 پاسارگاد
ماموران آگاهی سیرجان چهار سارق سابقهدار را دستگیر و آنها
به  15فقره سرقت اعتراف کردند .به گزارش معاونت اجتماعی
فرماندهی انتظامی سیرجان ماموران آگاهی پس از انجام کارهای
اطالعاتی چهار نفر سارق را شناسایی و در عملیاتهای مختلف
دستگیر کردند .این چهار نفر پس از انتقال به آگاهی به  15فقره
سرقت شامل اماکن خصوصی ،احشام و محتویات خودرو اعتراف
کردند.

دستگیری
 4سارق و
اعتراف 15
سرقت

خبر

کشف  360کيلوگرم تریاک در  3عملیات پلیس
 پاسارگاد
جانشین فرماندهی انتظامي شهرستان سیرجان
از کشف  359کيلوگرم تریاک و دستگيري هشت
سوداگر مرگ در سه عملیات پلیسی خبر داد.
سرهنگ منصور رمضاننژاد گفت :ماموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر سیرجان در اجرای طرح مقابله با
قاچاق موادمخدر ،با پیگیریهای شبانهروزی ،اقدامات
اطالعاتی و کنترل محورهای شهرستان در  72ساعت
گذشته موفق به کشف  360کیلوگرم تریاک و توقیف
پنج دستگاه خودرو و هشت نفر متهم شدند.
وی در توضیح این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه
با موارد مخدر دو باند قاچاق مواد مخدر را شناسایی و
در محور سیرجان  -بافت خودروهای آنان را متوقف
میکنند .به گفتهی سرهنگ رمضاننژاد از یک باند

 152کیلوگرم و از یک باند دیگر  195کیلوگرم تریاک
کشفکردند.
سرهنگ رمضان نژاد ادامه داد :پليس با بهکارگيري
توان عملياتي و انتظامي خود در تامين نظم و امنيت
شهروندان تالش ميکند و الزم است شهروندان نيز
ضمن رعايت نکات ايمني و امنيتي در پيشگيري از
جرايم ،هرگونه موارد مشکوک را از طريق تلفن 110
به پليس اطالع دهند.
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان
ضمن قدردانی از همکاری مردم با پلیس در شناسایی
و کشف جرایم و دستگیری مجرمان ،خطاب به افراد
قانون شکن گفت :با توجه به حضور و اشرافیت پلیس

در شهرستان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب
پلیس در شناسایی و کشف جرایم ،از این پس مجرمان
و متهمان در امان نخواهند بود و با مجرمان با قاطعیت
برخوردمیشود.
ویهمچنینازدستگیرییکخردهفروشحرفهای
و کشف 12کیلوگرم تریاک در سیرجان خبر داد.
سرهنگ منصور رمضاننژاد در تشریح این
خبرگفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این
شهرستان در اجرای طرح برخورد با فروشندگان و
توزیعکنندگان مواد مخدر ،با انجام اقدامات اطالعاتی از
فعالیت یک خردهفروش موادمخدر در این شهرستان
مطلعشدند.
وی ادامه داد :دستگیری این فرد در دستور کار
ماموران قرار گرفت و مشخص شد این فرد با یک
خودرو
دستگاه
سواری سمند اقدام
به خرید و فروش مواد
مخدر از نوع تریاک
میکند .جانشین
فرماندهی انتظامی
شهرستان سیرجان
افزود :ماموران برای
دستگیری وی وارد
عمل شدند و ضمن
هماهنگی با مقام
قضایی خودروی
وی متوقف شد .در
بازرسی از خودرو چهار کیلوگرم تریاک و در تحقیقات
بیشتر و در بازرسی از منزل مسکونی وی هشت
کیلوگرم تریاک کشف شد .سرهنگ رمضاننژادگفت:
متهم باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان
ضمن قدردانی از همکاری مردم باپلیس اظهارداشت:
از شهروندان انتظار داریم در راستای همکاری با
پلیس و پیشگیری از اعتیاد جوانان و همچنین حفظ
سالمت اجتماعی جامعه ،درصورت مشاهده یا اطالع
از هرگونه مورد مشکوک در زمینه حمل و توزیع
مواد مخدر مراتب را از طریق سامانه ارتباطی 110به
پلیس اطالع دهند.
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خانواده مقتول به قاتل یک ماه فرصت دادهاند و
به احتمال زیاد پس از یک ماه رضایت میدهند:

امیدواری برای بخشش
 گروه حوادث
قاتل  35ساله که تا پای چوبه دار رفته
بود با فرصت یکماهه از اعدام رهایی
یافت و احتمال رضایت از سوی خانواده
مقتول وجود دارد .صبح شنبه ساعت
شش صبح قرار بود «اختر آ» که در سال
 93مرتکب قتلی در خیابان  17شهریور
شده بود قصاص شود ،اما خانواده مقتول
فرصتی یک ماهه به او دادند تا دوباره
تصمیمبگیرند.
 قتل در گاراژ
افشین توفیقجو فرزند مقتول در
رابطه با قتل پدرش گفت :پدرمان علیرضا
(امیر) توفیقجو خیاطی داشت و پس از
بستن خیاطی در سال  93دو سه ماه
در یک گاراژ مشغول به کار شد .دوم
آذر  93حدود ساعت پنج ،شش صبح
این فرد (قاتل) با انگیزه سرقت وارد
گاراژ شده و باالی سر پدر ما میرود.
آن طور که میگویند او در پارک 17
شهریور ساکن بوده و به روایتی قبل از
آن از زندان آزاد شده و یا از شهر خودشان
به سیرجان آمده بود .افشین جریان
قتل را که دوربینهای مداربسته ضبط
کردهاند اینگونه تعریف میکند :پدر ما
آن لحظه خواب بوده و قاتل با میلگرد
ضربهای به صورتش میزند که ایشان
بیهوش میشود و بعد هم دست و پایش
را میبندد .پدر به هوش میآید و سارق
کلید گاوصندوق را میخواسته که پدر
ما مقاومت میکند و او آبجوش رویش
میریزد تا بتواند کلید را به دست آورد.
اما چیزی عایدش نمیشود و لحظه آخر
که میخواسته بیرون برود با پیک نیک به
سر پدر ما ضربه میزند .افشین ادامه داد:
ساعت هشت کارمندان گاراژ میآیند و
پدر ما را میبینند و به بیمارستان میبرند.
ایشان ساعت  12در اتاق عمل بیمارستان
فوت کرد .به گفتهی افشین این قاتل را
که آن زمان  30سال داشته ،ظهر همان

روز در خیابان میرزارضا دستگیر میکنند.
افشین ادامه داد؛ قاتل در بازجوییها گفته
که من مواد مصرف کرده بودم و حالیام
نبود چکار میکنم .پدر شما سر و صدا
میداد و من هم از ترس ایشان را زدم.
 تالش برای بخشش
افشین ادامه داد :قاتل اهل سراوان
استان سیستانبلوچستان است و ما
تصمیم گرفته بودیم روز شنبه او را اعدام
کنیم .من تهران هستم و دیگر خواهر و
برادران هم سیرجان نیستند و فقط یکی
از برادران در سیرجان پیش مادرم است.
همه به من وکالت دادند که حکم را اجرا
کنم .آقای محمودآبادی مددکار زندان با
حاج آقا یاراحمدی چهارشنبه به خانه ما
آمدند و تقاضای عفو داشتند .البته آقای
محمودآبادی از چند ماه قبل پیگیر بودند.
ل از اعدام آقای
افشین ادامه داد؛ شب قب 
معین ضابطی که من قبال شاگرد ایشان
در دانشگاه بودم و با ایشان آشنایی
داشتم به منزل ما آمد و چند ساعتی با
ما صحبت کرد .ایشان گفت بخشش بهتر
است و باید کاری کنید که دستتان به
خون آلوده نشود .به گفتهی افشین باز هم
بچهها دودل بودند و من تصمیم گرفتم
برای اجرای حکم به زندان بروم.
 رفتن به زندان برای اجرای
حکم
جونیم آقای محمودآبادی
ساعت پن 
دنبال من آمد که برای اجرای حکم
به زندان برویم .وقتی رسیدیم خانم
ایراندخت رضایی آنجا بود .آمد با من
صحبت کردند ،مسئوالن زندان و قاضی
هم بودند و حکم آماده اجرا بود .خانم
رضایی گفت :حداقل به خاطر من حکم
را عقب بندازید و بیشتر فکر کنید .شما
که پنج سال صبر کردید یک ماه دیگر
هم صبر کنید .من هم روی خانم رضایی
زمین نینداختم و یک ماه حکم را عقب
انداختم .وی ادامه داد :در این یک ماه من

هم با خواهر ،برادرها صحبت
میکنم و امیدوارم که رضایت
بدهند و او مورد بخشش قرار
گیرد .خانم رضایی به گردن
مردم سیرجان حق دارند وقتی
من ایشان را دیدم شرمنده شدم
که ساعت پنج صبح به زندان
آمدند .من از آنها تشکر میکنم،
خیلی زحمت کشیدند.
افشین در مورد اینکه
قبل از اجرای حکم چه حالی
داشتید گفت :قبل از اجرای
حکم خیلی استرس داشتم.
شب قبل اینقدر حالم بد بود
که بیمارستانی شدم .هنوز هم
استرس دارم .درست است که
حق داریم ولی میخواهیم جان
یک نفر دیگر را بگیریم ،حس
بدی است .تا این مدت تمام
شود کال جلو چشمانت است که
یک نفر را بیاورند و اعدام کنند.
اما روز بعدش که حکم اجرا نشد
حالم خیلی بهتر شد و آرام شدم.
علیرضا (امیر) توفیقجو
وقتی خانه آمدم بچهها استقبال
هم کردند و ناراحت نشدند و
شکر برای بقیه موارد موفق بودیم .وی در
نگفتند چرا اجرا نکردی و چراغ سبز را پاسخ به این سؤال که چرا این کار را انجام
برای رضایت نشان دا دهاند.
میدهید گفت :من میگویم شاید اینها
 خون را با خون جواب ندهیم
سالها عمرشان را در زندان گذراندهاند،
ایراندخت رضایی که باعث این کار متنبه شدهاند و آدمهای روز اول نباشند
خیر بوده به پاسارگاد گفت :من در جریان و زندان در جهت انسانسازی کار کرده
این پرونده قرار داشتم ،صبح شنبه ساعت باشد .من همیشه جنبه مثبت را در نظر
آن واحد
چهار صبح به زندان رفتم .همه جمع میگیرم .ممکن است فرد در ِ
شدند و فقط من نبودم ،خدا کمک کرد .تصمیمی گرفته و یک قتل اتفاق بیفتد و
ما قدیمیها اعتقاد داریم که خون با خون بعد هم پشیمان شده باشد .رضایی گفت:
جواب داده نشود .برای همین هم است در من افرادی را دیدهام که در زندان متنبه
این موارد تا بتوانم تالش میکنم .رضایی شدهاند و شاهد بودم که  180درجه
افزود :حدودا سی سال است که این کار چرخش داشتند .بعد از آزادی وضعیت
را انجام میدهیم و این چندمین بار است آنها را پیگیری میکنم چندتایی از آنها
که برای رضایت اقدام میکنیم .به گفتهی سرکار رفتهاند و زندگی خوبی دارند،
وی یکی دو بار ناموفق بودیم ولی خدا را برخی از این شهر رفتند و یکی دو مورد

هم دوباره به زندان برگشتند .به جز آن
یکی دو نفر بقیه خوب شدند و زندگی را
ادامه دادند .رضایی گفت :من تا نفس دارم
هر کاری که از دستم در جهت اصالح
جامعه و شهرم برآید ،انجام میدهم ،هر
کسی کاری بخواهد و توان داشته باشم
انجام میدهم.
 تایید تعویق حکم
محسن نیکورز دادستان سیرجان هم
ضمن تایید خبر به تعویق افتادن اجرای
قصاص گفت :اولیای دم برای مشورت
بیشتر فرصت خواستند .قاضی نیکورز
افزود :علیرغم اینکه خانواده درخواست
اجرا داشتند و در زندان حضور هم پیدا
کردند چند نفری پادرمیانی کردند و جای
امیدواری برای بخشش وجود دارد.

اطالعیه
بـه منظـور تهیـه فهرسـت نقشـهبرداران ذیصلاح بـرای تهیـه
نقشـههای مـورد نیـاز شـهر سـیرجان از واجدیـن شـرایط ذیـل
دعـوت مینمایـد تـا پایـان وقـت اداری مـورخ  1398/10/05آخریـن
مدرک تحصیلی رشـته نقشـهبرداری ،رزومه علمی و تجربی ،گواهینامهها
و پروانههـای حرفـهای و مشـخصات کامـل تجهیزات نقشـهبرداری خود را
بـه پسـت الکترونیکـی simac1500@gmail.com :ارسـال نماینـد.
 -1فارغالتحصیالن کارشناسی نقشه برداری و باالتر
نشریه محلی سیرجان

 -2کارکنان نقشهبرداری دارای پروانه مهتبر از سازمان نظام کاردانی
مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

