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پاسارگاد
«در برخی از حوزههای آسیبهای اجتماعی
مانند سرقت خُ رد با افزایش آمار مواجه بودیم که این
مساله در دستور کار شورای امنیت کشور قرار گرفته
است ».این موضوع را عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر
کشور چند روز پیش در جمع خبرنگاران عنوان کرد.
اگر اخبار حوادث شهرستان سیرجان را هم پیگیری
کنیم هر هفته اخبار زیادی از کشف سرقتهای
خرد منتشر میشود .مسئوالن انتظامی کشور هم از
افزایش قابل توجه سرقتهای خُ رد در ایران خبر دادند.
سرهنگمحمدرضاایراننژادفرماندهانتظامیشهرستان
سیرجان نیز در گفتوگوی پیش رو از افزایش بیش
از  100درصدی سرقتهای خُ رد در  9ماهه ابتدایی
سال 97نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر میدهد.
موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی زنگ خطری
را برای مسئوالن و مردم به صدا در میآورد.
سرقت ُخردشاملچهچیزهاییمیشود؟
اول اینکه تشکر میکنم که به این موضوع اهمیت
میدهید .من خودم اگر بخواهم تقسیمبندی کنم از
نظر ارزش ریالی به سرقتهای زیر  200هزار تومان
سرقتخُ ردمیگویند.
میزان سرقتها در  9ماهه ابتدایی سال
 97نسبت به مدت مشابه سال قبل در سیرجان
چقدرافزایشداشتهاند؟
بیش از صد درصد افزایش وقوع داشتیم که همه
سرقت خُ رد بودند.
افزایشمیزانکشفهمداشتیم؟
بله .امسال نسبت به سال قبل در مدت مشابه146
درصدافزایشکشفداشتیم.
کدام سرقت بیشترین آمار را در سیرجان
دارد؟
بیشترین آمار مربوط به سرقت وسایل و قطعات
خودرو است که 20درصد کل سرقتها را شامل
میشود .سرقت وسایلی مثل الستیک ،باطری ،آینه،
آنتن ،قالپاق و  ...قطعاتی که بیرون خودرو است.
رتبهدومسرقتوسایلداخلاتومبیلاست.وسایلی
مثل مدارک ماشین ،پول ،فلش مموری ،پخش ،آچار و
 ...حدود  15درصد از کل سرقتهای سیرجان به این
مربوط است .سرقت از خانههای نیمهساز رتبه سوم را
در آمار دارد .بیشتر بیل ،کلنگ ،آهن ،موتور جوش و...
ازخانههاینیمهسازسرقتمیشود.بعدبهسرقتهای
مهم میرسیم .مثل سرقت منزل ،اماکن خصوصی،
موتورسیکلتوخودروقرارمیگیرند.
در 9ماههابتداییسالچهتعدادخودرودر
سیرجانسرقتشدهاست؟
در  9ماهه ابتدایی امسال  140سرقت خودرو و

فرمانده انتظامی سیرجان وضعیت بد اقتصادی را مهمترین عامل افزایش سرقت دانست

 120مورد کشف خودرو داشتیم .هر دو روز
یک خودرو سرقت میشود .خیلیها ماشین
را روشن میگذارند و یکی خودرو را میبرد
و دو سه ساعت بعد ماشین را رها میکنند.
سرقتهای خیلی مهم مثل بانک و محموله
 امسال نسبت به سال قبل  146درصد افزايش کشف داشتيم
نداشتیم.
 هر دو روز یک خودرو سرقت میشود
کدام خودرو بیشتر در معرض
در  9ماهه ابتدايي امسال  140سرقت و  120مورد کشف خودرو داشتيم
خطر سرقت قرار دارد؟
پرایدبیشترینسرقترابهخوداختصاص
داده است .سوییچ پرایدها بعد از مدتی که کار
میکنند ،قابلیت خود را از دست میدهند و
باز کردن در خودرو بسیار راحت است.
در سرقت قطعات و داخل خودرو
هم پراید رتبه اول را دارد؟
بله باز هم پراید رتبه اول را دارد.
سرقتمسلحانهچطور؟
امسال و سال گذشته سرقت مسلحانه
در سیرجان نداشتیم و سرقتهایی مثل
زورگیریهمافزایشنداشتهاند.
از دید شما دلیل افزایش این
سرقتهاچیست؟
سرقت چند عامل دارد و مهمترین آن
موضوع اقتصادی و معیشتی مردم است .این
موضوع با اعتیاد دست به دست هم میدهد
تا یک سرقت شکل بگیرد .البته موضوع
سرقتهای خرد فقط مربوط به سیرجان
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
نیست و در تمام شهرهای استان همین
افزایش را داریم .البته در سیرجان یک مشکل دیگر شده است .درست است که آنها میخواهند علمی کار همانمیزانکمهمقابلپرداختنیست.
کنند .قفل و دزدگیر بگذارند .یا در جای خلوت و تاریک
داریم که سرمازدگی پسته روی اقتصاد تک تک افراد کننداماصراحتابگویمبهزیستینتوانستهنقشخودرا
بله درست است .باید تفکیک شوند که درصدی از پارک نکنند .خیلی از شهروندان بیدقتی میکنند و
تاثیرداشتهوافرادزیادیمتضررشدهاند.یکسریافراد به خوبی ایفا کند .ما همه معتادان را شناسایی کردیم و همین افراد پذیرفته شوند .البته معتادها هم باید راغب مثال شیشه را باال نمیکشند و یا در خودرو را قفل
که از گرده این افراد (با غداران پسته) ارتزاق میکردند ،دستگیری آنها برایمان کاری ندارد کمتر از 24ساعت باشند.
نمیکنند.
حاال درآمدی ندارند و حاال روی به سرقتهای خرد خیلیهایشان را جمع میکنیم اما باید محلی برای
برای اینهایی که ترک نمیکنند چه باید
نقدی که به نیروی انتظامی وجود دارد این
آوردهاند .کارگران را جدا میکنیم؛ آنها با نان حالل نگهداریآنهاباشد.
کرد؟
است که در آمار دست میبرند و آمار را کاهش
زندگی میکنند ولی برخی افراد هم که در باغها یک
قبال آنها را برای ترک به کمپ کرمان
یک مدت در یکی از هیاتهای مذهبی گرمخانه میدهند.
سری کارها را انجام م یدادند و پولی میگرفتند ممکن میفرستادید،االناینکمپنیست؟
راه افتاد و نتیجه خوبی داشت و جرایمی مثل سرقت
نه اصال .االن با تجمیع خطوط  110صحت
است با بیکاری دست به سرقت بزنند.
همان کمپ در اختیار نیروی انتظامی بود که به خُ ردکاهشیافت.حمایتکمرنگبودونتوانستادامه آماری دقیق شده است و صحت آمار از چند کانال
شما اعتیاد را یکی از دالیل افزایش بهزیستی داده شد .برای فرستادن معتادها رایزنی هم پیدا کند .االن پیگیر هستیم این کار دوباره انجام شود .بررسی میشود .این یکی از نکات مثبت طرح تجمیع
سرقتهایخردبرشمردید.مشخصاستچند کردیم ولی پذیرش سخت است .خیلی تمایلی ندارند
شما عنوان کردید رتبه اول سرقت در خطوط  110است .ولی همین موضوع در افزایش آمار
درصدسارقانمعتادهستند؟
که شهرستانها معتادبفرستندو کارشان خالصه شده سیرجان به سرقت قطعات خودرو مربوط است .سرقتهای خُ رد موثر بود .مثال شخصی برای سرقت
بیشتر سارقان خرد معتاد هستند و باالی  80در مرکز استان و ما نمیفهیمم چکار کنیم.
برای کاهش این موضوع چه باید کرد؟
یک هندوانه و یا یک گل کلم تماس گرفته است و به
درصدشاناعتیاددارند.
خب با این اوصاف معتادها در خیابان
دراینسرقتبیتوجهیخودشهروندانمهماست .علت تجمیع خطوط 110در مرکز استان این به عنوان
چرا نیروی انتظامی در برخورد با معتادان بمانند؟
در سیرجان پارکینگ داریم ولی استفاده نمیکنند و یک سرقت در آمار حساب میآید .یک سری سرقتها
کاری انجامنمیدهد؟
بخش خصوصی وارد شده است .نماینده مردم شهرسیرجانیکپارکینگماشینسنگینشدهاست .هم هستند که مثال یک فلش مموری را فردی گم
ما یک اردوگاه داشتیم که معتادان پرخطر را سیرجان در مجلس تالش کردهاند که هزینهها کاهش روزی پشیمان میشوند که یک وسیله از آن بردهاند .میکند و به عنوان سرقت آن را اطالع میدهد .بعضی
جمعآوریمیکردیموبهآنجامیفرستادیم.امایکیدو پیداکند.
همکاری مردم در بحث سرقتهای خرد مثل قطعات و افراد هم هستند برای اینکه سریعتر به المثنی برسند،
سالی است که مسئولیت کمپ به به بهزیستی محول
امابرایکسیکهدرخیابانزندگیمیکند داخل خودرو مهم است .آنها باید نکات ایمنی را رعایت فقدان مدارک را سرقت اعالم میکنند .این در سیستم
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انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه ســمت
معاونــت ســرمایه انســانی و پشــتیبانی
شــرکت گهــرروش ســیرجان را تبریــک عرض
مینماییــم .توفیقــات روزافــزون و ســامتی
شــما را از درگاه خداونــد منــان آرزومندیــم.
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ـاز
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میخوانــد.

برگ کمپانی خودرو سواری پژو  206مدل  1384رنگ
خاکستری روشن -متالیک تیپ پنج به شماره موتور
 10FX5V2258098و شماره شاسی 11801507
مفقود گردیده است .از یابنده تقاضا میشود با شماره
 09133477539تماس حاصل نماید.
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  9703148بایگانــی اجــرای احــکام شــوراها
بــر اســاس صــدور اجرائیــه محکــوم علیــه اصغــر دهچاهــی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ
 20/924/944تومــان اصــل خواســته و مبلــغ  1/046/248تومــان نیمعشــر دولــت در
حــق محکــوم لــه امیــر ادیبنیــا گردیــده کــه مشــخصات ملــک شــماره پــاک ثبتــی 3904
فرعــی از  6518اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  693و  2941فرعــی از اصلــی مذکــور
بخــش  37ســیرجان ملکــی هژیــر علینــژاد میباشــد کــه محکــوم لــه تقاضــای فــروش فــوق
را از طریــق احــکام شــوراها نمودهانــد کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بازدیــد و
پــاک فــوق واقــع اســت در اراضــی محمودآبــاد ســادات -واگــذاری تعاونــی انصــار -غــرب
ســاختمانهای نیمهســاز بتنــی میباشــد کــه بــه مبلــغ  300/000/000ریــال ارزیابــی و
تعییــن قیمــت گردیــده و مــال معرفــی شــده در روز چهارشــنبه بــه تاریــخ 1397/10/19
ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام شــوراها بــه فــروش میرســد.
مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را
پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت
انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز
میگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ
پیشــنهادی کــه واریــز بــه شــماره حســاب  2171293825007ســپرده دادگســتری نــزد بانک
ملــی گــردد ،داخــل پاکــت دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق
پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و یــا تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و
روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه چهارشــنبه  1397/10/19میباشــد .در
صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود .مزایــده
در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد.
مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961563محکــوم علیــه آقــای محمدرضــا شــهبا
محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  965/783/016ریــال در حــق محکــوم لــه آقــای حمیدرضــا
خواجوئــی گردیــده و شــخص ثالثــی ملکــی را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی
نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ
 3/902/740/000ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت .مــال معرفــی شــده در تاریــخ
 97/10/25ســاعت  12ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش
میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن
قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در
صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت
واریــز میگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را همــراه فیــش  10درصــد
حداکثــر تــا تاریــخ  1397/10/25از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی
پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه  1397/10/25میباشــد .مزایــده در صــورت
عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد .ملــک معرفــی شــده قطعــه زمینــی بــه میــزان
 437/5ســهم مشــاع از  12000ســهم از پــاک  27فرعــی از  5067بخــش  36واقــع در 60
کیلومتــری جــاده ســیرجان بــه بندرعبــاس بعــد از پاســگاه انتظامــی میباشــد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -بروسان

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی عادی به
صورت فوق العاده شرکت صنعت آجر سیرجان
بدینوســیله از کلیــه شــرکاء شــرکت صنعــت آجــر ســیرجان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 1716
دعــوت بــه عمــل میآیــد تــا در جلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده شــرکت کــه در ســاعت  18مــورخ
 1397/10/12در محــل قانونــی شــرکت تشــکیل م ِ
یشــود ،حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه مجمع فوقالعاده
 -1تعیین سمت اعضای هیئتمدیره و تعیین دارندگان حق امضای شرکت

رضا سروشنیا ،رییس هیئتمدیره شرکت صنعت آجر سیرجان

ثبت میشود و ما هم نمیتوانیم آن را از آمار
حذفکنیم.
 سرقت از منزل هم در آمار شما
جزو ردههای باال بود .برای کاهش این
نوع سرقت چه باید کرد؟
در مرحله اول مردم باید از همسایهها
کمک بگیرند .همسایهها را در جریان
مسافرت و رفت و آمد قرار دهند .در برخی
موارد مشاهده شده که همسایه از سروصدای
داخل خانه مطلع شده ولی فکر میکند
صاحبخانه است و واکنشی انجام نمیدهد.
شهروندان باید مراقبت همسایه از همسایه را
در دستور کار قرار دهند .رعایت نکات ایمنی
مثل نصب دوربین و دزدگیر خیلی مهم است.
ما خیلی وقتها برای بررسی سرقت میرویم
و مشاهده میکنیم صاحبخانه فقط در اصلی
را قفل کرده است و این کار را برای دزد راحت
میکند .افراد باید برای امنیت وسایلشان
هزینه کنند .مگر هزینه دزدگیر چقدر است؟
دو میلیون تومان .اگر کوچکترین وسیلهای
ببرند بیشتر از این ارزش دارد .همسایه با
صدای دزدگیر متوجه میشود .در بحث
اماکن خصوصی مثل کارگاهها که نگهبان
ندارند ،باید نگهبان معتمد بگذارند .اگر
مردم کمی اهمیت بدهند دغدغه سرقت
ندارند .امروزه بانکها صندوق امانات دارند.
حتما وسایل گرانقیمت و طال را به بانکها
بسپرند و در این زمینه دقت کنند.
شمابرایکاهشسرقتچهمیکنید؟
این مواردی که االن گفتم را همیشه در جلسات
با مسئوالن ارشد شهرستان گفتهایم .جلسه مبارزه با
سرقت،جلسهپیشگیریازوقوعجرایموشورایتامین
را داریم و یک سری موارد را مطرح میکنیم .با بسیج
برای راهاندازی گشت محلهای همکاری میکنیم و این
برای ما خوب است.
آنها در کار شما دخالت نمیکنند؟ و یا
کارهایخودسرانهانجامنمیدهند؟
نه .کارها و وظایف مشخص شدهاند و حتی
جلسههای آموزشی برایشان گذاشته میشود .ما هم
و غممان را بر پیشگیری گذاشتهایم و نیروهای گشت
را افزایش دادهایم.
نقاطیکهبیشترینسرقتانجاممیشود،
شناساییشدهاند؟
بله صددرصد .این نقاط پوشش داده شدهاند .ما
م یدانیم شگرد سارقان در هر منطقه چگونه است.
افراد سابق هدار را شناسایی کردهایم و آنها تحت مراقبت

جناب آقای

یـاسرجهانشاهی
ضایعــه درگذشــت دایــی گرامیتــان را
خدمت شــما تســلیت عــرض مینماییم.
از خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم
طلــب مغفــرت و بــرای بازمانــدگان صبــر
جمیــل مســئلت داریــم.

هستند .عالوه بر پیشگیری وظیفه دوم ما کشف
سرقتها است .از نظر علمی روی این موضوع کارهایی
انجام دادهایم .نیروها را هم تقویت کردهایم .فعالیت
بخش تجسس در کالنتریها بیشتر شده است و کارها
رابرایشانتفکیککردیم.دایرهمبارزهباسرقتآگاهی
هم قویتر شده است و ما با این موضوع جدی برخورد
میکنیم.
نقش بقیه نهادها چه میشود؟ آنها نباید
برایکاهشبیکاریکاریانجامدهند؟
ما به آنها همه موارد را منعکس کردیم .برای هر
نهادی وظیفه را مشخص کردیم .ما سهم خودمان
را میپذیریم و تمام تالشمان را میکنیم .یکی از
دغدغههای مسئوالن این است که بیکاری را به حداقل
برسانند .نماینده و فرماندار دنبال این قضیه هستند اگر
بیکاری تا حدودی کم شود ،من قول میدهم سرقتها
کاهشپیداکنند.
آماری از سارقان غیربومی هم داریم؟
بیش از  50درصد سارقان مهم ما فرااستانی
وغیربومی هستند .سیرجان در یک شاهراه قرار دارد
و مهاجرت به آن زیاد است .برخی میآیند اینجا کار
میکنند و شهر و شهروندان را میشناسند و بعد هم
دست به سرقت م یزنند .یکی از مشکالت ما هم همین
است.
پس آمدن نیروی کار غیربومی چنین
مشکالتیهمدارد.
هر کاری عیب و حسن زیادی دارد .ولی اشتغالزایی
حسن بیشتری دارد .شرکتها در گرفتن نیروها باید
حتما استعالم بگیرند .صالحیت دقت کنند .به همه
شرکتهاگفتهایمخیلیهااینکاررامیکنند.
باتوجهبهاینموضوعکهگفتید.شرکتها
نبایددربحثاعتیادوگرمخانهمشارکتکنندتا
آمارسرقتکاهشپیداکند؟
این موضوع در بهزیستی پیگیری میشود و ما هم
پیگیری میکنیم .البته گرمخانه یک عیب بزرگ دارد.
اگر ما گرمخانه داشته باشیم معتادان متجاهر و افراد
بیخانمان از همه شهرهای اطراف به سیرجان میآیند
و دوباره ما با مشکل روبرو میشویم .ساماندهی این افراد
بسیار سخت است و باید یک سازوکار برای این داشته
باشیم.
 در این مدت سرقتهای باندی با
برنامهریزیقبلینداشتیم؟
داریم ولی خیلی کم .سرقتهای خُ رد را حداکثر
دو نفره انجام میدهند .ولی سرقتهای منزل داریم
که باندی عمل میکنند .مثال چهار پنج نفر .یکی
صاحبخانه را تعقیب میکند .یکی در محله کمین
میزند و چند نفر داخل منزل میروند.

جناب آقای علیرضا محمدپور

دبیر هیئت کاراته شهرستان سیرجان
درگذشــت پــدر گرامیتــان را
خدمــت شــما تســلیت عــرض
مینماییــم .خداونــد روح آن
مرحــوم را قریــن رحمــت فرمایــد.

همکاران شورای اسالمی شهر سیرجان

با برنج ایرانی  15/000ت
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی  13/000ت
با برنج ایرانی  11/000ت
قلیــهمــــاهـی
 9/000ت
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
 9/000ت
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی  15/000ت
چــلو گــوشت
 12/000ت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
 12/000ت
با برنج ایرانی
چلومرغ زعفرانی
 15/000ت
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
 10/000ت
بـــزقــورمه
شام:
 18/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 9/000ت
ساندویچ کباب یک و تک

هیئت کاراته شهرستان سیرجان

با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  12/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  8/000ت
با برنج هندی  8/000ت
با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  11/000ت
با برنج هندی  11/000ت

کیفیت رمز مانداگری ماست

