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پيامك300099004806 :
 حسین اطمینان
این روزها هر جا که نگاه میکنی «کرونا»
میبینی .این ویروس همه چیز را در زندگی ما
تحت تاثیر قرار داده است .ویروسی که عالوه
بر سالمت ،اقتصاد و امنیت را هم در جهان به
خطر انداخته است .هر مطلبی را که میخواهی
بنویسی ناگزیر بخشی از آن دستخوش تاثیرات
این ویروس وارداتی قرار میگیرد .در اولین
روزهای امسال یک زن با مرگ مشکوک جانش
را از دست داد و بعد هم تصاویر دردناکی از او
و بازجویی یکی از مظنونین این پرونده منتشر
شد .هفته قبل یک منبع آگاه عنوان کرد که
این مظنونین به قتل اعتراف کردهاند و همین
موضوع دلیل گفتوگوی ما با سرهنگ
محمدرضا ایراننژاد بود .البته او دراین گفتوگو
با احتیاط در مورد این پرونده صحبت کرد و
عنوان کرد یک سرباز از روی اعتراف مظنون
عکس گرفته و پس از آن هم دستگیر شده
است.
تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا مسایل
دیگری هم از جمله مشروبات الکلی تقلبی،
افزایش سرقتها و ...هم در این گفتوگو
مطرح شد که فرمانده انتظامی سیرجان با
شفافیت به آنها پاسخ داد.
 ما این روزها در دنیا به علت شیوع
بیماری کرونا وضعیت بحرانی داریم و بالتبع
سیرجان هم ازاین قاعده استثنا نیست آیا از
پرسنل شما کسی به این بیماری مبتال شده؟
خیر ،نشده است.
 با توجه به اینکه نیروی انتظامی یکی از
مراکزتجمع استچهتهمیداتی اندیشیدید؟
در پی ابالغیهای که از سوی سلسلهمراتب
به ما اعالم شد و ستاد مبارزه ملی با کرونا هم
بیانیههایی را صادر میکرد ما فعالیتمان را به
صورت جدی آغاز کردیم.
ما جلسات مختلفی را با مسئوالن بهداشتی
شهر و همچنین دوستان نظارتی برگزار کردیم
و از همان روزهای اول آموزشهای الزم را به
پرسنلدادیم .ازآنهاخواستیمفاصلهی اجتماعی
را رعایت کنند .از پرسنل خواستیم در دفاتر
کاریشان ازتجمع خودداری کنند .موضوع مهم
این که ضدعفونی کردن تمامی اماکن انتظامی
را در دستور کار قرار دادیم .ماسک و دستکش
هم در حد توانمان خریداری کردیم که همه
استفادهمیکنند.موضوعبعداینکهخوشبختانه
تعطیلی ایام نوروزباعث شد که  ۵۰درصد افراد
و پرسنل را به مرخصی بفرستیم .این اقداماتی

گفتوگو باسرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی سیرجان

افزایش  16درصدی سرقت در ایام کرونا
بود که ما توانستیم برای
جلوگیری از این بیماری انجام
دهیم و خوشبختانه هم موفق
بودیم.
 در بازداشتگاهها
چطور؟
ما در جهت پیشگیری در
محلهایی کهناچارمیبایست
تجمع شکل بگیرد ،مثل
بازداشتگاهها از همان روز اول
روزانه چند بار گندزدایی انجام
دادیم .االن هم همین طور
است و روزبه روزبیشترو بهتر
هم شده است .هم کیفیت
موادی که استفاده میکنیم
باالتر رفته و هم کمیت
افزایش داشته است.
 آیا ماسک هم به افراد
بازداشتیمیدادید؟
بله.اتفاقا اولویت ما اول
همانها بودند.افرادی که
پیش ما هستند و خودشان
نمیتوانند ماسک و ...تهیه
کنند .سپس پرسنل و بعد هم
خانواده همکاران .خوشبختانه عکس:پاسارگاد
تا به امروز حتی یک مورد
مشکوک هم درپرسنل نداشتیم .محورها را هم
که با کمک بسیج و هاللاحمرکنترل میکردیم
پرسنلی که فعالیت میکردند از سوی ماموران
بهداشتیموردمعاینهقرارمیگرفتند.
 با توجه به اینکه کرونا باعث افزایش
بیکاری درجامعه شده آیا سرقت هم افزایش
داشته است؟
وقتی ما افزایش بیکاری را در جامعه شاهد
بودیم ،بالتبع سرقتهای خرد نیز افزایش
داشتند .امسال هم همینطوربوده است.
 چند درصد افزایش پیدا کرده است؟
فروردین امسال  ۱۶درصد نسبت به فروردین
سال گذشته افزایش سرقت داشتیم و البته باید
بگویم  ۳۶درصد هم افزایش کشف نسبت به
سال گذشته داشتیم .موضوع مهم اینکه به آن
حدی که انتظار داشتیم نرسید.حجم زیادی از

سارقین که درزندان بودند آزاد شدند .تحلیلی که
ما خودمان قبل از آن داشتیم ،خیلی احساس
خطر میکردیم و فکر میکردیم جرایم خرد
مثل قطعات خودرو و ...افزایش چشمگیری
پیدا میکنند .شرایط هم خاص بود به علت
تعطیلی خیلی ازشهروندان خودروهای سنگین
خود را در اطراف شهر و یا خیابانهای خلوت
پارک میکردند که این موضوع هم میتوانست
افزایش سرقت را به همراه داشته باشد .آنها
خودروهای خود را پارکینگ نبرده بودند .ولی
خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و ما شاهد افزایش
قابلتوجهینبودیم.
 عمده سرقتهای این روزها چه بود؟
سرقت قطعات اتومبیل ،سرقت از
ساختمانهای درحال ساخت.
 سرقت مسلحانه ،منزل و یا مغازه که

مبلغ زیادی به سرقت برود نداشتیم؟
نهخوشبختانهسرقتبزرگینداشتیم.
 با توجه به اینکه سارقین آزاد شده
بودند شما چه تمهیداتی برای کاهش سرقت
داشتید؟
ما به صورت ویژه به تعدادی از افسران
ارشد به صورت روزانه دو اکیپ در سه مرحله
زمانی ماموریت دادیم که طبق آن برنامه کل
زیرمجموعه و گشتها را کنترل کنند .ضمن
اینکه مجرمینی که آزاد شده بودند هم کنترل
میشدند .هم به صورت نامحسوس و خیلیها را
احضار و با آنها صحبت کردیم.
 آیا در بین سارقین دستگیر شده در
فروردین،مجرمانی که اززندان آزاد شده بودند
وجود دارد؟
بله .تعدادی از آنها دوباره جرم انجام دادند و

جدول زمانبندی سمپاشی درختان سطح شهر توسط سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان
ردیف
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مسیر سمپاشی
حد فاصل جنوب بلوار قاآنی تا بلوار سیدجمال و حد فاصل بلوار قاآنی تا بلوار عباسپور 3 -شب
بلوار قائم حد فاصل میدان نیروی دریایی تا بلوار قاآنی و بلوار هجرت حد فاصل بلوار قاآنی تا تقاطع
سیدجمالالدین(کوی شریعتی فاز  1و  ،0بلوار شیخ مفید ،اصناف) 3 -شب

حد فاصل بلوار سیدجمال تا خیابان شهید شفیعی خیابان امام و حد فاصل بلوار دکتر صادقی و بلوار

احمد کافی 3 -شب

بلوار هجرت حد فاصل بلوار قاآنی تا تقاطع بلوار سیدجمالالدینی و بلوار سیدجمال ،حد فاصل بلوار

قاآنی تا تقاطع هجرت شهرک برق و بلوار شهرک برق 3 -شب

حد فاصل خیابان شفیعی خیابان امام تا بلوار شاهد و حد فاصل خیابان غفاری تا دکتر صادقی 3 -شب
بلوار سیدجمالالدین حد فاصل بلوار چمران تا بلوار ولی عصر(کوی پیکان) و خیابان امامرضا حد فاصل
چهارراه شهربابک تا بلوار امامرضا 3 -شب

حد فاصل بلوار سیدجمال تا خیابان مالک اشتر و حد فاصل خیابان احمد کافی تا بلوار سیداحمد خمینی

 3 -شب

بلوار سیدجمالالدین حد فاصل تقاطع بلوار ولی عصر تا بلوار قاآنی و خیابان تختی حد فاصل چهارراه

شهربابک تا تقاطع تامین اجتماعی 3 -شب

حد فاصل بلوار مالک مالک اشتر تا بلوار شاهد و خیابان غفاری تا میدان امامعلی(ع) 3 -شب
خیابان تختی حد فاصل چهارراه تامین اجتماعی تا چهارراه شهربابک و خیابان امام حد فاصل چهارراه

رضوی تا تقاطع انقالب به ولی عصر 3 -شب
کوی امام 0 -شب

خیابان امام حد فاصل چهارراه رضوی تا میدان شهرداری و کمربندی حد فاصل بلوار دکتر صادقی تا ابن

سینا

خیابان انقالب حد فاصل میدان شهرداری تا ولی عصر و بلوار خبرنگار حد فاصل ابن سینا تا ولی عصر0 -

شب

آباده ،دهیادگار ،مکیآباد و فرعیهای آن 0 -شب
بلوار امامرضا حد فاصل امام رضا تا میدان تندیس مادر تا پل شهیدان غواص و خیابان خواجو حد فاصل
چهارراه خواجو تا پرسی گاز و محوطه داخل نیرودریایی 4 -شب

بهشت زهرا ،پارک جنگلی ،رزمندگان ،مشتاق ،بعثت ،فرعی های نصر ،بلوار هجرت ،راهنمایی و رانندگی،

بلوار گلستان 3 -شب

خیابان خواجو حد فاصل چهارراه خواجو تا پرسی گاز و بلوار شیخفضلاهلل حد فاصل میدان سنایی تا زیر
گذر سمنگان خیابان امامزاده احمد 3 -شب

شهرک الله و خرمآباد ،شهرک صدف ،ثاراهلل 0 -شب

ضمنــا بــه اطــاع میرســاند برنامــه زمانبنــدی فــوق بــه صــورت تقریبــی بــوده و
براســاس شــرایط جــوی ،میــزان آلودگــی و نــوع آفــت قابــل تغییــر میباشــد.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

به زندان بازگشتند ولی تعدادشان خیلی نیست.
 بسیاری از سارقین هنوزدر مرخصی به
سرمیبرندو یا شاید به مرخصی بیایند .توصیه
شما به مردم چیست؟
ما همیشه ازمردم خواهش میکنیم نکات
ایمنی و امنیتی را رعایت کنند .مردم خودشان
ارزش وسایلی را که دارند بدانند و در حفظ و
نگهداری آن کوشا باشند .موضوع بعد اینکه
یک سامانه به اسم مها (مرکزهشدار الکترونیک
پلیس) راهاندازی شده .این سامانه حسن زیادی
دارد .قبال وقتی با  ۱۱۰تماس میگرفتید ،ماموران
برای پیدا کردن آدرس شما با مشکالتی مواجه
میشدند اما دراین سامانه آدرس شما به صورت
دقیق ثبت شده و وقتی با  ۱۱۰تماس بگیرید به
راحتی قابل شناسایی هستید .وقتی شما در
این سامانه ثبتنام میکنید مبلغ ناچیزی پول

پرداخت میکنید و یک کد
به شما اختصاص مییابد
و وقتی که با  ۱۱۰تماس
میگیرید ماموران با این کد
میتوانند به صورت فوری
آدرس شما را پیدا کنند و در
کمترین زمان پلیس به محل
میآید .شهروندان برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانند
با شماره ۳۲۲۵۲۷۴۰
تماس بگیرند و مشاورههای
الزم را به آنها میدهند.
موضوع بعد اینکه اگر مردم
خودروها را در جای امن
پارک کنندسرقتهای خودرو
هم بسیار بسیار کاهش پیدا
خواهدکرد.
 پس از شیوع بیماری
کرونا استفاده از مشروبات
الکلی تقلبی افزایش پیدا
کرد که باعث مرگ تعداد
زیادی از هموطنان ما شد،
در سیرجان ما مسمومیت
بر اثرمشروبات الکلی تقلبی
داشتیم؟
خوشبختانه در سیرجان
این موضوع را نداشتیم و هیچکس دچار
مسمومیت الکل نشد .ضمن اینکه ما در
بحث ارتقای امنیت اجتماعی چندین کارگاه
مهم مشروبات الکلی را کشف و افراد را
دستگیر کردیم که گزارش آن از سوی آقای
دادستان عنوان شد .در همین رابطه چند
هزار لیتر مشروب هم کشف شد .اگر این
کارگاهها کشف نمیشد مطمئنا ما درسیرجان
هم مسمومیتهای الکلی میداشتیم .ما در
ملکآباد و در حاشیهی شهر چندین کارگاه
را کشف کردیم که خوشبختانه مشروبات در
جامعه پخش نشد .البته موضوع مهم اینکه
شهروندان هم رعایت کردند .من معتقدم
مردم متوجه شدند که مصرف مشروبات الکلی
و مواد مخدرتاثیرمثبتی دربیماری کرونا ندارد.
 شایعه شده یک نفر در سیرجان دچار

مسمومیت الکلی شدهو دربیمارستان یکی از
شهرهای اطراف درکماست.
به ما این موضوع را اطالع ندادند .شاید
مصرف مشروبات الکلی نبوده و اگر هم بوده
به ما اعالم نشده است .اگر مسمومیت الکلی
شکل بگیرد یک نفر نیست ،به صورت گروهی
است .اگر یک نفر بوده ،شاید مشکل دیگری
داشته است.
 ابتدای سال مرگ یک خانم با حاشیههایی
همراه بود .ابتدا عکسهایی ازجسد او درشرایط
نامناسبمنتشرشدوبعد ازدستگیریمظنونین
هم تصویری از اعتراف یکی از مظنونین منتشر
شد .آیا این زن به قتل رسیده؟
این پرونده از طریق مراجع قضایی تحت
پیگیری است .دو نفر مظنون همان موقع
دستگیرشدند و پرونده درحال ریشهیابی است.
 آیا قتل بوده؟
تشخیص و نظر این موضوع برعهده مراجع
قضایی است که به چه صورت بوده و چه اتفاقی
افتاده .ما پرونده را به مراجع قضایی می فرستیم.
 درتحقیقات شما مظنونین به قتل
اعترافنکردند؟
مواردی بود که به دستگاه قضایی منعکس
شد .قتل یک سری ریزهکاریهایی دارد .هم در
تحقیقات میدانی و هم در مراجع قضایی باید
مشخص شود .مثالیک فردی با یک اسلحه یک
نفررا میکشد ،آلت قتاله مشخص است و نظر
دادن در مورد آن کار راحتی است ولی بعضی
قتلها پیچیدهاند .به همین دلیل هنوزدرمورد
این موضوع نمیتوان نظر قطعی داد .پزشک
قانونی هم باید اظهارنظرقطعی کند و تحقیقات
بعدی درمراجع قضایی تکمیل میشود.
 بعد از این حادثه تصاویری پخش شد
که فکرمیکنم به نیروی انتظامی مرتبط بود.
تصویر اعتراف یکی از مظنونین و عکسهای
جسد آن زن.
عکسهایی که سر صحنه گرفته شده بود
ارتباطی با ماموران انتظامی نداشت .یک نفردیگر
عکسها را گرفته بود که شناسایی و دستگیر
شد .ولی قسمتی که به گزارش برمیگردد بله
عامل آن شناسایی و دستگیرشد.
 ازعوامل شما بود؟
بله فرد ناآگاهی بود که این کار را انجام
داد و پس از دستگیری به زندان معرفی شد.
برخورد قضایی سختی هم با او صورت گرفت.
نمیبایست این کارناشایست را انجام دهد و او
خالف مقررات اقدام کرده بود.

