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از گوشه و کنار

سرقت اموال عمومی در ایران افزایش بیسابقهای یافته است؛

تسری از تندیس مشاهیر به دریچه فاضالب و گاردریل

سعیده علیپور

برای جماعت سارقان فرقی نیست
بیناثریهنریوگاردریلکنارخیابان.
آنها هر آنچه بتواننــد را در دل تاریکی
شــب یا در خلوت روز ،میدزدند و آب
میکنند .از دریچههای فاضالب معابر
گرفته تا مبلمان شــهری ،از شیرآالت
سرویسهای بهداشــتی در پارکها تا
نرده پلهای هوایــی و حتی تابلوهای
ی و رانندگی .از کابلهای برق و
راهنمای 
مخابراتتاحتیآثارهنریشهری.آنها
اگر بتوانند مجسمهای را هم که حتما
نمادی برای شــهروندان است و هزینه
مادی و معنوی زیادی برای آن شده از
بیخمیکنند.
نمونه اش خبری اســت که دیروز
عبدالعلی قصرالدشتی ،مجسمهساز
شــیرازی از سرقت ســردیس برنزی
ساخته خودش داد .ســردیس استاد
رحیم هــودی ،پیشکســوت تئاتر و
سینمایایرانکهمدتهادرمقابلتاالر
حافظشیرازنصببود.
البتــه این نخســتین ســرقت از
مجسمههای شــهری نیست و پیشتر
مجســمههای زیادی چون مجسمه
ســتارخان ،باقرخان ،شــیخ بهایی،
دکتر شــریعتی و  ...هم ســرقت شده
بــود .در آذر ماه ســال  ۱۳۸۷با اعالم
خبر ســرقت تعدادي از مجسمههاي
پايتخــت ،تهديــدي به نــام دزديده
شدن آثار هنری شــهری مطرح شد.
مجسمههايي كه بسياري از آنها پس از
ناپديد شدن ،هيچگاه سرنوشتشان
مشخص نشد .مجسمههايي كه وزن

برخي از آنها حدود  ۷۰۰كيلوگرم بود.
با این حال برخی مســئوالن شــهری
معتقدند که ســرقت از اموال عمومی
در سالهای اخیر ،مخصوصا در دوران
پاندمی کرونا افزایش پیدا کرده و حتی
خاموشیهایاخیرشهرهابرایکنترل
مصرفبرقهمبرتعدادآنهاافزودهاست.
افزایشخردهدزدی
ازاموالشهری
اواخــر بهمنمــاه ایرنا بــهنقل از
شهرداریخرمشهرنوشتکه«سارقان
و افــراد ســودجو در تاریکی شــب و
خاموشــی بلوارهای ساحلی بخشی از
حفاظونردههایآهنیساحلرودخانه
کارون را سرقت کردند ».اما این تالش
ســارقان فقط به پلهای عابــر پیاده
ختم نمیشــود ،حتی بهنظر میرسد
روشهای سادهتری هم وجود داشته
باشد ،ســرقت دریچههای فاضالب در
خیابانهایکیازآنهااست.
نیمه بهمــن ماه هم مدیــر روابط
عمومــی آب و فاضالب شهرســتان
باوی در استان خوزســتان نوشت که
«دریچههای فاضــاب در چند وقت
اخیردرشهرهایمالثانی،ویس،شیبان
وسایتمسکنمهربهسرقترفتهاست.
سرقت این دریچههای چدنی منهول
فاضالب موجب ایجاد مشــکالت در
روند خدمترسانی به شهروندان شده
است».
در هفتههای گذشته هم فرمانده
نیروی انتظامی در شهرستان مراغه
از دســتگیری فردی با 8فقره سرقت
دریچههــای فاضالب خبــر داد .اما
همیشه تعداد این سرقتها تک رقمی
نیست .آنطورکه ســرهنگ ضرغام
آذین ،سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری

تهران بزرگ ،بیستم بهمنماه به ایرنا
گفته« :یک متهم پس از دستگیری
به کالنتــری ســتارخان منتقل و به
بیش از ۸۰فقره ســرقت دریچههای
فاضالب شــهری اعتراف کرده است.
تیمی از ماموران کالنتری ستارخان
با هماهنگیهای قضایی بهمخفیگاه
متهم اعزام و موفق شدند بیش از ۲تُن
انواع دریچههای فاضالب مسروقه از
آن مکان کشف کنند».
در یک مــورد دیگر هــم فردی در
نهاوندبهجرمسرقت30دریچهفاضالب
دستگیرشد.
در مــورد دیگری که فیلــم آن هم
در بهمن ماه در شــبکههای اجتماعی
منتشــر شــد هم دیوار ضلع شرقی
محدوده منطقه آزاد ارونــد آبادان به
سرقترفت.
ســارقان در این منطقه دیــوار را
تخریب و میلگر د بهکار رفته درون آن
را به ســرقت بردند .آنطور که موعود
شمخانی ،معاون فنی و امورزیربنایی
ســازمان منطقه آزاد اروند به تسنیم
گفته؛ خسارت این اقدام سارقان بالغ بر
4میلیاردریالبرآوردشدهاست.چیزی
نزدیک بههمین مبلغ در کرمانشــاه
تجهیــزات برقــی بهســرقت رفته و
امیدعلی مراتی ،مدیرعامل شــرکت
توزیع نیروی برق اســتان کرمانشاه به
ایرنا گفته «از ابتدای ســال 99تا پایان
آذر و طبق جمعبندیهای انجام شده
۶۰میلیارد ریال انواع سیم و تجهیزات
برقیبهسرقترفتهاست».
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان
کرمانشاههمبهایرناگفتهاست«:بهطور
میانگینروزانه ۲۰تا ۳۰شیرعلمکگاز
در اســتان که عمده آن شهر کرمانشاه

دیروزعبدالعلی
قصرالدشتی،مجسمهساز
شیرازی از سرقت سردیس
برنزیساخته خودش
داد .سردیس استاد رحیم
هودی،پیشکسوتتئاترو
سینمای ایران که مدتها
در مقابل تاالر حافظ شیراز
نصببود
استموردسرقتقرارمیگیرد».
ســیروس شــهبازی با بیان اینکه
سرقت هر علمک باعث قطعی گاز یک
تا  ۲خانوار میشــود ،افزود« :سارقان
همچنینبارهااقدامبهسرقتلولههای
گاز قبل از وصل آن کرده و مشــکالت
زیادیهمبرایشرکتوهمبرایعموم
مردمایجادکردهاند».
فریبرز کرمی ،مدیرکل راهداری و
حملونقلجادهایاستانکرمانشاههم
ازافزایش ۳۹درصدیسرقتتجهیزات
اینادارهکلنسبتبهسالگذشتهخبر
دادوگفت«:درحالیکهخساراتوارده
کل ســال  ۹۸به بیــش از  ۷۳میلیارد
ریال میرســید این رقم برای هشت
ماه نخست سال 99به ۷۳میلیارد ریال
رسیده است» .رقمی که نشان میدهد
میزان سرقت این گونه تجهیزات تا چه
میزان در سال گذشته باال رفته و امسال
نیزافزایشبیشتریخواهدداشت.
او همچنین به ســرقت چهار هزار و
 ۱۰۰عددتابلووعالیمایمنیراههااشاره
کردکهفقدانآنهاممکناستخطرات
جادهای زیــادی را بــرای رانندگان به
وجودآورد.

در خبر دیگری که به تازگی منتشر
شد بنا به اظهارات مسئوالن مازندران
فقط در یک مورد از این ســرقتهای
شناسایی شده ،با دستگیری یک باند
ســرقت کابل برق در غــرب مازندران
حدود  ۲۵تــن کابل بــه ارزش ۱۲۵
میلیاردریالازآنهاکشفشد.
ســرقت کابلهای مخابرات نیز در
مازندران طی چند ســال اخیر شایع
شدهاست.بهطوریکهسال ۱۳۹۹آمار
دزدی کابلهای مخابراتی در مازندران
چهار برابر بیشتر شــد و به جز قطعی
چندهفتهایخطوطتلفنواینترنتدر
برخی نقاط ،خسارت مالی آن از مرز۲۰
میلیاردتومانهمگذشت.
مدتــی قبل هم انتشــار تصاویری
از یک پــل هوایی عابر پیــاده نزدیک
ایستگاه مترویی در اطراف کرج ،نشان
دادکهبخشیازنردههایپلبریدهشده
وبهسرقترفتهاست.
افزایشسرقت
اموالعمومیپایتخت
ایــن ســرقتها در پایتخــت نیز
افزایش قابلتوجهی داشــته است به
طوری که همشــهری ،روزنامه ارگان
شــهرداری تهران اخیرا گــزارش داد
که طــی ماههای اخیر تعداد ســرقت
تجهیزات ،آثار و مبلمان شهری تهران
به میزان قابلتوجهی باال رفته اســت.
به زوری که این روزهــا میتوان جای
خالیدیوارهایصوتیرادربزرگراههای
شهیدچمران ،آیتاهلل صدر و آیتاهلل
حکیم هممشــاهده کرد؛ دیوارهایی
که بعضا ســارقان همراه با آلومینیوم
نگهدارندهشــان از جا کندهانــد و باد و
توفانهممزیدبرعلتشدهتاباقیمانده
دیوارآسیبجدیببیند.
وحیدسرلک،معاونفنیومهندسی
سازمانحملونقلوترافیکشهرداری
تهرانهمدراینبارهگفتهاست«:سرقت
تابلوهای بزرگراهــی بهدلیل جنس
آلومینیومیتابلوهابرایسارقانمنفعت
مالی دارد .گاردریلها وزن باالیی دارند
و حملشان نیز سخت است ،اما با وجود
این با افزایش سرقت مواجه شدهایم و
در مناطق جنوبی و بزرگــراه آزادگان
بیشترینآمارسرقتراداریم».
فقرونابرابریدالیل
دزدیازاموالعمومی
بر اســاس قانون ســرقت از اموال
عمومی جرم محســوب میشود .این
در حالی اســت که به استناد به اخبار و
اظهارات پراکنده برخی از مســئوالن
این بزه در ســالهای اخیر در کشــور
به شــکل چشــمگیری رشــد کرده
اســت .رشــدی که به اعتقاد آسیب
شناســان در نتیجه افزایش فقر مادی
در جامعه و احســاس نابرابری هر روز

یکآسیبشناس:
«افزایش بیکاری در سال
اخیربهدلیلپاندمیکرونا
سبب شد که برخی در
مخارج روزمره خود هم
دچارمشکلشوند.به
همیندلیلعجیبنیست
که برخی دست درازی به
اموال عمومی را راحتترین
راه برای تامین این مخارج
بدانند»

شــمایلی عادیتر به خــود میگیرد.
پژوهشها و بررسیها در ابعاد مختلف
جامعه شناختی نشان میدهد افزایش
جمعیت ،نرخ باالی بیکاری ،تغییر در
الگوهای مصرف و افزایش هزینههای
زندگی و حاشیهنشینی از جمله عوامل
شکلگیریبرخیآسیبهایاجتماعی
و بزهکاریها در جامعه است که سرقت
یکیازاینآسیبهاست.
مهران حسنوردی آسیبشناس
میگوید« :افزایش بیکاری در ســال
اخیر به دلیل پاندمی کرونا سبب شد
که برخی در مخارج روزمره خود هم
دچار مشکل شــوند .به همین دلیل
عجیب نیست که برخی دست درازی
به اموال عمومــی را راحتترین راه
برای تامین این مخارج بدانند».
به گفته او برخی حتی برداشــت
از این اموال را هم دزدی ندانســته و
حق قانونی از جامعهای میدانند که
در امورات مختلف آنهــا را از حقوق
مختلفی چــون پیدا کردن شــغل و
داشتن درآمد کافی برای یک زندگی
عادی محروم کرده است.
این آسیبشــناس معتقد اســت:
«حتی شاهد هستیم بســیاری از این
دزدیها از آثار هنری شهر و سایر اموال
عمومی در روز روشــن یا جلوی چشم
شهروندانصورتمیگیردوکمترکسی
به آن واکنش نشان میدهد .این نشان
میدهدکهگویابرخیازشهروندانشهر
را متعلق به خود نمیدانند .در حالی که
شهروندانبایدبهگونهایدرمورداموال
عمومی حساسیت داشــته باشند که
سارقان برای سرقت این اموال احساس
امنیتنکنندتاشاهدکاهشاینپدیده
زشتباشیم».
در هر حال ســرقت تجهیــزات و
امکاناتعمومیوعامالمنفع همتعلقبه
همهشهروندان،معضلیاستکهبهنظر
میرسد دود آن بیشتر از همه به چشم
مردم میرود و ضمــن تخریب چهره
شهر میتواند خطرات فراوانی هم برای
شهرونداندرپیداشتهباشد.

بررسی

«میکرو خانواده»ها ،فرزندان ناقصالخلقهدنیای مدرن

در دهههــای اخیر تغییر شــکل خانواده به
عنوان یک مسئله اساسی مطر ح شده و نه تنها در
کشورهای توسعهیافته که حتی در کشورهایی
نظیرایراننیزموردتوجهقرارگرفتهاست.درحالی
کهالگوهایازدواجوتشکیلخانوادهبینگروهای
مختلفجوامعمتفاوتاست،سنازدواجباالرفته
و تمایل به فرزندآوری کم شده است .بسیاری از
کارکردهای خانواده با ظهور نهادهای تخصصی
ضعیفشدهوالزاماتوتعهداتوانتظاراتسنتی
که در روابط خانوادگی بین اعضا وجود داشت ،در
بسیاریازجوامعازبینرفتهاست.
در همین باره عضو تیم تخصصی مشــاوره
ازدواج و زوج انجمن ازدواج و خانواده کشــور از
خانوادههای امروزی به عنوان «میکرو خانواده»
یاد کرد و به ایسنا گفت« :در خانوادههای امروزی
افراددچارانقطاعخانوادگیشدهاندوبیشترتمایل
دارندبرلذتهاودوستانخودتمرکزکنندوباآنها
وقت بگذرانند .خانواده نظیر هر پدیده دیگری در
حال عبور از مرحله گذار است و میتوان گفت در
حال تجربه یک فروپاشی جدی در قالب طالق،
زندگی مجردی ،ازدواج ســفید ،مهاجرتهای

تک ساحتی و ...است و اینگونه شکل جدیدی از
خانوادهارائهمیشود».
امیر لطفی حقیقت ،با اشــاره به روز جهانی
خانواده و دالیل هراس جوانان بــرای ازدواج در
عصر حاضر ،گفت« :در جامعه سطحی و پرلذت،
افراد تصور میکنند پرداختن به لذتهای فردی
و جمعی بســیار راحتتر از پذیرفتن مسئولیت
ازدواج است و این تنوع طلبیها و خوشیها را به
دیگران نیز سرایت میدهند ،به طوری که دیگر
افرادتمایلیبهتشکیلزندگیمشترکوخانواده
پیدانمیکنند.البتهعدمتواناییمالیبرایتشکیل
خانوادهوضعفدرقوانینحوزهازدواجوطالقکه
نیازمند بازسازی و بازتعریف هستند نیز از جمله
دالیلهراسجوانانازازدواجاست».
وی ادامــه داد« :بزرگترین خطــر برای نهاد
خانواده در جامعه امروزی ،ضعف اخالقی است.
متاسفانه سطح اخالق و رفتار در جامعه کاهش
پیداکردهوافزایشحجممشغلهروزانهباعثشده
است تا افراد نتوانند عشقورزی ،احترام و ثبات را
بهمعنایواقعیدرککنند.
لطفی اخالق محوری در خانــواده ،پذیرش

نامشــروط و اخالق واال ،احترام عمیق به طرف
مقابل ،عدم توقع بیش از حد و در عین حال عدم
سادگی و ساده لوحی را از جمله مولفههای موثر
در حفظ یکپارچگی خانوادهها دانســت و گفت:
«نمیتوان سن مشخصی برای تشکیل خانواده
و ازدواج در نظر گرفت ،اما به طور کلی زمانی که
افراد به پختگی متوسط در زندگی برسند و تحت
نظریکروانشناسآموزشهایفردیواجتماعی
وگروهیرادیدهباشندمیتوانگفتبرایتشکیل
خانواده آمادهاند .هر هدفــی که منجر به تعالی،
آرامش ،موفقیت ،کســب و اهدای عشق شود از
جملهاهدافمتعالیبرایازدواجاست».
این عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج
انجمن ازدواج و خانواده کشــور با تاکید بر اینکه
افرادنیازمندتشکیلخانوادههستند،تصریحکرد:
«افراد یک جامعه برای داشــتن آیندهای روشن
نیازمندزندگیبرمبنایهنجارهایسالمهستند.
ارزشهای زندگی باید درون جوامع نهادینه شود
و مورد تاییــد قرار گیرد .افراد نیازمند تشــکیل
خانوادهبرمبنایچارچوبهایروانشناسیاصیل
هستند».اینپژوهشگررواندرمانیفراتشخیصی

تشکیل دوکمیته برای بررسی
خودکشیهای اخیر رزیدنتها

مدیر روابط عمومی
سازمان نظام پزشکی
کشور از تشــکیل دو
کمیته برای بررســی
مشکالت رزیدنتها و
بررســی خودکشــیهای اخیر ،خبر داد و گفت:
دستیارانشیفتبندیهایسنگینیدارند.حسین
کرمانپور ،درباره بررسیهای انجام شده در زمینه
خودکشی چند رزیدنت در هفتههای اخیر ،گفت:
دکتر ظفرقندی ،رییس کل سازمان نظام پزشکی
کشــور طی حکمی به معاون آموزشــی سازمان
ماموریتدادندکهیککمیتهفوریراتشکیلدهند
و تمام مشکالتیکهدستیارانبا آنهادستوپنجه
نرممیکنند،احصاکنندکهاینکمیتهتشکیلشده
استودرحالانجامبررسیهاهستند.درعینحال
درباره بررسی خودکشیهای اخیر نیز کمیتهای با
مسئولیتدکترحاجبی،رییسدفترسالمتروان
وزارت بهداشت تشکیل شده و دارند ابعاد مختلف
خودکشیهایاینچندنفررابررسیمیکنند.

کان پرمصرف آب
اخطار به مشتر
از اول خردادماه

معاون درآمد و امور مشــترکین شــرکت آب و
فاضالب اســتان تهران گفت :از اول خــردادماه به
تمامیمشترکانپرمصرفوبدمصرفاخطارارسال
خواهد شد و در صورت تداوم ،محدودیت مصرف را
اعمالخواهیمکرد.بهگزارششرکتآبوفاضالب
استانتهران،سیدرسولباقریروزجمعهبااشارهبه
روند صعودی افزایش مصرف آب در پایتخت گفت:
سناریوهایی برای روزهای سبز ،زرد ،نارنجی و قرمز
تدوین شده است و اولویت برخورد با مصارف فضای
سبز و بنایی ،مشــترکان تجاری و دولتی و در آخر
پرمصرفهاوبدمصرفهایخانگیخواهدبود.باقری
بابیاناینکه۶۰درصدازمشترکانتهرانیباالیالگوی
مصرف ،آب مصرف میکنند ،گفت :اخطاریههایی
برایاینگروهازمصارفخانگیارسالخواهدشدودر
صورتیکهدررفتارمصرفخودتغییریایجادنکنندبا
محدودیتمصرفمواجهخواهندشد.

اعالم شرط حضوری شدن
آموزشها از اولمهر

معاون آموزشــی
وزیر علــوم ،تحقیقات
و فنــاوری ،تغییر رنگ
شهرهاوواکسیناسیون
دانشــگاهیان را شرط
حضوری شدن آموزشها از اول مهرماه اعالم کرد.
به گزارش ایرنا علی خاکی صدیق روز جمعه درباره
نامه وزارت علوم به وزارت بهداشت برای واکسینه
شدن دانشــگاهیان ،گفت :بازگشایی دانشگاهها
با حضور دانشجویان در مهرماه  ۱۴۰۰بستگی به
شرایطکشوردارد؛البتهوزارتعلومدرخواستیدر
خصوصاولویتقراردادندانشگاهیانبرایدریافت
واکسیناسیونمطرحکردهاستچراکهآموزشباید
حضوری انجام شــود .وی با بیان این که حضوری
شدنآموزشهامنوطبهحفظسالمتیافراداست،
افزود:اگرواکسیناسیونانجامشودوشرایطکرونایی
شهرها در شرایط زرد و آبی قرار بگیرد ،امیدواریم
کالسهابامحورحضوریازاولمهرماهبرقرارشود.

رشد  ۵درصدی ازدواج
در دورانکرونا

معصومهابتکار،معاونامورزنانوخانوادهرئیس
جمهوریگفت:باتوجهبهآماررسمیثبتاحوالدر
سال ۹۹علیرغمپاندمیکووید ۱۹بهدالیلکاهش
هزینه مراسم ازدواج و تشریفات حدود پنج درصد
رشــد ازدواج و حدود چهار درصــد کاهش طالق
داشتیمکهبایدرویاینروندروبهرشدکارکرد.

احتمال فرونشست زمین در ایران
بسیارجدی است

معتقد است که پیشــرفت تکنولوژی از اهمیت
خانوادهدرجامعهجهانیکاستهبهطوریکهتعلق
خاطر عاطفی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و
نسبت به مفهوم خانواده کاهش پیدا کرده است
و در عین حال از بعد دیگر میتوان گفت اهمیت
خانوادهازبیننرفتهبلکهتغییرشکلیافتهاست.
اینپژوهشگررواندرمانیفراتشخیصیگفت:
«مشکالت معیشتی ،افت آرامش و سالمت روان
و افزایش انتظارات افــراد ،از جمله عوامل تهدید
کننده خانواده اســت .امروزه معنویت به عنوان
عنصرمهمیدرجوامع،بسیارکمرنگشدهاست.
زمانیکهارزشهایفرامادیکاهشپیدامیکنند

کجرویها،بیاخالقیها،خیانتهاوبداخالقیها
به عنوان عناصر مادی توجیه میشوند و همین
امر زنگ خطر جدی نهاد خانــواده را به صدا در
میآورد» .لطفی از خانواده بــه عنوان عنصری
بیبدیل یاد کرد و افزود« :در جوامع امروزی نرخ
اختالالتروانی،خودکشی،احساستنهایی،فقر
روانیو...روبهافزایشاستودراینبینمتاسفانه
نتوانســتیم برای خانواده به عنــوان یک عنصر
حیاتی چارچوب درســت و خوبی تعیین کنیم.
تبعاخانوادههایتکنفرهامروزیکهدرارتباطات
گذرا بســط پیــدا کردهاند ،دچار آســیبهای
زیادیهستند».

رئیــس مرکز ملی
خشکسالی و مدیریت
بحــران ســازمان
هواشناســی ضمــن
تشریحآخرینوضعیت
بارشهاوخشکسالیدرکشورگفت:دراینشرایط
به مسئله پایداری سرزمین توجه کنیم و بیمهابا از
آبهای زیرزمینی استفاده نکنیم چراکه احتمال
فرونشست زمین در کشور بسیار جدی است .احد
وظیفه در گفتوگو با ایســنا ضمن اشاره به اینکه
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در کشور ۱۲۷.۱
میلیمتر بارش داشتهایم ،گفت :این میزان نسبت
به میانگین بلندمدت کشور حدود  ۸۷میلیمتر -
۴۱درصد-کمتراست.

