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 ناصر صبحی
سرقت یکی از جرایم بسیار تکرار شونده است
که بسیاری ازمردم مستقیم یاغیرمستقیم با آن برخورد
داشتهاند .به طورمثال نگارنده در ایام کرونا ،از اسفند تا
اردیبهشت 3 ،بار درگیر سرقت شدم که بار اول ،سارق
خودرو را دزدیده اما نتوانسته بود روشن کند و بعد از
مدتی هل دادن ،در چند کوچه باالتر رها کرده بود .بار
دوم وسایل و ضبط خودرو را دزدید و بار سوم که نه
توانسته بود خودرو را روشن کند و نه وسیله باارزشی
داخل خودوربود .یک بسته سیگارو مقداری دستکش
الستیکی را ازداشبورد دزدیده بود .آنزمان درمراجعه به
کالنتری ،اززبانرییس کالنتریشنیدم کهسرقتخودرو
بهدلیل آزادیزندانیاندرایام کرونابسیارزیادشده است.
سرهنگ ایراننژاد؛ فرمانده انتظامی شهرستان در
مورد آمار سرقت و مقایسه بین آمار سال گذشته و
امسالشروعچنینمیگوید:
سرقت 3حالت دارد؛ یا عادی است یا اجباری که
اصطالحا سرقت به عنف گفته میشود و یا مسلحانه.
خوشبختانه آنچه که درسالهای اخیر کاهش بسیار
چشمگیری داشته ،سرقتهای مسلحانه بوده است.
براساس مستندات و جمعبندیهایی که انجام شده،
درسه ماهه اول امسال تنها یک مورد داشتیم و سال
گذشته نیزیک مورد داشتیم .یعنی نه کاهش داشتیم
و نه افزایش اما یک مورد کشف داشتیم که آمار
کشف ،صد در صد میشود .در بحث سرقتهای به
عنف یا جبری ،مقداری افزایش دارد که یکی ازدالیلش،
بیتوجهی مردم است 18.مورد درسهماهه اول سرقت
به عنف داشتیم که میزان کشفیات نیز 18مورد است.
یعنی100درصدکشفداشتیم.البتهالزاماتمامکشفیات
مربوط به سال 99نیستند بلکه ممکن است سرقت در
سالقبل اتفاق افتادهباشد اما امسال کشفشدهباشد.
مورد بعدی ،سرقتهای عادی است که شامل انواع
سرقت ازمنزل ،مغازه و ...میشود اما سالح یا جبردر
کار نبوده است .در 3ماهه اول ،با افزایش  5درصدی
نسبت به سال قبل مواجه هستیم .البته مطابق تجزیه
و تحلیلی که داشتیم ،پیشبینی میکردیم بیش ازاین
میزانسرقترخدهد.بههرحالبعد ازکرونا،مشکالت
اقتصادی ،بیکاری ،تعطیلی صنوف و اتفاقات زیادی رخ
داد اماباهمتهمکاران،با اتحاد اعضایشورایتامینو
باهماهنگیهاییکهبیندستگاههایقضاییوانتظامی
وجود دارد ،افزایش چشمگیری رخ نداد .درمورد کشف،
 23درصد نسبت به سال قبل ،افزایش داشتیم.
 کداممواردسرقت افزایشو کدام کاهش
داشتند؟
ما موارد سرقت را در 17آیتم گروهبندی میکنیم
که شامل مواردی نظیر سرقت از منازل ،مغازه ،بانک،
اماکنخصوصی،امکاندولتی،اتومبیل،موتورسیکلت،
داخل اتومبیل ،قطعات و وسایل اتومبیل ،پالک
اتومبیل ،پالک موتورسیکلت ،محموله ،کیفقاپی،
جیببری ،کشوزنی ،سرقت احشام و سایر سرقتها
هستند .بیشترین آمارسرقت در 3ماهه اول ،براساس
تعداد و نسبت ،اماکن خصوصی با  17درصد افزایش،
سرقت اتومبیل 57،عدد خوردرو و با 21درصد افزایش
وسرقتداخل اتومبیلبا 34درصد افزایشبازمیگردد.
 134مورد سرقت وسایل و قطعات در  3ماهه اول
امسال داشتیم که البته  29درصد کاهش داشته
است .مورد بعدی سایرسرقتهاست که شامل تمام

سرقتهای کوچک است مثل
سرقت یک تیرآهن یا یک شاخ
میلگرد که این مورد نیز کاهش
داشته است .در سرقت منزل و
موتورسیکلت ،احشام و کشوزنی
کاهش داشتیم .نکته این است
که در 3مورد از آیتمهایی که با
افزایشمواجهبودیم،مردمدخیل
هستند .وقتی در مورد سرقت
داخل اتومبیل صحبت میکنیم،
میشود با انجام یکسری اقدامات
امنیتیوایمنیازسرقتپیشگیری
کنیم.مثالمیبینیدفرد ،کیفشرا
داخل اتومبیل میگذارد و میرود
مغازه .دزد وقتی این صحنه را
میبیند ،با هر روشی از جمله
شکستن شیشه دست به سرقت
م یزند و یا به طور مثال فرد به
بانک مراجعه میکند و پولی را که
دریافت کردهاند و تصور میکنند
کسی متوجه نشده ،در صندوق
عقب یا زیرصندلی میگارند اما
دزد که او را زیرنظرگرفته ،به راحتی
میآیدوسرقتمیکند.یکیدیگر
از مسایل ،سرقت لوازم و وسایل
خودرو است.درحالحاضرقریب
به اتفاق رانندگان و کامیونداران با
این معضل روبرو هستند ،چرا؟
چون حاضرنمیشود کرایه بدهد
و کامیون را در پارکینگ بگذارد .عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
نگهبان وسایل را رها کرده و دزد در مقابل چشمان
اصراردارد جلوی خانه یا در کوچه
پارک کند .دزد اگر اندک اطالعات فنی داشته باشد ،به همسایه آمده وسایل را بار کرده و برده .همسایه
راحتی میتوانند سرقت کنند .کافی است بداند درجعبه پرسیده که هستی؟ گفته من اوستا و پیمانکارهستم
نگهداری باتری را چگونه بازکند .مورد دیگردرمورد سایر و باید این وسایل را به فالنجا ببرم .این موضوع به
سرقتهاست که به طورمثال فرد درحال بنایی است خود مردم بازمیگردد که باید به همسایهها اطالعرسانی
و وسایل را توی کوچه ریخته اما صبح میآید میبیند کنند .مثال اگربه سفرمیروند ،به همسایه بگویند.مردم
چند تا میلگرد یا کیسه سیمانش ربوده شده .جالب این باید با همسایههاشان مهربانترباشند و ارتباطاتشان را
است که دزد حتی در روز روشن هم میتواند سرقت بیشترکنند .نکته بعدی نیزافزایش استفاده ازامکانات
و وسایل ایمنی است .نکته سوم نیز استفاده ازسامانه
را انجام دهد.
«سها»(مرکزهشدارالکترونیک) استکهمنهمیشهدر
 چرا؟
زیرا صاحب وسیله که آن را در معبر رها کرده و این مورد تاکید داشتم .متاسفانه درسیرجان چندان از
ازطرفی حتی همسایه نیزنمیداند این وسایل متعلق اینسامانه استفادهنمیشود .اینسامانهپل ارتباطبین
به چه کسی هستند .چون این روزها گاهی همسایهها مردم با پلیس  110است .فرد خانه را با تعرفهای بسیار
اصال یکدیگررا نمیشناسند .موردی بوده که فرد ،بدون اندک به این سامانه وصل میکند .این سامانه به 110کد

گفتوگو با فرمانده انتظامی سیرجان:

سرقت را کنترل کردیم

میدهد و اگراتفاقی بیفتد ،بالفاصله آدرس و موقعیت
را مشخص میکند و مامور در کمترین زمان ممکن
سرصحنه حاضرمیشود .با توجه با استانی شدن مرکز
پاسخگویی،110شماتابا کرمانتماسبگیریدو آنهابه
سیستم ما اعالم کند و ما به واحد گشتی ،شاید چندین
دقیقهطولبکشد.
 ممکن است در مورد مقایسه آمار کلی
سرقت در امسال با مدت زمان مشابه سال قبل
توضیحدهید؟
سال گذشته 57 ،درصد جرایم سرقت را کشف
کردیم .فروردین امسال آمار ما  67.6بود .یعنی 10.6
افزایش کشف داشتیم .در اردیبهشت پارسال میزان
کشف  66درصد بود که اردیبهشت امسال به 80.2
درصد رسید .یعنی  14.2درصد افزایش .خرداد سال

قبل 65 ،درصد و خرداد امسال 73 ،درصد که یعنی
 8درصد افزایش کشف داشتیم .در  3ماهه پارسال
 63درصد کشف داشتیم و امسال 73.3؛ یعنی 10.3
درصد افزایش کشف داشتیم .در تیرماه پارسال 61
درصد و امسال 66درصد کشف داشتیم .اینها مواردی
هستند کهبراساس آمارسیستمومستندهستند.یکی
از اهداف ما درسال گذشته ،رسیدن آمار کشف به 65
درصد بود .امسال گفتیم با تالش و همت بیشتر ،آمار
کشف را به  70درصد ارتقا بدهیم .شاید مثال درتیرماه
به این آمارنرسیدیم اما درماههای بهار ،توانستیم آمار
باالیی به دست بیاوریم و میانگین کشف سرقت ،باالتر
از آمار مورد نظر است .یک نکته که باید دوباره تاکید
کنم،نقش مردم در جلوگیری از سرقت است .مردم با
هوشیاری،دقتبیشترواستفادهازلوازمامنیتیمیتوانند

جلوی بسیاری ازسرقتهارا بگیرند.
گاهی مثال به خودرویی برمیخوریم
کهشیشهاشپاییناست.بهصاحب
خودرواطالعمیدهیماماجایتشکر
میگوید که طوری نیست ،در این
کوچه دزدی نمیشود و یا مال من
حالل است و دزد نمیبرد.
 گفتیدپیشبینیشما
افزایشبسیارزیادمیزانسرقت
در امسال بود اما تنها  5درصد
افزایش داشتیم .چه اتفاقی
افتاد؟
خوشبختانه اقتصاد مردم
سیرجانهنوزدستخوشتغییرات
خاص نشده است .مردم سیرجان
از چند کانال مثل کار اداری،
کشاورزی ،کامیونداری و ...درآمد
کسب میکنند .هوشیاری مردم
سیرجان نیز باالست .از طرفی
همان بحث هماهنگی و تعامل
بین مسئوالن بود که اشاره کردم.
یک نکته دیگر این است که
بیکاری چندان در سیرجان نمود
پیدا نکرده است .درصد افزایشی
که میبینیم برمیگردد به بحث
کرونا و آزادی بیحد و حساب
افراد در بند که البته بسیاریشان
انسانهایدرستیهستنداماشاید
در بینشان افرادی هم بودند که
ناچارا به این راه کشیده شدهاند.
 آیابهدلیل آزادیبرخی
زندانیاندرایام کرونا ،میزان سرقت افزایشداشته
است؟
بهآنصورتیکهفکرمیکنید،خیر.شیبمالیمی
داشته است .خوشبختانه افرادی که آزاد میشوند ،قابل
کنترل هستند .یکی ازتعامالت خوبی که با مسئوالن
زندان و قضایی داریم این است که ما به نوعی درجریان
آزادی زندانیان قرارمیگیریم و برهمین اساس آنها را
تحت کنترلقرارمیدهیم .گاهی احضارشانمیکنیمو
گاهیخودشانبایدبهمامراجعه کنندتایکفرمرا امضا
کنند .شاید اگر این اقدامات نمیشد ،با افزایش زیادی
روبهرومیشدیم اما اینگونهنشد.
 ازرده سنی سارقان آماری دارید؟
درحال حاضربه همراه ندارم .آنچه که مشخص

جزئیات جدید از قتل موبد زرتشتی در کرمان
 پاسارگاد :رئیس کل داگستری کرمان در تشریح ابعاد
جدیدی از پرونده قتل آرش کسروی و ۲تن دیگر از همراهان وی
گفت ۲:متهم به مداخله درقتل اخیرو همکاری برای اختفای اجساد،
شناسایی شده و دربازداشت هستند .به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از
روابط عمومی دادگستری کرمان ،یداهلل موحد درتشریح این خبربیان
کرد :متعاقب اطالع پلیس و کشف اجساد سه نفردریک باغ ویال در
شهرماهان درتاریخ سوم مردادماه سال  ۹۹و انجام بررسیهای اولیه،
اجساد یک زن (فرحناز رفیعی) و یک مرد (آرش کسروی) در صندوق
عقب خودروی سواری زانتیا مشاهده و جسد فرد سوم با هویت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محســن جهانپــور بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  210ســیرجان مدعــی اســت
کــه ســند مالکیــت  24ســهم مشــاع از  480ســهم ششــدانگ
پــاک  4فرعــی از  1888اصلــی واقــع در بخــش  38کرمــان
بــهنــام آقــای محســن جهانپــور ثبــت و ســند مالکیــت صــادر
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی

محمدجواد گنجعلیخانیحاکمیدرآالچیقشیشهایواقعدراینباغو
جدا ازدو جسد دیگریافت شد .وی ادامه داد :با توجه به اهمیت فوق
العاده موضوع و ضرورت کشف واقع ،تیم ویژه پلیس جنایی آگاهی
کرمان با مدیریت بازپرس ویژه رسیدگی به جرم قتل دادسرای عمومی
و انقالب کرمان و مشارکت پزشک متخصص پزشکی قانونی تشکیل
و پس ازبررسی و مطالعه دقیق صحنه و جمع آوری دالیل و مدارک،
و تحقیق شبانه روزی ازمظنونان و مطلعین موفق شدند درکوتاهترین
زمان ممکن ابعاد مختلف این جنایت هولناک را کشف کنند .موحد
اظهارداشت:بررسیهای انجامشدهحکایت ازآندارد که آرش کسروی
روزسه شنبه و پس ازحضوردریک میهمانی درشب قبل ازحادثه ،به

میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند
مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ
انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن
مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه
نــام مالــک صــادر خواهــد شــد 652 .م.الــف
تاریــخ انتشــار 1399/05/13 :محمــد آرمانپــور -رییــس
اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان

دلیل خواب آلودگی و نداشتن حالت طبیعی درمنزل و تحت مراقبت
پرستارخودبوده کهمحمدجواد گنجعلیخانیحاکمی که کارمباشرت
وی را برعهده داشته به همراهی نامزد خود به منزل او رفته و پرستار
وی را مرخص کرده ،اما به دلیل اختالفات مالی ناشی ازبرداشت مبالغی
از حساب آرش کسروی و تبدیل آن به  ۸۶هزار دالر ارز ،مشاجراتی
بین آرش کسروی و محمدجواد گنجعلیخانی حاکمی ایجاد شده و در
نهایتمحمدجوادگنجعلیخانیحاکمیباضرباتوسیلهایشبیهبهپیچ
گوشتی اقدام به قتل آرش کسروی کرده است .ویعنوان کرد :درادامه
این ماجرا نامزد محمدجواد گنجعلیخانی حاکمی ازصحنه خارج شده
و فرحنازرفیعی که سابقه آشنایی با آرش کسروی داشته ،با درخواست

وی قبل از وقوع جنایت ،در محل حاضر شده و به دلیل مشاهده
صحنهقتل،توسطمحمدجوادگنجعلیخانیحاکمیکشتهشدهاست.
محمدجواد گنجعلیخانیحاکمی کهبههمراهینامزدخود انگیزه الزم
برای قتل آرش کسروی را داشته و در این رابطه فرضیههای متعددی
را نیزپیش بینی و تجهیزاتی نظیرگازهای خفه کننده نیزتهیه کرده بود،
پس ازوقوع قتل ،نسبت به امحای تجهیزات خریداری شده و تصاویر
ضبط شده از دوربین منزل آرش کسروی اقدام و اجساد را به وسیله
خودروی متعلق به آرش کسروی به منظوردفن درمکانی نامعلوم از
منزل وی خارج کرده است .و پس از آن قاتل به دلیل عذاب وجدان
ناشی ازارتکاب این قتل با زدن شاهرگ خود خودکشی کرده است.

آگهــی تغییــرات شــرکت کارا بــرق نــورد ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4452و شناســه ملــی
 14007676138بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  1399/04/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :آقــای
مهــرداد خضرینیــا شــماره ملــی  3071767285بــه ســمت
مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره  -آقــای محمد امیرپــور حمزه
شــماره ملــی  3060237913بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره
 -آقــای مجیــد ضیاءشــهابی شــماره ملــی  3071272634بــه

است این است که بیشترین تعداد سارقان دریک رنج
 20ساله از 18تا  38سال هستند .حاال اگر از 18تا 28
و 28تا 38سال را حساب کنید ،میشود گفت نسبت
 70به  30را دارند.
 درموردسرقتیکهاخیرافیلمشنیزمنتشر
شد ،طالهای یک طالفروش ازخودرویش دزدیده
شد .آیا اطالعاتخاصیبهدست آمده؟
این سرقت در حوزه شهربابک انجام شد اما به
صرف اینکه مقداری ازطالهای سرقت شده متعلق به
همشهریانمابودهو ازماتوقعدارندو ازطرفیفرماندهی
کل انتظامی استان تکلیف کردند با همکاران شهربابکی
همکاریداشتهباشیم،درحالکمکهستیموهمکاران
شهربابکیماباجدیتدنبالموضوعهستند.
 یکی از مباحث بحث اوراق کردن ماشین
سرقتیاست.
من چندین سال کارم درآگاهی پیجویی سرقت
خودرو بود و براساس تجربه میگویم چنین موردی
تاکنون نداشتیم .در سیرجان فقط گروهی داشتیم
که اصالت و شماره ارکان را تغییر میدادند و دستگیر
نیزشدند .حاال شاید هنوزهم چنین افرادی باشند .به
عنوان تذکر میگوییم که برخی از تراشکاران ممکن
است ناآگاهانه دست به این کاربزند .فرد یک سیلندر
میآورد و میگوید شماره سیلندرقبلی من را روی این
سیلندرنو بزن .درسیرجان دو ،سه نفربودند که دستگیر
شدند .البته ریشهشان ازیکی ازاستانهای همسایه بود.
اگرفردی چنین درخواستی داشت یا دستکاری شماره
موتور و ...سریعا باید تراشکاران به ما اطالع بدهند .در
بحث اوراق؛ بعضی مغازهها صرفا اوراقفروش هستند،
مجوز دارند ،میروند و ماشین تصادفی را که به نوعی
غیرقابل بازسازی است ،میخرند .مدارک و تمام جزییات
نیزمشخص است .بعد هم اوراق میکنند و میفروشند
اما یک سری افراد داریم که شاید ماشین دزدی را درباغ یا
آغل گوسفندیاجایدیگریببرندوبعدوسایلخودروی
دزدی را به بازارببرند .البته چنین افرادی را کمترداشتیم
اما اوراق فروشی جرم نیست وعدهی کثیری ازاین طریق
امرارمعاشمیکنند.
 صحبتپایانی؟
با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت پسته
و این موضوع که عدهای قبل از برداشت پسته ،به
فروش پسته سبز یا همان اصطالحا کالچینی روی
میآورند ،سارقان نیزازبحث برداشت پسته کال بسیار
سوءاستفادهمیکنند .امسالمابادادستانصحبتیرا
انجام دادیم و قرار است مجوزی بگیریم که تا بیستم
مردادماه ،هیچکس حق خرید پسته کال را ندارد ،مگر
اینکهتماممواردینظیرمحلچیدنپسته،فروشنده
و جزییات دیگرمشخص شود .همچنین حتما باید
پاسگاه محل را در جریان قرار دهند .ما در این مورد
برنامهای تهیه خواهیم کرد و از صنفشان دعوت
میکنیمتا اینموضوعرا اطالعرسانیوعملیاتیکنند.
پستهایکهمیخرند،بایدمشخصاتفروشنده،خودرو،
شمارهتلفنوشمارهملیاشراهمدردفتربنویسند .از
باغدارانمیخواهیمازنگهبانانمحلهونگهبانانامنیتی
برای باغاتشان استفاده کنند و مشخصات نگهبان را
هم به ما بدهند .باغداران باید با پاسگاههاشان تعامل
داشته باشند .ما به پاسگاهها هم ابالغ کرده و میکنیم
که جلساتی بگیرند و این موضوعات را به اطالع مردم
برسانند.

ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره - 2کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و تعهـدآور شــرکت (از قبیــل چــک ،ســفته و بــرات) و
تعهــدات کاری و قراردادهــای شــرکت و ســایر نامههــای اداری
بــا امضــای رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر
میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()912174

