
آخرین آمار از تعداد زندانیان کشور
تسنیم|آخرین آمارگیری تعداد زندانیان کشور، 

حاکی از تداوم کاهش جمعیت کیفری کشور است.
طبق آخرین آمار جمع آوری ش��ده تا تاریخ اول 
مهرماه امسال، تعداد کل زندانیان کشور، ۲۰۵ هزار 
نفر برآورد شده است که حاکی از تداوم کاهش تعداد 
جمعیت کیفری زندان های کش��ور اس��ت. تعداد 
زندانیان کش��ور در ابتدای  س��ال و طبق آمارگیری 
فروردین ماه، ۲۱۰ ه��زار و ۶۷۲ نفر بود که ۴ ماه بعد 
و در آمارگی��ری تیرماه این تعداد ب��ه مرز ۲۰۸ هزار 
نفر رس��ید و آخرین آمارگیری نیز حاک��ی از تداوم 
این کاهش است. براساس این آمار، استان خراسان 
رضوی با وجود کاهش حدود یک هزار نفری تعداد 
زندانیان، همچنان با ۲۰ ه��زار و ۶۲۰ نفری در رتبه 
اول استان های کش��ور از نظر تعداد زندانیان است و 
پس از آن استان تهران با تعداد ۲۰ هزار و ۳۰۰ نفر در 
رتبه دوم قرار دارد. استان تهران درحالی که از ابتدای  
س��ال تاکنون با کاهش حدود ۱۲ هزار نفری روبه رو 
بوده اس��ت اما نس��بت به آمارگیری تیرماه تقریبا 
تغییری در تعداد زندانیان خود مشاهده نکرده است. 
پس از استان تهران نیز، اس��تان فارس با ۱۵ هزار و 
۷۴۵ زندانی در رتبه سوم و استان اصفهان با ۱۴ هزار 
و ۲۹۷ زندانی )با احتساب زندانیان کاشان ۱۵ هزار و 
۲۷۴نفر( در رتبه چهارم قرار دارند. در مقابل، استان 
ایالم که معموال جزو اس��تان های کم زندانی کشور 
است، در انتهای این لیست قرار دارد و تنها یک هزار 
نفر زندانی را در زندان های خود جای داده است؛ پس 
از ایالم نیز استان های خراسان شمالی با ۲ هزار و ۱۴۰ 
و کهگیلویه و بویراحمد با ۲ ه��زار و ۱۵۷ زندانی در 

جایگاه دوم و سوم تعداد زندانی قرار دارند.

داللی بیماران عراقی در مرز مهران 
ایسنا| رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفته، 
دالالنی در مرز مهران مس��تقر هستند که بیماران 
عراقی را شناسایی کرده و آنها را به بیمارستان های 
خارج از اس��تان هدایت می کنن��د و از این وضعیت 
گالیه کرده اس��ت. علی  دل پشه که در جلسه ستاد 
تسهیل سرمایه گذاری استان ایالم صحبت می کرد، 
در توضیح بیشتر گفت: »هم اکنون بیماران عراقی 
توس��ط دالالن از مرز تحویل گرفته می شوند و در 
بیمارستان های دیگر استان ها به هزینه خود بیمار، 
پذیرش می ش��وند، این اقدام برای دالالن تبدیل به 
کار پرسودی ش��ده، در حالی  که اگر در مرز متولی 
مش��خصی وجود داشت، این مش��کل هم برطرف 
می ش��د.« او تأکید ک��رد: »ما می توانی��م با گرفتن 
قرارداد با یک س��رمایه گذار، بیم��اران عراقی را در 
بیمارس��تان های اس��تان پذیرش کنیم تا به رونق 
توریس��م درمانی هم جامه عمل پوش��انده شود.« 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم از آمادگی 
بیمارستان های استان برای پذیرش بیماران عراقی 
خبر داد و گفت: »در صورت نیاز حتی می توانیم این 
بیماران را به خارج از استان اعزام کنیم، ساماندهی 

پذیرش بیماران عراقی در مرز مهران ضروریست.«

معاون رئیس جمهوری در امور زنان خبر داد

 پیشنهاد تأسیس مرجع ملی صیانت 
از زنان در برابر خشونت به دولت

ایس�نا| معاون رئیس جمهوری در ام��ور زنان و 
خانواده از پیش��نهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت و 
حمایت از زنان به دولت خبر داد. او دراین باره گفت: 
»این پیشنهاد را هفته گذشته به دولت ارایه کردیم 
و قرار است در کمیس��یون اجتماعی دولت بررسی 
شود.«  شهیندخت موالوردی با بیان این که درحال 
حاضر دو موض��وع در زمینه تأمین امنی��ت زنان با 
یکدیگر مخلوط شده اس��ت، ادامه داد: »یکی از این 
موارد الیح��ه تأمین امنیت زنان در برابر خش��ونت 
اس��ت. این الیحه از طرف مرکز امور زنان و خانواده 
نهاد ریاس��ت جمهوری در دولت دهم مطرح ش��ده 
و در کمیس��یون لوایح دولت متوقف ش��ده بود.«  او 
ادامه داد: »بررسی های الزم روی این الیحه به اتمام 
رسیده و بخش قضایی این الیحه به قوه قضائیه داده 
شد و ما تأسیس مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان 
را پیشنهاد دادیم.«  معاون رئیس جمهوری در امور 
زنان و خان��واده از دیگر پیگیری ه��ای معاونت امور 
زنان ریاست جمهوری برای زنان گفت: »یکی دیگر 
از موضوعات مربوط به امنیت زنان تهیه س��ند ملی 
امنیت اجتماع��ی زنان و کودکان اس��ت که در ماده 
۲۲۷ برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته شده است و 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان 

یک همکار در تدوین این سند نقش دارد. «

صدور گذرنامه های جدید از ۲۰ آبان
ش�هروند| رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا 
از صدور گذرنامه های الکترونیک از ۲۰ آبان ماه س��ال 
جاری خبر داد و گفت:  گذرنامه های قدیمی نیز تا تاریخ 
اعتبار خود، معتبر و قابل استفاده هستند.  سرهنگ 
ابراهیم رضایی نژاد با اشاره به رونمایی از گذرنامه های 
الکترونیک س��ری جدید، ایج��اد فاکتورهای جدید 
امنیتی برابر استانداردهای جهانی را از اهداف صدور 
این ن��وع گذرنامه ه��ا دانس��ت و اظهار داش��ت: این 
گذرنامه ها براساس تجربیات کشورهای دیگر، تعامل 
با دانش��گاهیان و مراکز علم��ی و تحقیقات پیرامون 
بازخوردهای گذرنامه های قدیمی صادر می شود.  به 
گفته او،۲۲ فاکتور امنیتی اعم از کاغذ امنیتی، طراحی، 
چاپ و روکش امنیتی و تراش��ه الکترونیک ش��امل 
اطالعات کام��ل افراد در این گذرنامه ها لحاظ ش��ده 
است.  رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا با اشاره 
به این که صدور این گذرنامه ها بستری برای رسیدن 
به صدور گذرنامه های بیومتریک است، اذعان داشت: 
تغییری در مدت و هزینه صدور گذرنامه های جدید به 

وجود نیامده و مانند گذشته است. 

تعدادی از اعضای شورا امروز از گوِد بزرگراه حقانی بازدید می کنند

خطر رانش زمین باالی سر پارکینگی که مجتمع تجاری شد
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ش�هروند| وضع نگران کننده گودب��رداری بزرگراه 
حقان��ی تع��دادی از اعض��ای ش��ورای ش��هر را برای 
بازدید از ای��ن پروژه ب��ه تپه های عباس آباد کش��انده 
اس��ت. برای س��ال های طوالنی مردم فک��ر می کردند 
زمین مجاور ایس��تگاه مترو به یک پارکینگ طبقاتی 
تبدیل می ش��ود حاال اما این زمین برای س��اخت یک 
مجتمع عظیم تج��اری واگذار ش��ده اس��ت. البته در 
ش��هری که پارک هایش را تغییر کارب��ری می دهند تا 
برج بس��ازند خیلی هم دور از انتظار نیست که از زمین 

پارکینگ هایش هم مال و مجتمع تجاری باال بیاید. 
دومین ماه از پاییز امسال با تذکرهای جدید سازمان 
نظام مهندسی به یکی از گودبرداری های تهران این بار 
در بزرگراه حقانی سپری می شود. دو روز پیش کمیته 
عمران ش��ورای ش��هر تهران تذکرات تازه ای را درباره 
وضع نگران کننده یکی از عمیق ترین گودبرداری های 
پایتخت دریافت کرد. گودبرداری بیخ گوش ایس��تگاه 
متروی حقانی که چندی اس��ت اخب��ار و گزارش های 
متعددی درباره پرخطر بودن آن منتش��ر ش��ده است، 
آن قدر که حاال دیگر سازمان نظام مهندسی هم می گوید 
از نامه نگاری ها و پیگیری های مک��رر درباره این پروژه 
خسته شده اس��ت. پس از گود بابک زنجانی در خیابان 
خدامی، ای��ن دومین گود پرخطر موج��ود در منطقه 
۳ شهرداری تهران است که به رغم هشدارهای متعدد 
و خطر رانش، ش��هرداری همچنان دست روی دست 
گذاشته است. »اقبال شاکری«، رئیس کمیته عمران 
شورای ش��هر تهران در گفت وگو با »شهروند«، درباره 
آخرین وضع گوِد بزرگراه حقانی گفت: »نامه س��ازمان 
نظام مهندس��ی دو روز اس��ت که به دس��ت ما رسیده 
است. تمام س��وابق پرونده این زمین و پیگیری هایی را 
که داشته اند، هم ضمیمه کرده اند و انصافا باید گفت که 
ناظران سازمان بررسی و نظارت بسیار دقیقی داشته اند. 
تذکراتی ه��م طی چند مرحله داده ش��ده و ما از طرف 
ش��ورا امروز)دوش��نبه( از این پروژه دی��دن می کنیم، 
موضوعات مختلفی هس��ت که باید بررس��ی کنیم و 

جزییات بیشتر را پس از بازدید اعالم خواهیم کرد.« 
او در پاسخ به این پرسش که در گزارش های سازمان 
نظ��ام مهندس��ی وضع فعلی ای��ن گود چط��ور اعالم 
شده است، گفت:  »مش��کل اصلی به سیستم پایداری 
دیواره های بخشی از گود حقانی بر می گردد که به علت 
طوالنی شدن زمان از احداث پروژه زمان مورد اطمینان 
از سیستم نیلینگ چندماه است که به پایان رسیده است 
و این نگران کننده است.« به گفته او برای ایمنی بیشتر 
این پروژه بزرگ س��اختمانی که دیوار به دیوار ایستگاه 
مترو انجام می شود باید چند اقدام صورت می گرفته، او 
گفت: »یکی از اقدامات نصب دستگاه های اندازه گیری 
دقیق ب��ا توجه به این ک��ه نزدیک مترو اس��ت و تغییر 
شکل های زمین خیلی مهم است این دستگاه می تواند 
به ما اطالعات دقیق و ریز بدهد و اگر جابه جایی زمین 

صورت می گیرد اخطار بدهد.«
شاکری افزود: »دومین موضوع سیستم مهاربندی 
گود، زمان طوالنی از اجرای آن گذش��ته اس��ت آیا این 
سیس��تم هنوز کارآیی دارد یا نه مش��خص نیس��ت و 
باید بررسی ش��ود باید چند تا از مهار را آزمایش کنند. 
س��ومین موضوع با توجه به این که از زمان تضمین این 
سیستم پایداری گذشته باید سازه  های پایداری گود و 

مقاوم سازی گود انجام شود.« 
به گفته شاکری مهم ترین نگرانی درباره امنیت این 
گود همجواری آن با ایستگاه و تونل های مترو است که 
اگر رانش زمین در آن رخ دهد موجب می شود بخشی از 

تونل های مترو هم ریزش کنند. 
جدا از خطراتی که ح��اال گودبرداری خیابان حقانی 
ایجاد کرده و نگرانی های سازمان نظام مهندسی درباره 
وقوع حادثه در این منطقه از تهران، پرسش دیگری که 
این روزها درباره این پروژه پالزا مطرح است این که مجوز 
س��اخت یک مجتمع تجاری در جایی که پیشتر اعالم 
شده بود پارکینگ طبقاتی خواهد بود و آن هم در منطقه 
ویژه عباس آباد که یکی از تنفس گاه های شهری است و 
اصوال ساخت وسازهایی گسترده و جدید در آنها ممنوع 
شده، پرسش های تازه ای را متوجه شهردار تهران کرده 
است. براساس اعالم شرکت اطلس ایرانیان قرار است در 
این زمین ۷۵ هزار مترمربعی، مجتمع چندمنظوره ای 
با زیربنای ۴۱۲ هزار مترمربع احداث ش��ود. براس��اس 
اطالعات مندرج در سایت اطلس ایرانیان این مجتمع 
چندمنظوره دارای ۱۳۷ هزار متر مربع کاربری تجاری، 
۵۹ هزار متر مربع کاربری اداری و بیش از ۵۰۰۰ جایگاه 
پارکینگ و عالوه ب��ر آن فضای تفریحی، رس��توران، 
شهربازی، نمایشگاهی، بهداشتی، فرهنگی و عالوه بر 
اینها هتل مدرن ۵ ستاره در بام مرکزی پایتخت خواهد 
بود. این پروژه آنطور که پیداس��ت هیوالیی وسط تپه 
ماهورهای عباس آباد خواهد بود اطلس پالزای حقانی 
غولی ۳۲ طبقه در تپه های عباس آباد خواهد بود همان 
جایی که مقام معظم رهبری بارها در سخنانشان خطاب 
به ش��هرداری تهران تأکید کرده اند که»این تپه ها تنها 
سرمایه ای است که برای شهر تهران باقی مانده است« 
حاال اما این بارگذاری بزرگ و درواقع باید گفت بس��یار 
عظیم در اراضی حفاظت شده عباس آباد چه توجیهی 
دارد؟ »محمد ساالری«، رئیس کمیسیون شهرسازی و 
معماری شورای شهر تهران، به رغم پیگیری ها دراین باره 

پاس��خی به »ش��هروند« نمی ده��د و ترجیح می دهد 
سکوت کند و حرفی نزند. 

»اقبال شاکری«، عضو دیگر ش��ورا و رئیس کمیته 
عمران شورا اما می گوید: »ما االن درحال بررسی وضع 
ایمنی گودبرداری حقانی هس��تیم. این ک��ه آیا این جا 
باید مجتمع تجاری ساخته می شد و این که آیا چنین 
مجتمعی با هویت فرهنگی عباس آباد در تضاد نیست، 
موضوع دیگری است که باید به طرح جامع عباس آباد 
مراجعه کنیم. االن در اراضی میالد و آزادی هم همین 
مش��کالت را داریم به هرحال اینها مواضع استراتژیک 

شهر هستند و باید برای آنها طرح جامع تهیه شود.« 
وزارت مسکن و شهرسازی چند روز پیش گفته است 
که در ارتباط با پروژه اطلس پالزا در تپه های عباس آباد 
ورود پیدا خواهد کرد. پی��روز حناچی، معاون وزیر راه و 
شهرسازی به »فارس« گفته اس��ت که وزارت مسکن 
نسبت به تغییراتی که یک طرفه در طرح تفصیلی تهران 
اعمال شده اعتراض دارد. او گفت: »طرح جامع مسکن 
مصوب  س��ال ۸۶ شورایعالی شهرس��ازی است و طرح 
تفصیلی که امروز در شهر اجرا می شود، ارتباط منطقی 
و موضوعی چندانی با طرح جامع ندارد، بنابراین آن عدم 
انطباق ها درحال حاضر از سوی شورایعالی شهرسازی 

درحال بررسی است.« 
به گفته او وضع نگران کنن��ده گوِد حقانی را از طریق 
سازمان نظام مهندسی و براساس ماده ۳۵ قانون نظام 
مهندس��ی درحال پیگیری هس��تیم و این موضوع به 
شورایعالی شهرس��ازی گزارش شده اس��ت. او درباره 
س��اخت یک مجتمع تجاری هم گفت��ه: »در منطقه 
عباس آباد گ��ود مجاور متروی حقان��ی در طرح جامع 
مصوب عباس آباد هم داش��تیم، ح��ال این که درحال 
حاضر پروژه ای ک��ه در مجاور مت��روی حقانی درحال 
احداث است چه میزان منطبق با آن مصوبه نیست یک 
بحث اس��ت، اما آن جا قبالً هم بارگذاری وجود داشته 
است.« به گفته او، در مصوبه شورایعالی شهرسازی هم 

آن منطقه به عنوان دروازه های عباس آباد و مکان هایی 
که هم ایس��تگاه مترو و هم پارکینگ است، دیده شده 

بود. 
حاال آنط��ور که حناچی گفته ش��رکت نوس��ازی 
عباس آباد موظف شده گزارشی درباره این ساخت وساز 
در حاشیه متروی حقانی ارایه کند و از سوی دیگر هم 
کمیته فنی درحال بررسی عدم انطباق یا انطباق طرح 
مصوب ش��ورایعالی شهرس��ازی با طرح های درحال 
اجرا در تهران ش��ده است. عدول ش��هرداری تهران از 
طرح های تفصیلی و تغییر کاربری های نگران کننده 
به ویژه در ارتباط با زمین هایی که کاربری های عمومی 
و خدماتی دارند در یک سال اخیر به دفعات اعالم شده 
و نگرانی های زیادی به دنبال داش��ته اس��ت. شهردار 
تهران محمد باقر قالیباف تاکنون هی��چ یک از موارد 
مطرح ش��ده را نپذیرفته و می گوی��د در این زمینه ها 
طبق قانون عمل کرده است اما هرچه هست واقعیت 
این روزهای تهران این است که در گوشه و کنار شهر 
ناگهان پارکی، برج می شود و پارکینگی به یک مجتمع 
عظیم تجاری تبدیل می ش��ود و تقریبا هیچ پاس��خ 
روش��نی درباره چرایی این رویدادهای نادر از ساخت 
یک محله مسکونی در بوستان والیت گرفته تا تبدیل 
ش��دن پارکینگ مترو به یک مجتم��ع تجاری وجود 
ندارد و ش��هردار تهران هم می گوید همه این ها، همه 
این شهر فروشی ها قانونی اس��ت! در چنین شرایطی 
پرس��ش اینجاس��ت که کدام بند و تبصره در کجای 
قانون هست که اجازه می دهد معدود فضاهای عمومی 
شهر تهران هم به فروش برس��د و اگر چنین قوانین و 
مصوباتی هست چه کسانی کجا آنها را مصوب کرده اند 
و نام و نش��ان و امضای کدام یک از اعضای شورا در چه 
دوره ای پای اسنادی هست که اینچنین آسان، محدود 
زمین ها و ذخایر باقی مانده برای فضاهای عمومی تهران 
را برای ساخت وس��از به مزایده می گذارند و به فروش 

می رسانند؟

خبر

  ساخت یک مجتمع 32 طبقه و هتل پنج ستاره در تپه ماهورهای عباس آباد

روایت

 روایتی از سرقت تلفن همراه 
و پیگیری های بی سرانجام

گوشی رو پیدا نکردم، دزدیدم
صاب�ر خس�روی | ح��دود ۶ عص��ر در ازدح��ام 
وحشتناک BRT ایستگاه گیش��ا وارد اتوبوس شدم 
که دیدم جیبم را زده اند، قبلش داشتم با تلفن صحبت 
می کردم و مطمئن بودم که هنگام ورودم به اتوبوس 
این سرقت رخ داده است؛ هر چند با خودم می گفتم 
ش��اید از جیبم افتاده و کس��ی آن را پیدا کرده است؛ 
آدمی است دیگر، به امید زنده اس��ت و مدام درحال 
توجیهی برای امید دادن به خود. ایس��تگاه بعد پیاده 
شدم و به گیشا بازگشتم، هر چه گشتیم چیزی پیدا 
نشد. با گوشی دیگری به خط خودم زنگ زدم، هنوز 
زنگ می خورد و همین صدای بوق آزاد امیدی بود که 
احتمال زیاد گوشی ام سرقت نشده و گم شده است. 
در همین حین به ۱۱۰ هم زنگی زدم و بعد حدود ۲۰ 
دقیقه ای یک نفر از کالنتری یوسف آباد آمد و گزارشی 
نوشت و گفت حاال که گوشی روشن است، به راحتی 
قابل ردیابی اس��ت و فردا به دادس��را برو و به راحتی 
فرد سارق پیدا می ش��ود. اما من هنوز خودم را توجیه 
می کردم که گوشی گم ش��ده و جایی افتاده و کسی 
پیدایش می کند و در همین افکار بودم که ۲ نفر دیگر 
را هم دیدم که گوشیشان را در همان ایستگاه و همان 
حوالی زمانی که من س��وار شدم، زده اند. دیگر تقریبا 
مطمئن بودیم که س��رقتی رخ داده است. آن ها را هم 
تشویق کردم که به ۱۱۰ زنگی بزنند و پیگیری کنند 
که با پوزخندی که یکی از آن ها زد، متوجه ش��دم که 
رغبتی به این کار ندارند. یکی شان زد روی شانه های 
من و گفت:  »جدا فکر کردی پیگیری می کنند، این بار 
دومی است که گوشی ام را می دزدند و بی خیالش شو! 
خط رو بسوزون و گوشی دیگری بخر«. به خانه آمدم 
و به کالنتری محل مراجعه کردم، راهم ندادند! گفتند 
به ما مربوط نیست و باید به دادسرا بروی. در این هنگام 
هم هرچه زنگ می زدیم به گوش��ی، بوق آزاد می زد و 
کسی بر نمی داشت. به چند نفر از دوستانم زنگ زدم 
و حال آن که همه به اتفاق می گفتند برو سیم کارتت را 
بسوزان و خالص! بهش فکر نکن! یکی شان هم پشت 
تلفن با لحنی خاص آوازی س��ر داد که: »اون که رفته 
دیگه هیچ وقت نمیاد ...«. صبح پنجشنبه رأس ساعت 
۸ رفتم به دادسرای نزدیک محل خانه، چند نفر بودیم، 
یکی ماش��ینش و دیگری خانه اش سرقت شده بود، 
یکی مثل من گوش��یش را برده بودند، یکی دیگر هم 
موتورش پیدا شده بود. تا ساعت ده و نیم منتظر ماندیم 
که قاضی کشیک سر برسد، آخر پنجشنبه و جمعه ها 
که دزدی نمی شود که ادارات این چنینی کار کنند که! 
سربازی آمد و گفت که قاضی آمده ولی فقط به سرقت 
خودرو امروز رسیدگی می شود و الباقی بروند و خود 
را االف نکنند. این ش��د که بعد از چند بار اصرار دیدم 
که راهم نمی دهند، باز گش��تم. در راه که بودم، یکبار 
دیگر خط مسروقه   خود را گرفتم. صدایی آمد: »الو!« 
با شعف فراوانی گفتم: »اِاِاِ ... سالم، آقا شما گوشی رو 
پیدا کردید؟«. کمی مکث کرد و با لحنی حق به جانب 
و ش��اکیانه گفت: »نخیر! من گوش��ی رو دزدیدم!«؛ 
خیلی شیک و مجلس��ی و با صدایی قاطع می گفت 
من دزدی��دم! بعد هم ادامه داد ک��ه »من االن جاییم 
وقت ندارم، بعدا زنگ بزن بگم چیکار کنی!«. و سریع 
قطع کرد. این بود که این همه وقاحت عصبانیم کرد. 
به همراه اول هم زنگ زدم و گفتند با دس��تور قاضی 
همه چیز حل می شود و به راحتی جای سارق تا وقتی 
سیم کارت در گوشی است قابل ردیابی است. به دادسرا 
برگش��تم و گفتم اال و بال باید قاضی را ببینم، س��رباز 
دم در بعد اصرارهای فراوان گفت بگو تا من به قاضی 
موردت را بگویم و اگر اجازه داد بروی پیشش. توضیح 
دادم و بعد از چند دقیقه آمد و گفت قاضی گفته که برو 
شنبه صبح بیا! این شد که به خانه آمدم. دوباره تماس 
گرفتم و سارق برداشت و گفت مگه نگفتم جاییم بعدا 
زنگ بزن و قطع کرد. به ۱۱۰ زنگ زدم و شرح ما وقع 
دادم و گفتند  فقط با دستور قاضی وارد عمل می شویم. 
آخرین تیر امیدم پلیس آگاهی بود، زنگ زدم و گفتند 
که در کالنتری ثبت پرونده کن و سریع بیا که سارق 
را بگیریم. خوش��حال ش��دم و به س��رعت رفتم، سه 
کالنتری را س��ر زدم تا جوابی بدهند و سر آخر رفتم 
همان کالنتری یوسف آباد. تش��کیل پرونده دادند و 
ساعت یک بود که راهی شدم به سمت پلیس آگاهی، 
کارهایم را س��ریع انجام دادند تا این که فرد آخری که 
باید امضا می کرد و دس��تور می داد، نبود! یک ساعت 
نشستم و آمدند و گفتند که نمی آید. برو شنبه صبح بیا. 
جالب تر آن که مدام من توضیح می دادم که فرد سارق 
هنوز گوشی را خاموش نکرده و قابل ردیابی است و این 
همه عجله  من بابت همین مسأله است، ولی پاسخ ها 
متفاوت بود: یکی اعتراض ک��رد که اصال چرا بعدش 
زنگ زدی و پلیس بازی درآوردی؟ یکی گفت که حاال 
که برداشته باهاش قراری بگذار و پولی بده و ماجرا را 
ختم کن. آخری هم گفت س��یم کارت را بسوزان و ما 
پیگیر می شویم و اگر پیدایش کردیم، خبرت می کنیم. 
این شد که در راه خیلی با خودم فکر کردم. گفتم  ای 
کاش اصال از همان اول پیگیری نمی کردم و این همه 
وقتم هم تلف نمی ش��د. چند بار دیگر هم زنگ زدم و 
کماکان زنگ می خورد و کسی بر نمی داشت. این شد 
که تصمیم را گرفتم و رفتم به دفتر مخابراتی و گفتم 
سیم کارت را می سوزانم و بعد هم می روم یک گوشی 
دیگر می خرم و تمام. اما پاسخ همراه اول شوکه ام کرد: 
»سیستم های ما چند روزی است که کال قطع است و 
نه می توانی بسوزانی و نه سیم کارت جدید بگیری. برو 
شنبه بیا، گفتم گوشی ام را دزدیده اند که سری تکان 

داد بدین معنا که به من چه!« 
صبح ش��نبه به آگاهی رفتم که فرد مسئول گفت 
ثبت پرونده ش��ده، گفتم من زنگ می زنم و با طرف 
صحب��ت می کنم و توضی��ح دادم، گ��وش نمی داد و 
گفت ما نمی توانیم از روی س��یم کارت کاری بکنیم، 
اگر دوباره س��یم کارت را روی گوشی خودت بگذارد 
قابل ردیابی است. گفتم یعنی طرف نمی داند، گفت 
چرا! اوراق می کنند این گوشی ها را! تو هم به گوشیت 
نمی رسی! این شد که بازگش��تم و با خودم می گویم 
خب، یک گوش��ی ناقاب��ل زده از م��ا آن هم فوقش 
دو میلیون ارزش��ش بوده دیگر، حاال نشسته ام و دعا 
می کنم که مخابرات زودتر سیس��تم هایش را عوض 
کند که الاقل دزد محترم کمتر بتواند از س��یم کارتم 

استفاده کند!

شهروند| در نیمه نخست امسال هر روز بیش از 
۱۱۳ زن مجروح، به دلیل زد و خورد و کتک کاری به 
پزشکی قانونی پایتخت مراجعه کرده اند. این خبری 
است که دیروز مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران 
اعالم کرده است. به گفته »بش��یر نازپرور« ۶۰ هزار 
و ۳۹ نفر در نیمه اول امس��ال به دلیل نزاع به مراکز 
پزشکی قانونی اس��تان تهران مراجعه کرده اند و این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه  سال گذشته که تعداد 
مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان 
۵۸ هزار و ۵۹۱ نفر بوده است، افزایش ۲.۵ درصدی را 

نشان می دهد. 
براساس گزارش پزش��کی قانونی از کل مراجعان 
به دلیل نزاع در نیمه اول امس��ال، ۳۶ هزار و ۶۷۶ نفر 
مرد و ۲۰ هزار و ۳۶۳ نفر زن بوده اند. از طرف دیگر در 
شهریور امسال تعداد مراجعان نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه  

سال قبل به ۱۰ هزار و ۱۴۲ نفر رسیده است. 
این آم��ار تنها مربوط ب��ه نزاع هایی اس��ت که به 
پزشکی قانونی مراجعه شده است و این درحالی است 
که بس��یاری از زد و خورد ها به مراکز قانونی کشیده 

نمی شود.
اما مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درحالی از 
افزایش ۲.۵ درصدی نزاع در نیمه نخست امسال خبر 
داده که پیش از این س��ازمان پزشکی قانونی کشور 
اعالم کرده بود در چهار ماه اول امسال آمار مراجعان 
نزاع به مراکز پزش��کی قانونی ۹ دهم درصد کاهش 
یافته است. این آمار در مدت مشابه  سال قبل، یعنی 

 سال ۹۲، ۲۲۶ هزار و ۷۹۸ نفر بوده است. 
بر اساس گزارش پزشکی قانونی در ۴ ماه نخست 
امسال، ۲۴۴ هزار و ۶۹۸ نفر به دلیل صدمات ناشی 
از نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند 
که از این تعداد ۱۵۶ ه��زار و ۴۶۲ نفر مرد و ۶۸ هزار و 

۲۳۶ نفر زن بودند. بر اساس این گزارش در این مدت 
استان های تهران با ۳۹ هزار و ۶۲۲، خراسان رضوی 
با ۱۸ هزار و ۲۹۵ و اصفهان با ۱۶ ه��زار و ۴۱۸ مورد 
بیشترین و استان های خراسان جنوبی با هزار و ۲۱۳، 
ایالم با هزار و ۴۹۶ و بوشهر با هزار و ۸۱۳ کمترین آمار 

مراجعان نزاع را در این مدت داشته اند.
در سال جاری آمار مراجعان نزاع در تیرماه بیش از 
دیگر ماه های  سال بوده اس��ت. در این ماه ۶۳ هزار و 
۸۷ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی مراجعه کردند که در مقایس��ه با مدت مشابه 

 سال قبل کاهش ۳.۲ درصدی داشته است.
به طور معمول آمار مراجعان نزاع در فصل تابستان 
بیش از سایر فصل های  سال اس��ت به نحوی که در 
سه سال اخیر همواره تیرماه بیش��ترین آمار نزاع را 
داشته اس��ت. آمار مراجعان نزاع در تیر  سال ۱۳۹۰، 
۶۳ هزار و ۳۰۸ نفر، در سال ۱۳۹۱، ۶۳ هزار و ۵۴۸ و 

در سال ۱۳۹۲، ۶۵ هزار و ۱۶۸ نفر بوده است.
در ۱۰س��ال گذش��ته به طور متوس��ط هر س��ال 
۵۹۸ هزار و ۳۷۴ پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع 
شده اس��ت که  س��ال ۱۳۸۹ با ۶۳۱ هزار و ۳۸۱ نفر 
باالترین و  سال ۱۳۸۶ با ۵۴۷ هزار و ۶۲۱ نفر کمترین 

میزان مراجعه را داشته است.

ش�هروند| ق��رص برن��ج بیش��تر از بقی��ه عوامل 
مسمومیت، ایرانی ها را مس��موم می کند. این خبر را 
دیروز حس��ین وطن پور، عضو هیأت علمی دانشکده 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعالم 
کرده؛ او گفته است از ش��ایع ترین موارد مسمومیت زا 
می توان به قرص برنج و مونوکس��ید کربن )CO( که 
با توجه به فرا رس��یدن فصل س��رما ش��ایع می شود، 
اش��اره کرد: »مس��مومیت با قرص برنج با بیان این که 
این نوع مس��مومیت عوارضی مانند بروز مش��کالت 
تنفس��ی، خفگی و م��رگ را ب��ه دنب��ال دارد. درحال 
حاضر مس��مومیت ب��ا قرص برن��ج ۱۵ ت��ا ۲۰ درصد 
موارد مس��مومیت را به خود اختص��اص می دهد. این 
نوع مس��مومیت هم به صورت عمدی و هم به صورت 

غیر عمدی ایجاد می شود.« 
وطن پور درباره مسمومیت غیرعمدی با قرص برنج 
گفت: »ازآن جایی که این قرص در کیسه های برنج و 
برای نگهداری از آنها اس��تفاده و در خانه ها نگهداری 
می شود، امکان بروز مس��مومیت را ایجاد می کند. به 
عبارتی نگه��داری قرص برنج در محیط های بس��ته 
می تواند باعث ایجاد مسمومیت شود. البته از قرص برنج 
برای مسمومیت عمدی و در خودکشی به دلیل ارزان 
بودن و س��رعت تأثیر باالی آن نیز استفاده می شود.«  
به گزارش »ایسنا« وطن پور در ادامه درباره مسمومیت 
ناشی از سوء مصرف موادمخدر با بیان این که این نوع 
مسمومیت به لحاظ شیوع در درجه سوم است، گفت: 
»مسمومیت ناشی از موادمخدر شامل دو بخش است. 
بخش اول اعتیاد و استفاده معتادان از موادمخدر است. 
به این صورت که به دلیل در دسترس نبودن مواد بعد 
از چند ماه به طور افراطی از این مواد اس��تفاده کرده و 
دچار مس��مومیت می شوند یا اس��تفاده افراد درحال 
ترک از این مواد ممکن اس��ت باعث بروز مسمومیت 
در افراد ش��ود. گروه دوم متعلق به افرادی اس��ت که 
برای اولین بار با ترکیبات موادمخ��در و تریاک مواجه 
شده و بعد از مصرف دچار مس��مومیت می شوند. در 
مسمومیت ناشی از موادمخدر بیشتر به سمت مورفین 

می روند و از عوارض مس��مومیت ناشی از استفاده این 
ماده می توان به افت ش��دید فشارخون، لرزش دست، 
تشنج، تنگی نفس و... اش��اره کرد. برای تشخیص این 
نوع مسمومیت نمونه ادرار گرفته می شود.«  او بعد از 
آن از صدرنشینی قرص برنج در مسمومیت ایرانی ها 
خبر داده که همین یک ماه پیش پزشکی قانونی استان 
ته��ران از مرگ ۱۱۴ نفر در ۵ ماه نخس��ت امس��ال با 
مسمومیت قرص برنج در تهران و افزایش ۳۶ درصدی 
قربانیان در مرداد گذش��ته خبر داد. براساس گزارش 
پزش��کی قانونی اس��تان تهران، این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه  س��ال ۹۲ که فوت ناشی از مسمومیت 
با ق��رص برن��ج ۱۰۳ نفر گزارش ش��ده ب��ود افزایش 
۱۰.۷ درصدی را نشان می دهد. از مجموع فوت ناشی 
از مسمومیت با قرص برنج در ۵ ماه نخست امسال ۶۷ 
نفر مرد و ۴۷ نفر زن بوده اند. آلومینیوم فس��فات که از 
آن برای ضد عفونی نمودن و جلوگیری از آفت زدگی 
غالتی چون برنج مورد استفاده قرار می گیرد، به نام های 
 )Quickphos( تجاری مختلفی همچون کوئیک فوس
و سلفوس )Celphos( وجود دارد که در ایران به نام 
قرص برنج مشهور است. این قرص ظرف مدت ۳ تا ۴ 
ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختالل کرده و 
فرد در اثر مرگی دردناک خواهد مرد. در صورتی که فرد 
قرص برنج را بخورد یا بوی آن را استش��مام کند دچار 
مسمومیت خواهد شد که اگر سم از بدن او خارج نشود 

موجب مرگ وی خواهد شد.

 مراجعه روزانه 113 زن مجروح
 به پزشکی قانونی در نیمه نخست امسال

  در 10 سال گذشته 598 هزار و 374 پرونده نزاع 
در پزشکی قانونی تشکیل شده است

 قرص برنج
صدرنشین ایجاد مسمومیت  در ایران


