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انهدام باند فروشندگان خودروهای تصادفی با بیش از  ۳۰فقره سرقت

فردی که خودروهای تصادفی را به صورت كامال حرفهای
بازســازی كرده و به عنوان خودروی سالم و بدون رنگ به
فروش می رساند ،دستگیر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حمید رضا
یاراحمدی گفت :در پــی ارجاع پرونده ای از مرجع قضائی
به اداره دوم پلیــس آگاهی تهران بزرگ در خصوص خرید
یك دســتگاه خودرو تندر  90مشكوك به شیوه سند نمره،
موضوع برای رسیدگی ویژه در دستور كار كارآگاهان پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
در بازدید به عمل آمده توسط پلیس آگاهی مشخص شد
كه اركان فنی خودرو اصالت داشته اما خودرو دارای تصادف
شدید است و بازسازی شــده و خریدار خودرو نیز اطالعی
از این موضوع نداشــته و خودرو را به شــرط سالم بودن و
اصطالحا بدون رنگ معامله نموده است.
مالباخته (خریدار خــودرو) در اظهاراتش به كارآگاهان
عنوان داشت« :با توجه به اینكه قصد خرید داشتم ،از طریق
فضای مجازی و سایت دیوار با فروشنده تماس گرفتم .پس
از مذاكرات اولیه و بازدید خودرو ،فروشــنده مدعی شد كه
خودروی سالم و بدون رنگ است؛ نهایتا خودرو را به قیمت
روز معامله كرده و روز تنظیم سند ،عالوه بر فروشنده شخص

دیگری كه سند خودرو به نام وی بود در دفترخانه حاضر شد
و سند خودرو به نام بنده تنظیم گردید؛ اما پس از مراجعه به
مركز تعویض پالك متوجه شدم كه خودرو تصادفی است».

با انجام اقدامات ویژه پلیســی محل ســكونت فروشنده
خودرو در شهرستان بهارســتان شناسایی ،كارآگاهان اداره
دوم پلیــس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به این شهرســتان

اعزام و در روز بیســت و دوم خرداد ماه سال جاری موفق به
دستگیری وی شدند.
این شــخص در تحقیقات اولیه منكــر فروش خودرو به
شــاكی پرونده شــد اما با ارائه دالیل و مستندات غیر قابل
انكار به ویژه تصاویر به دســت آمده از دوربین مداربســته
داخل دفترخانــه و مواجه حضوری بــا مالباخته ،عالوه بر
اعتراف صریح به فروش خودرو تصادفی به شــاكی پرونده
به موارد مشابه دیگر نیز اعتراف كرد و بیان نمود كه ابتدا با
خرید خودروهای تصادفی آنها را به صورت كامال حرفه ای
بازســازی كرده و ســپس این خودروها را به مراكز خرید و
فروش خودرو برده و یا از طریق سایت دیوار یا انتشار آگهی
به فروش رسانده است .با اعتراف صریح متهم اصلی پرونده
به فروش دهها دستگاه خودرو سواری تصادفی و معرفی دو
نفر به عنوان همدســت ،كارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی
تهران بزرگ اقدام به دستگیری دو متهم دیگر در این پرونده
كرده و در ادامه تحقیقات از متهمان موفق به شناسایی بیش
از  30مالباخته دیگر شــدند؛ در حال حاضر تحقیقات برای
شناسایی دیگر جرایم ارتكابی متهمان و همچنین شناسایی
سایر مالباختگان در دستور كار اداره دوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار دارد.

دستگیری سارقان سریالی سرقت باتری خودروهای ۲۰۶
متوجه میشوند که یکی از این سارقان  ۲۸ساله است و سابقه
چندین فقره سرقت دارد.
سرهنگ حشــمتیان رییس پلیس آگاهی  ۱۴۴جوادیه
تهرانپارس گفت :عوامل تجسس با شناسایی محل سکونت
این سارق با اخذ مجوز ورود به منزل آنها در موقعیت مورد
نظر حضور یافته و باند ســرقت باتری خــودرو را که  ۴نفر
هستند ،دستگیر کردند و تعدادی باتری خودرو سواری پژو
 ۲۰۶در محل سکونت سارقان کشف و ضبط شد.
وی افزود :سرکرده این باند فردی  ۲۸ساله و اعضا نیز به
ترتیب  ۳۷ ،۳۰و  ۴۲ســاله هستند .همگی این افراد دارای
سابقه ســرقت بودند و چندین پرونده سرقت در سابقه این
افراد مشاهده میشود.
سرهنگ حشمتیان در ادامه در مورد نحوه سرقت سارقان
گفت :طی تحقیقات و بازجوییهای به عمل آمده توســط
ماموران آگاهی از اعضای باند مشــخص شد که این سارقان
با تشــکیل  ۲گروه دو نفره در یک زمان مشخص مخصوصا

سرهنگ حشمتیان گفت :سارقان سریالی سرقت باتری
خودرو سواری پژو  ۲۰۶در شرق تهران دستگیر شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ ســرهنگ منصور
حشمتیان در رابطه با دستگیری باند سرقت سریالی باتری
خودرو در شــرق تهران اظهار کرد :در پی وقوع سرقتهای
سریالی باتری خودروهای سواری پژو  ۲۰۶در منطقه خاک
ســفید تهران ،موضوع در دستور کار کالنتری  ۱۴۴جوادیه
تهرانپــارس قرار گرفــت و تیمی از عوامل تجســس برای
شناسایی سارقان تشکیل شد.
وی افزود :این تحقیقات در حالی آغاز شــد که با مراجعه
یک فرد به کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس و اعالم سرقت
باتری خودرو خود که یک ســواری پژو  ۲۰۶اســت ،پرونده
شکایت شاکی به جریان افتاد و با مراجعه ماموران تجسس
آگاهی به محل وقوع سرقت و با بازبینی تصاویر دوربینهای
مدار بســته در آن منطقه،چهره ســارقان شناســایی شد و
ماموران زمانی که به بانک اطالعاتی خود مراجعه میکنند،

ساعات اولیه صبح در محالت خلوت خاک سفید با استفاده
از یک دستگاه موتورسیکلت و با زدن نقاب بر صورت خود با
ل باتری خودروها ،باتری را از خودروها جدا
قیچی کردن کاب 
کرده و آن را به ســرقت میبردنــد و اگر هم باتریها دارای
قفل بودند ،با قیچی مخصوص خود این قفلها را شکسته و
باتریها را سرقت میکردند .سارقان بعد از سرقت باتریها،
آنها را به یک خریدار اموال مســروقه که یک فروشگاه در
شرق تهران داشت ،به قیمت  ۳۰۰هزار تومان میفروختند و
پول حاصل از فروش باتریها را برای خرید مواد روان گردان
و مخدر صرف میکردند.
وی افــزود :ماموران آگاهی  ۱۴۴جوادیــه تهرانپارس با
حضور در فروشگاه مذکور ،خریدار اموال مسروقه را دستگیر
کردند و تعداد زیادی باتری خودرو ســرقت شــده در محل
کشف و ضبط شد .سرهنگ حشمتیان با بیان اینکه تاکنون
 ۱۱نفر به کالنتری بابت اعالم شکایت سرقت باتری خودرو
خود مراجعه کردهاند ،گفت :با اعتراف سارقان مبنی بر سرقت

 50فقــره باتری خودرو  ،206این پرونده در پایگاه  ۴پلیس
آگاهی تهران بزرگ در حال بررسی است.
رئیس پلیس آگاهــی  ۱۴۴جوادیه تهرانپــارس در پی
دستگیری ســارقان حرفهای باتری خودروهای پراید و پژو
 ۵ ،۲۰۶نکتــه را به رانندگان توصیــه کرد که این نکات به
شرح زیر است:
 -١از قفل برای درب موتور و کامپیوتر خودرو اســتفاده
شود.
 -٢در مراکز خرید و شلوغ خودرو در پارکینگهای معتبر
پارک شود.
 -٣از سیستم ایمنی دزدگیر و قفل فرمان استفاده شود.
 -٤رانندگان در صــورت امکان خودرو خود را در مکانی
پارک کنند که دارای دوربین مداربســته و از روشــنی الزم
برخوردار باشد.
 -٥در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشــکوک سریعا
موضوع به پلیس  ١١٠اطالع داده شود.

حراج گوشیهای سرقتی میلیونی به خاطر یک گرم شیشه
ســرهنگ مالمیر گفت :معتادانی که برای تامین مواد مصرفی خود در شــرق
تهران دســت به سرقت موبایل میزدند ،شناســایی و دستگیر شدند .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان؛ ســرهنگ محمود مالمیر رئیــس پلیس آگاهی ۱۲۱
سلیمانیه در رابطه با دستگیری سارقان موبایل در شرق تهران اظهار کرد :از یک
ماه گذشــته گزارشهایی مبنی بر  ۲۰فقره سرقت گوشی موبایل در خیابانهای
شرق تهران که همه این سرقتها با یک دستگاه موتورسیکلت  MSبه رنگ قرمز
انجام میشده اســت ،به اطالع کالنتریهای شــرق تهران اعالم شد .وی افزود:
هفته گذشته یک مورد شــکایت مردمی مبنی بر موبایل قاپی توسط یک راکب

موتورســوار به کالنتری  ۱۲۱سلیمانیه گزارش شــد که به دنبال آن فرد شاکی
گفت :من در خیابان پرستار در حالی که با گوشی صحبت میکردم ،ناگهان صدای
موتوری را شنیدم که از پشت سر در حال نزدیک شدن به من بود .حین صحبت
با موبایل بودم که ناگهان توســط راکب موتور از پشت سر ضربهای به دست من
وارد شد و با یک دست گوشی را از دست من گرفت و اقدام به فرار کرد .سرهنگ
محمود مالمیر رئیس آگاهی  ۱۲۱ســلیمانیه گفت :این موضوع در دســتور کار
عوامل تجسس کالنتری  ۱۲۱سلیمانیه قرار گرفت و با بررسی محل وقوع سرقت،
مشخص شد که این محل دارای دوربینهای مدار بسته است و با بازبینی تصاویر
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ضبط شــده این دوربینها چهره سارق مشخص شــد .با دقت ماموران کالنتری
مشاهده شد که موتور مورد استفاده در این سرقت همان موتور  MSقرمز رنگی
است که دارای شکایتهای پی در پی موبایل قاپی توسط شاکیان به کالنتریهای
شــرق تهران گزارش داده شده است و همچنین در تصاویر فیلم مشاهده شد که
پالک موتورســیکلت مخدوش شده و با زنجیر پوشانده شده است ،لذا با توجه به
شفافیت چهره سارق در تصاویر دوربینهای مدار بسته ماموران تجسس کار خود
را برای شناسایی این سارق و محل زندگی او شروع کردند و بعد از بررسی متوجه
شدند که محل زندگی این سارق در همان خیابان پرستار است .از این رو ماموران
کالنتری  ۱۲۱ســلیمانیه با هماهنگی قوه قضاییه و اخذ مجوز ورود به منزل این
سارق ،در محل زندگی او حاضر شدند و اقدام به بازکردن درب منزل او کردند .وی
افزود :در همین حال ســرو صدای همسایههای مجاور منزل سارق توجه ماموران
را به خود جلب کرد .ماموران ناگهان سارقان را در حال فرار از پشت بام دیدند و
با شکستن درب منزل وارد محل زندگی او شدند و با دیدن موتور سیکلت MS
قرمز رنگ مطمئن میشــوند که سارقان مورد نظر آنها همین افراد هستند و با
تعقیب و گریز دقایقی بعد در کوچههای اطراف هر ســه این افراد دستگیر شدند
و به پارکینگ خانه آورده میشــوند ،در ابتدا ســارقان منکر این شدند که موتور
متعلق به آنهاست و ناگهان پرت شدن یک عدد سوییچ به طرف دیگر پارکینگ،
توجه یکی از ماموران را به خود جلب کرد و با برداشــتن سوییچ توسط آن مامور
و انداختن به موتورســیکلت و روشن کردن آن مشخص شد که  MSقرمزرنگ
متعلق به این افراد اســت .سپس هر سه این سارقان به کالنتری  ۱۲۱سلیمانیه
منتقل شدند و شاکیان موبایل قاپی که در چند وقت اخیر شکایات مشابهی در این
خصوص داشته اند به کالنتری دعوت شدند و سارقان توسط همگی این افراد مورد
شناســایی قرار گرفتند .سرهنگ مالمیر در ادامه گفت :در بازجوییهای به عمل
آمده این افراد منکر سرقت شدند و اعالم کردند که ما سرقتی انجام ندادهایم ،لذا
با نشان دادن تصاویر ضبط شده توسط دوربینهای مدار بسته به این افراد و بعد
از مشاهده تصاویر ،لب به اعتراف گشوده و به موبایل قاپیهای خود اذعان کردند.
ســرهنگ مالمیر در خصوص نحوه سرقت این افراد گفت :هر یک از این افراد در
مقطعی از شبانه روز اقدام به سرقت میکردند ،به طوری که در صبح ،ظهر و شب
یک نفر دست به سرقت میزد و به صورت شیفتی کارشان را انجام میدادند .وی
در ادامه گفت :همگی آنها معتاد هســتند و به مواد مخدر اعتیاد دارند که سن
آنها حدودا ً  ۲۵ســال است و کسی که در شیفت خود دزدی میکرد ،موظف به
تامین مواد مخدر مصرفی برای خود و دو نفر دیگر بود .آنها گوشیهای سرقتی
که عمدتا گرانبها بودند را به فرد خریدار اموال مســروقه میفروختند و در قبال
آن مبالغ اندکی در حدود  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار تومان دریافت میکردند و با آن پول
برای خود مواد مخدر مورد نیازشان را تامین میکردند که عمدتا عابران در پیادهرو
خیابانها در تیررس این سارقان بودند .سرهنگ مالمیر در پایان گفت :پرونده این
ســارقان در بسیاری از کالنتریهای شرق تهران در حال بررسی و مفتوح است و
ی ۱۲۱سلیمانیه۱۳۲ ،
یکی از پروندههای مهم در شــرق تهران از جمله کالنتر 
نبرد۱۱۴ ،قیاســی ۱۵۹ ،بی سیم و پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران بزرگ به
حساب میآید.

اخبار کوتاه

دستگیری جیب بر ایستگاه مترو امام خمینی(ره)
سرهنگ راقی از دستگیری جیب بر حرفهای ایستگاه مترو امام خمینی(ره)
خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ علی راقی فرمانده یگان
انتظامی مترو شــهر تهران اظهار کرد :با شکایتهای شهروندان و مسافران مترو
در خصوص ســرقت و جیب بری از سوی سارق یا ســارقان ،ماموران این یگان
وارد عمل شــدند.وی افزود :طی بررسیهای انجام شده مشخص شد که بیشتر
ســرقتهای در ایستگاه مترو امام خمینی (ره) که بنابر موقعیت جغرافیایی اش
دارای مســافران بسیاری است ،صورت گرفته اســت که در نتیجه تحقیقات و
بررسی در این ایستگاه بیش از گذشــته برقرار شد.فرمانده یگان انتظامی مترو
شهر تهران گفت :این اقدامات ادامه داشت تا این که روز دوشنبه ماموران مستقر
در سکوی ایســتگاه مذکور متوجه پرسه زنی فردی مشکوک شده و او را تحت
نظر قرار دادند و درست زمانی که وی قصد داشت با استفاده از ازدحام جمعیت
اقدام به ســرقت کند ،او را دستگیر کردند.سرهنگ راقی تصریح کرد :متهم که
از دســتگیری اش شوکه شــده بود ،سعی کرد با داد و فریاد و جو سازی خود را
رها کند ،اما موفق نشــده و به اتاق پلیس مترو واقع در ایستگاه منتقل شد که
در بازجویی از وی یک دســتگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف و متعاقبا به
کالنتری  ۱۱۳بازار تهران منتقل شد.وی افزود :متهم در بازجوییهای انجام شده
به  ۱۰۰فقره سرقت اعتراف کرد.

تصادف پژو و پراید  3کشته به جا گذاشت

سخنگوی سازمان اورژانس کشــور از فوت سه نفر بر اثر برخورد دو دستگاه
خودروی ســواری در استان کرمانشــاه خبر داد.مجتبی خالدی در گفت و گو با
ایسنا در مورد جزئیات این حادثه اظهار کرد :حوالی ساعت  10صبح روز گذشته
دو دستگاه خودروی پراید و پژو  405در محور روانسر-پاوه در استان کرمانشاه با
یکدیگر برخورد کردند و پس از تماس با اورژانس بالفاصله  3دستگاه آمبوالنس
به محل حادثه اعزام شــدند .سخنگوی ســازمان اورژانس کشور در مورد تلفات
این حادثه نیز گفت :متاسفانه در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند.

شهادت یک مرزبان در مرز میرجاوه

در درگیری مرزبانان با قاچاقچیان مواد مخدر در مرز میرجاوه ،یک مرزبان به
شهادت رسید.به گزارش ایسنا-بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی مرزبانی سیستان
و بلوچستان ،دوشنبه شب در درگیری یگان تکاوری  ۱۲۸میرجاوه با قاچاقچیان
مواد مخدر ستوان دوم اکبر معصومینژاد به درجه رفیع شهادت نائل آمد.وی اهل
اراک ،متاهل و صاحب دو فرزند بود.

افزایش دستگیرشدگان پرونده شهردار
و شورای شهر مرودشت

دادستان عمومی و انقالب شیراز گفت :تعداد دستگیرشدگان در جریان پرونده
شهردار و شورای شهر مرودشت افزایش یافت.به گزارش گروه استانهای باشگاه
خبرنگاران جوان از شــیراز؛ علی صالحی دادستان عمومی و انقالب شیراز اظهار
کرد ۶ :نفر از دستگیرشدگان از اعضای شورای شهر به همراه شهردار و یک نفر
دیگر از اعضای شورای سابق هستند و  ۲نفر دیگر که در این خصوص نیز نقش
داشته اند از دستگیرشدگان هستند.وی تصریح کرد :پرونده در شعبه بازپرسی در
دادسرای عمومی و انقالب شیراز در حال تکمیل تحقیقات است و همه متهمان
با قرار قانونی در بازداشــت هستند.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس
بیان کرد :پیش از این با تجویز حاصله از اجرای بند» پ» ماده ۲۴۷قانون مجازات
اســامی در خصوص مستخدمین دولت با نظر قاضی پرونده قرار نظارت قضایی
برای این افراد صادر شد و آنها به مدت یک سال از اشتغال به فعالیتهای مرتبط
با جرائم ارتکابی (خدمات دولتی و عضویت در شوراهای اسالمی) منع شده اند.
علی صالحی گفت :این پرونده پس از طی مراحل تحقیقات در دادسرا و در صورت
محرز شدن اتهامات به دادگاه ارسال خواهد شد.

اختالس یکی از کارکنان ادارات دولتی در قزوین
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از اختالس میلیاردی یکی از کارکنان ادارات
دولتی و دســتگیری وی در قزوین خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
از قزوین؛ ســرهنگ آرش مرادی رئیس پلیس آگاهی اســتان گفت :در بازدید
پلیس از محل کارمتهم مشخص شد که تعدادی از پروندهها فاقد فیش واریزی
به حساب خزانه است که با استخراج و جمع بندی پروندهها حدود  ۲میلیارد و
 ۴۱۸میلیون و  ۹۲۰هزار ریال کســری موجودی به دست آمد.سرهنگ مرادی
افزود:متهم از سال  ۹۲تا کنون با شگردهای مختلف مبالغی را پس از دریافت از
مراجعان در قبال ارائه خدمات به حساب شخصی خود منتقل میکرده است.به
گفته وی ،متهم در بازجویی کارآگاهان و مواجه شدن با ادله متقن به بزه انتسابی
اعتراف کرد.وی اضافه کرد :با هماهنگی ســازمان مربوطه طی چندین مرحله ۲
میلیارد و  ۱۳۶میلیون و  ۶۹۹هزار ریال از متهم اخذ و به حساب خزانه واریز شد
و مابقی مبالغ اختالس شده در حال حسابرسی دقیق تراست تا به حساب خزانه
واریز شــود.رئیس پلیس آگاهی استان گفت :متهم با تشکیل پرونده به مراجع
قضائی معرفی شد.

پرونده کالهبرداریهای اینترنتی
فقط با اعالم شکایت مال باختگان بررسی میشود
سرهنگ کاظمی گفت :مال باختگان در فضای مجازی تنها باید با مراجعه به
دادسراها و اعالم شکایت کتبی ،پرونده خود را به جریان بیاندازند.سرهنگ تورج
کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛در
خصوص کالهبرداریهای رخ داده در فضای مجازی اظهار کرد :با توجه به اینکه
انجام خرید و فــروش کاالها در فضای مجازی صورت میگیرد ،تخلفهایی نیز
در این زمینه مشاهده میشود .خریدارانی که وجهی از آنها توسط شرکتها در
ســایتهای مجازی دریافت شده و هیچ کاالیی بابت وجه پرداختی به دستشان
نرسیده است ،باید گزارش این تخلفات و شکایت خود را به دادسراها اعالم کنند
تا با دســتور مقامات قضایی پروندهها به جریان بیفتد و در پی آن افراد متخلف
شناسایی و دستگیر شوند.سرهنگ کاظمی در پایان گفت :مال باختگان تنها باید
با مراجعه به دادســراها و اعالم شکایت کتبی ،پرونده خود را به جریان بیندازند
و پلیس فتا در این صورت و با دستور مقامات قضایی برای رسیدگی به شکایات
مردمی و دستگیری مجرمان و کالهبرداران اینترنتی اقدام خواهد کرد.

درباره پنج برنامه اجتماعی رئیسجمهور قزاقستان
قزاقستان قصد دارد مدل قزاقستانی کشور اجتماعی توسعه واقعه ملی را شکل دهد .به همین
خاطر به مســایل اجتماعی توجه خاص دارد و در این زمینــه اقدامات زیادی صورت گرفته
است .در تاریخ  5مارس  ،2018آقای نورسلطان نظر بایف ،رئیس جمهور قزاقستان برنامههای
جدید اجتماعی را با هدف بهبود زندگی شــهروندان این کشــور اعالم کرد و با استقبال گرم
مردم روبرو شد.
ابتکار اول :مسکن برای خانواده ها مقرون به صرفه باشد.
سالهای اخیر برای تامین مسکن قزاقستانیها کارهای زیادی انجام گرفت .در سال گذشته
( 11.2 )2017میلیون متر مربع مســکن ساخته شــد .این یک رکورد میباشد .ولی خیلی
خانوادهها هنوز مسکن ندارند .این یک مساله مهم اجتماعی است .برای این امر هر شهروند که
کار میکند باید بتواند مسکن تهیه نماید باید راههای آن پیدا شود.
در این راســتا رئیسجمهور قزاقستان پیشنهاد کرد که یک برنامه جدید « »25-20-7اجرا
شود .در این طرح میزان بازده  7درصد در سال (در حال حاضر  14درصد16-درصد) تجاوز
نمیکند ،پرداخت اولیه  20درصد (در حال حاضر بین  30درصد و  50درصد) و مدت زمان
پرداخت اعتبار  25سال (در حال حاضر  15-10سال) است .امروزه برخی بانکها از خریداران
مسکن  30درصد ،بعضی موقع تا  50درصد پرداخت اولیه میطلبند .طبق برنامه جدید این
نباید بیش از  20درصد باشــد .برای این امکانات بانک مرکزی ،بانکهای درجه دو و بورس
استفاده خواهد شد .اجرای برنامه باعث ایجاد انگیزه قوی برای ساخت مسکن خواهد شد و در
نتیجه دسترسی به مسکن برای بسیاری از قزاقستانیها افزایش خواهد یافت .این برای توسعه
اقتصاد ،برای تجارت کوچک و متوسط تاثیر مثبت دارد و شغل جدید باز میشود.
ابتکار دوم :کاهش بار مالیاتی برای افزایش دستمزد کارگران کم درآمد.
رئیسجمهور قزاقستان پیشنهاد کرد که از اول ژانویه  ،2019بار مالیاتی کارگران کم درآمد
 10برابر درصد کاهش یابد و به  1درصد برسد .از این ابتکار عمل ،دستمزد  2میلیون کارگر
بدون افزایش بار بر کارفرمایان افزایش مییابد.
ابتکار ســوم :افزایش دسترســی و کیفیت آموزش عالی و بهبود شرایط زندگی
دانشجویان
در حال حاضر در دانشــگاههای قزاقســتان  530هزار دانشــجو درس میخواند 30 ،درصد
آنها از بورســیه دولتی استفاده میکنند .رئیسجمهور قزاقســتان اظهار داشت که در سال
تحصیلی  2019-2018باید بیش از  20000بورســیه تحصیلی ارائه شــود .تقریبا 11000
از این بورســیهها باید به دانشجویان مهندسی در دانشگاهها ارائه شود .این برای آمادهسازی
متخصصان که اقتصاد جدید نیاز دارد کمک فراوانی میکند.
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قزاقســتان تالش میکند برای تحصیل و تامین خوابگاههای دانشجویان طبق استانداردهای
روز جهانی شــرایط الزم را فراهم نماید .در این راستا آقای نور سلطان نظربایف اظهار داشت
که تا ســال  2022باید خوابگاههای جدید دانشجویی ساخته شود که  75000مکان جدید
برای دانشجویان ارائه خواهد شد .این باید از طریق مشارکت عمومی و خصوصی انجام شود.
ابتکار چهارم :گسترش وام برای تجار
رئیسجمهور قزاقستان دستور داد تا در سال  2018بیست میلیارد تنگه (واحد پول قزاقستان)
اضافــی ( 62.4میلیون دالر) وام به واحدهــای کوچک اختصاص دهد که مجموع آن به 62
میلیارد تنگه ( 193.4میلیون دالر) میرسد .به گفته آقای نورسلطان نظربایف ،براساس این
برنامه تعداد دریافت کنندگان وام به  14000نفر میرســد ،که دو برابر بیشتر از سال 2017
اســت .این طرح به هزاران نفــر کمک خواهد کرد تا تجارت خود را آغــاز کنند .این ابتکار
مخصوصا برای کســانی که مایل به ایجاد کســب و کار خود در مناطق روستایی و روستاها
هستند ،بسیار مهم است.
ابتکار پنجم :خط لوله گاز جدید به آستانه
در قزاقســتان تولید گاز در زمان استقالل این کشــور ساالنه از  8میلیارد متر مکعب به 52
میلیارد متر مکعب در حال افزایش است .ولی بعضی از مناطق مرکزی و شمال با گاز تامین
نشــده است .در این زمینه قرار اســت ،خط لوله گاز طبیعی از استان قیزیل وردا به آستانه
ســاخته شود .رئیسجمهور قزاقستان به دولت دســتور داد تا راههایی برای تامین مالی این
پروژه ،از جمله جذب ســرمایهگذاری بینالمللی را بررســی کنند .به گفته آقای نور سلطان
نظربایف این نه تنها گاز را به  2.7میلیون نفر عرضه میکند ،بلکه همچنین به کسب و کارهای
کوچک و متوسط کمک خواهد کرد .این امر همچنین بر محیط زیست تاثیر مثبتی خواهد
گذاشت .همانطور که در آستانه تنها ،انتشار گازهای مضر به میزان شش برابر کاهش مییابد.
شایان ذکر است در سال  2018حقوق معلمان مدرسهها  30درصد ،حقوق کارمندان دولتی
 29درصد ،حقوق کارمندان بهداشتی  28درصد ،کارمندان امور اجتماعی  40درصد ،کمک
هزینه دانشجویان  25درصد افزایش یافت .حقوق بازنشستگی از  1ژوئیه سال  2018نسبت
به ســال گذشته  37درصد افزایش خواهد یافت .در ســال  2017حقوق کارمندان پلیس و
نظامیان  25درصد افزایش یافته بود .یعنی با اســتفاده از امکانات اقتصادی قزاقستان به این
دستاوردها رسیدند.
بیشک ابتکارات رئیسجمهور قزاقستان و اقدامات انجام شده روی زندگی قزاقستانیها تاثیر
مثبت دارد و قزاقستان در جامعه بینالمللی به عنوان کشور اجتماعی شناخته خواهد شد.

