
در یکی از محورهای شهرستان سیرجان مستقر

شدند.
سرهنگ محمد رضا ایراننژاد بیان داشت :ماموران
پس از شناسايي اتوبوس حامل مواد به آن دستور
ايست دادند.
ایران نژاد خاطرنشان کرد :در بازرسی از این
اتوبوس  47کیلو گرم تریاک کشف و سه نفر دستگیر

شدند.
فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به تداوم
طرحهای مبارزه با سوداگران مرگ گفت :پلیس با
تالش بیوقفه خود و با تکیه بر اقدامات اطالعاتی
اجازه نمیدهد از حوزه امن شهرستان به منظور عبور
محمولههای موادمخدر سوء استفادهای صورت بگیرد.

اوست پایدار

پدرم دیده به سویت نگران است هنـوز
آنقدر مهــر و وفـا بر همــگان کــردی تـو

غم نـادیدن تو ،بـــار گران است هنـوز
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

بــا نهایــت تاســف و بــا قلبــی آکنــده از اندوه و تســلیم در برابر مشــیت
ذات اقــدس احدیــت و بــا تشــکر از کلیــه عزیزانــی کــه مــا را در
مراس ـمهای تشــییع ،تدفیــن ،ترحیــم و خاکبنــدان مرحــوم مغفــور

محمدرضا رشیـدی

ابراز همدردی نمودهاند به اطالع میرساند مراسم چهلمین روز درگذشت

آن مرحوم روز جمعه  98/04/14از ساعت  6الی  7/5عصر در جوار آرامگاه
ابدیش واقع در آرامستان -فردوس یک برگزار میگردد.
حضور شما سروران گرامی را ارج مینهیم.
ساعت حرکت 6/5:عصر از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان ابوریحان

خانواده

