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غربت کاالی ایرانی در بازار امین حضور

وقتی یک کارتن خالی  11میلیون آب میخورد

اصرار دولت واگذاری بنگاه های اقتصادی به مردم است

نخواهد بــود .اما خوشــبختانه وضعمان
نســبت به ســالی که امریکاییها شــروع
به تحریم اقتصادی ما کردند ،بهترشده
اســت .وی با اشاره به تجربه تحریمهای
دوره قبل اظهارداشــت :در مرحله قبلی
تحریمهــا بنزیــن نبــود و مجبور شــدیم
به پتروشــیمیها مراجعه کنیم و از آنها
بنزین بگیریم و بعد گفته شد این بنزین
چه عوارضی بــرای مردم دارد و از طرف
دیگر محصول صادراتیمان را از دســت
میدادیــم ،مــا روی یکســری از طرحهــا
تمرکــز کردیــم کــه یکــی از آنهــا میادین
مشترک با خارجیها بود.
اوبیان داشــت :ما یک میــدان پارس
جنوبیمان یک میدان گازی است .سال
 ٨٤ما و قطریها برداشــت ٢٥٠میلیون
متــر مکعــب را آغــاز کــرده بودیم ســال
 ٩٢کــه مــا روی کار آمدیــم قطریهــا
٦٠٠میلیــون مترمکعــب برداشــت
میکردند و ما  ٣٠٠میلیون متر مکعب.
حــال شــما این میــزان تفاوت برداشــت
را در روزهــای برداشــت و نیــز در قیمت
گاز ضــرب بکنیــد ببینیــد چه عــدد چند
میلیــارد دالری درمیآیــد کــه وقتی یک
جایــی را تمرکــز نمیدهیــم منابــع یک

مجلس برود ،اجازه داده شــد برداشــت
کنیــم و یک مجموعه طرح را برای یکبار
تمام کنیم و برویم و بحثهایی میشــد
کــه اگــر میخواهید طرحهایتــان را برای
امسال بیاورید و فعالً ٥٠٠میلیون تومان
بگیریــد و بعــد با یــک روش دیگــری در
بودجه فکر کنیم.
جهانگیــری گفــت :گفتیــم یــک بــار
بگذاریــم این کار تمام شــود ولی رهبری
بزرگــواری کردند و  ٨میلیــارد دالر مجوز
دادند که برداشــت شد و امروز میبینیم
چندیــن ســد و تونــل  ٤٥کیلومتــری راه
افتــاد و بخشهــای آب و کشــاورزی
راه افتــاد و نتیجــهاش ایــن شــد کــه بــه
خودکفایــی در گندم رســیدیم به طوری
که در ســال  ٩٢حدود ٦میلیون تن گندم
وارد کشــور کردیم و امنیت غذایی کشــور
شــکل گرفــت .وی افزود :مــا در کاالهای
کشــاورزی واردات داشتیم و همان موقع
هم بود که تــراز واردات و صادرات ما در
حوزه کشــاورزی از  ٨میلیــارد دالر به  ٣و
نیم میلیارد دالر رسید.
جهانگیــری گفت :در راه معلوم شــد
کجــا بایــد انگشــت بگذاریــم در راهآهن
مشــخص شــد که ما بایــد ابــزار دیگری

حمایت ها نباید به دولت بار مالی تحمیل کند

جهانگیری بر لزوم حمایت از تعاونیها تأکید کرد و گفت:
البته این حمایتها باید به گونهای باشــد که در شــرایط
بـــرش فعلی بار مالی به دولت تحمیل نکند ،زیرا بودجه دولت
با فشــار رو به رو است و یکی از منابع درآمدی بودجه که
نفت بوده تحت فشار شدید تحریمهای امریکا قرار دارد
و بــه همین دلیــل در مقابــل کارمندان دولــت و افرادی کــه از دولت انتظار
تأمیــن منابع دارند نمیخواهیم و نباید با شــرمندگی روبهرو شــویم .امروز
همچنیــن در ارتبــاط زنده ویدئویی و با فرمان معــاون اول رئیس جمهوری
 ۳۲۲طرح تعاونی در سراســر کشــور به طور همزمان مورد بهرهبرداری قرار
گرفت .جهانگیری پیش از ســخنرانی در ارتباط زنده ویدئویی با اســتانهای
یزد ،ایالم ،خراسان شمالی ،هرمزگان و مرکزی و آغاز بهرهبرداری طرحهای
تعاونی این اســتانها ،فرمان افتتاح همزمان  ۳۲۲طرح تعاونی در ســطح
کشــور را نیــز صادر کــرد .این  ۳۲۲طرح تعاونی با مشــارکت  ۱۹هــزار و ۶۷۷
عضو و ســرمایهگذاری بالغ بر  ۱۵۰۷میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۱۲
هزار و  ۷۷۷نفر به بهرهبرداری رسیده است.
کشــوری توســط یــک کشــور دیگــر بــرده
میشــود .وی خاطرنشــان کرد :امروز ما
در پــارس جنوبــی از قطریها بیشــتر گاز
برداشــت میکنیــم حــدود ٦٧٠میلیون
متــر مکعــب و آنهــا همــان ٦٠٠میلیون
متــر مکعــب برداشــت میکننــد ،یــا در
منابع نفتی که در غرب کارون داشتیم ما
حدود  ٧٠هزار بشکه ولی عراقیها چند
برابر ما برداشــت میکردنــد .ولی امروز
بیش از  ٣٠٠هزار بشــکه نفت اســتخراج
میکنیم و در آب نیز همینطور است.
جهانگیــری گفــت :از زمــان مرحــوم
هاشــمی رفســنجانی یــک مجموعــه
طــرح در غرب کشــور طراحی شــده بود،
کــه ایــن طرحهــا میتوانســت کار بزرگ
و کمنظیــری بــرای ایــران در بخشهای
آب و خــاک و ســایر منابــع دیگــر بــرای
کشور صورت بگیرد ،گفته شد چه زمانی
باشد وقتی ما پیشنهاد را خدمت رهبری
بردیــم ٨میلیــارد دالر بــدون اینکــه بــه

بــرای حملونقل کشــور داشــته باشــیم
و آنچــه بوســیله راهآهــن میشــد بــه
کشــورهای دیگــر وصــل کنیــم را وصــل
کردیــم و هماکنون این ارتباط ما با چین
و اروپــا کامل وصل اســت ،اینچه برون را
از طریق ترکمنســتان و قزاقســتان وصل
کردیــم ،آذربایجــان را تــا آســتارا و آنهــا
خــط را بردند .یعنی ســعی کردیم همه
مسیرهایی که الزم است را ایجاد کنیم.
او ادامه داد :یکــی از اهداف دولتها
و حکومتهــا ایــن اســت کــه اقتصــاد را
در برابــر تکانههــا و فشــارهای بیرونــی
مقاوم کنند و اینگونه نباشد که در امریکا
سیاســت اقتصادی اتخاذ شود و کشوری
در گوشــه دیگــر دنیــا تحــت تأثیــر آن
سیاست دچار مشکل و بحران شود.
ëëابالغ  5رویکرد به همه نهادهای کشور
وی بــا تأکیــد بــر اینکه سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی در مقطعــی اعــام
شــد کــه در تحریــم شــورای امنیــت قرار

داشتیم ،گفت :در ابتدای دولت یازدهم
عــاوه بــر آنکــه بــر اســاس برنامههــای
رئیــس جمهــوری بهدنبــال توافــق در
برنامــه هســتهای بودیــم ،در عیــن حال
مأموریتی واگذار شد تا اقتصاد مقاومتی
در کشور اجرا شود.
جهانگیــری ادامــه داد :در مقطعــی
در یکی از گزارشــاتی کــه به رهبر معظم
انقــاب دادیم و آقــای رئیس جمهوری
و مجموعــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی
حضــور داشــتند ،با اشــاره به تغییــر نام
ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی بهستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،تأکید کردم
کــه ایــن تغییر نــام بــه تغییــر اختیارات
منجر نشده اســت .رهبر معظم انقالب
تأکیــد کردنــد که شــما هــم مــورد تأیید
رئیــس جمهــوری و هــم مــن هســتید
بنابراین نمیشــود اختیاراتی نیاز داشته
باشــید و به شما واگذار نشــود .بعد از آن
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی را با دو
روش کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت پیــش
بردیم .وی با اشــاره به بندهــای  ۲۴گانه
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی،ادامه
داد :در ابتــدا تصمیــم بــر ایــن شــد تــا
تیمهای خاص ،آینده اقتصاد کشور را در
 ۵رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی تعیین
کننــد که ایــن  ۵رویکــرد شــامل مردمی
بــودن ،عدالــت بنیــان ،دانشبنیــان،
درونزا و برونگرا است.
جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن
 ۵رویکــرد را بــه همــه نهادهای کشــور و
حتــی بخــش خصوصــی ابــاغ کردیم،
افــزود :فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی
فراتــر از قــوه مجریــه اســت زیــرا توســط
رهبر معظم انقالب اعالم شده بنابراین
هــر کس هــر فعالیتی کــه بخواهد انجام
دهــد باید توجــه کنــد ایــن رویکردها در
آن فعالیت حضور و ظهور داشته باشد.
بهطور مثال اگر امروز یک تعاونی ایجاد
میشــود اولیــن ســؤال این اســت کــه آیا
رویکردهــای اقتصــاد مقاومتــی در آن
رعایت شده است.
وی گفــت :البتــه در قــوه مجریــه
کــه کار اصلــی اقتصــاد آنجاســت ،بایــد
سیاستهای خاص برنامهریزی میشد
از همیــن رو کارگروههــای مختلفــی در
وزارتخانههایــی ماننــد وزارت اقتصــاد،
نفــت و ...و همچنیــن ســازمان برنامه و
بودجــه بــرای اتکا کمتــر بــه درآمدهای
نفتی ایجاد شد تا با تدوین برنامه در یک
دوره طوالنی،بر اساس اقتصاد مقاومتی
حرکــت کنیــم تــا آنجــا کــه تأکید شــد تا
برنامه ششــم منطبــق بر سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی باشد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــه
برنامههــای کوتــاه مدت شــامل تعریف
پروژههای اولویــت دار اقتصاد مقاومتی
نیز اشاره کرد و ادامه داد :اگرچه انتقادات
فراوانی در این زمینه مطرح میشــد اما
در سال اول توانستیم  ۱۲۷پروژه اولویت
دار را معرفــی کنیم .تالش ما بر این بود
تــا اقتصــاد  ۲۰۰میلیــارد دالری تجــارت
خارجی کشور در برابر تکانههای خارجی
از هــم نپاشــد .جهانگیــری تعاونیها را
یکــی از بخشهای مهــم اقتصــاد ایران

آمار  9ماهه اول سال جاری نشان می دهد

افزایش  11درصدی قصور پزشکی

رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی از
افزایــش پروندههــای ارجاعــی بــه
کمیســیون مرکزی پزشــکی قانونی در
 ۹ماهه امسال خبر داد.
عبــاس مســجدی آرانــی دربــاره
آمارهای ارجاعی به کمیسیون مرکزی
پزشــکی قانونــی گفــت :در  ۹ماهــه
امســال  ۲۲هــزار و  ۵۹۸پرونــده در
کمیســیونها بــه نتیجه رســیده اســت
کــه ایــن پروندههــا شــامل پروندههای
قصــور پزشــکی ،پزشــکی قانونــی و

جهانگیری افزود :در طول هشــت سال
تغییر رشد اشتغال را ببینید و منابع در
آمدی کشور شامل ارز و فروش نفت با
بشــکه  ١٠٠تــا  ١٢٠دالر انجــام میشــد.
البتــه دنبال محکوم کــردن دولت قبل
نیســتم بلکه بهدنبال بیان این هســتم
که اگــر سیاســتها دقیق باشــد جواب
میگیریم.
وی به آمار رســمی کشــور اشاره کرد
و گفــت :در پاییــز  ٩٨در طــول  ۶و نیم
ســال گذشــته بیــش از  ۵ســال آن در
تحریم بودیم که فقط سال  ٩۵و  ٩۶در
تحریــم نبودیم در این دوران تحریم با
سیاســتهایی مانند اقتصاد مقاومتی؛
اشــتغال و اشــتغال روســتایی و تبصره
 ١٨فعــال کــردن تعاونیهــا و ســایر
اقدامات شاغالن کشور به  ٢۴میلیون و
 ۴٩٨هزار و  ٨١۵نفر رسیده است.
معــاون اول رئیس جمهوری رشــد
ســرمایهگذاری کشــور در ســالهای
گذشــته را مناســب ندانســت و افــزود:
این موضوع میتواند برای آینده کشور
نگرانــی ایجاد کند ما بایــد راهکارهایی
پیدا کنیم تا ســرمایهگذاری در کشــور را
ترغیــب و تشــویق کنیــم در ایــن زمینه
نظــام بانکــی بــورس و بــازار ســرمایه
مســئولیت دارد کــه سیاســتها و
تصمیمهــا میتوانــد در ایــن بخــش
مفیــد و کارســاز باشــد .جهانگیــری بــا
تأکیــد بــر اینکــه سیاســتهایی کــه در
بخشهــای مختلــف تدویــن میشــود
میتوانــد کارســاز باشــد ،گفــت  :بخش
تعــاون میتوانــد خــوب بدرخشــد؛ در
اولین جلسه اقتصاد مقاومتی موضوع
تعــاون را بررســی میکنیــم .وی بــه
موضــوع «کد شناســایی اشــتغال» نیز
اشــاره کرد و افزود  :وزیر تعاون کارهای
ماندگار زیــادی کردند و امیدواریم این
کار را در ایــن دوره هم انجام دهند زیرا
داشــتن شناسه اشــتغال برای افراد در
برنامه ریزی ها بسیار راهگشاست.

سایت معاون اول رئیس جمهور

گــروه اجتماعــی  /معــاون اول رئیــس
جمهوری دیروز در آیین افتتاح همزمان
 ٣٢٢طــرح بخش تعــاون در  ٣١اســتان
کشور گفت :توســعه تعاونیها میتواند
ب اسالمی
راهگشای اهداف کشور و انقال 
باشد .به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری
افــزود :وجــه اصلــی سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی اجمــاع و تفاهم بین
اقتصاددانهــا و سیاســتمداران کشــور
که البتــه نظرات متفاوتی همــواره دارند
ایجاد کرد .وی افزود :هیچکس از آنها در
بندهــای  ٢۴گانه هیچکــدام از این بندها
را اضافــی نمیداننــد و همه بندهای آن
را برای اقتصاد کشــور راهگشــا میدانند
و هدف این نســخه مقاومــت و مقابله با
تکانههای اقتصادی برای کشور است که
همــه اقتصاددانهــا و سیاســتمداران بر
آن تفاهم و اجماع دارند.
او با بیان اینکه وضع کشور نسبت به
زمان آغاز تحریمهای امریکا بهتر است،
گفــت :آنهــا تصــور میکردنــد بــا خارج
شدن از برجام و بر اساس تجارب و کتاب
هنــر تحریم مطمئــن بودند کــه اقتصاد
ایــران از هــم میپاشــد و ایــران جشــن
چهلســالگی را نمیتوانــد بگیــرد اما ما
جشن  ۴١سالگی را امسال برگزار کردیم.
وی مهمتریــن عامــل مقاومــت
در برابــر تحریمهــا را صبــر و ایســتادگی
مردم دانست و گفت :امریکاییها واقعاً
فکــر میکردنــد اقتصاد ایــران از هم فرو
میپاشــد البته ضرباتی هم خوردیم اما
با مدیریت و تدبیری که انجام شد قطعاً
روزهای بهتری در انتظار کشور است.
جهانگیــری گفــت :وزارت تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی از وزارتخانههــای
مهمی است که جنبههای کاری متفاوتی
دارد و در همــه بخشهــای اصلــی
اقتصــاد بهصــورت جــدی درگیــر اســت
و مســئولیت دارد .جهانگیــری بــا اشــاره
به ســالروز اعــام سیاســتهای اقتصاد
مقاومتی اســت ،گفت :معمــوالً در بین
اقتصاددانــان میگوینــد همیشــه بــه
تعــداد اقتصاددانهــا ،راجع به مســائل
اقتصــادی نظــرات مختلف وجــود دارد
بــا ایــن حــال وجه غالــب سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی این بود کــه اجماعی
ایجــاد کرده بود ایــن اجماع به این معنا
اســت که هیچ کــس راجع بــه هیچکدام
از محورهــا و بندهــای اقتصــاد مقاومتی
نمیگفت که این بندها ،اضافی اســت و
کاش نبود و همــه میگفتند این ٢٥-٢٤
بند اقتصاد مقاومتی جزو مسائلی است
کــه در توســعه و اقتصاد کشــور میتواند
کارگشا باشد و نسخه خوبی برای اقتصاد
ایران است و یک تفاهم و وحدت نظری
روی این سیاستها وجود داشت.
معــاون اول رئیــس جمهوری گفت:
ممکن اســت که برخــی میگفتنــد باید
جمله و بند دیگری به این ٢٤بند اضافه
کرد اما این سیاستها راهکار و مبنای ما
شد .وی یادآورشــد :هدف سیاستهای
اقتصــاد مقاومتــی ایــن بــود که کشــور را
در مقابــل تکانههای بیرونــی مقاوم کند
ما بــه هرحال به دالیــل مختلف دیدیم
که اقتصادهایــی بودند کــه گاهی اوقات
به خاطــر تکانههایــی که از بیرون کشــور
دچار مشکل میشدند .البته هیچ گاه در
سیاستهای اقتصادی به سمتی نرفتیم
کــه ببینیم خارجیها چه میگویند ما به
سمت سیاستهایی رفتیم که به تقویت
بنیان اقتصاد کشــور منجر شود و اقتصاد
کشور از هم نپاشد.
او افــزود :امریکاییها تصورشــان این
بــود که با خــروج از برجام و تحریمهایی
که براساس تجربیات قبل طراحی کرده
بودنــد ،اقتصــاد ایــران از هــم میپاشــد
آنها مطمئــن بودند که ایرانیها جشــن
چهلمین سالشان را نمیبینند و اقتصاد
ایران از هم میپاشــد و حکومت ایران با
اعتراضــات مردمــی کــه شــکل میگیرد
قادر به برگزاری جشــن پیــروزی انقالب

روانپزشــکی قانونــی اســت کــه ایــن
آمار در مقایســه با  ۹ماهه ســال  ۹۷که
تعــداد پروندههــای بــه نتیجه رســیده
 ۲۱هــزار و  ۵۲۴مــورد بــود ،رشــد پنــج
درصدی را نشــان میداد .وی با اشاره
به آمار قصور پزشــکی نیــز اظهار کرد:
در  ۹ماهه امســال  7هــزار و  349مورد
پرونده قصور پزشــکی به کمیســیونها
ارجاع شــده که منجر بــه تبرئه  3هزار
و  876مــورد و محکومیــت  3هــزار و
 473مــورد شــده اســت کــه ایــن آمار

در مقایســه بــا ســال قبــل کــه مجموع
پروندههــای قصور پزشــکی در  ۹ماهه
 ۹۷شــش هزار و  ۸۰۵مورد بود ،رشــد
هشــت درصدی را نشــان میدهد .در
عین حال میــزان محکومیتها نیز در
مقایســه با  ۹ماهه ســال  ۹۷که  3هزار
و  128مــورد بــوده رشــد  ۱۱درصــدی
را نشــان میدهــد .مســجدی آرانــی
همچنین در پاســخ به پرسشــی درباره
اعــام شــمار جانباختــگان حــوادث
آبانماه از ســوی پزشکی قانونی گفت:

اعــام این مســأله از وظایف مــا نبوده
اســت .پزشــکی قانونــی یــک ســازمان
تخصصی اســت که وظایف مشخصی
دارد و وظیفهاش این نیست که چنین
آماری را اعالم کند.
وی ادامــه داد :مــا در ایــن مورد نیز
آمارهــا را بــه مراجــع ذیصــاح ارائــه
دادهایــم .البته نه فقط در این موضوع
بلکــه در تمــام موضوعــات پزشــکی
قانونــی نتایج بررســیهای خــود را به
مراجع ذیصالح ارائه میدهد.

خبرنگار

اخبــــار
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انگار این یک حس دائمی اســت که همیشــه باید حســرت نداشــتهها
را خــورد و آنچــه را که داریــم قدر ندانیــم .این موضوع در بســیاری از
امــور روزمرهمان مصداق دارد و بارزترین نمونه آن را هم میتوان در
زوجهایــی دیــد که ســالها هزینههای هنگفت و سرســامآوری را برای
درمــان نازایی و بچه دار شــدن متحمل میشــوند تا شــاید روزنهای از
امید در زندگی مشترکشان باز شود اما از سوی دیگر برخی نیز با دیدن
جواب مثبت آزمایش با هزار و یک دلیل مادر و پدر شدن خود را نفی
میکننــد و از آن میگریزند .تا بدانجا کــه در اولین فرصت یا بهدنبال
ســقط جنیــن هســتند یا اگــر امکان آن نباشــد ایــن طفلهــای بیگناه
بایــد سرگذشــتی را تجربــه کنند کــه هرکــدام سرشــاخهای از بدبختی
اســت و شــاید تنها درصد بســیار پایینی از آنها به شــکوفایی برســند و
ماجــرا ختــم به خیر شــود .صدای گریه نــوزادان معصوم شــاید برای
بســیاری از ما شیرینترین و لذت بخشترین نوای دنیا باشد اما برای
برخی ســوهانی اســت که روح و جسم و وجودشــان را میخراشد .این
کودکان ناخواسته اغلب با برچسب سرراهی ،اضافی ،وبال و ...بزرگ
میشوند و تا آخر عمر این مهر بر پیشانیشان حک میشود.
هرچنــد آمار دقیقی از وضعیت زندگی کودکان ســرراهی وجود ندارد
اما یک بررســی اجمالی و گفتوگو با برخی از آنها نشــان میدهد که
اغلب آنها هیچ گاه زندگی آرام و بیدردسری را تجربه نمیکنند.
کنــد و کاو در زندگــی یکایــک ایــن افــراد نشــان میدهــد کــه فرهنگ
درســتی برای برخورد با این کــودکان در جامعه وجود ندارد ،اغلب یا
بــا آنها برخــوردی قهرآمیز داریــم یا نگاهمان آنقدر ترحمآمیز اســت
که او همواره احســاس کمبود میکند البته وقتی همین کودکان بزرگ
میشــوند بســیاری از مــردم بــه محــض پــی بردن بــه ایــن راز زندگی
آنهــا برخوردشــان به رفتاری تحقیرآمیز یا شــاید هم توهینآمیز بدل
میشــود و انــگار همیشــه در مظــان اتهــام هســتند و به واقــع جامعه
دیــواری قطــور بیــن خــود و افــرادی کــه بیگنــاه و ناخواســته وارد آن
شدهاند میکشد.
یکی از همین کودکان ناخواســته حاال زنی  53ســاله شده است .وقتی
به دفتر روزنامه آمد تا از خود و زندگی اش بگوید ،ناخواسته آه بلندی
کشید و اشک از گوشه چشمانش سرازیر شد و زیر لب زمزمه کرد «من
نمیخواستم فرزند ناخواسته باشم اما گناه من چیست؟»
 ëیک سرگذشت
فاطمه درباره زندگی اش میگوید 55« :سال پیش مادرم وقتی فقط
 9ســال داشــت در خانه مــردی ثروتمند خدمتکار بود 2 .ســال بعد از
سوی صاحبخانه که آن زمان مرد جوانی بود مورد تعرض قرار گرفت
و  9ماه بعد نیز من متولد شــدم .پدرم زیر بار گرفتن شناســنامه برای
مــن نرفــت و فقط در آن زمــان  40هزارتومــان به مــادرم داد و او را از
خانــهاش بیرون کرد امــا مادرم که خودش هنوز یــک کودک بود پس
از گرفتن آن مبلغ از آنجا رفت و در میانه راه من را در ســطل زبالهای
انداخــت تا زندگی اش را بدون حضور من ادامه دهد .مدتی بعد هم
بدون اینکه بداند چه بر سر نوزاد چند روزهاش آمده ،ازدواج کرد .من
 2روز بعد در حالی که رمقی نداشــتم از ســوی یک رهگذر نجات پیدا
کردم بعد هم دســت تقدیر مرا به دامان خانوادهای انداخت که بچه
دار نمیشــدند .پدر و مادر جدیدم آدمهــای خوبی بودند اما وقتی 5
ساله شدم بر اثر یک اتفاق فهمیدم بچه واقعی این خانواده نیستم و
از آن روز به بعد دیگر روی خوشــبختی و آرامش را ندیدم .خیلی زود
همه اهل محل و فامیل این موضوع را فهمیدند و سرکوفتها و طرد
شدنها و سرزنشها شروع شد.
ســنم اجازه نمیداد که بدانم سرراهی به چه معنی است .خاله هایم
اجازه نشســتن سر سفره خانهشــان را به من نمیدادند و پچ پچ کنان
میگفتند که او نجس است و برکت را از خانهمان میبرد .این رفتارها
آنقدر زیاد شــد که رفته رفته همه بدون پرده حرفشــان را میزدند و
من را از خودشان طرد میکردند .حتی همسایهها هم کتکم میزدند
و از الفاظــی اســتفاده میکردنــد که بعدهــا که بزرگتر شــدم فهمیدم
همه الفاظ سرمنشأ یک مفهوم بود؛ فرزند نامشروع!
چند ســال گذشت و مدام به این فکر میکردم که من تاوان کدام گناه
ناکــردهام را پــس میدهم؟ چــرا نمیتوانم مهر بد نام ســرراهی را از
روی پیشانیام پاک کنم؟ تا اینکه با اولین خواستگاری که به خانه پدر
و مادرخواندهام آمدند راهی خانه بخت شــدم و خواستم گذشتهام را
در همان خانه بگذارم و بروم اما نشد که نشد.
دلم میخواســت با آنهایی که خاله و دایی صدایشــان میکردم رفت
و آمــد کنم اما آنها نمیخواســتند در نهایت همدمم شــد همســرم و
مجبــور شــدم با نداشــتههایم بســازم .خدا بــه من دو فرزنــد داد اما
آنهــا هم قدری کــه بزرگتر شــدند وقتــی دریافتند مادرشــان با انگ
فرزنــد ناخواســته عجیــن شــده رفتارهایشــان با مــن تغییر کــرد .بعد
تصمیــم گرفتم مادر و پــدر واقعیام را پیدا کنم .شــاید باور نکنید اما
من اســمش را میگذارم معجزه و لطــف خداوند به خودم چرا که در
یــک ماجــرای خیلی اتفاقی و ناخواســته هم پدرم را پیــدا کردم و هم
مادرم را .آنها ســاکن شهرســتان بودند مادرم ازدواج کرده و من چند
خواهر و برادر دارم .روزی که او را دیدم فقط از او یک ســؤال پرسیدم:
چــرا مــرا در میــان زبالهها رهــا کردی؟ پیــرزن فقط گریه کــرد و گفت:
مادرجــان من فقط  10ســال داشــتم چطور میتوانســتم بــا یک نوزاد
دختر زندگیام را اداره کنم؟ پشیمانم حاللم کن.
وقتی پدرم را پیدا کردم از او پرســیدم :چرا مسئولیت اشتباه و خطایی
را کــه مرتکب شــدی نپذیرفتی و یک دختر بچه و یــک نوزاد را در این
جامعــه بیپنــاه رها کردی؟ فکر نکردی چه بر ســر مــا میآمد؟ اما او
کالً نســبت مرا با خودش انکار کرد و من هم مجبور شــدم برای اثبات
اینکــه فرزندش هســتم آزمایــش ژنتیک بدهــم و خوشــبختانه ثابت
کردم او پدرم است.
زن میانسال به اینجا که رسید دوباره شروع به گریه کرد و گفت :اما چه
فایده؟ من زمانی که به حضور پدر و مادرم نیاز داشــتم نه تنها آنها را
کنار خودم نداشــتم بلکه با دنیایی از کینه و نفرت بزرگ شــدم .انگار
هیچکسی مرا نمیخواست حتی فرزندانم ،انگار از روز اول سرنوشت
من محکوم به تنهایی بود و حاال هم با اینکه هم پدر و مادر واقعیام
را پیــدا کردهام و هم خودم همســر و فرزنــد دارم اما باز هم تنهایم .از
خدا  53ســال عمــر گرفتهام اما خیلی از مواقع بــا خودم میگویم ای
کاش در همان ســطل زباله جان میدادم و بار سنگین سرراهی بودن
را بیش از  5دهه بر دوش نمیکشیدم و»...
ایــن سرگذشــت یکی از هــزاران نــوزاد و کودک ناخواســته و رها شــده
در کوچــه و خیابان اســت که حتــی اگر در ظاهر نیز به زندگی ســاکن و
معمول برســند امــا روح و ذهنشــان همچنــان در تالطــم و بیقراری
اســت و هــزاران ســؤال از پدر و مــادری دارند کــه آنها را ناخواســته به
ایــن دنیــا آوردند و در جامعه رهــا کردند تا با عقدههــای پیدا و پنهان
بســیاری کــه از کودکــی تجربــه میکنند بزرگ شــوند .اما بــه واقع این
کــودکان معصــوم به کدامیــن گناه باید به مســیر باتالقــی و ناهموار و
بنبست هدایت شوند و سرگذشتهای تلخی را تجربه کنند؟!

عنوان کرد و افزود :جمله معروف شهید
بهشــتی هم ایــن بود که افرادی هســتند
کــه توانایــی کار دارند اما ســرمایه الزم را
ندارنــد .بایــد تالش کنیــم تا ســرمایهها
تجمیع شــده تا با حمایتهــا ،این افراد
توانمند در کشور کار کنند.
ëëیــک میلیــون و  700هــزار شــغل در
بخش تعاونی
جهانگیری با اشــاره به گــزارش های
ارائه شــده در مراسم در خصوص میزان
اشــتغال ایجاد شــده در بخــش تعاونی
افــزود :ایجــاد یــک میلیــون و  700هــزار
شغل در بخش تعاونی موضوع سادهای
نیســت و الزم اســت کــه اتــاق تعــاون و
وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی و
نیز دولت برای حل مشــکالت اشــتغال
تالش دو چندان داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از
چالشهــای پیش روی ما شــغل بوده،
گفــت  :در ســال  ۱۳۸۴تعداد شــاغالن
کشور  ۲۰میلیون و  ۶۱۸هزار و  ۵۷۹نفر
بوده و این عدد با وجود منابع درآمدی
بــاال و نفــت  ۱۰۰دالری در  ۸ســال بعد
از آن ،در ســال  ۹۱بــه  ۲۰میلیــون و
 ۶۲۸هــزار و  ۲۲۵نفــر رســیده اســت.

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

اعترافزنمستأجر
بهقتلپیرمردصاحبخانه

گروهحوادث -مرجانهمایونی/زن جوان
که با همدستی همسر سوم یک پیرمرد او
را به قتل رســانده بود پــساز  2ماه به این
جنایت اعتراف کرد.
بهگــزارش «ایــران» ،شــامگاه  23آذر
مــرد جوانــی از خانهاش بیــرون آمد تا در
کوچــه کمی هوا بخورد امــا ناگهان با بدن
نیمــه جــان و خونیــن پیرمــرد همســایه
جلــوی در خانــهاش روبــهرو شــد .وی
بالفاصلــه موضوع را به اورژانس و پلیس
خبــر داد .در ایــن میــان دختــر پیرمرد که
چنــد خانــه آن طرفتــر زندگــی میکــرد
متوجه ماجرا شد و با کمک مرد همسایه و
اورژانسپیرمردبهبیمارستانمنتقلشد.
در تحقیقــات اولیه مشــخص شــد که
مرد  82ساله بهنام شاهرخ سه بار ازدواج
کرده اســت دو همســرش فــوت کردهاند
و او از مدتــی قبل با زن میانســالی که یک
پســر بــزرگ هــم داشــته ازدواج کــرده و
در ایــن خانــه زندگــی میکردنــد.در ابتدا
همســر ســوم و پســرش مدعی بودند که

 2ادعا

پیرمــرد دســت به خودکشــی زده اســت،
امــا لکههای خــون روی دیــوار و کف اتاق
خانــه که در طبقــه اول بود ،نشــان از یک
درگیری خونین داشت .تحقیقات درباره
این حادثه ادامه داشت تا اینکه شاهرخ 10
روز پس از این حادثه تسلیم مرگ شد .در
بررسیهای اولیه همسر سوم این مرد که
یکی از مظنونان اصلی پرونده بود ،گفت:
همســایه طبقه باالی خانهمان یک سگ
دارد که خیلی ســرو صدا میکرد از طرفی
از کف آشپزخانهشان هم آب به خانهمان
چکه میکرد و شــوهرم بارها سر موضوع
نشــتی آب و ســر و صــدای ســگ بــا زن
همسایه بحث کرده بودند و حتی کارشان
به شکایت رســید و احتمال میدهم این
زن با اجیر کردن یک قاتل دســت به قتل
شوهرم زده است.
بدیــن ترتیــب زن جوان بهنام شــبنم
بازداشــت شــد اما ادعا کرد که در جنایت
نقشی ندارد و احتمال میدهد که قتل از
سوی همسر پیرمرد صورت گرفته باشد.

بررســیها به دســتور بازپرس شــعبه
چهــارم دادســرای امــور جنایــی پایتخت
ادامه داشــت تا اینکه شامگاه دوشنبه 28
بهمــن شــبنم ،مســتأجر قربانــی به قتل
اعتراف کرد و مدعی شــد که همسر سوم
مقتــول در ایــن جنایــت بــا او همدســت
اســت .بــا اعتــراف زن  45ســاله ،بازپرس
محمــد تقی شــعبانی دســتور بازداشــت
شــبنم به اتهــام مباشــرت در قتل عمد و
همسر ســوم مقتول به اتهام معاونت در
قتل را صادر کرد.
 ëگفتوگوبازنمستأجر
چرا پیرمرد را کشــتی؟ شــاهرخ خیلی
بداخــالق بــود و مــرا اذیــت میکــرد.
حــدود دو هفته قبل به همســرش گفتم
میخواهم او را بکشــم .اما شــیوا ،همســر
مقتول به من گفت فعالً دست نگهدار تا
من بگویم کی این کار را انجام دهی.
چــه کار میکــرد کــه آنقــدر از دســتش
عصبانــی بــودی؟ حــدود  8مــاه قبــل از
جنایــت بهعنوان مســتأجر بــه خانهاش

فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خبر داد

در ماجرای کور شدن یک چشم
گروهحوادث /مرد جوان که در یک درگیری
خیابانــی چشــمش کــور شــده در حالــی برای
متهم درخواســت قصاص کــرد که وی مدعی
است شاکی علیه او توطئه کردهاست.
بهگــزارش خبرنگار گروه حــوادث «ایران»،
ایــن پرونده در ســال  95با اعالم خبر جراحت
شدید چشم یک بیمار در جریان یک درگیری
خیابانــی از ســوی کادر درمانی بیمارســتان به
مأمــوران انتظامــی گــزارش شــد و در پــی آن
پلیس رســیدگی به این پرونده را در دستور کار
قرار داد .بیمار پس از مشــاهده مأموران گفت:
صاحب یک خودروی ناشــناس بــا من درگیر
شــد و ضربــهای به چشــمم زد .شــدت ضربه
آنقدر زیاد بود که عینکم خرد شد و به چشمم
آســیب زد بهطوری که پزشــک معالج عنوان
کرده که بیناییام را از دست دادهام.
بــا پیگیریهــای مأمــوران ضارب که پســر
جوانی بود بازداشت شد و اتهام ضرب و شتم و
درگیری را نپذیرفت و گفت :صبح امروز بعد از
انجام کارم بهسمت خودرو پارک شدهام رفتم
کــه ناگهان دیدم این شــخصی که حاال شــاکی

آمــدم .از ماه دوم آزارهایش شــروع شــد.
او یــک صندلــی قدیمــی داخــل راهــرو و
روبــهروی در ورودی گذاشــته بود و رفت و
آمدها را کنترل میکرد .ســگ مینیاتوری
پســرم نزد مــن امانت بود ،میخواســتم
ســگ را برای پســرم کــه در ترکیــه زندگی
میکنــد بفرســتم .بهخاطر ســگ مجبور
بــودم دو بار در روز از خانه بیرون بروم اما
مدام او رفت و آمدهایم را کنترل میکرد.
بعد هــم از من به خاطر نگهداری ســگ
شکایت کرد .کنتور آب و برق را دستکاری
کرده بود و هــر ماه هزینه زیادی برای من
میآمد .مدام هم بداخالقی و کج خلقی
میکرد و مرا خسته کرده بود.
همســرمقتولچراباتوهمدستیکرد؟

اســت در حال ســرقت بنزین از باک خودروام
اســت .همــان موقع با پلیس تمــاس گرفتم و
درخواســت کمک کردم .در همین هنگام این
مــرد که متوجه تماس من با پلیس شــده بود
تالش کرد تا متواری شــود که من مانع فرارش
شدم .اما همسر او و فرد دیگری که آنجا بودند
برای فراری دادنش با من درگیرشــدند و کاری
کردند که وقتی پلیس رسید من نتوانم ادعای
خودم را مبنی بر ســرقت بنزیــن ثابت کنم .از
اینرو مــن وارد درگیری با آنها نشــدم تا اینکه
آنهــا شــروع به کتک زدنــم کردند مــن هم به
ناچــار از خــودم دفاع کردم امــا هیچ ضربهای
به چشم او نزدم .همان مردی که همراهشان
بود به صورتش ضربه زد .با توجه به اظهارات
متهــم و مدارک موجــود در پرونــده وی با قرار
وثیقــه آزاد شــد و پــس از چند جلســه تحقیق
و برطــرف شــدن ایــرادات پرونده در شــعبه 7
دادگاه کیفری اســتان تهران مورد بررســی قرار
گرفت .در ابتدای جلســه دادگاه کیفرخواست
علیه متهم خوانده شد و در ادامه شاکی گفت:
من هیچ ســرقتی انجام ندادهام و متهم دروغ

میگوید او بدون هیچ دلیلی با من درگیر شــد
با اینکه عینک داشتم اما ضربهای به چشمم
زد و باعــث کوریام شــد .بعد هم خواســت با
پروندهسازی علیه من محکومم کند اما موفق
نشــد .حــاال هــم از دادگاه برایــش درخواســت
قصاص دارم.در ادامه متهم برای دفاع از خود
در جایگاه ایســتاد و با تکرار همان ادعای اولیه
مبنی بر سرقت بنزین از خودرواش ،گفت :من
اتهامــم را قبول ندارم چــون هیچ ضربهای به
چشم این شخص نزدم .این مرد قصد سرقت
داشــت و وقتــی هم پلیــس به محــل درگیری
رســید ابزاری را که برای سرقت همراهش بود
ضبط کرد .در ضمن بعد از حادثه هم متوجه
شــدم شاکی قبل از اینکه شیشه عینکش خرد
شــود دچار بیماری چشمی بوده و چشمش تا
 95درصد بینایی نداشتهاست که احتمال دارد
این بیماری باعث کوری او شــده باشــد .شاکی
در واکنش به حرفهای متهم گفــت :او دروغ
میگوید و پزشکی قانونی علت کوری مرا خرد
شدن شیشه در چشمم عنوان کرده است.
در پایان این جلســه بر اســاس درخواست
شــاکی مبنی بر قصاص و همینطور ادعاهای
متهــم ،قاضــی ،پرونــده را بــرای اظهارنظــر و
بررسیکارشناسیبهپزشکیقانونیارسالکرد
تاپسازنظراینسازمانتصمیمنهاییدرباره
صدور حکم گرفته شود.

تسویه حساب مسلحانه
در خیابان

گــروهحــوادث /مرد مســلح که یــک ماه قبــل به خاطر اختــالف مالی
بــا شــریک قاچاقچــی خــود او را بــا شــلیک گلولــه مجــروح کــرده بــود در
مخفیگاهشدستگیرشد.
بــه گــزارش «ایران» 25 ،دی امســال یــک مورد درگیری مســلحانه در
حوالــی محله ســردار جنــگل در غــرب تهران بــه پلیس اعالم شــد وقتی
مأموران به محل حادثه رفتند مشــخص شــد مرد جوانــی از ناحیه گردن
با شــلیک گلوله مجروح شــده اســت.مرد زخمی به مأمــوران گفت :چند
جوان مسلح سوار بر خودرو به مقابل خانهام آمدند و به بهانه اینکه با من
اختالف حســاب دارند میخواســتند به زور مرا ســوار خودرو کنند و با خود
ببرنــد که من مقاومت کردم و به همین دلیل اقدام به تیراندازی کردند و
بالفاصله نیز متواری شدهاند.
بــا توجه به جراحت این مــرد بالفاصله امدادگــران اورژانس در محل
حاضر شــده و او را برای انتقال به بیمارســتان ســوار آمبوالنــس کردند اما
دقایقی بعد مرد مجروح با استفاده از غفلت امدادگران از آمبوالنس پیاده
شــد و فرار کرد.همین مســأله سبب شــد تا بالفاصله تیمهای عملیاتی از
مأموران پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی برای تحقیق و بررسی موضوع
وارد عمل شــوند و با انجام تحقیقــات کاملتر به راز پنهانی این ماجرا پی
بردند.
سرهنگ«علی محمدی» -رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی-

مسدود شدن سایت های متخلف
در حوزه میراث فرهنگی

گــروه حــوادث  /نیــروی انتظامــی  120ســایت
متخلف در حوزه میراث فرهنگی را مسدود کرد.
بهگــزارش خبرنــگار گــروه حــوادث «ایــران»،
ســردار امیر رحمــت الهی فرمانــده یگان حفاظت
از میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری در
مراســم تجلیل از میراث بانان برگزیده ،با بیان این
مطلب گفت :نظر به افزایش وقوع جرایم نوظهور
در فضای مجازی با همکاری دادستانی کشور موفق
شدیم با رصد فضای مجازی 120سایت متخلف در
حوزه میراث فرهنگی را در سالجاری مسدود کنیم.
در این ســایتها آثار تاریخــی و فرهنگی به فروش
میرفت و افراد را تشویق به ارتکاب جرم علیه آثار
تاریخــی میکردنــد .همچنین ابــالغ اخطاریههای
قانونی به مالکان و متصرفان و کسانی که به نحوی
در تخریب و آسیبرسانی به آثار فرهنگی دخالت
داشــتند از دیگر اقدامات خوب یگانهای حفاظت
اســت که طــی ســالجاری  2700اخطاریــه قانونی
ابــالغ و از ایــن تعــداد  400مــورد منجر به تشــکیل
پرونده شده است.
وی افــزود :طبــق قانون دســتگاه فلزیــاب باید

بــا کســب مجــوز از وزارتخانــه میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایع دســتی باشــد .ما با همکاری
اداره حقوقــی ،مکاتباتــی را بــا وزارت صنعــت،
معدن و تجارت که مرجع تشخیص کاالهای مجاز
مشروطه است ،آغاز کردیم و آنها نیز اعالم کردند
که فلزیاب جزو کاالهای مشــروطه است .بنابراین
دســتگاههای فلزیاب در صورت شناســایی ضبط
و یــک تا ســه برابــر ارزش دســتگاه جریمــه نقدی
پرداخت میشــود .ایــن اقــدام بازدارندگی خوبی
داشت و درآمد حاصل از جریمه دستگاه فلزیاب
هم باید بــه وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی پرداخت شود.
رحمــت الهی گفت :همکاری نیــروی انتظامی
و وزارت میــراث فرهنگی برای راهاندازی یگانهای
حفاظت ،نمونهای موفق در پاسداری از ارزشهای
یک ملت اســت .هر اندازه هزینههای ارتکاب جرم
را افزایش دهیم بازهم آســیبها و خســارتهایی
که متوجه آثار تاریخی و فرهنگی کشور ما میشود،
غیرقابــل جبران اســت بــه گونهای که بازگشــت به
اصل و گذشته تاریخی را ناممکن میکند.

شلیک به دختر همسایه در تمرین تیراندازی
در تشــریح جزئیات این خبر گفت :در شــاخه دیگــری از تحقیقات پلیس
مشخص شد که فرد متواری در چند سال گذشته با یک باند قاچاق وسایل
و تجهیزات پزشــکی همکاری داشــته و به علت به وجود آمدن اختالفات
مالی اعضای این باند با وی درگیر شدهاند و او نیز به خاطر ترس از مأموران
پلیس و برمال نشدن این راز قبل از رسیدن به بیمارستان متواری شده بود.
بدین ترتیب مرد مجروح روز یکشــنبه دســتگیر شد و در بازجوییها به
جرم خود اعتراف کرد و با اطالعاتی که به پلیس داد مخفیگاه عامل اصلی
تیرانــدازی در دســتور کار قــرار گرفت ســرانجام صبح دوشــنبه  28بهمن
مأمــوران پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی در یک اقدام ضربتی متهم را
در یکی از روستاهای حوالی شهر دماوند دستگیر کردند و به پلیس امنیت
انتقالدادند.
تالش برای دستگیری سایر متهمان این پرونده همچنان در دستور کار
مأموران پلیس امنیت عمومی قرار دارد.

صحنه سازی قتل برای جذب فالوور

گــروه حــوادث /ســاخت فیلــم جنایی
بــرای جذب فالــوور در اینســتاگرام مرد
جوان را راهی بازداشتگاه کرد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»،
حــدود ســاعت  17دوشــنبه  28بهمن،
مــرد جوانی با پلیــس  110تماس گرفت
و مدعی شــد شــاهد یک جنایــت بوده
است .او گفت :در حال عبور از خیابان
بــودم کــه مــردی را در کنــار خــودروی

شاهرخ برای اموالش به دامادش وکالت
داده بود و شــیوا ناراحت بود .به من گفت
بایــد کارش را تمــام کنــی .در فرصتــی
مناســب او را به قتل برســان یــا زمانی که
تنهاست به تو خبر میدهم.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟ آن شب
میدانســتم کــه کســی داخل ســاختمان
نیســت .شــیوا بهدنبالم آمد و گفــت االن
وقتش اســت .به خانه شاهرخ رفتم هنوز
بیدار بود .چون دســتکش نداشــتم شــیوا
گفــت بهتــر اســت االن ایــن کار را انجــام
ندهی .من به طبقه دوم رفتم و دستکش
و کاتــر برداشــتم و بــه پاییــن رفتــم .برای
کشتنش مردد شده بودم اما یاد آزارهایش
که افتادم با کاتر ضربه اول را به او زدم .اما

شــاهرخ بلند شــد و با عصایش شــروع به
کتک زدن من کرد .من هم ضربه میزدم
بعــد از یک مدت دیدم که دیگر ضربهای
بــه مــن وارد نمیشــود ،متوجه شــدم که
شــاهرخ از اتاق فــرار کرده و خــودش را به
سمت در خروجی رسانده است.
تو چکار کردی؟ ترســیده بودم .از خانه
بیرون رفتم و  4ساعت بعد برگشتم.
عذاب وجــدان داری؟ خیلی ناراحتم.
مــن مســتحق قصاصــم .رضایــت
نمیخواهــم .نمیخواهم خانــوادهام به
زحمتبیفتند.
شوهر داری؟ چند سال قبل از همسرم
اولــم جدا شــدم ،امــا مدتی قبــل به عقد
موقت مردی درآمدم.

برلیانســی دیــدم او با قمه بــه بدن نیمه
جــان فردی ضربــه میزد .بــا دیدن این
صحنــه بهســمت آنهــا رفتــم امــا مرد
جــوان مرا تهدیــد کرد که اگر بــه خودرو
نزدیک شــوم مرا نیز به قتل میرســاند.
بهدنبــال اعــام ایــن خبــر تیمــی از
مأمــوران کانتری راهی محل شــده اما
راننده خودروی برلیانس قبل از رسیدن
مأموران آنجا را ترک کرده بود.مأموران

در بررســیهای اولیه و تحقیقــات از فرد
تماس گیرنده موفق به شناســایی پاک
خــودروی برلیانــس شــدند .در ادامــه
بررســیها بــه دســتور بازپــرس جنایی،
هویــت صاحب خودرو شناســایی و در
تحقیقات مشــخص شــد که خــودرو در
یک مرکز اقامتی در منطقه شــیان پارک
شده است.
بدین ترتیب مأموران راهی محل شده

گــروه حوادث /پســر نوجــوان که بــرای تمرین
تیراندازی با اســلحه شــکاری پدرش از روی پشت
بام به خانه همســایهها شــلیک میکرد دختر 13
سالهای را زخمی کرد.
به گــزارش خبرنــگار «ایران» ،از چنــد روز قبل
خبر وقوع چند فقره تیراندازی سریالی در خیابان
آزادی که باعث مجروح شدن یک دختر  13ساله از
ناحیه کتف چپ و شکستن شیشههای همسایهها
شده بود به پلیس اعالم شد .از آنجا که عامل این
تیراندازیها مشــخص نبود و به طور ســریالی نیز
ادامــه داشــت و با توجــه به اهمیت و حساســیت
حادثه ،پرونده از کالنتری  148انقالب اســالمی به
پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی فرستاده شد.
بالفاصله تیمی از عوامل مجرب پایگاه ســوم
امنیت عمومی به محل وقوع تیراندازی مراجعه
کرده و پس از بررســیهای میدانی نقاط مشــرف

و راننده برلیانس بازداشت شد.
وی در بازجویــی اولیــه گفــت :قتلی در
کار نبــود من برای جمــعآوری فالوور در
اینســتاگرام داشــتم فیلم میســاختم.
در شــبکه اجتماعــی «اینســتاگرام»
صفحــهای دارم .قصــد داشــتم بــا تهیه
کلیپــی جنایــی ،فالوورهایــم را افزایش
دهم.
ســردار ظهیــری ،رئیــس پلیــس

بــه محل اصابــت تیر به بدن شــخص مصدوم و
تحقیقات محل ،مشخص شد نوه دختری یکی از
ساکنان ساختمان مقابل بهنام امیر چهارده ساله
با یک قبضه ســالح شکاری  -اســلحه بادی  -که
متعلــق به پدرش بوده ،مخفیانــه و بدون اطالع
پــدرش با هدف تمریــن تیراندازی به پشــت بام
خانــه پدربزرگ خــودش رفته و چندیــن نوبت و
بهصورت متوالی به سمت ساختمانهای روبهرو
تیراندازی کرده که در یکی از این تیراندازیها یک
عدد ساچمه (گلوله) شلیک شده به کتف سمت
چپ دختر همســایه ،برخورد کرده و وی مجروح
شده است .با توجه به اینکه ،امیر زیر سن قانونی
( 18ســال) بوده ،موضوع به قید فوریت به اطالع
مرجع قضایی رســید و بــا هماهنگیهای صورت
گرفته ،وی برای سیر تشریفات قانونی ،در اختیار
مراجع قضایی قرار گرفت.

پیشــگیری پایتخــت با اعــام این خبر
گفــت :متهم بــه همراه پرونــده پس از
تحقیقــات اولیــه ،برای بررســی بیشــتر
از دادســرای ویــژه قتــل بــه دادســرای
ارشــاد فرســتاده شــد .ظهیــری ضمــن
هشــدار بــه افــرادی کــه قصــد دارند به
هر روشــی اقــدام به جــذب فالــوور در
شــبکههای اجتماعی کنند ،گفت :این
افراد نباید دســت بــه اقداماتــی بزنند

اعتراف زن مستأجر
به قتل پیرمرد صاحبخانه

که منجــر به برهــم زدن نظــم عمومی
جامعــه یــا ایجــاد آســیبهای روحی
برای شــهروندان شــود .این افراد پیش
از هرگونه تصویربــرداری یا تهیه کلیپ
باید ضمن مراجعه به مراجع ذیصاح
نســبت بــه دریافــت مجوزهــای الزم
اقــدام کننــد در غیر این صــورت پلیس
ضمن توقیف وســایل مربوطــه ،آنها را
به مراجع قضایی معرفی میکند.

ممنوعیت تشکیل کالس های پیش دبستانی
در مراکز غیرآموزشی

معــاون ابتدایــی وزارت آموزش و پــرورش گفت :آمــوزش و پرورش تنها
مرکز صدور مجوز برای کالسهای پیش دبســتانی است بنابراین تشکیل
ایــن کالسهــا در مراکز غیرآموزشــی تخلف محســوب میشــود .رضوان
حکیمزاده از ممنوعیت تشــکیل کالسهای پیش دبســتانی در مســاجد،
ســراهای محله و فرهنگســراها خبر داد و از خانوادهها خواست از ثبتنام
در مراکز پیش دبســتانی غیرمجاز خودداری کنند و سپس مجوزدار بودن
مرکــز را از آمــوزش و پرورش اســتعالم کننــد .وی به فعالیــت غیرقانونی
برخــی مــدارس بهعنوان مدرســه دانشآمــوزان کار اشــاره کــرد و افزود:
فعالیــت این مــدارس نیز باید با مجــوز آموزش و پرورش باشــد و صدور
مجوز از هر سازمان دیگر ممنوع است .حکیمزاده با اشاره به اینکه امسال
پیک نوروزی برای دانشآموزان نداریم ،تأکید کرد :فروش هر نوع جزوه و
نمونه سؤال به دانشآموزان بهعنوان مشق عید ممنوع است و با مدیران
متخلف چه در مدارس دولتی و چه غیردولتی برخورد خواهد شد.

حج را قسطی بروید

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت با اعــام اینکه ثبتنــام حج تمتــع  ۹۹از
نهم اســفندماه آغاز میشــود ،گفت :هزینه این سفر در دو قسط دریافت
خواهــد شــد .بهگزارش پایــگاه اطالعرســانی حــج ،علیرضا رشــیدیان،
در جلســه شــورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه رهبــر معظم انقالب و
ســازمان حج و زیارت با اشــاره به اینکه هزینه قطعــی حج آینده بزودی
اعالم خواهد شــد ،از دریافت این هزینه در دو قســط خبر داد و افزود :با
تشــکیل کارگروهها و برگزاری جلســات مختلف کارشناســی مباحث حج
را پیگیری کردهایم و طبق اعالم قبلی ،نامنویســی حج  ۹۹از نهم اســفند
ماه آغاز خواهد شد.

وجود  ۵/۵میلیون خانوار تک نفره در ایران

رئیس گروه توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان بهزیستی اظهار کرد:
در حــال حاضــر حــدود  ۵/۵میلیــون خانــوار تک نفــره در ایــران زندگی
میکنند .به گزارش ایســنا ،دکتــر معصومه توکلــی در برنامهای رادیویی
با موضوع بررســی افزایش خانوادههای تک نفره با اشاره به اینکه وجود
خانوارهای تک نفره یک واقعیت اجتماعی است ،گفت :در حال حاضر
شاهد وجود خانوارهای تک نفره هستیم .وی با اشاره به اینکه خانوارهای
تــک نفره در نتیجه برنامهریزیهای نادرســت به وجــود آمدهاند ،اظهار
کرد :افرادی که به شکل انفرادی زندگی میکنند یک خانوار تک نفره به
شــمار میآیند و الصاق لفظ خانواده به این افراد صحیح نیست .رئیس
گروه توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان بهزیســتی کشور اضافه کرد:
در بســیاری از مواقع یک زن یا مرد در اثر مرگ یا متارکه شــریک زندگی
خــود را از دســت میدهد و از شــکل خانــواده به خانوار تــک نفره تبدیل
میشــود .وی افزود :دانشــجویانی که بــه تنهایی در محــل تحصیل خود
زندگی میکنند ،یک خانوار تک نفره هستند ،اما پس از برگشت به جمع
خانواده و شــهر مبدأ عضو خانواده به شمار میآیند .توکلی تصریح کرد:
عدم پیشــگیری از وقوع حوادث مختلف و ناکارآمد بودن سیســتم امداد
تا موضوعاتی مانند طالق و فوت و مشــکالت اقتصادی مهمترین دالیل
شکلگیری خانوارهای تک نفره محسوب میشوند.

