
 »سركالنتر سوم پليس پيشگيري تهران بزرگ بر ضرورت 
بهره گيري از نگهبانان محله در محالت تاكيد كرد.« خبر 
روز گذشته ايسنا، با همين جمله شروع شد . جمله اي كه 
مانند يك تيغ دو لبه، دو مضمون مثبت و منفي در كنار هم 
دارد؛ مضمون مثبت اينكه نگهبان محله، نيروي آموزش 
يافته در بخش خصوصي است و تاكيد پليس بر به كار گيري 
نگهبانان محله، تاييدي بر حضور فعال تر بخش خصوصي 
براي همياري با نيروي تامين امنيت عمومي ش��هروندان 
است تا حضور اين افراد، كمبود نامحسوس نيروي انتظامي 
براي رصد و مقابله با جرايم خرد را جبران كند چرا كه بنا بر 
اعالم سال گذشته رييس پليس پيشگيري ناجا، حداكثر، 53 
درصد از مجموع كشفيات جرايم و دستگيري هاي نيروي 
انتظامي برعهده كالنتري ها و پاسگاه هاست و در حالي كه 
در دنيا، به ازاي هر 10 هزار نفر جمعيت، 5 الي 7 نفر مامور 
انتظامي و تامين كننده امنيت عمومي فعال است، ميانگين 
اين عدد در ايران به 1.8 نفر مامور انتظامي در مقابل 10 هزار 
نفر جمعيت مي رسد . اما مضمون منفي كه در پشت پرده 
جمالت سركالنتر سوم پليس پيشگيري تهران بزرگ نهفته، 
افزايش آمار جرايم معيشتي و برهم خوردن تعادل امنيت و 
ناامني به دنبال نوسانات وضعيت اقتصادي كشور است كه 
سرهنگ علي آقا كارخانه هم در بخشي از صحبت هاي خود 
به آن اشاره كرده و با توجه به آنكه موقعيت حوزه استحفاظي 
اين مقام انتظامي، مناطق شمالي پايتخت را در برمي گيرد، 
به ايسنا گفته است: » در اين مناطق با توجه به اينكه برخي از 
ساكنانش تمكن مالي بيشتري دارند، ممكن است سارقان 
قصد انجام برخي اقدامات مجرمانه را داشته باشند و استفاده 
از نگهبان محله نقش بسزايي در پيشگيري از وقوع جرايم 
دارد . در هر كوچه اي به طور متوسط 50 الي 100 خانواده 
زندگي مي كنند و اين عزيزان با كمترين هزينه مي توانند 
از يك نگهبان محله كمك بگيرند. نگهبانان محله تحت 
نظارت كالنتري هستند و تحت آموزش هاي الزم از سوي 

پليس پيشگيري و كالنتري محل نيز قرار خواهند گرفت.
در عين حال ماموران پليس نيز در آماده باش كامل بوده و 
هر زمان كه نياز به حضور آنان باشد، ماموران در كمترين 
زمان پس از تماس با مركز فوريت هاي پليسي 110 در محل 

حاضر خواهند شد.«
بازار شلوغ سارقان 

كارشناسان از ارتباط تنگاتنگ شرايط اقتصادي و اجتماعي 
با افزايش و كاهش آم��ار جرايم خرد و كيفري مي گويند. 
از اينكه به محض برهم ريختن تعادل اقتصادي و كاهش 
قدرت خريد خانوار يا افزايش نقدينگي در دست شهروندان، 
كار محافظان امنيت كش��ور، چند برابر مي ش��ود چرا كه 
جامعه عمومي، غير از شهرونداني كه در قالب خانوار تعريف 
مي ش��وند، گروه ديگري از شهروندان هم در خود دارد كه 
حتما عضوي از يك خانوار هستند اما تعريف جديدي بايد 
براي هويت آنها قابل شد؛ آنها »دزد« هستند. سال 1387 
و چند ماه پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم 
كه جامعه در دايره التهاب و اضطراب و اميد سرگردان بود، 
يك برنامه تلويزيوني ميزبان يك قاضي دادگاه بود. قرار بود 
قاضي درباره دشوارترين حكمي كه صادر كرده بگويد. قاضي 
از آخرين حكم صادره اش گفت؛ حكمي كه چند هفته پيش 
از حضور در »جام جم« تقرير كرده بود: »دو جوان نزد من 
آوردند. جرم آنها اين بود كه وارد خانه هاي مردم مي شدند 
و مرغ و گوشت فريز شده از يخچال مردم مي دزديدند. من 
واقعا نمي دانس��تم چه حكمي براي اين دو جوان بدهم.« 
قاضي جمالت آخ��رش را با بغض گف��ت. بينندگان اين 
برنامه، هيچ وقت نفهميدند كه اين قاضي براي آن دو جوان 

چه حكمي صادر كرد. 
هر روز، بيش از هزار و 800 فقره 

س��ال 95 به نقل از نيروي انتظامي اعالم ش��د كه به طور 
متوسط، روزانه هزار و 800 سرقت در كشور اتفاق مي افتد 
و حدود يك چهارم پرونده هاي جرم در محاكم قضايي، به 
سرقت اختصاص دارد ضمن آنكه تهران، عالوه بر آنكه در 
صف اول رده بندي وقوع سرقت در كشور ايستاده، پايتخت 

سارقان هم محسوب مي شود.  سال 1390، خبرآنالين در 
گزارشي با استناد به جداول منتشره از سوي مركز آمار ايران، 
رشد سرقت را در يك بازه 15 ساله بررسي كرد. بنا بر گزارش 
اين خبرگزاري، در اين دوره 15 ساله، سرقت لوازم خودرو 
از افزايش هزار درصدي، سرقت از اتومبيل از افزايش 458 
درصدي، سرقت از منزل از افزايش 325 درصدي، سرقت 
از موتوسيكلت از افزايش 380 درصدي و سرقت از مغازه ها 
از افزايش 250 درصدي برخوردار بوده است.  در حالي كه 
بنا بر اعالم قوه قضاييه، سه استان جرم خيز كشور به ترتيب، 
استان هاي ايالم، يزد و تهران هستند، تا امروز بيش از 2 هزار 
عنوان اتهامي در دس��تگاه قضا تعريف شده و يك چهارم 
جرايمي كه ساالنه در كشور رخ مي دهد، سرقت مستوجب 
تعزير است چنان كه بنا بر اعالم رسمي قوه قضاييه در سال 
94، »50 درصد اتهامات كش��وري كه بيشترين عناوين 
اتهامي را به خود اختصاص داده  به ترتيب، سرقت مستوجب 
تعزير با 12.80 درصد بوده است.«هفته هاي پاياني سال 95 
عباس جعفري دولت آبادي؛ دادستان تهران هم در جلسه اي 
كه براي بررسي آخرين وضعيت جرم سرقت در كشور و با 
حضور مسووالن قضايي و انتظامي برگزار شد، تاكيد كرد: 
»آمار سرقت، يكي از شاخصه هاي امنيت عمومي است و آمار 
تعداد سرقت مسلحانه از شاخصه هاي مهم ارزيابي تامين 
امنيت و تقويت احساس امنيت در جامعه است.« در همين 
جلسه بود كه فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ با 
ارايه آمار مقايسه اي سرقت در سال 95 و مدت مشابه سال 
94 از وقوع 6 هزار و 900 فقره سرقت به عنف در سال 94 و 
وقوع 6 هزار و 700 فقره سرقت در سال 95 خبر داد. پايان 
سال 96 هم جانشين فرمانده ناجا اعالم كرد كه 12 استان 

كشور با افزايش آمار سرقت مواجه بوده اند. 
100 هزار نگهبان محله تا پايان برنامه ششم توسعه 

تش��كيل موسس��ات خصوصي ارايه خدمات حفاظتي و 
مراقبتي، تاكيد آيين نام��ه اجرايي ماده 122 قانون برنامه 
چهارم توسعه بود كه راه اندازي موسسات »خدمات انتظامي 
)حفاظتي و مراقبتي(« را مورد تاييد قرار داد در حالي كه 

كليات اين قانون، س��ال 1383 در مجلس تصويب شد و 
به دنبال تشكيل پليس پيشگيري در سال 1384، قانون 
تشكيل اين موسسات هم در سال 88 به تاييد رهبري رسيد 
و ابالغ شد و از آن پس، اين موسسات توسط نيروي انتظامي 
و با بهره گيري از بازنشس��تگان انتظامي به عنوان مديران 
ارشد اين موسسات راه اندازي شد. سال 91 هم رييس وقت 
مركز انتظام پليس پيشگيري در گفت وگو با رسانه ها خبر 
داد كه »فعاليت اين مراكز، به سه قوه ابالغ شده و براساس 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درباره واگذاري 
بخشي از وظايف نيروي انتظامي به بخش خصوصي واجد 
صالحيت و مجرب تحت نظر اين نهاد، اين موسسات توسط 
5 الي 7 نفر از افسران عاليرتبه نيروهاي مسلح و تحت نظارت 
نيروي انتظامي راه اندازي مي شود.«تا امروز 720 موسسه 
تحت لواي همين قانون در كل كش��ور تاسيس شده و 45 
هزار نگهبان محله هم با دريافت مجوز از اين موسسات، در 
سراسر كشور مشغول به كار هستند. نگهبانان محله، جوانان 
داوطلبي هستند كه مدل به روز شده »شبگردها« تلقي 
شده و با سپري كردن دوره هاي آموزشي در اين شركت ها، 
با اعالم نياز محالت، به عنوان نگهبان محله به كار گمارده 
مي شوند. وظايف نگهبانان محالت، تفاوتي با همكاران آنها 
در نيروي انتظامي نداشته و همانند يك مامور پليس، موظف 
به تامين امنيت و برخورد با جرايم تعريف شده در محدوده 
فعاليت خود هس��تند و ضمن برخورداري از پش��تيباني 
واحدهاي مختلف نيروي انتظامي، يك ضابط قضايي در 
محدوده فعاليت خود به شمار مي آيند. بنا بر آخرين اعالم 
رييس پليس پيشگيري نيروي انتظامي، قرار است تا پايان 
برنامه ششم توس��عه، تعداد نگهبانان محله، به 100 هزار 
نفر افزايش يابد در حالي كه سال 1388 سرهنگ محمد 
حسيني؛ رييس وقت مركز انتظام پليس پيشگيري نيروي 
انتظامي در گفت وگو با رسانه ها، تاكيد كرده بود: »براساس 
برآورد و بررسي كه ما انجام داديم، كشور در حال حاضر )با 
جمعيت 72 ميليون و 870 هزار نفر( به بيش از 200 هزار 

نگهبان محله نياز دارد.«

گروه اجتماعي
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الو... اعتمادادامه از صفحه اول

آن ش��هروند نازنيني كه حس��اب و كتاب مي كند كه 
مثال با يك س��فر فرماليته خارجي، از محل تبديل ارز 
مسافرتي به ارز قاچاق، چند ميليون به دست مي آورد، 
دلس��وزي ملي ندارد و چيزي به نام منافع ملي و سود 
همگاني برايش مهم نيست. اما آيا همه تقصير را بايد بر 
گردن همين بخش فرصت طلب جامعه انداخت؟ هزار 
البته خير. در اين كشور، ميليون ها ايراني دلسوز و قانع 
و وطن پرست هم داريم كه اهل سوءاستفاده و احتكار و 
مال اندوزي ديوانه وار نيستند. اما آيا دولت، مسووالن و 
تيم اقتصادي ما هم، مانند تركيه اي ها عمل مي كنند؟ 
آيا روحاني هم حاضر است هر روز در ميداني و خياباني 
و هر بار به بهانه اي با مردم صحبت كند و وقايع را با آنها 
در ميان بگذارد و مشاورين اقتصادي جوان، دانشمند 
و توانمند را جذب كن��د و از حمايت بخش خصوصي 
هم برخوردار ش��ود؟ آيا سيستم رسانه اي ما هم مانند 
شبكه گسترده روزنامه ها و راديو و تلويزيون هاي بخش 
خصوصي تركيه، مي توانند آرام��ش و اعتماد مردم را 
حفظ كنند؟ خير. متاسفانه خير. در همين كشور نازنين 
ما ايران، گذشته از افراد و شهروندان عادي، ده ها شركت 
دولتي و بانك و نهادها و موسس��ات ديگر نيز داشتيم 
و داريم كه با پيش خريد ده ها هزار س��كه بهار آزادي و 
احتماال اندوختن دالر و يورو، بر اين آتش بنزين ريختند 
و در همين حال، در بحث واردات خودرو و استفاده از ارز 
دولتي براي واردات كاالهاي اساسي، صدها فرد، شركت 
و نهاد، به اقتصاد اين كشور و به جامعه و مردم ما آسيب 
زدند تا از اين نمد، كاله گرم و نرمي بر سر نهند. پس پيش 
از هر چيز اين ساختار مديريتي، بايد خود را ترميم كند و 
بيش از اين، هواپيماي عظيم اين كشور را به سيستم اتو 

پايلوت، قضا و قدر و آزمون و خطا نسپارد.

حتي شايد بتوان اين اقدامات را به نوعي دعوت عمومي 
به ش��ورش، تخريب و انتقام جويي دانس��ت. بهترين 
اس��تراتژي براي مقابله با احمدي نژاد عبور از ايشان و 
تفكر راديكاليسم و نهيليس��م است زيرا رييس دولت 
دهم فاقد هرگونه اثربخش��ي و ارزش سياس��ي براي 
بررسي و توجه است. قطعا نسخه دردهاي امروز جامعه 
ايران احمدي نژاد و باند او نيستند زيرا مسوول وضعيت 
امروز جامعه نمي تواند مدعي اصالح آن باش��د. نسل 
جوان و ملت بزرگ ايران بايد بدانند كه عبور از روحاني 
به مفهوم ظهور راديكاليسم در شكل جديد خواهد بود 
كه تجربه 8ساله اسفبار آن را ملت به خاطر دارند. بايد 
باور داش��ته باشيم كه روحاني مي تواند با تغيير زمين 
بازي، بازيگران و تغيير سياست و نظام اطالع رساني از 
طريق گفت وگوي ملي، منطقه اي و جهاني كشور را به 
سمت قله هاي توسعه هدايت كند. از اين منظر امروز 
بيش از هر زمان ديگر به گفت وگو، همگرايي، همدلي، 

همنوايي و وفاق ملي نيازمنديم.

رييس كميسيون سالمت و خدمات محيط زيست شوراي 
شهر تهران گفت: اگر شهروندان موردي را مشاهده كردند 
كه زباله هاي بيمارستاني و خطرناك امحا و رفع خطر نشده 
است سريعا آن را به شورا تذكر دهند ما اين مساله را منتشر 
و در صحن ش��ورا تذكر خواهيم داد. زهرا صدراعظم نوري 
)عضو شوراي شهر و رييس كميسيون سالمت و خدمات 
محيط زيست شوراي شهر تهران( با اشاره به معضل زباله هاي 
بيمارستاني تصريح كرد: بر اساس قانون مديريت پسماند كه 
به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است، زباله هاي 
خطرناك، ويژه و بيمارستاني بايد از سوي توليدكننده امحا 
و بي خطرسازي شود.وي با تاكيد بر اينكه مسوول زباله هاي 
بيمارس��تاني و خطرناك توليدكننده هاي آن هس��تند، 
اضافه كرد: ش��هرداري در ارتباط ب��ا زباله هاي خطرناك 

هيچ مسووليتي ندارد و فقط مسوول جمع آوري و امحاي 
زباله هاي خانگي و غيرخطرناك اس��ت. صدراعظم نوري 
با اش��اره به وظايف بيمارستان ها و دانش��كده هاي علوم 
پزشكي براي امحاي زباله هاي بيمارستاني افزود: اين مراكز 
مسووليت دارند اين زباله ها را بي خطر كنند و بعد تحويل 
پيمانكاران شهرداري بدهند. در همين راستا با مجموعه 
دانشكده هاي علوم پزشكي و استانداري جلساتي برگزار 
كرديم و نمايندگان وزارت بهداشت، شوراي شهر و سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز در اين جلسه حضور داشتند. 

در اين جلسه مقرر شد وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم 
پزش��كي زباله هاي خطرناك خود را بي خطر كنند و زباله 
بي خطر شده تحويل دهند.وي افزود: پيمانكاران شهرداري 
با تاييد سازمان محيط زيست بايد زباله هاي بي خطر شده 
بيمارستاني را تحويل بگيرند. اين روند قانوني است، اما ممكن 
است در اين ميان تخلفاتي صورت گيرد.وي در پاسخ به اين 
سوال كه چرا وزارت بهداشت هنوز نتوانسته در اين خصوص 
اقدام جدي صورت دهد و كماكان بيمارستان هاي بسياري 
هستند كه زباله هاي خود را بي خطر نمي كنند، گفت: شايد 

بهتر باشد شما اين سوال را از خود وزارت بهداشت بپرسيد. 
نهادهاي مسوول بايد بودجه مورد نياز را تخصيص و تعبيه 
كنند و بايد زباله هاي خود را با دستگاه هاي زباله سوز بي خطر 
كنند، البته بسياري از بيمارستان ها و مراكز درماني اين كار را 
انجام مي دهند و اگر در برخي مراكز امكانات آن وجود ندارد، 
بيمارستان ها بايد زباله هاي خود را به جاي ديگري منتقل 
كنند تا پس از بي خطرسازي، تحويل پيمانكار داده شده و 
در مكان مناسب دفن شود.وي ادامه داد: پس از اين جلسات 
تصميم گرفتيم، مس��تقيما وارد مذاكره با ش��ركت علوم 
پزشكي شويم، چراكه به نظر مي رسد اشكاالتي در خصوص 
ارتباط ميان دانش��گاه هاي علوم پزشكي و وزارتخانه هاي 
مربوطه وجود دارد. در هر صورت اين فرآيند به صورتي طي 

شود كه كمترين ضايعه اي را براي شهروندان داشته باشد.

ش��هردار اصفهان طي حكمي س��يد احمد حسيني نيا را 
به عنوان معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 
منصوب كرد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، سيد احمد حس��يني نيا پيش از اين در رده هاي 
مختلف مديريت اين معاونت، مس��ووليت داش��ته است. 
مديركل توسعه شهري و منطقه اي معاونت شهرسازي، 
معاون شهرس��ازي مناط��ق ١، 4، 5، ٩، ١٣، عضويت در 
هيات علمي دانشگاه شيخ بهايي و مشاور تخصصي معاونت 
شهرس��ازي و معماري از جمله س��وابق او است.  آخرين 
مسووليت وي، مديركل طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي 
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان بوده است.

الو ... 66426196 30004753

 به عنوان يكي از شاكيان شركت داتيس خودرو 
انتظار داريم مسووالن قضايي كشور زودتر 
موضوع ش��كايت ما را حل و فصل كنند. االن پرونده 
شكايت ما از اين شركت در دادسراي ناحيه دو واقع در 
سعادت آباد در جريان است. موضوع هم از اين قرار است 
كه شركت داتيس خودرو بدون داشتن مجوز اقدام به 
اخذ پول از مردم براي تحويل خودروي وارداتي كرده 
است. پس از آش��فتگي بازار ارز و محدوديت هايي كه 
اعمال شد اين شركت از ما امضاي رضايت گرفت ولي 
بدون تحويل خودرو همچنان در انتظار تحويل خودرو 

هستيم و از سوء رفتار اين شركت شكايت كرده ايم.
09120002383

 چرا شما كه خودتان روزنامه داريد و درباره 
همه چيز گزارش تهيه مي كنيد درباره همه 
ابع��اد كاغذ گزارش تهي��ه نكرديد؟ البت��ه گزارش و 
يادداش��ت هاي ش��ماره قبلي »اعتم��اد« را ديده ام. 
منظورمان اين است كه در تمام ماه هاي گذشته موضوع 
كاغذ بحراني بوده است. اما خود شما مطبوعاتي ها كم 
به آن پرداختيد. مثال چرا وزير صنعت را نخواستيد و از 
او درباره نحوه واگذاري ارز و واردات كاغذ نپرسيديد. 
شما كه اين همه مصاحبه كار كرديد در اين مدت يكي 
را هم به مصاحبه با وزير صنعت اختصاص مي داديد و 
فق��ط درباره بازار كاغذ از او مي پرس��يديد. من خودم 
خرده فروش كاغذ هستم. واقعا مي شد جلوي اين همه 

احتكار و خراب كردن بازار را گرفت.
09120001131

 من هم معتقدم فساد در كشور رخنه كرده 
است وگرنه رهبر انقالب نمي فرمودند اژدهاي 
هفت سر. اما يك نفر به آن آقايي كه اين روزها كارش 
شده ويدئو پركردن و تحريك مردم بگويد ما نخواهيم 

شما از زبان ما حرف بزنيد بايد چه كسي را ببينيم؟
09900002931

جدول

متقاطع

سود        وكو

  افقی

عمودي

1- زباله - از سيارات منظومه شمسي
2- آماس - خون پااليي - پارچه براق

3- شالوده - مادر لر - واحد توان - قسمتي از گل
4- انبوهي جمعيت - ماه دهم سال قمري

5- حرف بيهوده - پايتخت ريش��ه اي - اوراق بهادار - 
صد متر مربع

6- زنگ چهارپايان - دربند بودن - جدا از هم
7- گياه توخالي - بز نر - زبان مردم كشور تركمنستان

8- تخلص محمد حسين بهجت تبريزي - از كوه هاي 
مهم كشور

9- هادي - سطل آبكشي - قورباغه درختي
10- به پايان رساندن - مرد خداشناس - غزال

11- نت سوم - رسوب يخچال - حرف انزجار - آجر نصفه
12- درس نوشتني - پول كاغذي

13- از نزوالت جوي - نوعي قايق - تصديق انگليسي - 
حرف نفي عرب

14- همدم - گم - نهر
15- گذشت - پرده مغز

1- رقاد - پدر و دختر كارگردان عرصه سينماي كشورمان
2- رود م��رزي - زيرك - زمين ش��وي - قطب مثبت 

جريان برق
3- ناچيز - صدا - حجم هندسي - نژاد ما

4- راه ميان دو كوه - خريد وفروش - اعمال حج
5- دوست داشتن - از اثرهاي معروف صادق هدايت

6- حرف نداري - دوستي - پايتخت استراليا - جنس 
به ظاهر قوي

7- پايتخت كوبا - داستان بلند - ثروتمند

8- شيش��ه آزمايش��گاهي - واحد تنيس - لحظه 
كوتاه - كوه اروپا

9- نشانه الهي - از همسران حضرت ابراهيم )ع( - 
گل خوشبو و زيبا

10- ص��داي زنبور - مركز اس��تان چه��ار محال 
بختياري - حيوان نمايشگر دريايي - مرواريد

11- پايتخت گواتماال - غالف شمشير
12- دين برتر - عصب - مردم قرآني

13- تيرانداز - جاسوسخانه امريكايي - نااميد - مكان
14- روز عرفه - وي - خيال و گمان كردن - مالمت

15- حجار - دامنه كوه

شنبه 20 مرداد 1397، 28 ذي  القعده 1439، 11  آگوست 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 4157

دالر در ايران، دالر در تركيه

 ظهور راديكاليسم

 وجود قطعات بدن انسان
و عفونت در زباله هاي بيمارستاني

انتصاب معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري اصفهان 

ويژه

راهكار پليس براي مقابله با روزي ۱۸۰۰ فقره سرقت 

سالمت


