پاسارگاد
شنبه شب دو جوان سیرجانی با خودروی سمند در حال تردد
در محور سیرجان -نجفشهر بودند که به علت انحراف و واژگونی،
خودروی سمند به شدت با تیر برق برخورد کرد و متاسفانه جوان
سیرجانی به نام هادی اشرفا جان خود را از دست داد .همچنین دیگر
سرنشین این خودرو نیز مجروح و توسط پرسنل اورژانس  115به
بیمارستان منتقل شد.
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باز هم کالهبرداری از طریق سایت دیوار
 پاسارگاد
کالهبرداری ازطریق سایت دیواربازهم درسیرجان
قربانی گرفت .یکی ارافرادی که اخیرا مورد سرقت قرار
گرفته است ،به پاسارگاد گفت :هفته گذشته پسرم
در حال نگاه کردن در سایت دیوار بود که آگهیای
نظرش را جلب کرد .او سپس به من گفت مامان تو
دیوار آگهی زدند یک گازفردار نو  600هزار تومان .از
آنجا که ما مدتها بود میخواستیم گازبخریم قیمت
 600هزار تومان ما را اغوا کرد بنابراین با تماس به
صاحب آگهی خواهان خرید گاز شدیم .فروشنده در
پاسخ گفت با توجه به اینکه افراد زیادی از صبحی تا
االن تماس گرفتند و خواهان گازهستند بیعانه بدهید
تا گازرا برای شما نگه دارم .سپس شماره کارت داد و
ما نیز فورا  120هزار تومان را واریز کردیم و قرار است
مابقی را فردا صبح واریز کنیم .همچنین بعد از واریز
بیعانه به فروشنده گفتیم لطفا آگهیتان را از سایت
دیوار بردارید .چند ساعتی گذشت و همچنان این
آگهی داخل سایت دیواربود و آن را برنداشته بود .پس

از آن روز بعد فروشنده زنگ زد و گفت هرچه زودتر
باقیمانده پول را واریز کنید وگرنه گاز را به فرد دیگری
میفروشم من هم سریع با هزار مکافات باقیمانده
پول را جور کردم و به کارتش واریز کردم و قرارشد گاز
را به آدرسم بفرستد .پس ازچند ساعتی هرچه تماس
گرفتیم گوشیاش خاموش بود و آن لحظه فهمیدم از
من کالهبرداری شده است .با این حال حدود ساعت
 5صبح به گوشیام پیام آمد که مشترک مورد نظر
در دسترس قرار گرفته است و بالفاصله زنگ زدم و
گوشیاش زنگ میخورد اما پاسخ نداد سپس بهش
پیام دادم و قسماش دادم که پول من را پس بدهد
و نوشتم که من وضع مالی خوبی ندارم و همین 600
هزار تومان هم به سختی جور کردهام اما متاسفانه
اصال پاسخی نداد و دوباره گوشیاش را خاموش
کرد .روز بعد به بانک مراجعه کردم و استعالم شماره
کارتی که پول به حسابش واریز کرده بودم را گرفتم و
مشخص شد این شماره کارت متعلق به خانمی در
مشهد است .حال ماندهام چه کنم؟

برگزاری مسابقه دو مجازی ژئوپارکتریل درسیرجان
 پاسارگاد
مجازی
دو
مسابقه
ژئوپارکتریل همزمان با
تمام دنیا هفته گذشته در
سیرجان برگزار شد .این
مسابقه بصورت جداگانه
و با حفظ پروتکلهای
بهداشتی بصورت همزمان
و راس ساعت  ۷صبح روز
چهارشنبه  ۲۲بهمن ۱۳۹۹
برگزار شد .این مسابقه
در مسافت  ۳۰کیلومتر
و انتخاب مسیر بر عهده
شرکتکننده بود .حداکثر
زمان مجاز برای اتمام مسابقه
 ۶ساعت و تا قبل از ساعت ۱۳
و مالک تایید شرکت و به پایان
رساندن مسافت تنها بوسیله

اپلیکیشن اعالم شده بود .در این مسابقهی
مهیج استفاده از هر گونه وسیله نقلیه ،دوچرخه،
اسکیت و یا تمام کردن مسیر بصورت امدادی
مجاز نبود و برای کلیه شرکتکنندگان پس از
ثبتنام یک شماره سینه و یک تیشرت مسابقه
و یک عدد ماسک پارچهای به آدرس دقیقی
که هنگام ثبتنام اعالم کردهاند ارسال میشد.
همچنین برای کلیه دوندگانی که مسیر را کامل
دویده باشند بوسیله پست مدال تابآوری ارسال
خواهد شد .عالوه بر آن با توجه به شیوع کرونا
رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی
و در صورت نیاز استفاده از ماسک اجباری بود
همچنین قوانین جاری مملکت در مورد حجاب و
پوشش و احترام به عرف جامعه و منطقهای که در
آن میدوند رعایت گردید .در سیرجان نیز  12نفر و
 5نفر سیرجانی در کیش و کرمان مسابقه دادند.
گفتنیست شرط شرکت در این مسابقه توان و
تجربه دو استقامت بود.

حوادث 7

 حسین اطمینان
بیش از دو هفته
ازسرقت طالفروشی
ریاحی واقع در بازار
سیرجان میگذرد.
سرقتی که یک
کشته و چند زخمی
به جا گذاشت .این سرقت از آن جهت حائز
اهمیت است که در آن یک قتل رخ داده و
ایندرسرقتهایمسلحانهدههاخیرسیرجان
بیسابقه است .همین موضوع باعث شد تا
بار دیگر اسم سیرجان با یک موضوع منفی
در اخبار داخلی و خارجی به چشم بیاید .این
سرقت از سه منظر قابل بررسی و پیگیری
است .اینکه ارتباط این سرقت با وضعیت
اقتصادیمردمچگونه استونقشمعضالت
اجتماعی و مشکالت اقتصادی دراین سرقت
کجاست؟ موضوع بعد نقش این سرقت
در ناامنی شهر سیرجان است و اینکه آمار
سرقتهایمسلحانهوجرایمخشنیکهمنجر
به ناامنی میشود در سیرجان چگونه است؟
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
و نکته سوم سیستمهای امنیتی و بازدارنده
چه نقش پیشگیرانهای در مورد این سرقت و یا موضوعپیچیده استکهنیازبهکارشناسی ازسوی
سرقتهایمشابهدارند؟
جرمشناسان ،جامعهشناسان و روانشناسان دارد.
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منتشرشد که تعداد سرقتها درسالهای اخیر پولهنگفترسیدن است .ایننوعنگاهبیشتردر
به بیشترین میزان از اول انقالب رسیده است .جوامعی وجود دارد که تبعیض زیاد بوده و عدالت
بسیاری از کارشناسان اجتماعی عقیده دارند که اجتماعیکمرنگاست.متاسفانهدرسالهایاخیر
ت با وضعیت اقتصادی مردم رابطه تضادطبقاتیباوجودشبکههای اجتماعیبیش از
افزایش سرق 
معکوس دارد و هرچه وضعیت اقتصادی مردم گذشته عریان شده است .ما همهروزه درجامعه
بهتر شود ،میزان سرقت کاهش پیدا میکند و شاهد افرادی هستیم که داراییهای کالن خود را
قطعا افزایش سرقت هم یکی ازپیامدهای اوضاع درمعرض دید میگذارند و درظاهرچنین برمیآید
بد اقتصادی است .اما اینکه اینگونه سرقتهای که هیچ زحمتی برای این حجم ثروت نمیکشند.
خشن را که منجر به تیراندازی و قتل شده فقط وقتی ازرویناعدالتیتضادطبقاتیبهوجودمیآید،
به اوضاع اقتصادی ربط بدهیم و بگوییم چون اکثر افراد خود را محق ثروت یکشبه میدانند و
طرفکارنداشتهونمیتوانستههمسرشرابهدکتر برای آن ممکن است دست به هرکارغیرقانونیای
ببرد ،اسلحه دستش گرفته و بیمحابا دریکی از بزنند.باتوجهبهسابقهچندسالهدرحوادثنویسی
شلوغترینمکانهایسیرجانآتشگشوده،کمی و مصاحبه با حداقل ده سارق حرفهای ،این نکته
سادهانگارانه است.موضوعسرقتهایمسلح که بینشان مشترک بود که میخواستند یکشبه
یک باند تشکیل میشود ،نقشه حرفهای وجود پولدار شوند و فکر میکردند این پول حقشان
دارد ،شلیک کردن به راحتی صورت میگیرد ،است .البته این موضوع به تنهایی دلیل اینگونه
محدوده سرقت کامال شناسایی شده و ...یک سرقتهانیستوقطعاسرقتمسلحانهپیچیدگی

«آگهی مناقصه عمومی انجام كارهاي خردهكاري خدمات
فني(عمران ،برق ،تاسيسات) سايت احياء شرکت مجتمع

جهانفوالد سیرجان» (دو مرحلهای) «شماره -99-39خ»
ـیرجان در نظــر دارد نســبت به«انجــام كارهــاي خــردهكاري
ـوالد سـ
ـع جهانفـ
ـرکت مجتمـ
شـ
خدمــات فني(عمــران ،بــرق ،تاسيســات) ســايت احيــاء» خــود اقــدام نمایــد؛ لــذا از کلیــه
شــرکتهای بومــی واجــد صالحیــت کــه دارای حداقــل دو ســال ســابقه کار مرتبــط میباشــند
دعــوت بــهعمــل مـیآورد تــا ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،پــاکات
خــود را بــه آدرس منــدرج در اســناد مناقصــه ارســال نماینــد.
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد جهــت چگونگــی تنظیم پیشــنهاد فنــی و مالی شــرایط ،اســناد و
مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی www.sjsco.irدریافت
نمایند.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصه(اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تماس
تلفــن ثابــت و همــراه الزامی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی (شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت،
گواهــی آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه (قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
شرایط:
 -1محــل اجــرا :ســایت شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان ســیرجان،
کیلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی گلگهــر میباشــد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

زیادی دارد و متاسفانه تا جایی که من اطالع دارم
تحقیق قابلتوجهی در این مورد در ایران انجام
نشدهاست.
سیرجانناامننیست
نکتهبعدنقش اینسرقتدروضعیت امنیت
سیرجاناست.ابتدابایدامنیتتااحساسامنیت
را ازهم جدا کنیم و برای هر کدام تعریفی داشته
باشیم .ازتعریف جامع امنیت که شامل؛ امنیت
شغل ،روان ،اجتماعی ،مرزی و ...که بگذریم
امنیت درعام به این معنی است که درمحدوده
زندگی من برای مال و جانم اتفاقی نیافتد و افرادی
که قصد ناهنجاری دارند به راحتی امکان تحقق
منویاتمجرمانهخودرانداشتهباشند.
امنیت پارامترهای مخصوص خود را دارد.
بروزجرم دریک جامعه ناگزیر است ،ولی امنیت
یک جامعه زمانی به خطرمیافتد و میتوان گفت
جامعه ناامن شده که میانگین جرایم ازیک حد
باالتررفته باشد .قطعا سرقت مسلحانه هم ازاین
تعریف پیروی میکند .طبق آمارهای اعالم شده از
سویفرماندهی انتظامیسیرجان این اولینمورد
سرقت مسلحانه درسال  99است و با یک مورد

سرقت مسلحانه نمیتوان گفت که شهرنا امن
است .سیرجان ازنظرسرقت مسلحانه وضعیت
خوبی دارد و سالهایی در سیرجان داشتیم که
حتییکموردسرقتمسلحانه انجامنشده است
اما اینموضوع ازنظراحساس امنیتقابلبررسی
بیشتراست .اصوالجرایمخشنمثلقتل،حمله
تروریستی ،نزاع دستهجمعی ،حمله مسلحانه،
تجاوزو...باعثاحساسنامنیدرجامعهمیشوند.
تعداد کشتههای ما در تصادفات شاید چند ده
برابر قتل باشد اما یک قتل سروصدای زیادی به
همراه دارد و مردم احساس ناامنی میکنند .در
مورد این سرقت هم مردم احساس ناامنی دارند
در صورتی که شهر میانگین امنیت الزم را دارد.
قصدم از نوشتن این موضوع دفاع از عملکرد
مامورانانتظامیوتوجیهعملکردآنهادرجلوگیری
ازسرقتهانیست .اینکهدرشلوغترینزمانروزو
درشلوغترینمکانسیرجانیکسرقتمسلحانه
انجام شود و قتل هم رخ دهد ،نیازبه بررسی همه
جانبه دارد .باید فرماندهی انتظامی به سوالهای
گوناگونی که درذهن افکارعمومی است ،پاسخ
دهد .سوالهایی مثل :چرا در بازار با توجه به

آگهی مزایده

حضور تعداد زیادی مغازه طالفروشی پلیس
حضور ندارد؟ آیا سیستم امنیتی مغازههای
طالفروشی مورد تایید است؟ نزدیکترین
گشت به بازار در زمان سرقت چقدر فاصله
داشته است؟ آیا تاکنون حفره امنیتی پشت
بازاربه شهرداری و فرمانداری و ...منعکس شده
بود؟ آیا سند امنیتی بازارتهیه شده و طبق این
سند به مغازهدارها و مسئوالن مربوطه تذکر
داده شده است؟ و...
سیستمامنیتیموردتاییداست؟
اماموضوعآخرسیستمامنیتیطالفروشی
است .اینکه بهترین روش برای محافظت از
چندینمیلیاردسرمایهچیسترابایدمسئوالن
امنیتیبررسیو اظهارنظرکنند.با کمیتحقیق
و مشاهده طالفروشی شهرهای بزرگ متوجه
میشویمکهبهترینراهبرایجلوگیری ازسرقت
طالفروشی ،داشتن شیشههای ضدگلوله و
بستن در مغازه و باز کردن آن از سوی یک
نفرداخل مغازه است .تعداد طالفروشیهایی
که درشهرهای بزرگ از این سیستم استفاده
میکنند،زیاداستوبایدطالفروشانسیرجانی
نیزبه عنوان یک گزینه جدی به آن نگاه کنند.
در سرقت طالفروشی ریاحی آن طور که عنوان
میشود؛ سارقان بالفاصله پس از رسیدن به
داخل طالفروشی شروع به تیراندازی میکنند و
بعد سیستم امنیتی که شامل دود ،آژیرو بستن
درمغازه است ،فعال میشود .مشخص نیست
قتل قبل ازفعال کردن این سیستم اتفاق افتاده
و یا بعد از آن .اما موضوع قابل توجه در مورد
این نوع سیستم امنیتی این است که آیا وجود
دود ،صدای آژیرو بسته شدن درمغازه خطرناک
نیست؟ آیا اینکه کسی اسلحه به دست گرفته
و در شلوغترین زمان روز به بازار آمده با دیدن
دود و صدای آژیر شلیک نمیکند؟ حتما این
نوع سیستم امنیتی تاکنون چندین طالفروشی
را در ایران از سرقت نجات داده اما آیا برآوردی
وجود دارد که دود ،صدای آژیر و بستهشدن در
ِمغازه درچندین مورد سرقت منجربه تیراندازی
و قتل از سوی سارقان شده است؟ باید در این
خصوصفرماندهی انتظامی کشوراظهارنظرکند
و موضوع را بررسی و اگراین سیستم حتی منجر
به قتل یک نفر هم شده باشد ،در استفاده از آن
تجدیدنظرکرد.
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