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افزایش کالهبرداری از طریق 
عابر بانک

بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 5 تهران گفت: 
»اخیراً کالهبرداری از طریق کشاندن مردم پای 
عابر بانک افزایش یافته و به بهانه برنده شدن در 
آن ها  از  میلیونی  کالهبرداری های  قرعه کشی، 
دریافت  هیچ  درصورتی که  می گیرد  صورت 

جایزه ای نیاز به رفتن پای عابر بانک ندارد.«
سعید احمدبیگی درباره افزایش کاله برداری های 
تلفنی هشدار داد و ادامه داد: »اخیراً کاله برداری از 
طریق کشاندن مردم پای عابر بانک افزایش یافته و 
به بهانه برنده شدن در قرعه کشی، کاله برداری های 
میلیونی از آن ها صورت می گیرد. با نزدیک شدن 
به ایام محرم و اربعین ساالر شهیدان متأسفانه 
هستیم.  کاله برداری ها  نوع  این  افزایش  شاهد 
افراد کاله بردار به صورت رندمی با شخص تماس 
می گیرند و اعالم می کنند که از صداوسیما تماس 
گرفته اند. در این تماس ها به مالباخته عنوان می شود 
که برنده خوش شانس کمک هزینه سفر به کربالی 
معلی شده است و در هنگام تماس تلفنی مقامات 
رسمی حضور دارند و در حال شنیدن صدای او 
هستند.« به گفته او کاله بردارها پس ازاینکه اطمینان 
مالباخته را به خود جلب کردند آن ها را پای عابر 
بانک کشانده و از او می خواهند که یک سری 
عملیات خاص در دستگاه عابر بانک انجام دهد. 
مالباخته با اتمام عملیات بانکی، ناخواسته موجودی 
حساب بانکی اش را از دسترس خود خارج و 
به حساب فرد دیگری منتقل می کند. پس ازاین اقدام 
هم کاله بردارها تلفن خود را از دسترس خارج و 
خاموش می کنند و از این روش پول های میلیونی به 
دست می آورند. فقط در چند ساعت چهار مالباخته 
که با این شیوه مورد سوءاستفاده قرارگرفته بودند 
نزد من مراجعه کردند و برای آن ها پرونده تشکیل 
شد. در این پرونده ها مالباختگان به ترتیب ارقام 
100، 42، 28 و 9 میلیون تومان را ازدست داده بودند. 
بازپرس احمدبیگی درباره جزئیات بیشتر یکی از این 
پرونده ها گفت: »دریکی از این پرونده ها که از مرد 
میانسالی 42 میلیون تومان کاله برداری شده بود.« او 
نحوه کاله برداری را این گونه شرح داد: »دیروز ظهر 
در منزل در حال خوردن نهار بودم که شخصی با 
من تماس گرفت و مدعی شد از رادیو جوان تماس 
گرفته است. این کاله بردار به من گفت برنده سفر 
کربال شدم و از من خواست پای عابر بانک بروم. 
زمانی که به عابر بانک مراجعه کردم او پاداش و 
دسترنج 20 سال کار کردن را باال کشید. دسترنجی که 

برای گرفتن آن چندین سال معطل و درگیر بودم.«

تعرض دو جوان ۱۸ ساله 
به پسر نوجوان

دو پسر 18 ساله که متهم هستند پسری نوجوان را با 
تهدید قمه و ضرب و شتم به خانه ای کشانده و مورد 
تعرض قرار داده اند، در حالی در بازجویی ها منکر اتهام 
خود شدند که فیلم لحظه تعرض در گوشی یکی از آن ها 
کشف شده است. به گفته شاکی، متهمان با گرفتن فیلم 
از لحظه تعرض، قصد داشتند نیت خود را بارها با او 
تکرار کنند. رسیدگی به این پرونده از 14 خرداد امسال 
با مراجعه شاکی به کالنتری قرچک تهران آغاز شد. 
پسر نوجوان به کارآگاهان گفت: »امروز درحالی که 
داشتم از مدرسه برمی گشتم، سعید )یکی از متهمان( 
جلویم را گرفت و به این بهانه که با یکی از بچه های 
مدرسه دعوا کرده ام، من را مورد ضرب و شتم قرارداد 
و کیفم را زیرورو کرد. بعد گفت باید کمکش کنم تا 
چند تا کپسول گاز را به خانه ای در همان نزدیکی ببرد. 
اول مخالفت کردم اما او با قمه تهدیدم کرد. در ادامه هم 
یکی از دوستانش به نام حمید به او اضافه شد و دونفری 
قمه را کنار پهلویم گذاشتند و مرا به خانه ای بردند. آنجا 
فهمیدم که حمل کپسول ها بهانه ای بیش نبوده و آن ها 
می خواهند به من تعرض کنند. مقاومت کردم اما آن ها با 
ضرب و شتم شدید، مرا مورد آزار و اذیت قراردادند و 
سعید از این اقدام فیلم گرفت. تهدیدم کرد اگر به کسی 
بگویم، فیلم را پخش می کند و هر بار که بخواهند باید 
به نیتشان عمل کنم. مرگ را جلوی چشمانم دیده و به 
آن راضی شده بودم. دست آخر هم موهای پشت سرم 
را با تیغ زدند. وقتی به خانه برگشتم، آن قدر شکسته و 
خجالت زده بودم که پدرم شک کرد. وقتی ماجرا را 
برایش تعریف کردم، گفت باید به پلیس مراجعه کنیم.« 
با ثبت شکایت، تیمی از کارآگاهان هر دو عامل تعرض 
را دستگیر کردند. سعید در بازجویی ها منکر جرم خود 
شد .انکار  سعید در حالی بود که متهم دیگر، حمید به 
وقوع حادثه با نقشه قبلی اعتراف کرد و گفت: »روز 
حادثه، سعید دنبالم آمد و گفت با شاکی اختالف 
دارد و می خواهد به او آزار برساند و من باید از این 
صحنه فیلم بگیرم. همان موقع یادم آمد که دامادمان در 
خانه اش نیست برای همین کلید خانه او را به سعید دادم 
و همراهش رفتم. به بهانه اینکه باید چند کپسول حمل 
کنیم، شاکی را به خانه دامادمان کشاندیم اما من پشت 
در ایستادم و داخل نرفتم. چند لحظه بعد صداهایی 
شنیدم. سریع داخل رفتم دیدم شاکی می گوید که مورد 
تعرض قرارگرفته. من هیچ کاری با شاکی انجام ندادم و 
بی گناهم.« با ثبت اعتراف متهمان، کیفرخواست پرونده 
با موضوع اتهامی تهدید و ارعاب و آدم ربایی صادر شد 
و برای رسیدگی در اختیار دادگاه کیفری استان تهران 

قرار گرفت.

هشدار گزارش سپید از حاشیه های دویست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهرانحوادث

  حادثه شهران همچنان سوژه داغ پایتخت
سپید: الزام دستگاه های مسئول به رفع هرچه سریع تر مشکالت 
مردم حادثه دیده شهران، ضرورت جابه جایی ایستگاه سوخت 
شهران به منطقه ای خارج از محل مسکونی، اتمام پروژه مرمت و 
بازسازی برج آزادی پیش از آغاز فصل بارش ها، دعوت از شهردار 
تهران برای توضیح بیشتر درزمینه پرونده واگذاری امالک به برخی 
مدیران شهری و نام گذاری بوستان پردیسان به نام محیط بان منوط به 
نظر نهایی معصومه ابتکار از مهم ترین موضوعاتی بود که در دویست 
و نود و یکمین جلسه شورا بحث برانگیز شد. هرچند که بار دیگر 
اعالم لیست غایبان شورای شهر با یک تفاوت عمده که موجه بودن 
یا نبودن غیبت ها نیز عنوان شد، به حاشیه های چهارمین پارلمان 

شهری تهران دامن زد.
 

هنوز مشکالت حادثه دیدگان شهران حل نشده 
است

در ابتدای جلسه روز گذشته، نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره 
به اینکه هنوز وضعیت خانواده های حادثه دیده در فرونشست شهران تعیین 
تکلیف نشده است، گفت: »متأسفانه مشکالت این افراد در این محله حل نشده 
است. لذا الزم است پیش از رسیدگی دستگاه قضایی مشکالت این افراد را حل 
کنیم.« مرتضی طالیی با تأکید بر اینکه هنوز سازمان های مسئول برای رفع کامل 
مشکالت ساکنان این منطقه قدم به پیش نگذاشته اند، به مشکل دیگر این ساکنان 
اشاره کرد و افزود: »موضوع تردد کامیون های حمل مواد سوختی در منطقه 22 در 
باالی تپه های منطقه شهران همچنان موضوع خطرناکی است که جان شهروندان 
آن منطقه را تهدید می کند.« وی با ابراز نگرانی از اینکه این ایستگاه روی خط زلزله 
واقع شده و با کوچک ترین لغزشی آمادگی ترکیدگی و ایجاد انفجار شدید دارد، 
متذکر شد: »تردد این کامیون ها در معابرشهری منطقه 22 خطرات بسیاری را به 
همراه دارد. متأسفانه تا حادثه ای به وقوع نپیوندد، درصدد رفع مشکل برنمی آییم. 
باید هرچه زودتر در این خصوص فکری اساسی شود و تردد کامیون ها از طریق 
خیابان های باالدست انجام شود.« طالیی از مسئوالن وزارت نفت خواستار آن 
شد که اگر امکان جابه جایی تردد کامیون ها به خیابان های باالدست منطقه شهران 
یا منطقه کرج وجود دارد، این مشکل تا حدودی مرتفع شود،  زیرا خطرات این 

جایگاه جان انسان ها را تهدید می کند.
 

تهیه جدید تهران، فرونشست خاک
اقبال شاکری، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور دویست 
و نود و یکمین جلسه شورا علت اصلی فرونشست های اخیر زمین در نقاط 
مختلف تهران را در کاهش سطح آب های زیرزمینی پایتخت ریشه یابی کرد و 
گفت: »اگر نگاهی به پرونده نشست زمین در بزرگراه آزادگان بیندازیم می بینیم 
که با توجه به اینکه سطح آب های زیرزمینی تهران کاهش یافته، درنتیجه شاهد 
فرونشست روزانه یک میلی متر اراضی تهران هستیم. فرونشستی که سبب 
شکست خاک و فروریختن خاک از دورن با هر حفاری می شود.« رئیس کمیته 
عمران شورا بابیان اینکه این فرونشست خاک باید هر چه زودتر موردتوجه 
مسئوالن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: »در این زمینه نیازمند توجه جدی تمامی 
دست اندرکاران برق و آب و گاز فاضالب و غیره هستیم. ضمن آنکه از مسئوالن 
سازمان آبفای تهران باید بخواهیم با حضور در جلسه شورا اعالم کنند که برای 
حفظ سطح آب در اراضی تهران چه برنامه و تدابیری در نظر دارند.« وی با تأکید بر 

اینکه مسئوالن آبفای تهران باید نقشه GIS تهران را در اختیار شهرداری و تک تک 
شهروندان نیز قرار دهند، افزود: »بهتر است تا دیر نشده از مدیرعامل شرکت 
آبفا دعوت کنیم تا با حضور در صحن شورا، اقدامات این شرکت درخصوص 
فرونشست ها را به اطالع اعضای شورای شهر تهران برساند زیرا فرونشست 
خاک موضوع مهمی است که اگر کم اهمیت انگاشته شود نه تنها به ضرر شهر 

است بلکه جان شهروندان را تهدید می کند.«
 

 لزوم تسریع در مرمت برج آزادی
 در ادامه جلسه روز گذشته، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران با 
اشاره به اینکه شهریورماه به عنوان زمان اتمام مرمت برج آزادی تعیین شده بود اما 
همچنان عملیات عمرانی این سازه ادامه دارد، گفت: »براساس مشاهدات اخیر 
کارشناسان، این مرمت تا پایان شهریور به اتمام نمی رسد. لذا با توجه به نزدیکی 
فصل بارندگی باید این مرمت در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.« احمد 
حکیمی پور با یادآوری اینکه از ابتدای سال گذشته جلساتی در خصوص مرمت 
و تعمیرات اساسی برج آزادی تهران برگزار و مقرر شد دی ماه سال گذشته این 
مرمت به اتمام برسد؛ اما با تأخیری که ایجاد شد، بار دیگر شهریورماه به عنوان زمان 
اتمام مرمت تعیین شده است، متذکر شد: »امروز شاهد هستیم که اطراف میدان 
آزادی فنس کشی شده و این میدان ظاهر چندان زیبایی ندارد، لذا از معاونت 
عمرانی شهرداری می خواهم با توجه به تالش های اخیرش برای تسریع اجرای 

این پروژه، مرمت برج آزادی هرچه زودتر به اتمام برسد.«
 

دومرحله ای شدن صدور پروانه ساخت وساز به زودی
 در جریان جلسه روز گذشته، محمد ساالری، دیگر عضو شورا و رئیس کمیته 
معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز در غالب تذکری پیش از دستور از 
دومرحله ای شدن صدور پروانه های ساخت وساز در آینده ای نزدیک خبر داد 
و گفت: »این دومرحله ای شدن بی شک می تواند در تسریع روند ساخت وساز 
و رونق بازار مسکن نقش حائز اهمیتی داشته باشد.« وی همچنین با اشاره به 
اینکه دولت اخیراً بسیاری از وظایف و تصمیم گیری های خود را در استان ها به 
استانداران محول کرده است، این اقدام را در راستای چابک سازی دولت مرکزی 
خواند و تأکید کرد: »این اقدام می تواند الگوی بسیار مناسبی برای سایر سازمان ها 

و دستگاه ها ازجمله شهرداری تهران باشد.«
 ساالری در بخش دیگری از تذکر پیش از دستور خود به موضوع کمیسیون 

مشترک میان دولت، مجلس و شورای شهر تهران اشاره 
کرد و گفت: »درگذشته با برگزاری جلسات این کمیسیون 
آن  در  فرسوده  بافت های  و  حریم  ازجمله  موضوعاتی 
موردبررسی قرار می گرفت و نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ 
اما متأسفانه این جلسات کمیسیون متوقف شده که امیدواریم 
این کمیسیون ها بار دیگر به طور مستمر جلسات خود را برگزار 
کنند.« رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران 
همچنین درخصوص موضع شهردار تهران درخصوص 
امالک نجومی نیز گفت: »درست است که در روزهای اخیر 
بارها مواضع شهردار تهران را در این خصوص از رسانه ها 
شنیدیم، اما الزم است جلسه مشترکی با شهردار تهران و 
سازمان امالک و مستقالت داشته باشیم تا موضوع به صورت 
کارشناسی موردبررسی قرار گیرد و به یک فهم مشترک 

برسیم.«
  

نام گذاری بوستان پردیسان به نام محیط بان شهید در 
انتظار نظرنهایی ابتکار

 در پایان جلسه روز گذشته شورای شهر تهران، تغییر نام بوستان پردیسان به نام 
شهدای محیط بان بارأی اکثریت آرا منوط به استعالم از سازمان محیط زیست شد 
و در نوبت رسیدگی قرار نگرفت. این تغییر نام بنا به پیشنهاد اسماعیل دوستی، 
عضو کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران موردبررسی قرار گرفت، اما 
مهدی چمران، رئیس شورای شهر عنوان کرد که به دلیل معروف بودن این بوستان 
باید نظر سازمان محیط زیست نیز دریافت شود. در این رابطه مجتبی شاکری، 
رئیس کمیسیون نام گذاری شورای شهر تهران بابیان اینکه پیش ازاین روال نبوده 
که نظر سازمان های مختلف را درخصوص تغییر نام یا نام گذاری جدید بپرسیم، 
گفت: »براساس دستورالعمل کمیسیون، تنها از وزارت امور خارجه درخصوص 
نام گذاری های جدید استعالم گرفته می شود و این درست نیست سایر سازمان ها 
را وارد این چرخه کنیم. چراکه ازاین پس باید برای هر نام گذاری از سازمان های 
مختلف استعالم بگیریم.« احمد مسجدجامعی، عضو کمیسیون سالمت شورای 
شهر تهران نیز در این رابطه بابیان اینکه پردیسان یک نام معروف است و مردم 
این بوستان را با این نام می شناسند، گفت: »ما پیش ازاین در مورد نام گذاری ها 
تنها از وزارت امور خارجه استعالم گرفته ایم و درست نیست که برای یک محل 
عمومی نامی را انتخاب کنیم و مردم این مکان را بانام قبلی صدا کنند.« در پایان نیز 
مقرر شد تغییر نام بوستان پردیسان واقع در منطقه 2 شهرداری تهران به نام شهدای 

محیط بان با نظر و استعالم از سازمان محیط زیست صورت گیرد.
 

غیبت غیرموجه تندگویان در جلسه علنی شورا
در پایان یک صد و نود و یکمین جلسه علنی شورا، هیئت رئیسه شورای شهر 
تهران نام غایبان دویست و نود و یکمین جلسه شورای شهر را اعالم کرد. بر 
اساس اعالم پیرهادی، منشی هیئت رئیسه شورای شهر تهران آقایان رضازاده، 
سروری و انصاری در پی گرفتن مرخصی جزو غایبان جلسه روز گذشته بودند. 
همچنین اعالم شد که آقای علی صابری، عضو حقوق دان شورا نیز در پی بروز 
بیماری جسمی در منزل بستری است و به زودی تحت عمل جراحی قرار خواهد 
گرفت، اما آقای محمدمهدی تندگویان بدون گرفتن اجازه مرخصی نامش جزو 

غایبان جلسه روز گذشته قرار گرفت.

 
اخبــار 

محیط زیست پیگیر اجرای تعطیلی دوهفته ای مدارس برای آلودگی  هوا در پاییز
معاون محیط زیست استان تهران گفت: »دولت به منظور کاهش آلودگی هوا مصوبه ای را در مورد مدیریت ساعات کار 
ادارات و مدارس دارد و در این راستا محیط زیست پیشنهاد تعطیلی دوهفته ای مدارس در پاییز را داده است و با جدیت 
پیگیر اجرای آن هستیم.« محمد رستگاری ادامه داد: »دولت مصوبه ای را در سال جاری دارد که کارگروهی با مدیریت 
محیط زیست و عضویت برخی دستگاه ها بیایند و ساعات کار ادارات و ساعات مدارس را طوری تعریف کنند که ترافیک 
کمتر شود و آلودگی هوا هم به نسبت آن کاهش پیدا کند.« به گفته او این جلسات در دست بررسی است اما هنوز تصویب 
نهایی نشده و در حد کارهای کارشناسی است یک سری موافقت ها هم از سوی برخی دستگاه ها انجام شده است اما 
هنوز نهایی نشده و در حال پیگیری هستیم. معاون محیط زیست استان تهران بیان کرد که این پیشنهاد از طرف سازمان 
محیط زیست داده شده است و در مورد آن جدیت زیادی هم وجود دارد زمان اجرای آن به زمان جلساتی که برگزار 
می شود بستگی دارد اما این موضوع می تواند امسال قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد. به گفته رستگاری پیشنهاد ما این 
است که دو هفته در ماه های پاییز این اتفاق بیفتد. این تصمیم فعال در مورد مدارس گرفته شده است و کاهش ساعات کار 

ادارات و دستگاه های دولتی در مراحل بعدی در دستور کار قرار خواهند داشت.

بررسی محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق مسلحانه مواد مخدر
 معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: »یکی از پیشنهاد ها در رابطه با موضوع اعدام، محدود 
کردن مجازات اعدام به قاچاق مسلحانه مواد مخدر است که می تواند از منظر حقوقی بررسی شود.« کاظم غریب 
آبادی درباره حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، ادامه داد: »نکته دوم در این رابطه این است که برداشتن 
مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا محدود کردن آن، چه تأثیری بر مبارزه با مواد مخدر خواهد گذاشت؟ 
بنابراین یک کار تحقیقاتی جدی و ویژه نیاز است تا بتوان به این سؤاالت پاسخ داد و تصمیم درستی گرفت.« 
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه معتقد است که در داخل کشور دو گروه موافق و مخالف این کار 
هستند. بااین همه باید توجه کرد که وضعیت و شرایط ما با کشورهای غربی که از مجازات اعدام انتقاد می کنند، 
بسیار متفاوت است. غریب آبادی با تأکید بر ضرورت انجام پژوهش هایی در این رابطه، گفت: »باید پژوهش های 
الزم در خصوص حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر انجام شود تا بازنگری این قانون صورت گیرد 
تا پس ازآن تصمیمات الزم اتخاذ شود. یکی از پیشنهاد های مطرح شده، محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق 

مسلحانه مواد مخدر است که این موضوع می تواند از منظر حقوقی و کارشناسی بررسی شود.«

 مدیریت اعتیاد دغدغه اصلی کشور
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر آنکه مدعی ارائه طرح تحول نظام مدیریت 
معتادان سخت در دسترس و کارتن خواب در کشور هستیم، گفت: »باید تحولی در نظام مدیریت معتادان 
کارتن خواب و سخت در دسترس صورت گیرد تا بتوان انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم وگرنه اجرای 
طرح ها با الگوهای پیشین اثربخشی کافی را نداشته و همواره معتادان سخت در دسترس و متجاهر را در 
چرخه اعتیاد جای خواهد داد.« به گفته محسن روشن پژوه در حال حاضر دغدغه اصلی کشور مدیریت 
اعتیاد است. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: »پس ازآنکه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر اعالم کرد که ازاین پس این ستاد مسئولیتی جز سیاست گذاری در مراکز ماده 16 )کمپ ترک اعتیاد 
اجباری( ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذارشده است، به شکل رسمی از طریق باالترین مقام 
مسئول سازمان بهزیستی شرایط خود را در غالب هفت بند به ستاد مبارزه با مواد مخدر تقدیم کردیم و در حال 
حاضر منتظر جواب آن ها هستیم، هرچند آن ها به طور شفاهی شروط بهزیستی را پذیرفته اند اما هنوز به طور 

رسمی تفاهم نامه ای میان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد نشده است.«


