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درخواست پلیس برای تجمیع کارت های بانکی
 فرمانده انتظامی تهران بزرگ 

خواستار تجمیع کارت های بانکی شد.
بیش از ســه ماه پیش بود که بانک مرکزی نســبت 
به اجاره حســاب یــا کارت های بانکی بــه افراد غیر 
هشــدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: »اجاره 
حساب های بانکی توســط افراد کاله بردار و به منظور 
پوشــش فعالیت های مجرمانه انجام می شود، بر این 
اســاس هم وطنان ضمــن هوشــیاری در این زمینه 
مراتــب را به مراجع قضائی و قانونــی اطالع دهند.« 
همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود 
که »اخیراً مشاهده شــده است که پیشنهادهایی برای 
اجاره کارت یا حســاب بانکی در مسیرهای ارتباطی 
گوناگــون از جمله کانال ها و گروه های فضای مجازی 
مطرح می شــود که طی آن در ازای استفاده از کارت 
یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی 
پرداخت می شــود. به گزارش ایسنا، با توجه به این که 
افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به 
سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای 
پوشش فعالیت های مجرمانه، پول شویی و فرار مالیاتی 
کاربرد دارد و پیشــنهاددهندگان، کســانی هستند 
که بــرای گریز از عواقب فعالیت هــای خالف قانون، 
مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره 

متوجه اجاره دهندگان می کنند.«
هشــداری که به نظر می رســد در پی وقوع برخی از 
اقدامات مجرمانه در این خصوص صادرشــده اســت. 
مجرمانی که با وعده هایی نظیر »درآمد ثابت و چندین 
میلیونی ماهانه بدون یک ریال ســرمایه«، »کســب 
درآمد بدون حتی یک دقیقه کار« یا حتی در پوشش 
شروط اســتخدام و ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا 
اطالعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از این 
طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیت های 
مجرمانه خود شریک می کنند؛ شراکتی که گاهی حتی 
سبب می شود که فرد اجاره دهنده کارت به عنوان مجرم 
اصلی شناسایی و محاکمه شود چراکه بر اساس قوانین 
و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادالتی 
که از طریق حســاب و کارت بانکی انجام می شود، بر 
عهده دارنده آن اســت و هیــچ ادعایی مبنی بر اجاره 
دادن حســاب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و 

قضایی مسموع نیست.
در همین راســتا نیز چندی پیش، ســرهنگ داوود 
معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام 
بانــد ۱۰نفره اجاره کارت هــای بانکی با گردش مالی 
۷۰۰میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم به شــهروندان 
هشدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار 
افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشــته باشند که در 
صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه ای که 

با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

هویت خود را اجاره ندهید
همان طور که گفته شــد، ســودجویان برای استفاده 
از مدارک هویتــی همواره از وعده هــای فریبنده ای 
استفاده می کنند، اما در واقع ممکن است این افراد با 
سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت های 
شــرط بندی، خریدوفروش مــوارد غیرمجاز، اقدامات 
کالهبردارانه و ... مورداستفاده قرار دهند. رئیس پلیس 
فتای تهران بزرگ در همین راســتا به ایسنا »ممکن 
است افراد سودجو در کانال ها و گروه ها و دیگر بسترها 
در شــبکه های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی 
مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب کاربران برای 
اجاره دادن کارت های بانکی شــان کنند؛ درحالی که 
این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاســتفاده از 
کارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می گذارد. اجاره 
کارت بانکی در واقع به نوعی اجاره هویت فرد اســت و 
طبیعی اســت که هیچ فردی تمایلی به اجاره هویت 
و آبروی خــود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد 

کرد.«

درخواست پلیس برای تجمیع 
کارت های بانکی

پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت های بانکی، 
راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است. 
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
معتقد است که نظام بانکی و صدور کارت های بانکی 
باید به سمت وسویی برود که در نهایت هر فردی بتواند 
بــا کارت ملی خود به عنــوان کارت بانکی خرید کند. 
ســردار رحیمی با انتقاد از تعدد کارت های بانکی که 
در دســت مردم قرار دارد، گفــت: این موضوع منجر 
به افزایش ریســک وقوع جرم می شــود. گاهی افراد 
سودجو از شهروندان می خواهند که کارت بانکی را که 
هیچ استفاده ای از آن ندارند به آن ها اجاره دهند. وی 
ادامه داد: یک فــرد می تواند تعداد زیادی کارت بانکی 
داشــته باشد و آن ها را اجاره دهد یا از آن ها برای انواع 
و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها 
کارت ملی می تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این 
پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس 
است و باید به موضوع کارت های بانکی سروسامان داده 
شــود تا بستر جرم از بین برود. رئیس پلیس پایتخت 
اضافه کرد: می توان طرحی را اجرا کرد که بر اســاس 
آن تمامی کارت های بانکی در یک کارت تجمیع شود. 
آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت 
خود نخواهد بود. متأســفانه پرونده هایی را در پلیس 
آگاهی، پلیس فتا و ... داشــتیم که مجرمان با همین 
شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان 
کرده و آنان را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن 
خبر نداشته شریک کرده اند. پلیس با این موارد برخورد 
کرده است، اما الزم است شهروندان نیز آگاهی خود را 
افزایش داد و تحت هیچ شرایط کارت بانکی خود را در 

اختیار افراد غیر قرار ندهند.

خبر

لغو قرارداد بیمارستان های خصوصی 
چشم پزشکی با بیمه های تکمیلی و 

کاهش مراجعه بیماران
درحالی که هزینه های درمانی مــردم افزایش پیداکرده 
اســت در اقدامی تأمل برانگیز بیمارستان های خصوصی 
چشم پزشــکی، قرارداد خود با بیمه های تکمیلی را لغو 
کرده اند. به گزارش ایلنا، هزینه های بســتری و خدمات 
سرپایی به گواه بسیاری از کارشناسان به دلیل افزایش 
قیمت دارو، تجهیزات و اقالم مصرفی پزشــکی، افزایش 
هزینه هــای جانبی مانند قیمت اقالم خوراکی مصرفی، 
مواد شــوینده و ضدعفونی کننده افزایش زیادی داشته 
اســت. در این میان بخش زیادی از مردم تحت پوشش 
بیمه های پایه نظیر بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سالمت 
هستند که زمان بستری بین ۷۰ تا 9۰درصد هزینه ها را 
در مراکز دولتی و طرف قرارداد پوشش می دهند. حجم 
مراجعین بســیار زیاد و نوبت های چندماهه، بسیاری از 
بیماران را به مراکز درمانی خصوصی ســوق می دهد که 
بیمه های پایه اگر قراردادی با آن ها داشــته باشند، تنها 
بخش اندکی از هزینه ها را برای آن ها پوشش خواهد داد و 
فرانشیز، هتلینگ و ... از جیب بیمار پرداخت خواهد شد. 
این موضوع موجب شده تا بسیاری از مردم برای پوشش 
این هزینه ها به سراغ بیمه های تکمیلی بروند و با پرداخت 
حق بیمه، انتظار حمایت از آن ها در زمان بیماری را دارند. 
بااین حال روابط مراکز درمانی با بیمه ها به ویژه بیمه های 
تکمیلی همیشه دارای چالش های مختلفی بوده و دود 
این چالش نیز به چشــم بیماران بــرود. اخیراً هم بین 
مراکز خصوصی چشم پزشکی و سندیکای بیمه  گران و 
بیمه آتیه سازان چالشی به وجود آمده که موجب شده 
تا این مراکز درمانی قرارداد خود را با بیمه های تکمیلی 
تمدید نکنند.  بر اساس نامه هایی که این مراکز به بیمه ها 
ارسال کرده اند دو موضوع پرداخت بدهی ها و عدم رعایت 
تعرفه های پزشکی دلیل اصلی اختالفات بین بیمه  ها و 

مراکز درمانی چشم پزشکی خصوصی است.
 عدم پایبندی به تعرفه های مصوب

فرهاد رضوان، مدیرعامل بیمارســتان چشم پزشکی نور 
با بیان اینکه بنابر روال هر ســال اول تیرماه سررســید 
قراردادهای ما با بیمه هاست و از اول خردادماه به مذاکره 
در رابطه با تمدید قراردادها می پردازیم، گفت: بیمه های 
تکمیلی عضو در ســندیکای بیمه ها و بیمه آتیه سازان 
حافظ حاضر به قبول تعرفه های مصوب دولت نیستند؛ 
این در حالی است که این تعرفه ها بسیار کمتر از قیمت 
تمام شده خدمات بوده، اما با توجه به اینکه قانون است 
مــا هم به آن عمــل می کنیم، بااین حــال این بیمه ها 
می خواهند با رقمی زیر این تعرفه ها با مراکز چشم پزشکی 
خصوصی قرارداد ببندند. وی افزود: شــرایط اقتصادی 
برای مجموعه های درمانی چنان ســخت شده است که 
به هیچ عنــوان نمی توان فروش خدمت زیر تعرفه دولتی 
را پذیرفت. الزام قانونی ما هم دقیقاً تعرفه دولتی است. 
بااین حال ما حسن نیت نشان دادیم و به بیماران تحت 
پوشش این بیمه ها خدمات خود را ارائه دادیم و اگر امروز 
هم بیمه ها تعرفه های دولتی را بپذیرند، ما آماده همکاری 
با آن ها هســتیم.  رضوان با بیان اینکه عدم قرارداد این 
بیمه های تکمیلی موجــب کاهش مراجعه کنندگان به 
بیمارستان های چشم پزشکی شده است، گفت: بیماران 
توقع دارند که بیمه های آن ها به تعهدات خود عمل کرده 
و از آن ها حمایت کنند اما این موضوع نارضایتی آن ها را 
فراهم آورده است. وی همچنین در مورد مطالبات مراکز 
درمانی از بیمه ها نیــز گفت: یکی از بیمه های تکمیلی 
مطالبات خود را با تأخیر بســیار زیادی به بیمارستان ها 
پرداخت می کند. این موضوع موجب می شود تا مشکالتی 
در تأمین دارو و تجهیزات پزشــکی برای مراکز درمانی 
به وجود آید. ســایر بیمه ها نیز پرداخت به روزی ندارند؛ 
بااین حال بر اســاس تعهد و قراردادی که دارند پرداخت 

خود را انجام می دهند.
 انباشت مطالبات

مصطفی نادری، مدیرعامل بیمارســتان بینا نیز با بیان 
اینکه بیمه هــای تکمیلی به دســتورالعمل معاون اول 
رئیس جمهور در مورد عمل به تعرفه های درمانی پایبند 
نبوده و همین موضوع موجب شــده تــا وارد قرارداد با 
بیمارستان ها نشــوند، گفت: از یک سو مردم با پرداخت 
حق بیمه خود انتظار دارند که از حمایت این بیمه ها در 
زمان مراجعه به مراکز درمانی برخوردار باشند اما به دلیل 
عدم قرار داد باید به صورت نقدی با مراکز درمانی حساب 
کنند. این موضوع موجب وارد شدن رنج بسیار به بیمار 
می شود. او بیان کرد: در حال حاضر تعداد بسیار زیادی 
از بیماران به دلیل این مشــکالت دیگر به بیمارستان ها 
مراجعه نمی کنند. نادری یادآور شد: برخی از بیمه های 
تکمیلی از مهرماه ســال گذشته تا امروز هیچ پرداختی 
به بیمارستان ها نداشته است. این موضوع موجب شده تا 
قدرت خرید بیمارستان ها کم شده و در نتیجه از کیفیت 

ارائه خدمت به بیماران هم کاسته شود.
 کاهش بیماران مراجعه کننــده به دلیل عدم 

همراهی بیمه ها
سید عباس موسوی، مدیرعامل بیمارستان چشم پزشکی 
نگاه نیز با اشــاره به عدم پایبندی بیمه های تکمیلی به 
تعرفه های پزشکی گفت: دولت علی رغم اعتراض جامعه 
پزشکی تعرفه های درمانی را مصوب و ابالغ کرد. این در 
حالی بود که هزینه های بیمارستان ها از تهیه مواد غذایی، 
تجهیزات، حقوق پرسنل، نگهداری و ... نیز افزایش یافته 
و این موضوع شــرایط را برای ادامــه حیات این مراکز 
خصوصی سخت کرده اســت. بااین حال ما باید به این 
تعرفه ها عمل کنیم؛ اما بیمه های تکمیلی که عمده آن ها 
دولتی هســتند زیر بار این تعرفه ها که خود دولت ابالغ 
کرده است نمی روند. وی افزود: بیمارستان های خصوصی 
هم نمی توانند زیر تعرفه دولتی خدمات ارائه دهند. این 
تعرفه ها در واقع کفی اســت که به وسیله آن ما بتوانیم 
کار کنیم. از سوی دیگر بیمه ها پرداخت های شش ماهه 
و سه ماهه دارند که این موضوع نیز در این شرایط سخت 
اقتصادی فعالیت بیمارستان های خصوصی و اخذ خدمت 

توسط مردم را با چالش مواجه کرده است.

گزارش

۱۰ســال  در  لطفی-  همدلی| ســتاره 
گذشــته معتادان خیابانی سه برابر شدند؛ 
این خبر را به تازگی دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه بــا مواد مخدر اســتان تهران اعالم 
کرد. مصطفی هادی زاده گفت: در ۱۰سال 
گذشــته، تعــداد معتادان متجاهــر تهران 
حداکثر هفــت هزار نفر بــود، اما در حال 

حاضر ۲۱هزار معتاد متجاهر داریم.
وی با اشــاره به اینکه برخــی از معتادانی 
که در سطح شهر مشاهده می کنیم، معتاد 
متجاهــر محســوب می شــوند، ادامه داد: 
بیــش از چهار هزار نفر شــامل افراد باالی 
۶۵سال، دارای زخم باز، زیر ۱۸سال، زنان 
باردار، معلوالن جسمی و حرکتی، ترنس ها، 
بیماران روانی و ... هســتند که نمی توانند 
وارد مراکز ماده۱۶ شــوند. وقتی پلیس در 
طرح هــا معتــادان متجاهــر را جمع آوری 
می کند، بعــد از غربالگری که بهزیســتی 
انجــام می دهد از ورود ایــن افراد به مراکز 
ماده۱۶ جلوگیری می شود و به گرمخانه ها 
و سامان ســراها جهت اقامت موقت منتقل 
می شوند؛ اما گرمخانه نیز شرایط نگهداری 

از این افراد را ندارد.
مصطفی هادی زاده پیش تــر نیز گفته بود 
کــه 3۷درصد معتادان متجاهر کشــور در 

پایتخت زندگی می کنند.
در حالی دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر اســتان تهران از ۲۱هزار معتاد 
متجاهر ســخن می گوید که چند ماه پیش 
سردار حســین رحیمی نیز گفته در تهران 
حــدود ۲۲هــزار معتــاد متجاهــر دارد و 
متأســفانه تا به این لحظه ظرفیت جدیدی 
بــرای نگهداری از معتــادان متجاهر ایجاد 

نشده است.
 کمبود ظرفیت نگهــداری معتادان 

رهاشده
موضوع معتــادان متجاهر یک درد اســت 
و موضوع رها شــدن آنــان در جامعه درد 
دیگری، بســیاری معتادان متجاهر رهاشده 
را به کمبود ظرفیت نگهداری این قشر گره 
می زننــد. آمارها می گوینــد پایتخت ایران 
که بیــش از ۲۰هزار معتــاد متجاهر را در 
خود جای داده اســت فقط می تواند پذیرای 
۱۲هــزار آنان باشــد و ۸هــزار باقی مانده 
چــاره ای به غیــراز رها شــدن در کوچه و 

خیابان های شهر نداند.
همین چندی پیش فرمانده انتظامی تهران 
بــزرگ دربــاره اینکه تهران بــه چه تعداد 
ظرفیت بــرای نگهداری از معتادان متجاهر 
نیاز دارد، نیز گفته: هنوز حدود ۷ تا ۸هزار 
معتاد متجاهر رهاشده در شهر تهران داریم 
که جایی برایشان نیســت. این ها هنوز در 
سطح شــهر تهران هستند که ما امیدواریم 
و پیگیر هم هســتیم که ظرفیت هایی برای 

نگهداری و بازپروری آنان ایجاد شود.
برخورد بــه معتادان رهاشــده معموالً این 
رویــه را دارد. نیــروی انتظامــی وظیفــه 
جمــع آوری این معتــادان را بر عهده دارد، 
پــس از جمــع آوری و غربــال، معتادان را 

نگهــداری می دهند. عده ای  تحویل مراکز 
که شــرایط ورود به مراکــز ماده۱۶ )ترک 
اجباری( را نداشــته باشند، رها می شوند و 
گروهی که شــرایط مراکز را دارند، به مدت 
ســه ماه نگهداری شده و بعدازآن ترخیص 

می شوند.
رها شدن معتادانی که شــرایط الزم برای 
ورود به مراکز ماده۱۶ را ندارند از یک سو و 
ترخیص معتادان متجاهر از مراکز نگهداری 
پس ســه ماه از ســوی دیگر، باعث شده، 

چرخه معتادان رهاشده متوقف نشود.
  شهرداری چرخه معتادان متجاهر را 

متوقف نکرد
آمــار معتادان متجاهر و رهاشــده از جایی 
تلخ تر می شود که بدانیم برخی از مسئوالن 
برای گرفتن پســت و مقام از این قشــر از 
همه جا رانده و مانده نیز استفاده می کنند. 
آنان وعده متوقف کردن چرخه حضور آنان 
را در خیابان ها می دهند، اما بعد از رسیدن 
به قدرت و تصدی پست، این چرخه متوقف 

نمی شود و کماکان ادامه دارد.
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران از نخستین 
روزهایی که به شــهرداری تهران آمد وعده 
داد که معتادان متجاهر را از ســطح شــهر 
تهــران جمــع آوری کنــد. وی در کارنامه 
۲۰۰روزه خود نیز جمع آوری ۱۰هزار معتاد 

از سطح شهر تهران را آورده است.
قرارگاه اجتماعی شــهرداری تهران نیز قرار 
بــود چرخه حضور آنــان را در خیابان های 
پایتخت متوقف کند، اما شواهد و اظهارات 
مســئوالن انتظامی حاکی از آن اســت که 
نه وعده های زاکانی تحقق یافته اســت و نه 
قرارگاه اجتماعی شــهرداری تهران -به رغم 
یک ســری اقدامات مفید- تاکنون توانسته 

این چرخه را متوقف کند.
 یاورشهرها به کمک پذیرش معتادان 

متجاهر

اگرچــه کارنامه مدیران شــهری جدید در 
به ویژه معتادان  اجتماعی  حوزه آسیب های 
متجاهــر، کارنامه قابل دفاعی نیســت، اما 
برخی از اقدامات آنان در راستای ساماندهی 
معتادان رهاشده، کورسوی امیدی را ایجاد 
کرده است که شاید مدیریت شهری جدید 
که وعــده متوقــف کردن چرخــه حضور 
معتــادان را در خیابان هــا داد، بتوانــد با 
ســاماندهی این افراد وجهه و چهره شهر را 
ترمیم  کند. یکــی از آن اقدامات راه اندازی 
مراکز مخصــوص معتادان منع پذیرشــی 
اســت. بر این اســاس، از زمان شکل گیری 
قرارگاه اجتماعی یعنی حدود شش ماه قبل 
تاکنون، شش یاور شــهر توسط شهرداری 
تهــران راه اندازی شــده کــه اختصاص به 

معتادان متجاهر با شرایط خاص دارد.
یاور شــهر یــک با ظرفیــت ۵۰۰نفر برای 
معتادان متجاهر باالی ۶۵ســال، یاور شهر 
دو با ظرفیت ۲۰۰نفر برای معتادان متجاهر 
زیر ۱۸ســال، یاور شــهر ســه با ظرفیت 
۱۵۰نفر برای معتادان متجاهر دارای زخم 
باز، یاور شــهر چهار و شش با ظرفیت هزار 
نفر ویژه مردان و یاور شــهر پنج با ظرفیت 
۲۰۰نفر ویــژه زنان معتاد متجاهر عملیاتی 
شــد. به محمدامیــن توکلــی زاده، معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، هنوز 
دایره های کوچک تر و کم جمعیت تری مانند 
ترنس هــا، معلوالن و ...در این یاورشــهرها 
پذیرش نشــدند و قرار اســت این افراد در 
مراکز منع پذیرشــی جدید کــه راه اندازی 

شده پذیرش شوند.
 یاورشــهرها اقدام مثبتی است، اما 

کافی نیست
شــهرداری  اقدام  اعتیاد،  کارشــناس  یک 
در راه اندازی یاورشــهرها را اقدامی مثبت 
ارزیابــی کرد و به »همدلــی« گفت: اقدام 
اقدام  یاورشــهرها  شــهرداری در تأسیس 

مثبتی اســت، اما کافی نیست و به تنهایی 
نمی تواند چرخه حضور معتادان متجاهر در 

شهر و خیابان ها را متوقف کند.
»امیررضا صادقیــان« افزود: برای به نتیجه 
رسیدن سریال بی پایان جمع آوری معتادان 
متجاهــر از ســطح پایتخــت و همچنین 
شهرهای بزرگ اصالح قانون، رویه ها و نگاه 
مســئوالن دولتی، قوه قضاییه و نمایندگان 

مجلس ضروری است.
وی ادامه داد: کافی اســت معتادان متجاهر 
به جای ماندن در فضایی شــبیه به زندان، 
در مرکزی درمانی و استاندارد اقامت داشته 
باشــند تا فرایند درمان آن ها کامل شــود. 
سپس باید آن ها را وارد چرخه های بازتوانی 
کرد. صادقیــان تصریح کرد: زمانی می توان 
اقدامــات و حمایت ها در مــورد معتادان را 
مثبــت ارزیابی کرد که آنــان ضمن ترک 
اعتیــاد، بتوانند به جامعــه برگردند، یعنی 
این که مهارت شــغلی پیدا کنند؛ مانند یک 
شــهروند عادی درآمدزایــی ایجاد کنند و 

عهده دار مخارج خود باشند.
این کارشناس اعتیاد افزود: اکنون زود است 
که اقدام شــهرداری در تأسیس یاورشهرها 
را قضــاوت کنیم. باید زمــان بگذرد. نتایج 
حاصل شود و آن وقت اســت می توانیم در 

مورد این طرح شهرداری نظر بدهیم.
صادقیان با بیــان اینکه در برنامه ششــم 
توســعه قرار بود آســیب  اجتماعی اعتیاد 
به یک چهارم زمان شــروع برنامه برســد، 
ترسیم شــده  این چشــم اندازی که  گفت: 
است، شاخص و معیار سنجش خوبی برای 
موفقیت یا عدم موفقیت اقدامات انجام شده 
در حوزه اعتیاد اســت. باید از خود بپرسیم 
آیا اکنون به آن چشــم اندازی که ترســیم 
کردیم، دست پیدا کردیم؟ جواب این سؤال 
اقدامات و میزان موفقیت یا شکســت ما را 

در حوزه اعتیاد نشان می دهد.

شمار معتادان خیابانی در ۱۰سال گذشته سه برابر شد

جمعآوریمعتادانمتجاهر؛وعدهفراموششده

همدلــی|  فرمانده یگان محیط زیســت از 
کشــته شــدن محیط بان برومند نجفی با 
شــلیک گلوله بعد از جلســه دادگاه توسط 
پدر مقتول خبر داد. جمشید محبت خانی، 
فرمانده یگان محیط زیســت از کشته شدن 
محیط بان برومند نجفی در جریان برگزاری 
جلســه دادگاه رســیدگی به اعاده دادرسی 
پرونده ، توســط پدر فرد مقتول و در مقابل 
مجتمع قضایی کرمانشاه، خبر داد و با اشاره 
به اینکه این جنایت بعد از خروج محیط بان 
برومنــد و در جریان انتقالــش به زندان رخ 
داد، گفت: پدر مقتول فراری اســت. دو سال 
پیش در شــامگاه ۱4مرداد سال 99، ساعت 
9ونیم شب بود که حضور تعدادی شکارچی 
غیرمجاز در منطقه حفاظت شــده بیستون 

کرمانشاه به مسئول منطقه اعالم شد.
بعــد از دریافت این خبــر محیط بان و مدیر 
حراســت اداره کل، برای بررسی شرایط به 
منطقــه مراجعه کردند که با یک دســتگاه 
خودروی پراید حامل شش مظنون به شکار 
غیرمجــاز در حال خــروج از منطقه مواجه 
شــدند. بعد از اعالم ایســت و عدم تمکین 
راننــده خودرو به این فرمــان و تالش برای 
زیر گرفتن یکی از آن ها، تیر اســلحه برومند 
نجفی، محیط بان به جای برخورد با الستیک، 
به سر یکی از سرنشینان به نام یوسف فالحی 
برخورد کرد و در اثــر خونریزی زیاد، منجر 
به فــوت او شــد. بعدازاین حادثــه برومند 
نجفی نیــز مثل دیگــر محیط بانانی که در 
حین انجام وظیفه و حفاظت از محیط زیست 
مرتکب قتل شده بودند به زندان افتاد. پس 
از رســیدگی قضایی به ایــن پرونده، حکم 

قصاص این محیط بان از ســوی شــعبه سه 
دادگاه کیفری یک اســتان کرمانشاه صادر و 
ابالغ شد و علی رغم پیگیری های فراوانی که 
خصوصاً از ســوی وکالی مربوطه انجام شد 
تــا در حکم تغییری ایجاد شــود، در نهایت 
این حکم قصاص تایید و ابالغ شــد. به رغم 
تصویب قانون »حمایــت قضایی و بیمه ای 
از مأمــوران یگان حفاظت از محیط زیســت 
و جنگلبانی« در ســال های گذشته و قانونی 
شــدن »به کارگیری ســالح توسط مأموران 
نیروهای مســلح در موارد ضروری«، این که 
محیط بان در چه شرایطی بوده که مجبور به 
استفاده از سالح شده اند دشوار است. برومند 
نجفی از جمله مواردی است که به رغم تالش 
سازمان حفاظت از محیط زیست برای نجات 
او از حکم قصاص، سال گذشته توسط دادگاه 
بــه اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شــد. 
بااین حال تالش ها برای نجات این محیط بان 
ادامه یافت. اسفندماه سال گذشته، سرهنگ 

جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت 
سازمان حفاظت محیط زیست از درخواست 
نسبت  تجدیدنظر مســئوالن محیط زیست 
به حکــم برومند نجفی خبر داد. او همچنین 
اقدامات حقوقی مرتبــط با ایرادهای پرونده 
را تــا حصول نتیجه مطلــوب ارزیابی کرد و 
گفت: اقدام های بعدی توسط وکالی سازمان 
حفاظت محیط زیســت در حــال پیگیری 
اســت. در این مدت مسئوالن دادگستری و 
محیط زیســت نیز برای جلب رضایت اولیای 
دم از چهره های ملی، محلی و ریش سپیدان 
کمک می گرفتند اما اولیا دم رضایت ندادند تا 
آنکه اردیبهشت ماه امسال خبر پذیرفته شدن 
اعاده دادرســی پرونده برومند نجفی توسط 
دیوان عالی کشــور اعالم شد و امیدها برای 

حفظ جان این محیط بان قوت گرفت.
اما روز گذشــته فرمانده یــگان حفاظت از 
محیط زیســت از انتقــام خونین پدر مقتول 
از برومنــد نجفی خبــر داد و گفت: با وجود 

تالش های زیادی که در یک ســال گذشته 
برای شکســته شــدن رأی اعدام محیط بان 
برومند نجفی انجام داده بودیم و باوجوداینکه 
پرونده به مرحله اعاده دادرســی رسیده بود 
و بســیار امیدوار بودیم که این رأی شکسته 
شود، متأســفانه صبح دیروز شنبه پدر فرد 

مقتول، محیط بان نجفی را به قتل رساند.
او گفته: به گواه شاهدان عینی، آقای فالحی 
امروز در مقابل مجتمع قضایی کرمانشــاه، 
بالفاصلــه بعد از پایان جریــان دادگاه اعاده 
دادرســی، باوجوداینکــه ابتــدا خودش در 
دادگاه حضور داشت، از مجتمع قضایی خارج 
می شود و به سرعت با یک اسلحه کالشینکف 
به مقابله مجتمع بازمی گــردد و محیط بان 
نجفی را به رگبار می بندد. آقای فالحی ۱۲ 
تا ۱۵گلوله به طرف محیط بان نجفی شلیک 
کــرده و این محیط بان نیز در دم جان باخته 
است. متأســفانه قاتل محیط بان نجفی فعاًل 
متــواری اســت. پرونده برومنــد نجفی در 
حالی بسته شــد که حمایت قانون از آن ها 
با اماواگرهایی همراه اســت . پیش از برومند 
نجفی، اســد تقی زاده و سعید مومیوند در 
حین انجام وظیفه از سالح خود استفاده کرده 
بودند که منجر به کشته شدن دو شکارچی 
غیرمجاز شــده بود. خوشبختانه باوجودآنکه 
دادگاه هــر دو محیط بان را به اعدام محکوم 
کرده بود هر دو از قصاص رهایی پیدا کردند. 
مورد این دو محیط بان به قانونی منجر شــد 
که بازهم نتوانســت پشت وپناه محیط بانانی 
مثل برومند نجفی باشــد. اگر این گونه نبود، 
او در راه دادگاه مجددی که آن نیز به سختی 

فراهم شد به قتل نمی رسید.

پدر شکارچی مقتول در مقابل دادگاه »برومند نجفی« را به گلوله بست

پایانامیدهابراینجاتیکمحیطبان


