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  حوادث     ٥ چهارشنبه ٩  اسفند ١٣٩١ -١٦ربیع الثانی  ١٤٣٤ -٢٧ فوریه ٢٠١٣ - سال دوازدهم - مشاره  ٣١٤٤

حمله مسلحانه به طالفروشى 
در پايتخت 

سه سارق نقابدار با حمله به طالفروشى در جنوب شرقى 
پايتخت مقاديرى طال را به سرقت برده و متوارى شدند. 
ــاعت 11 روز سه شنبه سه  ــنا، حوالى س به گزارش ايس
ــلح نقابدار كه صورت خود را با استفاده از  ــارق مس س
كاله كاسكت پوشانده بودند، به يك جواهرفروشى به نام 
«پرستيژ» در محله مشيريه حمله كردند. اين افراد با پتك 
ــتن ويترين طالفروشى كرده و جواهرات  اقدام به شكس
ــدند. به  ــرقت برده و متوارى ش ــل ويترين را به س داخ
ــاس اظهارات شاهدان اين حادثه،  ــنا، بر اس گزارش ايس
يكى از سه سارق اقدام به شليك چند تيرهوايى در مقابل 
طالفروشى كرده كه سبب ايجاد وحشت ميان اهالى شد. 
ــاس اين گزارش در حال حاضر عوامل انتظامى از  بر اس
كالنترى 169 مشيريه در محل حاضر هستند و تحقيقات 
خود را در اين زمينه آغاز كرده اند. طبق گفته شاهدان، در 
اين سرقت مسلحانه به هيچ فردى آسيب نرسيده است. 

يكى از كسبه محل در رابطه با اين حادثه به ايسنا گفت: 
يكى از سارقان دقايقى قبل از وقوع سرقت براى شناسايى 
به محل آمد و پس از بررسى شرايط توسط وى، سارقان 
ــيكلت به  ــتگاه موتورس ــيله دو دس نقابدار ديگر به وس
ــى حمله ور در كمتر از پنج دقيقه حدود 5  جواهرفروش
كيلوگرم طال را سرقت كردند و از محل متوارى شدند. 

در «ايوان» ايالم رخ داد؛
انفجار ضايعات جنگى قربانى گرفت 
ــتكارى در ضايعات  ــى ايوان گفت: دس ــده انتظام فرمان
مربوط به دوران جنگ تحميلى دو تن را كشت.سرگرد 
شهرام اميريان در گفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: دستكارى 
گلوله عمل نكرده مربوط به دوران جنگ تحميلى در اين 

شهرستان ايوان دو كشته و دو مجروح برجاى گذاشت.
وى با بيان اينكه دستكارى اين گلوله توسط يك تن در 
ــد.  ــن اعضاى خانواده اين حادثه ناگوار را موجب ش بي
ــان كرد: تحقيقات بيشتر  فرمانده انتظامى ايوان خاطرنش

پليس در مورد اين حادثه ادامه دارد.

39 مجروح در تركيدگى 
الستيك اتوبوس

ــمنان از واژگونى يك دستگاه  رييس پليس راه استان س
اتوبوس در محور دامغان – جندق خبر داد و گفت: اين 
ــدن 39 سرنشين اين اتوبوس  حادثه منجر به مجروح ش

شد. 
به گزارش ايسنا، سرهنگ عليرضا خبير با بيان اينكه اين 
حادثه دوشنبه شب رخ داد اظهاركرد: تركيدگى الستيك 
اين اتوبوس در كيلومتر 31 اين محور در ساعت 23 دو 

شنبه شب باعث واژگونى اتوبوس شد. 
وى با بيان اينكه اين سانحه تلفات جانى نداشت، يادآور 
ــد: 39 مسافر مجروح توسط امدادگران براى مداوا به  ش

مراكز درمانى انتقال يافتند. 
رييس پليس راه استان سمنان علت سانحه را نقص فنى 
ــه رانندگان ناوگان حمل و نقل  اتوبوس عنوان كرد و ب
ــل از حركت، تجهيزات و لوازم  عمومى توصيه كرد: قب

خودرو را بازديد و از سالم بودن آنها مطمئن شوند.

كاشت سبزى و صيفى در مهران
 افزايش يافت

گروه شهرستانها: رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان 
ايالم گفت: بارش مطلوب نزوالت آسمانى سبب افزايش 
ــبزى و صيفى در مهران شده است.عبدالرضا  كاشت س
بازدار اظهار داشت: با توجه به برآورد كارشناسان جهاد 
ــاورزى به ميزان 60 درصد اراضى كشت سبزى و  كش
ــه داد: در  ــت.وى ادام ــده اس صيفى در مهران افزوده ش
ــوع 130 هكتار از اراضى  ــال زراعى جارى در مجم س
ــيرى مهران به كشت صيفى و سبزى  شهرستان گرمس
اختصاص يافته است.اين مسئول اضافه كرد: پيش بينى 
ــود در پايان فصل برداشت در مجموع 4 هزار تن  مى ش
انواع صيفى از جمله هندوانه، گوجه فرنگى خيار، خربزه 
و سبزيجات برگى برداشت شود.بازدار تصريح كرد: از 
ــت صيفى و سبزى 23 هكتار  مجموع 130 هكتار كش
ــبزى بوده كه در مجموع 259  آن مخصوص كشت س
تن سبزى برگى از آن استحصال مى شود.رئيس سازمان 
جهاد كشاورزى استان ايالم گفت: سبزى و صيفى توليد 
ــتان مرزى و گرمسيرى مهران عالوه بر  شده در شهرس
ــتان به كشور عراق نيز صادر  تامين بازارهاى داخلى اس
ــتان مرزى و گرمسيرى  ــود. وى ادامه داد: شهرس مى ش
مهران يكى از نقاط حاصلخيز در توليد سبزى و صيفى 
محسوب مى شود.اين مسئول اضافه كرد: استان ايالم در 
مجموع داراى 350 هزار هكتار زمين كشاورزى است كه 
ــاالنه 250 هزار هكتار آن به كشت انواع محصوالت  س

زراعى اختصاص پيدا مى كند.

بازديد مديران واحدهاى توليدى 
ايالم از صنايع بزرگ كشور

گروه شهرستانها: مدير عامل شركت شهرك هاى صنعتى 
ــده مديران واحدهاى  ــيده ش ايالم گفت: با تدابير انديش
توليدى ايالم از صنايع بزرگ كشور بازديد مى كنند.نادر 
رضايى  اظهار داشت: شركت شهرك هاى صنعتى استان 
ــتاى بهبود وضعيت حوزه توليد برنامه هاى  ايالم در راس
مختلفى را تدوين كرده است.وى ادامه داد: بخشى از اين 
برنامه ها آموزشى بوده كه به صورت فعاليت هايى مانند 
تورهاى صنعتى به استان هاى صنعتى كشور محقق مى شود.

اين مسئول اضافه كرد: امسال تاكنون نيز سه تور صنعتى 
براى مديران و كارشناسان واحدهاى صنعتى استان ايالم 
برگزار شده است.رضايى منش تصريح كرد: طى روزهاى 
گذشته نيز چهارمين تور نيز با بازديد صنعتگران ايالمى از 
شهرك ها و صنايع مهم استان خوزستان محقق شد.مدير 
ــهرك هاى صنعتى ايالم گفت: در اين  ــركت ش عامل ش
راستا 20 نفر از مديران و كارشناسان واحدهاى توليدى 
و مشاورين صنعتى شاغل در شهرك ها و نواحى صنعتى 
ايالم از صنايع مهم و موفق استان خوزستان بازديد كردند 
و از نزديك در جريان فعاليت اين واحدها قرار گرفتند. 
ــهرك  ــه داد: صنعتگران ايالمى با حضور در ش وى ادام
صنعتى انديمشك، دزفول و اهواز از واحدهاى صنعتى 
ــئول اضافه  فعال در اين مجموعه ها ديدن كردند.اين مس
كرد: بهره مندى مديران و كارشناسان واحدهاى توليدى و 
مشاورين صنعتى از ظرفيت هاى توليدى، خدمات صنعتى 
ــاير استان هاى كشور از  تجربيات و امكانات صنعتى  س
ــتور كار  اهداف برپايى تورهاى صنعتى بوده كه در دس

شركت شهرك هاى صنعتى ايالم قرار دارد.

پليس در تعقيب 
دو سارق زن متوارى

ــارق زن   ــتجوى دو س ــروه حوادث: پليس در جس گ
ــگاه سرقت مى كردند.در شهريور  متوارى كه در آرايش
ماه سال جارى خانمى به هويت مشخص با مراجعه به 
كالنترى 108 نواب اعالم كرد، در روز 27 شهريور، در 
ــناس به آرايشگاه مراجعه و  آرايشگاه دخترم، زني ناش
هنگام خروج  بدون آنكه من متوجه شوم كيف دستي ام 
ــى تلفن همراه، مدارك  حاوى مقدارى وجه نقد، گوش
ــايى و عابر بانك  همراه با رمز يادداشت شده بر  شناس
ــرقت كرد».با تشكيل پرونده مقدماتى  روى كارت را س
ــرقت اماكن» و به دستور بازپرس شعبه  با موضوع «س
سوم دادسراى ناحيه 10 تهران، پرونده جهت رسيدگى 
تخصصى در اختيار كارآگاهان پايگاه هشتم پليس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفت.با توجه به اظهارات مالباخته، 
ــتم در بررسى حساب عابر بانك  كارآگاهان پايگاه هش
ــايى دو طالفروشى شدند كه دو خانم با  موفق به شناس
ــكه و طال كرده بودند.  مراجعه به آنها اقدام به خريد س
ــى، كارآگاهان در ادامه  با شناسايى دو مغازه طالفروش
ــالع پيدا كردند كه دو خانم جوان و  تحقيقات خود اط
ميانسال، با استفاده از رمز عابر بانك درج شده بر روى 
ــتفاده از مدارك شناسايى مالباخته و  عابر بانك  و با اس
معرفى خود به عنوان صاحب عابر بانك، اقدام به خريد 
ــكه و طال كرده اند؛ تصاوير بدست آمده از دو مغازه  س
مورد بررسى قرار گرفت و كارآگاهان با بازبينى تصوير 
بدست آمده از دوربين هاى مداربسته موفق به شناسايى 
خانم جوانى شدند كه بنا بر اظهارات مالباخته، با مراجعه 
با آرايشگاه اقدام به سرقت كيف دستى مالباخته كرده و 
به بهانه آوردن پول از داخل ماشين، از آرايشگاه خارج 
ــرهنگ كارآگاه ميرزكى، رئيس  ــده بود.س و متوارى ش
ــزرگ، با اعالم اين  ــتم پليس آگاهى تهران ب پايگاه هش
خبر گفت: « با توجه به ادامه تحقيقات جهت شناسايى 
و دستگيرى دو متهم اين پرونده، دستور انتشار تصاوير 
ــده  ــوى بازپرس محترم پرونده صادر ش متهمان از س
است؛ لذا از كليه شهروندان محترم كه موفق به شناسايى 
تصاوير متهمان تحت تعقيب پايگاه هشتم پليس آگاهى 
شدند درخواست مى شود تا هرگونه اطالعات خود را 
ــماره تماس هاى 21866058 و 66469851  از طريق ش
ــتم پليس آگاهى تهران  در اختيار كارآگاهان پايگاه هش
بزرگ قرار دهند؛ همچنين از كليه شكات احتمالى نيز 
دعوت مى شود تا جهت طرح و پيگيرى شكايات خود 
به نشانى پايگاه هشتم پليس آگاهى تهران بزرگ واقع در 
ميدان حرـ  انتهاى خيابان 12 فروردين  مراجعه كنند». 

 مدال برنز بيكارى كشور
 بر سينه كردستان

ــتانها- ســهيال مرادى: بر اساس گزارش  گروه شهرس
ــتان  ــى نيروى كار مركز آمار ايران در پاييز 91،  اس بررس
ــتان با نرخ بيكارى15/6 درصد رتبه سوم بيكارى  كردس
در ميان استان هاى كشور را به خود اختصاص داد. رشد 
اشتغال و كاهش بيكارى يكى از شاخص هاى توسعه به 
شمار مى رود و انتشار آمار در اين زمينه مى تواند تا حدود 
زيادى ميزان كارايى طرح هاى اشتغالزايى را مشخص  كند.
اوايل هفته جارى مركز آمار ايران با انتشار گزارش بررسى 
نيروى كار در پاييز 91 نشان داد كه استان كردستان با ثبت 
ــتان هاى لرستان و كرمانشاه  نرخ 15/6درصد پس از اس
ــتان  هاى كشور دارد. از  باالترين نرخ بيكارى را ميان اس
ــاله و بيشتر كه در طول  نظر مركز آمار تمام افراد 10 س
ــاعت بر  ــه مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك س هفت
اساس استاندارد سازمان بين المللى كار (ILO) كار كرده 
ــان را ترك كرده  ــا بنا به داليلى به طور موقت كارش و ي
ــوند.همچنين افرادى كه  ــند، شاغل محسوب مى ش باش
بدون دريافت مزد براى يكى از اعضاى خانوار خود كار 
ــه در دوره كارآموزى فعاليتى در  مى كنند، كارآموزانى ك
ارتباط با فعاليت مؤسسه محل كارآموزى انجام مى  دهند، 
محصالنى كه در هفته مرجع مطابق تعريف، كار كرده اند 
ــلح به صورت كادر  ــام افرادى كه در نيروهاى مس و تم
ــلح شامل  دائم يا موقت خدمت مى كنند (نيروهاى مس
پرسنل كادر، درجه داران و سربازان وظيفه نيروهاى نظامى 
ــاغل محسوب مى شوند. و انتظامى) از نظر مركز آمار ش

مركز آمار با لحاظ اين تعاريف و محاسبه از طريق نسبت 
جمعيت بيكار به جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، ضرب 
ــالم مى كند.با لحاظ اين  ــد بيكارى را اع در 100، درص
ــى روند تغييرات نرخ بيكارى كل  كشور  تعاريف بررس
نشان مى دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل (پاييز 90) 0/6 درصد كاهش و نسبت به فصل 
گذشته (تابستان 91) نيز 1,2  درصد كاهش داشته است 
ولى متأسفانه در كردستان روند تغييرات بيكارى نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته (پاييز 90) نه  تنها كاهش نيافته 
است بلكه 0,1 درصد نيز رشد پيدا كرده و نسب به فصل 
گذشته (تابستان 91) نيز 5,2 درصد رشد پيدا كرده است.

ــتان كردستان رقم  اين آمار تأمل برانگيز در حالى در اس
خورده است كه معاون برنامه ريزى استاندار كردستان در 
جلسه كارگروه اشتغال استان در خردادماه جارى از ايجاد 
50 هزار و 280 فرصت شغلى تا پايان سال  خبر داده بود 
و وى در جلسه آذرماه كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى 
استان نيز اعالم كرد: «از ابتداى سال جارى تاكنون بيش از 
32 هزار فرصت شغلى در سامانه ثبت، كه اين رقم  بالغ 
ــهم اشتغال پيش بينى شده استان بوده  بر 68 درصد از س
ــت».اما مديران دولتى به ارائه اين آمار به مردم تا اين  اس
حد هم بسنده نكرده و مديركل سابق تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى كه هم اكنون مشاور امور اشتغال و سرمايه گذارى 
استاندار است، 12 آذرماه در يك نشست تخصصى كه با 
حضور مشاور وزير تعاون در سنندج برگزار شد گفت: 
«نرخ بيكارى در كردستان 10,4 درصد است» در حالى كه 
اين رقم مربوط به تابستان است و نبايد در ماه آخر پاييز 
به  آن استناد مى شد.اما سخن به اينجا ختم نشد و مديركل 
جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعى نيز 17 بهمن ماه با اعالم 
ــتان از تحقق 100  ــطح اس راه اندازى 131 تعاونى در س

درصدى اشتغال در كردستان خبر داد!!

ــتگيرى 45 تن از  فرمانده انتظامى تهران بزرگ از دس
اراذل و اوباش بنام شمال پايتخت خبر داد.

به گزارش ايسنا، سردار حسين ساجدى نيا در حاشيه 
ــراى طرح برخورد با مخالن  يازدهمين مرحله از اج
ــى كه در ميدان تجريش برگزار  نظم و امنيت اجتماع
ــهروندان قول داده  ــد، گفت: با توجه به اينكه به ش ش
بوديم كه طرح برخورد با اراذل و اوباش را در شمال 
پايتخت نيز اجرا كنيم طى 48 ساعت گذشته ماموران 
ــت 45 تن از اراذل  ــاى تخصصى پليس پايتخ يگان ه
ــرده فروش  ــمال پايتخت و 75 خ ــاش بنام ش و اوب
موادمخدر را دستگير كردند.رييس پليس تهران بزرگ 
ــراى چنين عملياتى در روزهاى  با تاكيد بر تداوم اج
آتى اظهار كرد: تا پيش از پايان سال جارى يك مرحله 
ديگر از طرح برخورد با اراذل و اوباش و مخالن نظم 

و امنيت اجتماعى برگزار خواهد شد.
ــدار به متخلفان و مجرمان اظهار  ــاجدى نيا با هش س
كرد: پليس همچنين در آينده برخوردى قاطع با اراذل 
ــهر خواهد  ــطح ش و اوباش به ويژه كيف قاپان در س

داشت.

ــتگاه  وى با بيان اينكه هماهنگى و تعامل خوبى با دس
ــا اراذل و اوباش وجود دارد  ــى براى برخورد ب قضاي
ــان كرد: از ابتداى سال جارى تا كنون 1557  خاطرنش
ــتگير  ــطح پايتخت دس ــاش در س ــن از اراذل و اوب ت

شده اند.

ــاره به  ــنا، رييس پليس پايتخت با اش به گزارش ايس
ــهروندان با پليس اظهار كرد: بيش  ضرورت تعامل ش
ــتگير شده در طرح هاى  از نيمى از اراذل و اوباش دس
مختلف از طريق تماس شهروندان با سامانه 110 و يا 

ارتباط با مراكز انتظامى بوده است.

ــاجدى نيا عالوه بر طرح هايى كه در سطح  به گفته س
پايتخت اجرا شده است، ماموران يگان هاى تخصصى 
پليس نيز به طور روزانه در حوزه هاى عملياتى خود با 

مخالن نظم و امنيت اجتماعى برخورد مى كنند.
به گزارش ايسنا، در اجراى يازدهمين مرحله از طرح 
ــى، اراذل  ــم و امنيت اجتماع ــورد با مخالن نظ برخ
ــوابق متعدد در امر باجگيرى،  ــى كه داراى س و اوباش
ــرى، خفت گيرى، مزاحمت براى نواميس و ...  زورگي
بودند، دستگير شدند كه از ميان آنان مى توان به اسامى 
ــهرام آبگوشت»، «مهدى لشه»،  نظير «حامد ملخ»، «ش
ــت»، «مهدى پاپتى»، «حميد  «حسين انتر»، «ممد پلش
ــان  ــر»، «امير گامبالو»، «كاظم فردين»، «احس خاكبرس
دراگو»، «ممد خوشگله»، «سعيد خارجى»، «حشمت 
ــگارو»،  «مهدى خرخره» و «كاظم دوشلوار» اشاره  س
ــده عمده حوزه  ــف ش ــاس اطالعات كش كرد.بر اس
فعاليت اوباش دستگير شده در مناطق شمالى پايتخت 

به ويژه ولنجك، تجريش و دربند بوده است.
ــتگير شدگان تعدادى  ــنا، در ميان دس به گزارش ايس

نوجوان 16 تا 20 ساله نيز ديده مى شد.

ــان، گفت:  ــتان زنج ــت شهرس ــبكه بهداش رييس ش
ــتا، بزرگ ترين  فاضالب خانگى متصل به معابر روس

تهديد براى سالمت روستاييان است. 
به گزارش ايسنا، «محمدرضا صائينى» شامگاه ديروز 
در همايش دهياران و بهورزان بخش زنجانرود با بيان 
ــفانه در مناطق روستايى  اين مطلب، اظهار كرد: متأس
مشاهده مى شود كه فاضالب خانگى به معابر روستاها 
وصل شده است كه اين مقوله بزرگ ترين تهديد براى 

سالمت اهالى است. 
ــكل فراگير آلودگى و كمبود آب  وى با اشاره به مش
ــى به موقع  ــزود: عدم كلرزن ــش زنجانرود اف در بخ
ــى از عوامل مهم آلودگى آب در اكثر مناطق  آب، يك
ــتاى برطرف كردن اين  ــت كه در راس ــتايى اس روس
مشكل، مركز بهداشت شهرستان، بهورزان كلر را در 

مناطق روستايى توزيع مى كنند. 
ــب اين  ــى و دفع نامناس ــوالت حيوان ــى، فض صائين
ــالمت اهالى  ــراى س ــرى ديگر ب ــوالت را خط فض
ــد: عالوه بر اين كه اين  ــتاها دانست و يادآور ش روس
ــتند،  ــالمت اهالى هس فضوالت خطر جدى براى س
ــديد اهالى نيز در اين  ــاهد اختالفات ش متأسفانه ش

خصوص هستيم. 

ــتان زنجان در راستاى  رييس شبكه بهداشت شهرس
ــى و برطرف كردن مشكالت موجود در بحث  بررس
ــتاها جايگاه بهورز در روستاها را بيان  بهداشت روس
كرد و افزود: مدرك تحصيلى بهورزان حداقل ديپلم 
ــى به  ــال دوره آموزش ــت و پس از گذراندن 2 س اس

عنوان بهورز شناخته مى شوند. 
وى، بهورزى را يك كار انقالبى دانست كه از عوامل 
ــور است و وظايف وى  ــالمت كش مهم در عرصه س
نيز كامًال تعريف شده و بايد تأكيد شود كه مسووالن 
ــف آن ها  ــرى در وظاي ــن تغيي ــتانى كوچك تري اس

نمى توانند داشته باشند. 
ــش، مرگ مادر را يكى از  صائينى در ادامه اين هماي
شاخص هاى مهم سالمت دانست و افزود: مرگ مادر 
ــت كه نسبت به  ــتان زير 13 در 100 هزار اس در اس
ــروزى انقالب  ــال هاى پيش از پي ــرگ و مير در س م

اسالمى كاهش چشم گيرى داشته است. 
اين مقام مسوول هم چنين بيمارى مشترك بين انسان 
و حيوان، را مساله ديگرى دانست و ادامه داد: بيمارى 
ــان و حيوان نسبت به 8 سال پيش  مشترك ميان انس
در منطقه بسيار كاهش يافته و اقدامات انجام شده در 

اين خصوص نيز بسيار وسيع است. 

ــدار  ــش، «على پاكمنش»، بخش ــن هماي ــه اي در ادام
زنجانرود نيز اظهار كرد: بخش زنجانرود، پتانسيل هاى 
ــاى مختلف، از جمله بحث  قابل توجهى در زمينه ه
كشاورزى و گردشگرى و اشتغال زايى دارد، هم اكنون 
ــت در اين بخش  ــاهد كاهش 12 درصدى جمعي ش
هستيم كه خود نشانگر وجود برخى كمبودهاى اوليه 

زندگى در اين بخش است. 
ــاره به برخى محصوالت كشاورزى عمده  وى با اش
در اين بخش افزود: برنج و دانه هاى روغنى، از عمده 
ــت و اين در حالى است كه با  توليدات اين بخش اس
وجود شهرستان طارم، رتبه برتر توليد برنج در استان 

به اين بخش تعلق دارد. 
ــوول با تاكيد بر ضرورت برطرف كردن  اين مقام مس
ــرود ادامه داد:  ــكل آلودگى آب در بخش زنجان مش
ــكل آلودگى آب و كمبود آن در بخش  متأسفانه مش

زنجانرود بسيار فراگير شده است. 
ــتاها را  ــود زباله ها در روس ــدار زنجانرود، وج بخش
معضل بزرگ اين مناطق دانست و عدم وجود فرهنگ 
ــتايى را سبب فراگير  مشاركت در خانواده هاى روس

شدن اين مشكل دانست. 
ــا توجه به  ــت: در بحث اقتصاد ب ــوول، گف اين مس

ــش زنجانرود  ــيل و زمين هاى مرغوبى كه بخ پتانس
ــن وجود جاده ترانزيت زنجان تبريز كه  دارد، هم چني
ايران را به اروپا وصل و بزرگ ترين مسير به بازارهاى 
ــت و نيز وجود راه آهن و خط لوله انتقال  جهانى اس
ــود دارد، زمينه را  ــت كه در اين منطقه وج گاز و نف
ــعه صنعتى منطقه فراهم كرده است كه در  براى توس
ــتا در گذشته قدم هايى برداشته نشده بود، اما  اين راس
ــاعدت مسووالن در اين زمينه نيز  اميد مى رود با مس
اقدامات الزم انجام شود تا زمينه اشتغال و درآمدزايى 

مردم در منطقه فراهم شود. 
ــته هاى امداد و نجات  ــتقرار هس ــاره به اس وى با اش
ــووالن  در دهيارى ها در ادامه از حضور كم رنگ مس
بهداشت در جلسات، انتقاد و حضور آنان در جلسات 

شوراى ادارى بخش را خواستار شد. 
ــان بهداشت و محيط  در ادامه اين همايش، كارشناس
حاضر در جلسه به بحث ورمى كمپوست اشاره و به 
ــتا در خصوص جداسازى  فرهنگ سازى اهالى روس
زباله ها تأكيد كردند. هم چنين در همين راستا به بحث 
ــوروز نيز تأكيد و به  ــيون كودكان در ايام ن واكسيناس
ــر براى كودكان  ــبب بروز خط تأخير افتادن آن را س

دانستند.

فاضالب خانگى، بزرگ ترين تهديد براى سالمت روستاييان زنجانى
شهرستا ا

گروه حوادث: پليس دو كالهبردار حرفه اى و سابقه دار 
ــه با چك هاى مجعول مواد غذايى مى خريدند را  را ك
دستگير كرد. در دى ماه سال جارى فردى با مراجعه با 
ــراى ناحيه 14 تهران اعالم داشت: « شخصي به  دادس
ــي با حضور در مغازه من و جلب  هويت مهرداد عباس
ــه ارزش 158 ميليون تومان و  اعتماد، با خريد برنج ب
ارائه چكهاي مجعول از من كالهبرداري كرده است». 
با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «كالهبردارى» و 
به دستور داديار شعبه هشتم دادسراى ناحيه 14 تهران، 
پرونده جهت رسيدگى تخصصى در اختيار كارآگاهان 

پايگاه ششم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
با ارجاع پرونده به پايگاه ششم پليس آگاهى، مالباخته 
ــه كارآگاهان گفت: « چندى پيش  در اظهارات خود ب
ــى از ارگان هاى  ــت عنوان مأمور خريد يك فردى تح
ــل كارم در محدوده بازار در  ــى، با مراجعه به مح دولت
چندين نوبت اقدام به خريد مواد غذايى كرد و پول آنها 
ــز نقدا پرداخت كرد؛ پس از چندين نوبت خريد،  را ني
ــراى مناطق زلزله زده  ــوان خريد برنج ب وى تحت عن
ــور اقدام به خريد چندين تن برنج  ــمال غرب كش ش
كرده و من نيز در حاليكه در طى چندين معامله (نقدى 
و يا در قالب چك هاى كوتاه مدت) به ايشان اطمينان 
ــان به ارزش  ــفارش ايش كامل پيدا كرده بودم، برنج س
تقريبى 160 ميليون تومان را تحويل داده و در ازاى آن 
يك فقره چك مدت دار ( يك ماهه ) تحويل گرفتم اما 
زمانيكه براى نقد كردن چك به بانك مراجعه كردم، از 
سوى متصدى بانك اعالم شد كه حساب آقاى مهرداد 
ــت؛ بالفاصله با تلفن همراه ايشان  ــى خالى اس عباس
تماس گرفته اما وى پاسخگوى تماس هاى من نبود و 

به همين علت به نشانى دفتر كار آنها در شهرستان كرج 
رفته و متوجه شدم كه از آنجا نيز رفته اند». 

ــم  با توجه به اظهارات مالباخته، كارآگاهان پايگاه شش
در بررسى حساب بانكى متعلق به آقاى مهرداد عباسى، 
اطالع پيدا كردند كه حساب بانكى، با هويت مجعول 
ــده به مالباخته  ــده و عالوه بر چك ارائه ش ــاح ش افتت
ــاكى پرونده )، چك هاى مدت دار ديگر و با مبالغ  (ش
ــوى صاحب  مختلف چند ده ميليون تومانى نيز از س
ــد ) در ازاى  ــاب به ديگر افراد (مالباختگان جدي حس
ــده و از اين افراد نيز، به  ــد از آنها تحويل داده ش خري
شيوه و شگرد مشابه كالهبردارى انجام شده است؛ در 
ادامه تحقيقات و با شناسايى حساب هاى بانكى متعلق 
ــدا كردند كه متهمان  ــان، كارآگاهان اطالع پي به متهم
ــى»، از هويت  عالوه بر هويت مجعول «مهرداد عباس
ــتفاده كرده  مجعول ديگرى به نام «رضا گاودار» نيز اس
ــابه اقدام به كالهبردارى از  ــگرد مش ــيوه و ش و به  ش
تعداد ديگرى از مالباختگان كرده اند. در ادامه رسيدگى 
به پرونده و با شناسايى مالباختگان جديد، كارآگاهان 
اطالع پيدا كردند كه متهم پرونده به همراه فرد ديگرى، 
ــى و ....، اقدام به  ــش مأمور خريد ارگان دولت در پوش
خريد انواع مواد غذايى از قبيل برنج، قند، چاى، انواع 
ــرو، تخم مرغ، حبوبات و حتى وسايل آشپزخانه  كنس
از قبيل يخچال و ...، در قالب ارائه چك هاى مدت دار 
ــده  ــرده و پس از تحويل گرفتن اقالم خريدارى ش ك

محل كارشان را تغيير داده و متوارى شده اند. 

با توجه به شيوه و شگرد استفاده شده در كالهبردارى هاى 
ــابقه  ــده كه طى آنها، مالباختگان با وجود س انجام ش
طوالنى مدت در امر فعاليت در بازار به متهمان اعتماد 
كرده بودند، كارآگاهان با در نظر گرفتن احتمال سابقه 
ــى سوابق مجرمان سابقه دار  دار بودن متهمان به بررس
در زمينه كالهبردارى پرداخته و نهايتا موفق به شناسايى 
ــابقه دار و حرفه اى در زمينه كالهبردارى  دو مجرم س
شدند كه هر كدام از اين دو متهم داراى سوابق متعدد 
دستگيرى در تهران و ديگر استان هاى كشور بودند. با 
ــايى دو مجرم سابقه دار به اسامى «سهراب .ش»  شناس
ــاله) و «سواد . ح» ( 51 ساله )، كارآگاهان پايگاه  (40 س
ششم در ادامه اقدامات پليسى خود موفق به شناسايى 
ــد متهمان در  ــردد و نهايتا دفتر كار جدي ــاى ت محل ه
ــتان كرج ـ مارليك شده، با اخذ نيابت قضايى  شهرس
ــتند  به اين محل مراجعه و زمانيكه متهمان قصد داش
ــتفاده از هويت هاى مجعول و ارائه چك هاى  تا با اس
بالمحل اقدام به تنظيم قرارداد خريد چندين تن برنج 
و كالهبردارى از يكى از فروشندگان عمده مواد غذايى 
ــتگير  كنند، هر دو نفر آنها را در روز 29 بهمن 91  دس
ــف سه انبار محل  و در پى اعترافات آنها، موفق به كش
ــواع اقالم و مواد غذايى  ــدارى مقادير زيادى از ان نگه
ــده از مالباختگان شوند.سرهنگ كارآگاه  خريدارى ش
محمد اشراقى، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهى تهران 
بزرگ، با اشاره به دستور انتشار تصوير متهمان گفت: 
« با توجه به سوابق متهمان در ارتكاب جرايم مختلف 

كالهبردارى و شناسايى دهها مالباخته تا به اين لحظه از 
رسيدگى به پرونده و احتمال افزايش تعداد مالباختگان 
ــتور  ــوى متهمان، دس ــم ارتكابى از س ــر جراي و ديگ
ــش تصاوير متهمان از سوى داديار  انتشار بدون پوش
ــده است؛ لذا از كليه شكات و  محترم پرونده صادر ش
مالباختگانى كه موفق به شناسايى تصاوير متهمان شدند 
دعوت مى شود تا جهت طرح و پيگيرى شكايات خود 
به نشانى پايگاه ششم پليس آگاهى تهران بزرگ واقع 
ــمالىـ  انتهاى خيابان  خيابان پيروزىـ  خيابان نبرد ش

شهيد بيدى مراجعه كنند». 

كالهبردارى با چك هاى مجعول

پليس، خواب اوباش شمال پايتخت را آشفته كرد

دستگيرى اراذل؛ از حميدخاكبرسر تا كاظم دوشلوار

ــودكان  ــان را ك ــى اصفه ــودكان خيابان ــد ك 70 درص
افاغنه اى تشكيل مى دهند كه كمك كردن به آنها توسط 
اصفهانى ها به شكل نادرستى از صدقه دادن تبديل شده 
ــت. به گزارش مهر، بارها اين كودكان كار وخيابان  اس
ــما تلنگر زده اند و با حسى  ــه اتومبيل من وش به شيش
ــان  ــته اند از گل هايش ــما خواس معصومانه از من وش
ــپندى كه دود كرده اند وصلواتى كه  بخريم يا بابت اس
مى فرستند،صدقه اى بدهيم.ناگاه تمام احساسات خوب 
ــد وميخواهيد اين زخمى را كه  ــراغتان مى آي عالم به س
ــما مى نماياند را با  ــان بازكرده وعمق خود را به ش ده
خريد چند آدامس ويا واكس زدن كفشتان درمان كنيد.
تقصير نداريم نمى توانيم تحمل كنيم كه كودكى همسن 
بچه هاى خودمان يا خواهر و برادرانمان دنبالمان بدود 
ــه دونه بخر،فقط يه  ــش كند؛«آقا تورو خدا ي و خواه
دونه...»سالهاست مردم اينگونه به اين كودكان خيابانى 
ــكل  ــك مى كنند، بدون اينكه فكر كنيم ،آيا اين ش كم
ــا كمك ما مى تواند اين  ــت و ي صدقه دادن صحيح اس
كودك را از وضع فعلى نجات دهد.شايد نمى دانيم اين 
كمك هاى احساسى ما نه تنها مشكالت اين كودك را 
ــود نهادهايى كه متولى  حل نمى كند ،بلكه باعث مى ش
ــه و  ــه اين كودكان و برگرداندن آنها به مدرس كمك ب

ــتند، نتوانند كار خود را به خوبى  مشاغل آبرومند هس
ــت  انجام دهند.به هر حال چه اين كودكان بى سرپرس
باشند ويا افرادى آنها را به كار گمارده باشند و يا خانواده 
آنها فقير باشند، كمك هاى ما باعث ماندن آنها در خيابان  

و عدم دسترسى مراكز توانبخشى به آنها مى شود.
پس بهتر است مراكز ذى صالح شهردارى و بهزيستى 
و يا پليس را از وجود اين كودكان آگاه كنيم وكمك هاى 
ــتى يا كميته امداد براى ساماندهى  خود را نيز به بهزيس

هدفمند اين كودكان اهدا كنيم.
ــيب هاى اجتماعى بيان داشت: در  ــناس آس يك كارش
ــتى اين  ــتى وضعيت سرپرس مرحله اول مراكز بهزيس
كودكان را در سه وضعيت، بى سرپرست، بدسرپرست 
و با سرپرست مشخص مى كند.توفيقى اضافه كرد: دادن 
ــرپناه به اين كودكان از اقدامات اوليه مراكز  هويت وس

اقامتى كودكان در بهزيستى است.
ــى حرفه اى  ــا كمك فن ــار آن ب ــه داد: در كن وى ادام
ــود تا  آموزش هايى به برخى از اين كودكان داده مى ش
ــبك در كارگاههاى تحت نظارت  ــا انجام كارهاى س ب
ــرافتمند  ــدن به كارى ش تخصصى را نيز براى وارد  ش
ياد بگيرند.وى تاكيد كرد: اگر اين كودكان ترك تحصيل 
كرده باشند با مساعدت بهزيستى به مدرسه بر مى گردند.

توفيقى با بيان اين نكته كه ،اصلى ترين هدف بهزيستى 
ــيب هاى زندگى در كودكان كار و  كنترل و كاهش آس
ــت، گفت: مددكاران بهزيستى در كارهاى  خيابانى اس
ــد و اورژانس  ــه مى كنن ــودكان مداخل ــيب زا به ك آس
ــودك آزارى گزارش  ــى 123 در مواردى كه ك اجتماع
شود سريعا با واحدهاى سيار خود مداخله مى كند.وى 

ــيب را كنترل كرده وسپس  افزود: اين واحدها ابتدا آس
سعى مى كنند  در كيفيت زندگى اين افراد تغييرات مثبت 

ايجاد كنند.
وى ادامه داد: بهزيستى در سايه فرهنگ سازى و آموزش 
همگانى با كمك شهردارى سعى در سالم نگاه داشتن 

چهره شهر دارد.
ــيب هاى اجتماعى بهزيستى با بيان  ــناس آس اين كارش
ــر اجتماعى عامل افزايش  ــتر فق اينكه، در اصفهان بيش
كودكان كار و خيابانى است، اظهار داشت: فقر فرهنگى 
ــداد فرزندانى كه از  ــى خانواده ها و افزايش تع در برخ
ــا برنمى آيند،از ديگر داليل  عهده تربيت و مخارج آنه

بوجود آمدن پديده كودكان خيابانى و كار است.
وى تاكيد كرد: جايگاه صدا وسيما و رسانه ها در فرهنگ 
سازى اين نكته كه كمك به اين متكديان كوچك كار، 
خير نيست و به رشد تكدى گرى و آينده سياه تر اين 

كودكان كمك مى كند.
وى يادآور شد: مردم بايد بدانند كه خريد از اين كودكان 
ــر دلسوزى به آنها نه تنها مشكالت  ويا دادن پول از س
ــوى كار خير از راه هاى  ــا را حل نمى كند بلكه جل آنه
ــى ادامه داد: اداره كل فنى  صحيح را هم مى بندد.توفيق
ــوزش صحيح اين كودكان در  حرفه اى مى تواند با آم
كارهاى تخصصى آينده اى روشن براى آنها رقم بزند.

همچنين ،همكارى گسترده تر تمامى ادارات وسازمانهايى 
ــاماندهى اين كودكان موظف شده اند باعث  كه در س
ــتى بى نقص تر و كامل تر  ــود تا خدمات بهزيس مى ش
ــتگاه متولى اين امر بايد هميشه دركنار  ــود و15 دس ش

بهزيستى باشند.

قوانين كشورى در مورد تكدى گرى 
و كودكان كار

ــهردارى ديگر نهاد متولى كودكان خيابانى است كه  ش
ــهردارى در بخش تخلفات  مديريت نظارت وكنترل ش
شهرى بوسيله اكيپ هاى ويژه اى كه براى جمع آورى 
كودكان كار وخيابانى آموزش ديده اند در اين زمينه فعاليت 
مى كند.البته شهردارى تنها در رسالت زيبا سازى منظر 
شهر و در بخش فعاليت هاى فرهنگى خود موظف است 
كودكانى را كه به دستفروشى و يا تكدى گرى مى پردازند 
ــت هستند را شناسايى و به مراكز ذى  و يا فاقد سرپرس
صالح بهزيستى تحويل دهد.در قانون شهردارى ها آمده 
است، اكيپ هاى رفع تخلفات شهرى شهردارى موظفند 
با كودكان خيابانى كه توسط افراد سودجو و يا باندهاى 
تكدى گرى تحت شگردهاى خاصى به ايجاد مزاحمت 
براى شهروندان پرداخته وياچهره شهر را نازيبا مى كنند، 
برخورد كند.مديريت نظارت و كنترل شهرى سعى دارد 
با توصيه و تعهد گرفتن از اين كودكان و در مراحل بعد با 
كمك مراكز ذيصالح از مداومت اين كودكان در مشاغل 
كاذب جلوگيرى به عمل آورد.بند 5 ماده 55 شهردارى ها 
ــاغل مزاحم  و دستفروشى وتكدى گرى  نيز انجام مش
را جرم دانسته و مديريتى در شهردارى براى ساماندهى 
ــت.ماده 712 قانون  ــكل راه اندازى كرده اس به اين مش
مجازات اسالمى نيزتكدى گرى و كالشى را جرم  دانسته 
و كسانى را كه از اين راه امرار معاش مى كنند به حبس 
ــه ماه و مصادره اموال گدايى شده محكوم  از يك تا س
مى كند،همچنين ماده713 اين قانون مى گويد، هر كس 
كودك صغير يا غير رشيدى را وسيله تكدى گرى قرار 
دهد،به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد اموال گدايى 

شده محكوم مى كند.
گزارش : مهدى رفائى

كودكان افاغنه 70 درصد كودكان خيابانى اصفهان 


