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این روزهــا شــاید معــدودی از 
شهروندان از افزایش چشمگیر موارد 
سرقت گالیه نداشته باشند. حتی پلیس 
هم که در این باره آمــار دقیقی مطرح 
نمی کند، چندی است که راهکارهایی 
برای مواجهه با ســارقان ارائه می دهد. 
یکی از جنجالی ترین ایــن راهکار ها 
توصیه رئیس پلیس پیشگیری تهران 
بود که از شهروندان خواست »تا در زمان 

سرقت مقاومت نکنند.«
در حالی که ایــن توصیه منطقی از 
ســوی یک پلیس چندان منطقی به 
نظر نمی رسد؛ دیروز هم رئیس پلیس 
تهران بزرگ به نقل از استاندار گفت که 
»باید از نگهبان محله بیشــتر استفاده 
شــود«. نگهبانان محله  ای که در قالب 
شرکت های خصوصی و دریافت وجه، 
اقدامات مراقبتــی VIP ارائه و حس 
امنیت را در آن محله تقویت می کنند، 
هر چند که در بیرون از آن محالت اوضاع 

چندان خوب گزارش نمی شود.
 افزایش چشمگیر سرقت 

در جامعه
بر اســاس آمار قوه قضائیه، سرقت 
در صدر جدول جرایم در ایران اســت و 
ساالنه یک میلیون نفر در رابطه با سرقت 
دستگیر می شــوند. این در حالی است 
که شمار زیادی از سارقان یا بازداشت 
نمی شوند یا  شماری از مالباختگان برای 

شکایت یا گزارش سرقت به کالنتری ها 
مراجعه نمی کنند. مواردی که باید آن 
را به آمار ســاالنه ســرقت افزود و آن را 

چندین برابر کرد.
دایره سرقت این روزها بسیار گسترده 
است از کیف و گوشــی قاپی بگیرید تا 
سرقت از منازل و خودرو ها، از دزدی ها 
و کالهبرداری های فضــای مجازی تا 
حتی دزدیدن مواد غذایی از انباری های 
منازل. حتی گستره این دزدی ها دامان 
تجهیزات عمومی را هم گرفته اســت؛ 
به طوری کــه دریچه هــای فاضالب 
و گارد ریــل خیابان هــا و بزرگراه ها و 
حتی دســتگاه های ورزشی پارک ها و 
کابل های برق و تابلوهای شهری و حتی 
مجسمه ها و مبلمان شهری هم از گزند 

سارقان در امان نیستند.
در همین روزهای اخیر رئیس مرکز 
حراســت وزارت نیرو خبر داد که »در 
نیمه نخست امسال صنعت برق کشور با 
بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان و صنعت و آب 
و فاضالب کشور با بیش از ۴۳ میلیارد 
تومان خسارت سرقت تجهیزات روبرو 

بوده است«.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان تهران درباره سرقت 
عالئــم راهنمایی رانندگــی گفته که 
»ســرقت تابلوها و عالئم در خیابان ها 
و جاده ها نســبت به دو ســال گذشته 

افزایش پیدا کرده است«.
به گفته حیدر نوروزی، »دوربین های 
نظارتــی و ثبــت تخلــف، کابل های 
سیســتم های دوربین های تصویری و 

تابلوهای پیام متغیر، نرده پل ها نیز در 
جاده ها به سرقت می رود«.

افزایش دزدی »نــرده پل های عابر 
پیاده و جاده ای« از جمله سرقت های 
دیگری است که نوروزی با اشاره به آن 
گفته که »سرقت موارد گفته شده بیش 
از ۲ میلیارد تومان در سال خسارت به 

همراه دارد«.
پیش از این خبر ســرقت درپوش 
فاضالب در شهرهای مختلف خبرساز 
شده بود. مســعودرضا ثامنی، معاون 
شــرکت فاضالب تهــران بــه نقل از 
پیمانکاران ماه گذشــته اعالم کرد که 
۸۰ تا ۹۰ درصد ورق های اجرای پروژه 
طرح فاضالب تهران سرقت می شود و 
نیروی انتظامی نتوانسته علیه سارقان 

کاری بکند.
حتی سرقت لباس از روی بند رخت، 
ســرقت گلدان مجتمع های مسکونی 
و اداری، سرقت کفش از پشت ورودی 
آپارتمان ها نیز از دیگر موارد سرقت است 
که به عنوان »ســرقت ُخرد« افزایش 

یافته است.
 سارقان دیگر 

احساس ترس نمی کنند
در همین باره رئیس پلیس پایتخت 
از افزایش ۲ درصدی سرقت های خرد 
در تهران خبر داد و گفت: »سارقان چه 
آنهایی که سابقه دارند و چه آنهایی که بار 
اول است که دست به سرقت می زنند، 

احساس ترس و نگرانی ندارند«.
سردار حســین رحیمی ۶۰ تا ۷۰ 
درصد سرقت های رخ داده شده در شهر 

را سرقت های خردی می داند که بعضا نه 
از آنها شکایتی می شود و نه برخوردی 

در نتیجه آن هم بر ارتکاب جرم جری 
می شوند.

هر چند که او معتقد است اگر هزینه 
ارتکاب جرم را بــاال نبریم در این حوزه 
هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد اما برخی 
معتقدند برای کاهش آمار دزدی باید 
مسیر اثربخشــی را در پیش گرفت، نه 

مسیری که تنها به زندان ختم می شود.
 افزایش سرقت نتیجه مستقیم 

بحران های اقتصادی 
پژوهش هــا و بررســی ها در ابعاد 
مختلف جامعه شناختی نشان می دهد 

افزایش جمعیت، نــرخ باالی بیکاری، 
تغییر در الگوهای مصــرف و افزایش 
هزینه های زندگی و حاشیه نشــینی 
از جملــه عوامل شــکل گیری برخی 
آســیب های اجتماعی و بزهکاری ها 
در جامعه است که ســرقت یکی از این 

آسیب هاست.
مهران حسن وردی، آسیب شناس 
می گوید: »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 
دیگران را راحت تریــن راه برای تامین 

این مخارج بدانند«.
به گفته او برخی حتی برداشــت از 
اموال عمومی را هم دزدی ندانســته و 
حق قانونی از جامعه ای می دانند که در 
امور مختلف آنهــا را از حقوق مختلفی 
چون پیدا کردن شغل و داشتن درآمد 
کافی برای یک زندگــی عادی محروم 

کرده است.
این آسیب شــناس معتقد اســت: 
»افزایش دزدی ســبب افزایش حس 
ناامنی در جامعه می شود و این موضوع 
تبعات اجتماعی فراوانی در پی دارد«. به 
اعتقاد او این وظیفه حاکمیتی است که 
با مسئله سرقت از جنبه های اقتصادی 
و اجتماعی مختلف مواجه شــود، چرا 
که افزایش ســرقت نتیجه مســتقیم 

بحران های اقتصادی است.
 نگرانی مردم از افزایش سرقت 

و گسترش ناامنی
در این میان بسیاری از شهروندان 
نگرانند با بدتر شدن شرایط اقتصادی 
جامعه این ســرقت ها که بیشــتر از 
ضررهای مالی، آســیب های روانی به 
دنبال دارد، افزایش یابد. اما در این میان 
سهم نیروی انتظامی در ایجاد احساس 

امنیت در بین شهروندان چیست؟
در حالی که نیــروی انتظامی اعالم 
می کند که آمار کشف سرقت در کشور 
۲ درصد به نسبت سال گذشته افزایش 
داشته، شواهد نشان می دهد آمار سرقت 
از نوع خرد وکالن آن، بیش از این عدد 
رشد داشــته اســت. رقمی که به نظر 
می رسد نیروی انتظامی یا توان برخورد 
با آن را ندارد یا برنامه دیگری برای مقابله 

با آن مدنظر دارد.
در همین بــاره دیروز رئیس پلیس 
تهران بزرگ گفت که »تاکید استاندار 
تهران بر استفاده بیشــتر از نگهبانان 

محله« است.
حســین رحیمــی با بیــان اینکه 
۱۵۰ شرکت انتظام در تهران فعالیت 
می کنند، به ایلنا گفت: افرادی که در این 
شرکت ها به کار گرفته می شوند، توسط 

پلیس تایید صالحیت شده اند.
به گفت او این مراکز با با بخش های 
مختلف از جمله شهرداری ها همکاری 

دارنــد و به صــورت قانونــی کارهای 
نگهبانی، حفاظت،  حراست و مراقبت 
از محالت، کارخانه ها، ســازمان ها و ... 

انجام می دهند.
  حس خوب امنیت، 
با جیب های پُر پول!

اما نخستین ابهام و البته مهم ترین آن 
در اجرای چنین طرحی هزینه اجرای 
آن است که به گواه حرف های استاندار 
تهران قرار اســت از خانوارهای ساکن 
در محالت اخذ شود، اما به نظر می رسد 
خواسته عمومی این است که با وجود 
افزایش بودجه هــای مقابله ای، آن هم 
در رابطه با موضوعی که به نوعی وظیفه 
ذاتی نیروهای انتظامی اســت چرا این 
هزینه باید از شهروندان اخذ شود؟ انتقاد 
اولیه شهروندان هم معطوف به همین 
نکته است که مراد مسئوالن همواره از 
مشارکت شهروندان، تامین هزینه هایی 
است که به باور مردم جزو وظیفه ذاتی 

نیروهای انتظامی و دولت است. 
در همیــن بــاره محمدصــادق 
روزبهانی، سرهنگ بازنشسته  ای که 
این روزهــا وظیفه مدیریــت یکی از 
موسسات حفاظتی و مراقبتی پایتخت 
را به عهده دارد معتقد است این طرح 
به خــودی خود می توانــد در کاهش 
سرقت و افزایش امنیت موثر باشد اما 
موانعی هم در پیش روی آن قرار دارد 
و یکی از آنها همین تامین هزینه آن از 
سوی مردم است. او می گوید: »این که 
بخواهیم تمامی هزینه های این طرح را 
از مردم تامین کنیم در اجرا با مشکل 
روبه رو خواهــد بود. به عنــوان مثال 
سازوکار جمع آوری این هزینه مشخص 
نیست و تعریف نشده است. ممکن است 
به شوراهای محله واگذار شده باشد اما 
نکته اینجاست که در شرایط اقتصادی 
کنونی این ارقام چقدر در بضاعت افراد 

قرار دارد؟« 
این برون ســپاری امنیتی در حالی 
است که سهم ناجا در بودجه پیشنهادی 
۱۴۰۱ افزایــش ۵۵ درصدی خواهد 
داشت و در این میان انتظار می رود سهم 
شــهروندان از تامین امنیت در سراسر 
کشور نادیده گرفته نشود و تنها بخشی 
که توان پرداخت بیشــتری را دارند از 
امنیت که ســهم و حق هر شهروندی 

است بهرمند شوند.
خبر

عضو شورای شهر تهران گفت: در سال های 
اخیــر پسماند ســوزی به  عنوان یــک راه حل 
غیرمجاز جهت فرار از مدیریت پسماند مطرح 
بوده اســت. واحد های صنعتی بــرای کاهش 
هزینه های جــاری و برخی ســودجویان نیز 
برای استفاده از ضایعات قابل  استفاده اقدام به 
پسماندسوزی می کنند، این موضوع در حاشیه  
شــهر های بزرگی مثل تهران و مراکز صنعتی 

بیشتر دیده می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی 
پیرهادی رئیس کمیسیون ســالمت، درباره 
تاثیر پسماندسوزی بر آلودگی هوا اظهار کرد: به 
عنوان مثال پسماند سوزی در بخش فشافویه و 
کهریزک عالوه بر بروز آلودگی هوا یکی از عوامل 
انتشار بوی نامطبوع در محور اتوبان تهران - قم 
مطرح است. طی پایش های شــبانه روزی در 
بخش فشافویه، نسیم شــهر و اطراف فرودگاه 
بین المللی امام خمینی )ره(، محدوده کهریزک 
و جاده وهن آباد مورد پایش محیط زیســتی 
قرارگرفته  شده است که در این پایش چند مورد 
پسماند سوزی مشاهده شــده و طی مذاکره با 
مسئولین امر در سازمان محیط زیست موضوع 

بر اساس قانون هوای پاک تحت پیگیری است. 
رئیس کمیسیون ســالمت، محیط زیست 
و خدمات شــهری شورای شــهر تصریح کرد: 
پیشنهاد ما در این خصوص اعمال ماده ۷ قانون 
مدیریت پســماند برای واحد هــای صنعتی و 
تبصره ۱ ماده ۱ حفظ اراضی کشــاورزی برای 

جلوگیری از تغییر کاربری است.
پیرهادی یادآور شــد: پسماندســوزی در 
شهرســتان ری مربوط به اراضی کشــاورزی 
)حاشــیه جاده قدیم تهران قم( در اواخر فصل 
بهار و تابســتان و به  منظور تغییر کشت است. 
کشاورزان در این منطقه پس از برداشت محصول 
خود اقدام به ایجاد آتش در مزارع کرده تا از این 
طریق بتوانند بقایای کشت قبلی و کنترل آفات 
را در مزرعه خود انجام دهند؛ همچنین برخی از 
این پسماندسوزی های کشاورزی مربوط به کاه 

و کلش و سرشاخه ها است.
وی گفــت: در برخی مناطــق از بین بردن 
اراضی کشــاورزی منجر به تغییر کاربری های 
غیرمجاز می شود. در شهرســتان اسالمشهر 
پسماندسوزی در حواشــی یا کنار جاده ها و از 
واحد های صنعتی به دلیل عدم مدیریت صحیح 

پســماند بوده در شهرســتان رباط کریم این 
موضوع رنگ دیگری به خود گرفته و به منظور 
استفاده از فلزات بیشتر کابل ها و سیم ها آتش 

زده می شوند.
 رئیس کمیسیون ســالمت، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای شــهر افزود: گاز های 
آالینده ای که حین پســماند ســوزی تولید 
می شــود با توجه بــه نوع پســماند و ضایعات 
متفاوت اســت، ولــی به طورکلــی گاز های 
مونوکســید کربن، مواد آلی فرار، ذرات دوده، 
خاکســتر، گردوغبار و مواد معلــق، ترکیبات 
NOX و کربن دی اکســید محصوالت اصلی 

حاصل از پسماند سوزی هستند.
پیرهادی تاکید کــرد: از طرفی پســماند 
سوزی ضایعات پالستیکی منجر به تولید مواد 
بر پایه ارگانوکلر نظیر PVC می شود. گاز های 
متصاعد شده شامل دیاکسین و فوران است که 
گروهی از مواد شیمیایی بسیار سمی هستند. 
دیوکسین ها به عنوان یکی از سمی ترین مواد 
برای ارگانیسم های بدن هستند که سرطان زا 
هســتند. همچنیــن ســوزاندن پلیمر های 
پلی اســتایرن نظیر ســینی های پالستیکی 

گوشت، ظروف پالســتیکی ماست و اغذیه و ... 
استایرن آزاد می کند که از طریق پوست و ریه ها 
جذب شود و می تواند بر دستگاه عصبی مرکزی 
تأثیر بگذارد و سبب سردرد، خستگی، ضعف و 

افسردگی شود.
وی بیان کرد: بر اســاس بازدید و پیمایش 
میدانــی در محــدوده شــهر نســیم شــهر 
پسماندسوزی در زمینه ســوزاندن کابل های 
برق به جهت اســتحصال ســیم مس از داخل 
آن مشاهده شده اســت که بعضاً حوالی عصر 
و اوایل شب دود ناشــی از آن محدوده هایی از 
اتوبان تهران- قم را متأثر می کند؛ همچنین در 
محدوده ی مورد بررسی تعداد زیادی واحد های 
ذغالگیری به خصوص در شهرستان ری وجود 
دارد که متأسفانه تاکنون عملیات جمع آوری و 
انتقال این گونه واحد ها میسر نشده است و نیاز 

به همکاری ســازمان محیط زیست و دستگاه 
قضایی است.

 رئیس کمیسیون ســالمت، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای شــهر گفت: سامانه 
ریجکت سوز با ظرفیت ۲۰۰ تن پسماند خشک 
غیر ارزشــمند در روز امکان استحصال انرژی 
از پســماند های شــهری و تولید در حدود ۳ 
مگاوات الکتریســیته را فراهم می کند. مطابق 
گزارش های پایش نیروگاه پسماندسوز تهران 
در سال های گذشته، سطح آالیندگی گاز های 
خروجی از دودکش کمتر از حد مجاز بوده است.

پیرهادی ادامه داد: با توجه به رصد همکاران 
در شهرداری هیچ گونه تغییر وضعیت جدیدی 
در زمینه زباله سوزی ایجاد نشــده و بر اساس 
گزارش سیاهه انتشار، روزانه حدود ۲۰۰۰ تن 

آلودگی در هوای تهران تولید می شود.

دود دو هزار تن زباله در گلوی تهران می رود

زباله سوزی برای فرار از مدیریت پسماند

در حالی که نیروی انتظامی 
اعالم می کند آمار کشف 

سرقت در کشور 2 درصد به 
نسبت سال گذشته افزایش 

داشته، شواهد نشان 
می دهد آمار سرقت از نوع 
خرد وکالن آن، بیش از این 

عدد رشد داشته است.

دیروز رئیس پلیس تهران 
بزرگ با اشاره به استفاده 
بیشتر از نگهبانان محله 

برای تأمین امنیت، گفت: 
»۱۵۰ شرکت انتظام در 

تهران فعالیت می کنند و 
افرادی که در این شرکت ها 

به کار گرفته می شوند، 
توسط پلیس تایید 

صالحیت شده اند«. حسین 
رحیمی به این موضوع 

اشاره نکرد که حقوق این 
نگهبانان از چه منبعی 

تأمین می شود؛ مردم یا 
نیروی انتظامی؟
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سعیده علیپور

 انفجار مین در دهلران
 جان کودک ۱۰ ساله را گرفت

فرمانــده انتظامی 
دهلران گفت: انفجار 
مین بــه جا مانــده از 
جنگ تحمیلی در این 
شهرستان باعث جان 

باختن کودک ۱۰ ساله شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، منوچهر مکی 
گفت: یک کودک ۱۰ ساله عشایر کوچ رو در منطقه 
مرزی اطراف ابوغویر شهرســتان دهلران مشغول 
چرای احشــام بود، که بر اثر برخورد احشام با مین 
ضد نفر، ترکش حاصل از انفجار مین به سینه کودک 
اصابت کرد. پس از انفجار، فرد زخمی جهت ادامه 
درمان به درمانگاه بخش دشت عباس شهرستان 
دهلران اعزام شده بود، که به دلیل شدت جراحات 

وارده جان خود را از دست داد.
    

جلوگیری از نصب سنگ قبر 
دارای تصویر

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا گفت: قریب ۲۰ 
روز است که اکیپ هایی برای انتظامات سنگ قبر 
ایجاد شده که عالوه بر تأمین امنیت، جلوی نصب 
سنگ های دارای تصاویر را نیز می گیرند.به گزارش 
ایسنا، سعید غضنفری گفت: در حال حاضر دو اکیپ 
چهار نفره به صورت پایلوت در برخی قطعات کار را 
آغاز کرده و شهردار شــب نیز برای افزایش ضریب 

امنیت در سازمان بهشت زهرا ایجاد شده است.
    

زلزله ۵ ریشتری در هرمزگان
زمین لرزه ای به بزرگی ۵ حوالی شهر قلعه قاضی 
از توابع شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان را 
لرزاند.به گزارش باشگاه خبرنگاران در همین باره 
کناری، فرماندار بندرعباس گفت:زمین لرزه پنج 
ریشتری امروز در منطقه ســیاهو بندرعباس به 
واحدهایی که از زمین لرزه ۲۳ آبان خسارت دیده 
بودند آسیب وارد کرد. تیم های ارزیاب هالل احمر 
در منطقه حضور داشته و درحال بررسی خسارت ها 

هستند.
    

احتمال بازگشت 
محدودیت های کرونایی

وزیر کشور گفت: 
اگر ســویه اُمیکرون 
رشد زیادی پیدا کند، 
آن وقــت مجبوریــم 
ی  یت هــا د و محد

بیشتری را داشته باشیم.
احمد وحیدی فعال با توجه به ســرعت انتشار 
ســویه جدید محدودیت هایی پیش بینی شده و 
رفت وآمدهای خارجی کنترل شده و محدودتر شده 
است. در این شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی 
به شدت مورد تاکید است و زدن دوز سوم واکسن 

کرونا بسیار تاکید شده است.
    

 وعده اتصال ۷۶۰۰ روستای 
به اینترنت پایدار

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در حال 
حاضر حدود ۷هزار و ۶۰۰ روستا فاقد ارتباط یا دارای 
ارتباط بی کیفیت هســتندبه گزارش ایرنا عیسی 
زارع پور وعده داد؛ تمام روستاها تا پایان سال ۱۴۰۱ 

به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شوند.
    

 مرخصی ۱۰ روزه 
به زندانیان مسیحی

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای دستور 
اعمال مرخصی به مــدت ۱۰ روز برای محکومان 

مسیحی را صادر کرد.
در این بخشــنامه آمده اســت: به مناسبت فرا 
رسیدن ســال نو میالدی ۲۰۲۲ و میالد حضرت 
عیسی مسیح و با لحاظ نمودن آثار مثبت و سازنده 
حضور زندانیان در کنار خانواده و در اجرای ماده ۱۹۷ 
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، به کلیه محکومان 
مسیحی که واجد شرایط قانونی مرخصی بوده و در 
زندان به سر می برند یا در حال مرخصی هستند،  به 

مدت ۱۰ روز مرخصی اعطا می شود. 
    

 وام 4  درصدی
 به زوج های نابارور

مهراندخت عابدینی 
، مدیــر برنامــه درمان 
ناباروری وزارت بهداشت 
گفت: بــرای حمایت از 
زوج های نابــارور، وام به 
آنها تعلق می گیرد که بازپرداخت اقساط تسهیالت 
حداکثر ۶۰ ماهه )۵ ســال( با نرخ کارمزد ۴ درصد 

در سال است.

از گوشه و کنار

 سردار رحیمی از به کارگیری »نگهبان محله« 
برای مقابله با افزایش سرقت خبر داد

برون سپاری امنیت؟!


