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 گروه حوادث
«در اتاق من همیشه بهروی خبرنگاران باز است».
این آخرین جمله فرمانده انتظامی سیرجان در نشست
مطبوعاتی و تجلیل از خبرنگاران بود .جملهای که بهترین
هدیه به مناسبت روز خبرنگار است .طبق روال سالهای
قبلسرهنگمحمدرضاایراننژادومعاونانشبهمناسبتروز
خبرنگارنشستمطبوعاتیبرگزارکردندتابامطبوعاتشفاف
سخن بگویند .او کم صحبت کرد و فرصت را به خبرنگاران
دادوباحوصلهبهتمامیسؤالهاپاسخگفت.
رییس پلیس سیرجان گفت :باید این جلسه را در 17
مردادبایدبرگزارمیکردیمولیدوستداشتیماینجلسهدر
حضورهیئترییسهاستانبرگزارشودکهبهدالیلینتوانستیم
برگزار کنیم .من گزارش پنج ماه ابتدایی سال را به صورت
خالصهمطرحمیکنموبعدشماپرسشهایتانرابپرسید
ومنهمتاجاییکهمجازهستمشفافصحبتمیکنم.
به گفتهی وی در سال 1398تا به امروز موضوع امنیتی
در شهرستان نداشتیم .یک قتل مسلحانه بوده که خودرو
مقتول توسط سارقان به سرقت رفت ،هنوز جایی اطالع
پیدا نکرده بودند ولی خودرو در شهرهای جنوبی توقیف و
قاتل دستگیر شد .وی ادامه داد :امسال شاخص کشف وقوع
جرم در سیرجان را روی 60درصد بستهایم که باید بتوانیم
 60درصد جرایم را کشف کنیم .در پنج ماهه ابتدایی سال
از شصت درصد عبور کردهایم اما این مورد قبول ما نیست.
پارسال 53.2درصدبود.جرایمماقریببهاتفاقخردهستند.
برنامه امسال ما بر سه محور بوده است :دستگیری سارقان،
معتادانمتجاهرواتباعبیگانهغیرمجاز،اماپلیسبهتنهایی
نمیتواند به تمام این موارد بپردازد و دیگر نهادها هم باید به
کمکپلیسبیایند.
هشتدرصدنسبتبهسالقبلافزایشدستگیریاتباع
داشتهایم .در بحث سارقان ما 85درصد افزایش دستگیری
داشتیم ولی این سارقان پس از زندان دوباره به جامعه
برمیگردند.ازابتدایسال 156نفرمعتادمتجاهررادستگیر
کردیمکه 56درصدافزایشداشتهاست.موضوعمهماینکه
مامجرمومعتادمتجاهربومیخیلیکمداریم.شهرمارونق
اقتصادیداردوخیلیازاینافرادبهسیرجانمیآیند.
در بحث سرقت مردم خودشان دخی لاند .نمیخواهم
مردم را متهم کنم اما باید بیشتر دقت کنند .مواظبت از مال
وظیفهخودشاناست.همسایههابایدازهمسایهکناردستی
مطلعباشند.اگرمیخواهیدمسافرتبرویدبههمسایهاطالع
دهید .مثال در شهر ما پارکینگ وجود دارد ولی برخی افراد
ماشین سنگینشان را در خیابان پارک میکنند .رییس
پلیس سیرجان افزود :از ابتدای سال سه مورد قتل داشتیم
کههرسهموردقاتالندستگیرشدهاند.
 دستگیریچندباندسرقتسیمبرق
احسانیزدیخبرنگارنگارستانگفت:اوضاعاقتصادی
کشور ،کشاورزی پسته در سیرجان و . .دست به دست هم
میدهدکهآمارسرقتمثلسرقتسیمبرقباالباشد.برنامه

نشست مطبوعاتی فرمانده انتظامی سیرجان به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد:

عملینیرویانتظامیدراینموردچیست؟سؤالبعداینکه
اولینبازیلیگبرترباامنیتکاملدرسیرجانبرگزارشد
آیاگروهیگانویژهدرسیرجانمستقرنمیشودکهبرایهر
بازیازکرمانبهسیرجاننیاید؟
سرهنگ ایراننژاد در پاسخ گفت :یک سال قبل
سیستم 110شهرستان به استان وصل شده و آمار دقیقا
منعکسمیشود.خوشبختانهچندباندسرقتسیمبرق
دستگیر شده است که به چندین فقره سرقت اعتراف
کردهاند .دو موضوع ما را رنج میدهد یکی سرقت سیم
برق و دیگری منازل .چند مورد سرقت منزل هم در
سیرجان رخ داده که به این نتیجه رسیدیم فرا استانی
است .با استانهای دیگر هماهنگ هستیم و به نتایجی
هم رسیدهایم که در جلسات بعد مطرح میکنم .برنامه
عملیهمبرایسرقتهاتدوینکردهایم،چندینجلسه
برونسازمانیگذاشتیم.چنداکیپغیرمحسوسشبانه
داریم که با خودرو شخصی گشت م یزنند .وضعیت در
حال رصد کردن است .تهدیدات را بررسی کردیم .به
گفتهیرییسپلیسسیرجان،سرقتپستهاالنافزایش
پیدامیکند.ماباشوراهایروستا،دهیاریها،بخشداریها
و. .جلسهگذاشتیموبهآنهاتوضیحدادهایموازآنهاکمک
نشست مطبوعاتی فرمانده انتظامی سیرجان به همراه معاونان و روسای پلیسهای تخصصی برگزار شد.
خواستهایم .خواستیم نگهبانها نشا ندار شوند و مثال
ناامنیشدهولیاینکهدوجواناحساساتوهیجاناتدرونی سیرجاناختصاصدادهاندکهدراختیارگشتهایانتظامی
تاییدمیکنمچندنفردستگیرشدند
کارتداشتهباشند.
محمدامینشاهبداغیخبرگزاریسیرجانرویدادگفت :خودشان را بروز بدهند ،نمیشود گفت ناامنی کردهاند .اگر قراردادیم.در سهمیهآتیکهبهاستان تعلق میگیردبازهم
برایلیگبرترهمازخیلیوقتقبلبرنامهریزیداشتیم.
این یک بازی استانی است و برای اولین بازی از شش شهر یکی از مطالباتی که مردم دارند روشنگری در بحث فساد ما پیست در اختیار همین جوان قرار م یدادیم این جوان دوربین به سیرجان داده میشود .وی در پاسخ به حضور
استانبرایکمکنیروبهسیرجانآمد.امنیتدرونورزشگاه و مسایل اقتصادی است .سال گذشته چند نفر از پرسنل این کار را نمیکرد .اینکه میفرمایید در حضور پلیس ،بله وکیل در بازجویی گفت :برای هر مجرمی این بند صدق
بر عهده یگان ویژه است که از استان میآید و در اختیار ما انتظامی سیرجان دستگیر شدند .با گذشت یک سال شما درست است .اما ما ناامنی را با ناامن کردن جبران نمیکنیم .نمیکند .بر اساس کتاب قانون اختیار به افراد داده شده
نیستکهبتوانیمبگوییمنیرومستقرشود.تصمیمردههای به عنوان فرمانده انتظامی در خصوص دستگیری پاسخگو ما میتوانیم این ماشین را تعقیب کنیم ولی اگر این خودرو است.بعضیجاهاخودقاضیصالحنمیبیند.مثالبخواهند
سر چهارراه بعدی به دو نفر بزند چه باید کرد؟ شماره پالک تحقیقاتاولیهدرزاطالعاتنداشتهباشد.امااینموضوعکه
باشید.
باالدستیاست.
فرماندهانتظامیسیرجاناظهارداشت:سالگذشتهمن این خودروها را برم یداریم کمتر از یک دقیقه خانهی آنها گفتیدداردجامیافتد.برایانجامکالبدشکافیفوتمشکوک
فعالیتهایعمرانیبرترافیکتاثیردارد
سپسمحمدعلیموقریخبرنگارایرناگفت:باتوجهبه مصاحبه کردم و یک سری مسایل را بر اساس اختیار گفتم .را پیدا میکنیم و همان شب خودرو را توقیف میکنیم .در دو شرط اولیای دم و نظر قاضی الزم است .نگفت هاند نیروی
نصبدوربینهاگاهیوقتهاترافیکقفلمیشودوپلیس االن پرونده در مراجع قضایی است .یک تعداد در این رابطه پنجماههابتداییسال 1914دستگاهخودروو 1069دستگاه انتظامینظربدهد.ولیمانظرمشورتیمیدهیم.
 دومین شهر کشور برای برگزاری آزمون پایه
دستگیر شدند و بنا به جرمی که انجام دادهاند تحمل کیفر موتورسیکلتراتوقیفکردهایم.نصفشانتصادفاست،بقیه
همحضورندارد.
سرهنگایراننژاددرپاسخگفت:یکمدتاینموضوع میکنندویاپروندهآنهادرحالرسیدگیاست.جزییاترااز همینمواردیاستکهشماگفتید.مانمیخواهیمخودمان یک
جالل مداح خبرنگار سیرجا نآنالین پرسید :چند وقت
مطرح میشد و کار به استان کشید که وضعیت ترافیکی دوستانقضاییدراستانبپرسید.موضوعمهماینکهسازمان را با مردم درگیر کنیم .هر فردی با سرعت باال میرود
سیرجان خوب نیست .یک تیم از استان آمد و من هم با هیچ کس تعارف ندارد .هر کس هر جرمی انجام دهد با نمیشود گفت مست است ،مگر اینکه ثابت شود .من این پیش مطرح کردید مراسمهای عروسی تا ساعت یازده تمام
قول را میدهم که ما همیشه مامور داریم و قطعا ماشینها شوند.چگونهبهاینساعترسیدید؟سؤالبعداینکهآخرین
همراهشانرفتم.در 18نقطهشهرهمزمانعملیاتعمرانی جدیترینوضعپیگیریمیشود.
وضعیت گرفتن گواهینامه پایه یک در سیرجان به کجا
توقیفمیشوند.
ناامنیراباناامنکردنجبراننمیکنیم
انجاممیشد.اینموضوعباعثترافیکمیشود.مامیتوانیم
 لباس هفت پلیس سیرجان به دوربین مجهز رسیده است؟ وی سؤالی هم در مورد زمان افتتاح کالنتری
سحر لشکری خبرنگار ماهنامه نگین پرسید :برخی از
جلوگیریکنیموبگوییمخیابانبهخیابانفعالیتکنیدولی
نجفشهرپرسید؟
کارهای عمرانی طول میکشد .مردم هم باید رعایت کنند .ماشینها در بلوار چمران با سرعت حرکت میکنند و باعث شد هاست
سرهنگ ایراننژاد گفت :بنده نگفتم ساعت یازده تمام
ناصرصبحیخبرنگارسخنتازههمدرموردمجهزشدن
سیرجانانضباظترافیکیندارند.ماشینهابایدبینخطوط ناامنیشدهاند.آنهاحتیازکنارماشینهاینیرویانتظامی
سالعملینشاننمیدهند .لباس ماموران انتظامی به دوربین پرسید .او گفت :آیا لباس شود .جلو تاالرها زدهایم که در نیمه اول سال مراسم ساعت
برانند و یا پارک دوبل نکنند .اگر شهروندان رعایت کنند ما همردمیشوندومامورانهیچعک 
مثال چند روز پیش ساعت 10شب یک ماشین که راننده پلیس سیرجان هم به دوربی ن مجهز شده است؟ وی افزود :دوازدهوسیدقیقهپایانیابد.البتهاینموضوعتصمیمبنده
هیچمشکلینداریم.
سرهنگساالریرییسراهنمای یورانندگیسیرجانهم آنمشروباتالکلیمصرفکردهبود،باسرعترفتوواژگون چرا برای برخی از مردم در حین بازجویی اجازه وکیل داده نبوده ،در شورای فرهنگ عمومی این موضوع بررسی شده
نمیشود؟ سؤال بعد اینکه برخی فوتها مشکوک هستند است .ما نباید امنیت و آسایش مردم را فدای مراسم عروسی
گفت 30:دوربین ثبت تخلفات در شهر داریم که همه فعال شد.
فرمانده انتظامی سیرجان در پاسخ به این سؤال گفت :و نیاز به کالبدشکافی دارد چرا پلیس در این خصوص نظر یکنفربکنیم.ازروزیاینبرنامهریختهشدهتابهاینساعت
هستند .در فصل مدارس هر هفته به دانشآموزان هشت
حتی یک تصادف نداشتیم ولی قبال تصادف منجر به فوت
مدرسه آموزش میدهیم .موضوع بعد اینکه ما به متخلفان این سؤال شما جای نقد دارد .اینکه از کجا م یدانید این نمیدهد.
فرمانده انتظامی گفت :بله هفت دستگاه دوربین به داشتیم .ما از صاحبان تاالرها ،آرایشگاهها ،گلفروشیها،
راننده شرب خمر کرده؟ شما میفرمایید تردد خودرو باعث
همآموزشمیدهیم.

نمیخواهیم خودمان را با مردم درگیر کنیم

آتلیههاو. .خواستیمکهیکساعترابرایمامشخصکنند
و به ساعت دوازده و سی رسیدیم.
در مورد گواهینامه پایه یک هم یک سری ایرادات
و مشکالت بود ولی به رغم کارشکنیها همه مشکالت را
رفع کردیم و هیچ مشکلی نداریم و تا یک ماه آینده آزمون
درسیرجانبرگزارمیشود.مادومینشهرستاندرکشور
هستیمکهبهغیرازمرکزاستانهااینآزمونراداریم.
درموردافتتاحکالنترینجفشهرپیمانکاربهتعهدات
خودش عمل نکرد ولی در هفته ناجا قطعا آن را افتتاح
میکنیم.ساختمانفرماندهیانتظامیهمپیمانکارشروع
به کار کرده است.
افزایش 112درصدیجرایمسایبری
مهدی علوی خبرنگار پرسیاوشان در مورد فضای
مجازیپرسیدکهبیشترینکشفیاتفضایمجازیدر
چه مورد است.
سروان مرتضی صفیپور رییس پلیس فتا گفت:
ما در جرایم سایبری افزایش داشتیم که متناسب با
کل کشور است .در پنج ماهه ابتدایی سال نسبت به
سال قبل  112درصد افزایش جرایم و  108درصد
افزایش کشف داشتیم .قالب جرایم بحث اقتصادی
و کالهبرداری از طریق سایت شیپور و دیوار است .در
اینموردماک السهایآموزشیبرگزارمیکنیم.درنشریات
مطلبمینویسیم.ماجامعههدفمانراکهقربانیانهستند،
شناساییمیکنیموآموزشمیدهیم.
 افرادفعالدراستفادهسالحسرد راشناسایی
کردهایم
سجادحیدریخبرنگارنشریهنسیمدوسؤالمطرحکرد:
سالح سرد در سیرجان زیاد است .برنامهریزی شما برای این
موضوعچیست؟کشفیاتمشروباتالکلیهمدرسیرجان
زیادشدهاست.اینکارگاههاچگونهزدهمیشوند؟
رییسپلیسسیرجانگفت:درموردسالحسردماقبال
طرحهای میدانی داشتیم اما االن افرادی را که در این زمینه
فعال هستند شناسایی کردهایم و سراغ همانها میرویم.
برنامهریزیبرایکاهشاستفادهازسالحسردرارویمدارس
گذاشتیم و آنجا کالسهای آموزشی میگذاریم .برخوردها
هم بعضا صورت میگیرد .توصیهام بر این است به همراه
داشتنسالحسردیعنیخودترابهورطهنابودیکشاندن.
در مورد مشروبات تالش ما در پلیس اطالعات این است
کهمجرمانوکارگاههاراشناساییکنیم.تولیدمشروبکار
پیچیدهاینیستوکارگاهآنچنانینمیخواهد.
مسلمسعیدخبرنگارسیرجانخبرگفت:محورشیرازبعد
از پل دفاع مقدس پارک ممنوع است ولی پارک کامیونها
باعثسوانحرانندگیمیشود.
فرمانده انتظامی سیرجان در پاسخ گفت :سیرجان
کمربندیندارد.تنهاشهریکهدرآنکامیونهاراحتتردد
میکنندسیرجاناست.بلوارچمران،امامرضا،شاهدو. .محل
ترددکامیونهاست.اینمحلیکهشماگفتیدتوقفممنوع

است.امارانندههامیخواهندبارنامهبگیرندخببایدبایستند.
باید باربریها جابهجا شوند .تصمیماتی در این رابطه گرفته
شده و بهزودی اجرایی میشود.
قاتالن،قتلمشکوکبههمسرکشیمشخص
نشدهاند
حسین اطمینان خبرنگار پاسارگاد سه سؤال مطرح
کرد:سالقبلدوقتلمشکوکبههمسرکشیدرسیرجان
رخ داد قاتالن مشخص شدهاند؟ اینکه شایعه شده سارقان
منازلازطالیاباستفادهمیکنندتاییدمیکنیدوسؤالآخر
اینکهارزهایدیجیتال(بیتکوین)االنقانونیاستومردم
میتواننداستفادهکنند؟
سرهنگایراننژاد در پاسخ گفت :برای این دو قتل یک
سری کارهایی در مراجع قضایی و پلیس آگاهی انجام شده
است.پروندهقتلبهاینراحتینیست.ممکناستچندین
سالزمانببرد.امادرهردوموردمظنوندستگیرشدهاست
وهنوزهمتحتقراراستولینتیجهرانمیتوانیممشخص
کنیم.پروندههایقتلیداشتهایمکهبعداز 13سالمشخص
شدهاست.
موضوعبعداینکهاستفادهازطالیاببرایمااثباتنشده
است .وقتی شهروندان طالها را در گاوصندوق یا اتاق خواب
پنهان میکنند .خب راحت پیدا میشوند .برای طال باید از
صندوق امانات بانک استفاده شود .ارز دیجیتال هم هر جا
کهگزارششدهماتوقیفکردیم.تاامروزهنوزمجوزیصادر
نشده است و به عنوان کاالی قاچاق آنها را ضبط میکنیم.
جواد درفشی خبرنگار سایت پایا  24هم گفت :برای
جلوگیری از بینظمی در عزاداری ایام محرم چه برنامهای
دارید؟
اگر بخواهیم با نظم باشد باید همه همکاری کنند .اما
عزاداری سال به سال بهتر میشود .مثل چند سال قبل
دغدغهدرگیرینداریم.ممکناستچندنفربینظمیکنند
امااالنمسئوالنهیئتهاواقعارعایتمیکنندوامسالهم
میخواهیمرعایتکنند.
 فردی که یک زن را با چاقو تهدید کرده بود
دستگیرشد
هدیرضوانیخبرنگارهفتهنامهشیرگانهمپرسشیرا
در مورد تهدید یک خانم با چاقو مطرح کرد :او گفت :در
فضای مجازی مطرح شد که یک خانم در خیابان خواجو
میخواستهسوارماشینشبشودکهیکنفرباچاقوتهدیدش
کرده .جریان این پرونده چه بوده است .سرهنگ ایراننژاد
گفت:کاشاینموضوعازطریقمراجعانتظامیپیگیریشده
بودودرفضایمجازیبهاینشکلمنتشرنمیشد.موضوع
سریعپیگیریشددستورسردارفرماندهیانتظامیبودکه
سریعپیگیریشودوچندنفرهمازاستانبهسیرجانآمدند.
با همتی که دوستان در پلیس آگاهی و پلیس اطالعات
داشتند خوشبختانه با رصد محل به یک ماشین رسیدیم و
بعد پالک را شناسایی کردیم و مجرم اصلی دستگیر شد.
مثل اینکه قصدش سرقت خودرو بوده و دو شاکی هم دارد.
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یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت گرامی باد
 صدور دفاتر درمانی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) راهاندازی میز خدمت جهت ارائه خدمات مناسبتتر به اربابرجوعی باد
روز پزشک و داروساز گرام 
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آگهــی تغییرات شــرکت سختکوشــان ســپهر شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبت
 4001و شناســه ملــی  14005653971بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ :1397/11/25
 آقــای محمــد دهقانی شــماره ملــی  3071902158به ســمت مدیرعامــل و رییسهیئتمدیــره  -خانــم محدثــه دهقانــی بشــنه شــماره ملــی  3071759266بــه
ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
 خانــم راضیــه دهقانــی بشــنه شــماره ملــی  3060167559بــه ســمت عضــوهیئت‹مدیــره -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعه ـدآور شــرکت و ســایر نامههــای
اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباش ـد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()574823

آگهــی تغییــرات شــرکت المــاس شیمیگســتر لیــان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  16146و شناســه ملــی 14008441531
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ
 1398/04/25محــل شــرکت در واحــد ثبتــی کرمــان بــه آدرس
بخــش مرکــزی -شــهر کرمــان -محلــه شــرف آبــاد -کوچــه قائم-62
بلــوار قائــم -پــاک  -0طبقــه همکــف ،کدپســتی 7619948715
تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح
گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبت شــرکتها
و موسســات غیر تجاری کرمــان ()574447
آگهــی تغییــرات شــرکت سختکوشــان ســپهر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  4001و شناســه ملــی  14005653971بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ :1397/11/25
 محــل شــرکت آدرس دفتــر مرکــزی شــرکت بــه شــرح ذیــل تغییــریافــت .بنابرایــن مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح میگــردد :آدرس
جدید شــرکت :اســتان کرمان -شهرســتان ســیرجان -بخــش مرکزی-
شــهر ســیرجان -کــوی شــریعتی -خیابــان پرویــن اعتصامــی -خیابــان
لقمــان حکیــم -پــاک  -0طبقــه همکــف کدپســتی 7815776981:
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیر تجــاری ســیرجان ()574824

بیمهشدهمحترم:
در صورت تغییر وضعیت افراد تحت تکفل ،به اداره بیمه سالمت شهرستان مراجعه نمایید.
تلفن گویا 1666 :آماده پاسخگویی به سئواالت بیمه شدگان میباشد.

