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اجتماعي

وطن امروز شماره 1497

نبضجامعه

پیشبینی ابتالی 85هزار نفر به ایدز

رئیس ستاد دیه کشور خبر داد

آمار 8هزار و  500نفری
زندانیان جرائم غیرعمد

رئی��س س��تاد دیه کش��ور از محب��وس بودن
 8هزار و  533زندانی در زندانهای کش��ور به جرم
جرائ��م غیرعمد خبر داد .به گزارش مهر ،اس��داهلل
جوالیی ،رئیس س��تاد دیه کش��ور با بیان اینکه در
۹ماه س��ال جاری 5هزار زندانی جرائم غیرعمد آزاد
شدهاند ،گفت :از این تعداد  1500نفر دیه و 3500
نفر بدهکار مالی بودهاند که برای آزادی آنها به ۵۲۰
میلیارد تومان نیاز داشتهایم و توانستیم  ۲۳۰میلیارد
تومان را گذشت بگیریم و با پرداخت  ۲۹۰میلیارد
توم��ان ،این زندانیان را آزاد کنیم .وی با بیان اینکه
هماکن��ون  8533نفر به دلی��ل جرائم غیرعمد در
زندانها هستند ،بیان داش��ت :از این تعداد 1072
زندان��ی دیه ۲۸۰ ،نفر ح��وادث کارگاهی ۶۷۹ ،نفر
نفق��ه ۴۷۵۰ ،نفر بدهکار بانک��ی و  1745نفر هم
مهریه هستند که برای آزادی آنها به  ۴۳۰میلیارد
تومان نیاز داریم .رئیس ستاد دیه کشور اعالم کرد
تهران با  1113زندانی جرائم غیرعمد ،بیشترین و
سیستان و بلوچستان با  ۹۸زندانی ،کمترین زندانیان
را در حبس دارند و در پروندههای نفقه ،س��منان و
بوش��هر بدون زندان��ی و در پروندههای دیه ،تهران،
فارس و خراسان رضوی بیش��ترین زندانی را از آن
خود کردهاند .جوالیی با بیان اینکه افزایش زندانیان
کالهبرداری و چک را شاهد هستیم ،افزود :متاسفانه
حوادث کارگاهی ،سقوط باالبرهای غیرفنی ،ریزش
چاه ،گازگرفتگی و درگیریه��ای محلی هم رو به
افزایش است.
پایتخت

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد

فعالیت  950مؤسسه آموزشی
غیرمجاز در پایتخت

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از فعالیت
 950موسسه آموزشی غیرمجاز در پایتخت خبر داد.
مهر در این باره نوشت :اسفندیار چهاربند ،مدیرکل
آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه در سطح
تهران  602آموزش��گاه آزاد زبان و  242آموزش��گاه
علمی آزاد فعال هس��تند ،گف��ت :همچنین 950
آموزشگاه غیرمجاز هم در سطح تهران شناسایی شده
که اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت آنها انجام شده
است .وی درباره اینکه چه اقدامی برای برخورد با این
آموزشگاههای غیرمجاز انجام شده و چرا همچنان
این آموزش��گاهها یکهتازی میکنند ،بیان داش��ت:
 80پرون��ده در این باره تش��کیل دادیم و هماکنون
در قوه قضائیه اس��ت اما  7ماه طول میکش��د تا به
این پروندهها رس��یدگی شود .البته بعد هم کار آن
به دیوان عدالت میکشد .اگر شما میتوانید حداقل
کم��ک آموزش و پرورش کنید تا این پروندهها در
قوهقضائیه با سرعت بیشتری بررسی شود .مدیرکل
آموزش و پرورش ش��هر تهران اظهار داشت :البته
 32آموزش��گاه هم در این ماهها پلمب شدهاند اما
فقط ثبت یک آموزشگاه در سازمان ثبت و اسناد،
دلیل بر مجوز آن نیس��ت و شهروندان باید مجوز
آموزش و پرورش را مشاهده کنند .البته سامانهای
طراحی کردهایم تا آموزشگاههای مجاز در دسترس
مردم باشد.

سیاهه

هوای پایتخت برای همه افراد جامعه در شرایط ناسالم قرار گرفت

رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت اعالم کرد

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی
وزارت بهداشت از پیشبینی ابتالی  85هزار نفر در
کشور به ویروس اچآیوی خبر داد .به گزارش ایسنا،
عباس صداقت ،رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای
آمیزشی وزارت بهداشت در همایش مقابله با ویروس
اچآیوی ،اف��زود 46 :درص��د از مبتالیان به ایدز در
کشور در رده س��نی  25تا  34سال قرار دارند .وی
با اشاره به اینکه همچنین نیمی از تعداد افراد ثبت
ش��ده از سال  65تا پایان تابستان امسال در سنین
 20تا  30س��ال قرار دارند ،گفت :باید آموزشها در
جهت تغییر رفتارها بوده و درباره رفتارهای پرخطر
نیز اعتقادات راسخی میان افراد بویژه جوانان ایجاد
شود .صداقت با اشاره به وضعیت کشور در ویروس
اچآیوی اظهار داش��ت :با وجود اینکه عمده عامل
انتقال وی��روس اچآیوی از طری��ق اعتیاد تزریقی
بویژه تزریق مشترک بوده اما متاسفانه در سالهای
گذش��ته از طریق روابط جنسی محافظت نشده در
کش��ور افزایش یافته است .رئیس اداره کنترل ایدز
و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت از پیشبینی
ابتالی  85هزار نفر در کش��ور به ویروس اچآیوی
خبر داد و افزود :در ایران در س��ال  37 ،92درصد از
مبتالیان به ویروس اچآیوی از طریق روابط جنسی
محافظت نش��ده بوده و از کل موارد ثبت شده طی
این سال 30درصد مربوط به زنان است .صداقت به
دنیا آمدن نوزادان مبتال به ویروس اچآیوی را انتقال
عمودی و رویداد موج سوم این بیماری عنوان کرد و
گفت :اگر در همه مراکز بهداشت که خدمات مراقبت
و ب��ارداری ارائه میدهند ،مراقبت زنان بهدرس��تی
انجام شود ،مش��کلی برای نوزاد پیش نخواهد آمد.
وی در ادامه بیشترین علت ابتالی جوانان و نوجوانان
به ویروس اچآیوی را عدم آگاهی و در زنان به علت
روابط جنسی محافظت نشده دانست و بیان داشت:
اگر همه سازمانها و ارگانها در این رویداد مداخله
کنند تاثیر بسزایی داشته و در غیر این صورت کسی
نمیتواند این بیماری را کنترل کند.
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گروه اجتماعی :ناس��الم ،هش��دار ،اضط��رار از جمله
پسوندهای کیفیت هوای تهران و سایر کالنشهرهای
کشور است که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به
گوش شهروندان آشنا میآید چرا که با بازکردن پیچ
رادیو یا س��رک کشیدن به هر سایت خبری بهعنوان
یک��ی از داغترین اخب��ار روز در صدر اخبار جا خوش
کرده است .جالب اینجاست که آسمان شهری همچون
پایتخت هر روز تیرهتر از روز گذش��ته شده و مصداق
بارز آن هم سیر تغییرات اخبار کیفیت هوا از شرایط
ناسالم به سمت شرایط هشدار و حتی اضطرار است.
تا جای��ی که افزایش خزنده آلودگیها در پایتخت در
روزهای آغازین هفته شرایط را برای همه افراد جامعه
به صورت ناسالم درآورد تا نفس کشیدن در این شهر
میلیونی به سادگی همیشه نباشد.
■■نگاه به آسمان یا شاخص کیفیت هوا
این روزها اگر مس��یر تردد ش��ما یک��ی از مناطق
مرکزی ش��هر تهران باش��د بدون توجه ب��ه تابلوهای
نش��اندهنده کیفیت هوا یا حتی ن��گاه کردن به تیتر
روزنامهه��ا و دنبال ک��ردن اخبار آلودگی ه��وا از قرمز
شدن چش��م عابران و سنگین شدن حالت تنفسشان
یا بروز حالت س��ردرد میتوان بهخوبی متوجه شد که
آلودگی هوا بر گلوی پایتخت چنبره زده و بشدت فشار
میدهد .این در حالی است که براساس ادعای سازمان
محیط زیس��ت مبنی بر آالینده ب��ودن بنزین داخلی و
حذفبنزینپتروشیمی،شهروندانچشمانتظاربازگشت
رنگ آبی به آسمان شهر بودند اما برخالف ادعای مطرح
شده همچنان رنگ سیاه در آسمان شهر جا خوش کرده
و روز به روز با س��رد ش��دن هوا وضعیت بدتر شده و به
سمت اعالم وضعیت اضطرار پیش میرود.
■■کیفیت بنزین وارداتی رو هواست!
آغاز فصل س��رما بهخوبی کیفیت بنزین وارداتی را
برای ش��هروندان نمایان کرد و به شماره افتادن نفس
پایتخت در روزهای نه چندان س��رد زمس��تانی پرده
از وضعیت اس��تاندارد بنزینهای وارداتی برداش��ت و
همگان بدون نی��از به انجام هیچ نوع آزمایش علمی و
پیچیدهای متوجه شدند که سوختهای وارداتی از چه

تهران خفه شد!

اس��تانداردی برخوردار هستند .اما ادامه این شرایط در همان شدت که درباره کیفیت بنزین پاالیشگاهی ابراز
بیشتر کالنشهرها و ش��هرهای صنعتی که با توجه به نگرانی داش��ت هماینک نیز با نگاهی دغدغهمند بروز
پیشبینیهای سازمان هواشناسی باید بیش از این نیز انواع و اقسام مشکالت تنفسی و بیماریهای ناشی از
چش��مانتظار تداوم آن باشیم توجه همگان را به دولت آلودگی هوا را پیگیری کرده و برای جبران گذشته وارد
عمل شود چراکه براساس اخبار
و تدابیر در نظر گرفته شده برای
رفع این معض��ل جلب میکند .ب�ا توج�ه ب�ه آلودگی ه�وا از س�ازمان منتش��ر ش��ده از مراکز کنترل
در ش��رایطی ک��ه جایگزین��ی محیطزیس�ت به عن�وان متولی اصلی کیفی��ت هوا ح��ال و هوای این
بنزین وارداتی با سوخت داخلی موضوعات زیست محیطی انتظار میرود روزهای پایتخت چندان مناسب
نتوانس��ته اس��ت تغیی��ری در با همان ش�دت که درباره کیفیت بنزین به نظر نمیرس��د و آسمان این
وضعی��ت هوای پایتخ��ت ایجاد پاالیشگاهیابرازنگرانیداشتهماینک شهر به سمت تیرگی در حرکت
کند و از طرفی س��رمای هوا که نیز با نگاه�ی دغدغهمند ب�روز انواع و اس��ت .مصداق بارز این موضوع
تا  3ماه دیگر ادامه خواهد داشت اقسام مش�کالت تنفسی و بیماریهای نیز خبری اس��ت ک��ه کیفیت
هم��ه نگاهها را به س��مت دولت ناش�ی از آلودگی هوا را پیگیری کرده و هوای پایتخت در روز یکشنبه را
نمایان کرد .خبری که حاکی از
چرخان��ده و جامعه همچنان در
برای جبران گذشته وارد عمل شود
آن بود که کیفیت هوای پایتخت
انتظار شنیدن اخباری مبنی بر
در ش��رایط ناسالم قرار گرفته اما با این تفاوت که این
ارائه راهکاری برای کاهش یا رفع آلودگی هوا است.
■■انتظار از سازمان محیط زیست
وضعیت برای همه افراد جامعه ناسالم اعالم شده است.
در این زمان از س��ازمان محیط زیس��ت به عنوان ■■هوای تهران ناسالم برای همه افراد جامعه
حشمتاهلل بسطامی ،س��خنگوی شرکت کنترل
متولی اصلی موضوعات زیست محیطی انتظار میرود با

عضو فراکسیون گردشگری مجلس:

سادهلوحی در پذیرفتن شیردال تقلبی توجیهی ندارد
میراث فرهنگی گروه اجتماعی :عضو فراکسیون
گردشگری مجلس از عملکرد
مدیران سازمان میراث فرهنگی در پذیرفتن شیردال
تقلب��ی از دولت آمری��کا انتقاد
ک��رد .نص��راهلل پژمانف��ر ،عضو
فراکس��یون گردشگری مجلس
در ای��ن باره گف��ت :ملت ما در
طول تاریخ بعد از پیروزی انقالب
هیچگون��ه رفتاری ک��ه دال بر
حسننیت آمریکا باشد مش��اهده نکرده است .وی به
فارس افزود :آمریکاییها اگر حسننیت داشتند ما در
موزههای آمریکا بسیاری از اشیای قیمتی را داریم که
با تاریخ ما مرتبط است و میتوانستند آنها را بازگشت
دهند چراکه این یکی از توافقات جهانی است که آثار
تاریخی هر کش��وری به خود آن کشور بازگشت داده
شود .پژمانفر تصریح کرد :آمریکا آثار تاریخی ما را مانند
بس��یاری از آثار دیگر بر اساس جریانهای سیاسی از
کش��ور ما برد ،مدیران باید در برداش��ت کلی خود به
این موضوع توجه کنند که ما هیچوقت حسننیتی از

آژیر

آنه��ا ندیدیم و ما باید درباره هر عالمتی که به عنوان
حسننیت به ما نشان میدهند تأمل کنیم و موفقیت
ما در اعتماد نکردن به آنهاست و هر موقع ما این فضا
را خواستیم داشته باشیم لطمه
خوردیم و آس��یب دیدیم .عضو
فراکسیون گردش��گری یادآور
ش��د :امیدوارم این هم درس��ی
برای مدیران ما باش��د که بسیار
سادهلوحی میکنند و به صورت
غیرواقعی به این مسائل توجه میکنند .پژمانفر تصریح
کرد :بهترین کار این بود در زمانی که مش��خص شد
شیردال تقلبی اس��ت باید آن را بازگشت میدادند و
اعتراض کتبی و ش��فاهی خود را اعالم میکردند .وی
خاطرنشان کرد :س��کوت مدیران میراث فرهنگی یا
از روی ضعف اس��ت یا اصرار دارند در مقابل شیطنت
طرف مقابل این موارد را حمل بر حسننیت آنها بدانند
و حیات خود را در وابستگی به جریانهای استکباری
میبینن��د ،در هر دو ص��ورت اینگونه برخوردها هیچ
توجیهی ندارد.

حمایت از مترو «تکلیف» دولت است
عبدالرضاعزیزی

*

کیفیت هوای شهر تهران درباره وضعیت هوای تهران
در روز یکش��نبه ،اظهار داشت :شاخص کیفی هوای
تهران  148است که این رقم در روز گذشته  106بود
و به دلیل پایداری جوی  42واحد افزایش داشته است.
وی با بی��ان اینکه آالیندهه��ا ذرات کمتر از 2/5
میکرون است ،ادامه داد :شرایط کنونی وضعیت هوای
تهران ناسالم برای همه افراد جامعه است .اعالم وضعیت
هشدار ،اضطرار یا بحران توسط کمیته مواقع اضطرار
اعالم میشود .سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای
ش��هر تهران تصریح کرد :شاخص کیفی  50نشانگر
هوای پاک ،شاخص  150تا  100نشانگر هوای سالم،
ش��اخص  100تا  150ناسالم برای گروههای حساس
جامعه ،ش��اخص  150تا  200ناسالم برای همه افراد
جامعه ،شاخص  200تا  300بسیار ناسالم و شاخص
 300به باال نشانگر وضعیت خطرناک است.
■■تشکیل جلسه اضطرار در روز سهشنبه
ام��ا باالگرفتن موض��وع آلودگی ه��وای پایتخت و
ماندگاری این میهمان ناخوانده در شهر تا جایی پیش
رفته ک��ه محمد رس��تگاری ،معاون نظ��ارت و پایش
محیط زیس��ت تهران با تایید این موضوع که الزم است
با توجه به شرایط کنونی جلسه کمیته اضطرار تشکیل
شود ،خبر از برگزاری این جلسه در روز سهشنبه را اعالم
کرده است .معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران با
بیان اینکه به دلیل پیشبینی وزش باد در پایتخت روند
آالیندهها رو به کاهش است ،گفت :روز یکشنبه جلسه
اضطرار آلودگی هوای پایتخت تشکیل نمیشود .به گفته
وی ،پیشبینیها حاکی از افزایش مجدد آالیندهها در
پایتخت از روز سهش��نبه است بنابراین اگر این روند در
روز سهش��نبه افزایش داشته باشد پس از بررسی اعداد
ایستگاهها ممکن است در این روز جلسه اضطرار آلودگی
هوا در تهران تشکیل شود .رستگاری تصریح کرد :در این
مدت افراد مبتال به بیماریهای قلبی و ریوی ،کودکان و
سالمندان باید از فعالیت طوالنی و سنگین در فضای باز
خودداری کرده و سایر افراد نیز فعالیت طوالنیمدت را
در فضای باز کاهش داده و از انجام فعالیتهای ورزشی
خودداری کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد

غیرقانونی بودن افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد
دانشگاه گروه اجتماعی :سخنگوی کمیسیون
آم��وزش و تحقیقات مجلس افزایش
ظرفیت تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد به شیوه فعلی
را «خ�لاف قان��ون» توصی��ف
کرد .قاس��م جعفری ،سخنگوی
کمیس��یون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اس�لامی با اشاره
به بررسی اسناد و مدارک دانشگاه
آزاد درب��اره افزای��ش ظرفی��ت
تحصیالت تکمیلی در این دانشگاه اظهار داشت :تبلیغات
غیرمنصفانهای در این زمینه صورت گرفته است مبنی بر
اینکه کمیسیون آموزش با توسعه آموزش عالی در مقطع
تحصیالت تکمیلی مشکل دارد .این درحالی است که ما
عالقهمند به توسعه آموزش عالی بویژه در مقطع ارشد و
دکترا هس��تیم .البته دیدگاه ما این است که این توسعه
باید توسعه واقعی باشد .وی به تسنیم اظهار داشت :رکن
مهم در توسعه تحصیالت تکمیلی در کنار دانشجو ،استاد،
امکانات آموزشی و پژوهشی و همچنین زیرساختارهایی
است که باید فراهم ش��ود اما طبق آمار و اطالعات ارائه

شده از سوی دانشگاه آزاد 10 ،هزار استادیار در این مقطع
در دانش��گاه آزاد وجود دارد .این درحالی است که 500
هزار دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی این دانشگاه
به تحصیل میپردازند .وی توزیع
ناعادالنه اساتید را در واحدها و در
برخی رش��تهها از دیگر انتقادات
موج��ود در این زمین��ه خواند و
افزود :موضوع مهم دیگر این است
که هرکس��ی که م��درک دکترا
گرفت قرار نیس��ت به دانشجویان ارشد یا دکترا تدریس
کند بلکه نیاز دارد سالها دانشجویان مقطع پایینتری
را تدریس کند تا برای تدریس در این مقطع آماده شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش تصریح کرد :مدیران دانشگاه
آزاد براساس تفاهمنامهای که با وزارت علوم داشتند اقدام
کردند در حالی که طبق قانون برای هر رشته محل باید
مجوز خاص دریافت کنند ،این در ش��رایطی اس��ت که
براس��اس یک تفاهمنامه کلی با وزارت علوم  750رشته
دکترا پذیرش کردهاند که این خالف قانون است و ما در
کمیسیون نگران این مسائل هستیم.

درگیری زنجیرهای سارقان مسلح با پلیس در  3شهر

گ�روه اجتماع�ی :در درگیری بی��ن ماموران پلیس
گلپایگان با سارقان مسلح که از شهرستان الیگودرز
به س��مت خمین و از آنجا به گلپایگان متواری شده
بودند 3 ،تن از ماموران پلیس به ش��هادت رسیدند.
در ای��ن درگیری یکی از س��ارقان به ضرب گلوله به
هالکت رسید.
این س��ارقان پس از ناکامی در س��رقت یکی از
بانکهای الیگودرز متواری و به خمین رفته بودند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سارقان مسلح با 2
دستگاه خودرو در شهرستان خمین در روز  6دی ماه
پس از درگیری با واحد گشت انتظامی آن شهرستان
به سمت گلپایگان متواری شدند.
س��ارقان با سرقت یک دستگاه خودرو به سمت
گلپای��گان رفته و در ورودی ش��هر با واحد گش��ت
انتظامی درگیر شدند.
در این درگیری مسلحانه  3تن از ماموران انتظامی
و  2تن از شهروندان به شهادت رسیدند .گفتنی است،
یک س��رباز وظیفه نیز در این درگیری مجروح شد
که پس از درمان جزئی به خدمت خود بازگش��ت و
یک مامور کادری نیز همچنان در بیمارستان بستری
اس��ت .در تیراندازی جنونآمیز س��ارقان مسلح به
مأموران ناجا  ۵نفر مجروح شدهاند.
■■درگیری خونین سارقان مسلح با مأموران
براساس اعالم مرکز اطالعرسانی نیروی انتظامی
درباره حادثه شهرستانهای خمین و گلپایگان و به
شهادت رسیدن  3نفر از مأموران ناجا در این شهرها،
ساعت  17:50روز شنبه ( )93/10/6مأموران پاسگاه
انتظامی کنار رودخانه و یگان امداد این منطقه با توجه
به تیراندازی س��ارقان مسلح به پلیس در شهرستان
خمین در هنگام گشت و کنترل در محور سعیدآباد
 -خمین به یک دستگاه خودروی تیبا سفیدرنگ که

 4سرنشین داشت ،مشکوک شدند.
پس از اعالم ایس��ت از س��وی پلیس ،مجرمان
اقدام ب��ه تیران��دازی کردند که ط��ی آن 3نفر از
ماموران شهرستان خمین مجروح شد و یک نفر به
شهادت رسید ،مهاجمان پس از این اقدام خونین
به سمت گلپایگان متواری شدند .پس از وقوع این
درگیری طرح مهار در گلپایگان با حضور جانشین
فرمانده انتظامی این شهرستان به همراه دو اکیپ
از آگاهی و راهور اجرا میش��ود و عوامل انتظامی
مجرمان را در میدان معلم مشاهده کرده و درگیر
میشوند .در این اقدام جنونآمیز ،سارقان با بستن
رگبار به سمت ماموران ،جانشین فرمانده انتظامی
شهرس��تان و یکی از کارکنان پلی��س راهور را به
شهادت رس��انده و دو نفر دیگر از عوامل انتظامی
را نیز مجروح کردن��د .در این درگیری یک نفر از
مهاجم��ان به هالکت رس��یده و  3نفر دیگر با رها
ک��ردن خودروی تیبا و با اعمال تهدید و س��رقت
یک دس��تگاه پژو  ،405از صحنه درگیری متواری
شدند .این در حالی است که مهاجمان پس از طی
مسافتی با رها کردن خودروی پژو ،اقدام به سرقت
یک دس��تگاه آمیکو یخچالدار ،کرده و س��پس با
رها کردن آن در حوالی روس��تای «در» گریختند.
در ادامه این عملیات ،عوامل انتظامی یک دستگاه
وانت نیسان رهاش��ده را در حوالی روستای «در»
کشف کردند که در بررسیها مشخص شد راننده
نیس��ان بر اثر اصابت گلوله در داخل خودرو کشته
ش��ده و جسد فرزند  17س��اله وی نیز در حاشیه
جاده کش��ف شد که احتمال تیراندازی و قتل آنها
از سوی مهاجمان متصور است.
■■بزودی ضاربان به مردم معرفی میشوند
همچنی��ن آقاخان��ی ،فرمانده انتظامی اس��تان

اصفهان تاکید کرد :با اشرافیت کامل و جامع ماموران
انتظامی و همکاری شورای تامین استان و شهرستان،
اطالعات دقیقتری به دستمان رسیده است و بزودی
ضاربان به مردم متدین گلپایگان معرفی میشوند.
وی افزود :ضاربان در مرحله اولیه  3نفر بودند که یک
نفر از آنها در درگیری با ماموران انتظامی کشته شد
و  2نفر دیگر تحت تعقیب ماموران پلیس هس��تند
و با اش��رافیت کامل ماموران پلیس بزودی دستگیر
میشوند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد:
در این حادثه  6نفر مجروح و  5نفر شهید شدند که 2
نفر از مردم عادی و  3نفر از ماموران نیروی انتظامی
شهرستانگلپایگانبودند.
آقاخانی با بیان اینکه سارقان در جغرافیای استان
اصفه��ان قرار دارند ،بیان داش��ت :ام��ا رد آنها را در

استانهای همجوار نیز پیگیری میکنیم.
■■پلیس در تعقیب سارقان بانک
این در حالی اس��ت که رس��ول یاح��ی ،معاون
سیاس��ی  -امنیتی استاندار اصفهان نیز گفته است:
در جریان��ات روز  6دی ماه ک��ه منجر به تعقیب و
گریز پلیس و ش��هادت سه تن از نیروهای انتظامی
و به درک واصل ش��دن یکی از مجرمان شده است
سارقان قصد سرقت از یکی از بانکهای الیگودرز را
داشتند که منجر به تعقیب و گریز پلیسی شد .وی
خاطرنشان کرد :هیچگونه سرقتی از این بانک انجام
نشده اس��ت و مجرمان برای فرار از دست پلیس به
یکی از شهرهای اطراف فرار کردند که متاسفانه در
جریان این تعقیب و گریز جانشین فرماندهی نیروی
انتظام��ی گلپای��گان و دو تن دیگ��ر از افراد نیروی
انتظامی به شهادت رسیدند.

لونق��ل عمومی و توس��عه
حم 
زیرس��اختهای مرب��وط به آن
از جمله موارد مهمی اس��ت که
توجه ب��ه آن در کالنش��هرها و
بوی��ژه پایتخ��ت میتواند فواید
بس��یاری را به همراه داش��ته باشد .کاهش آلودگی
هوا و هزینههای درمانی متعاقب آن یکی از مزایای
توسعه حملونقل عمومی و افزایش خطوط مترو در
کالنشهرهاست .برای دستیابی به این هدف و ارتقا و
توسعه شهری مانند تهران هم مردم و هم دولت باید
برای برطرف کردن مشکالت تالش کنند .در حال
حاضر ش��هروندان وظیفه خود را بهخوبی در قبال
شهرشان انجام دادهاند و با پرداخت بموقع عوارض
گامی را در مسیر توسعه خطوط حملونقل عمومی
و مترو برداش��تهاند اما به نظر میرسد گام اصلی و
نهایی را بای��د دولت بردارد و ب��رای برطرف کردن
مشکالت این مسیر بیشتر هزینه کند .چند سالی
اس��ت که ش��هرداری تهران با تمرکز بر حملونقل
عموم��ی و بویژه مترو پیش��رفتهای فراوانی را در
توسعه خطوط ریلی حملونقل درون شهری تهران و
همچنین افزایش خطوط بیآرتی برداشته و با اعمال
مدیریت جهادی مشکالت پایتخت را کاهش داده و
برای کاهش آلودگی هوا و رفع مش��کالت ترافیکی
و همچنین به حداقل رس��اندن ت��ردد خودروهای
تک سرنشین وارد میدان عمل شده است.
اما پیمودن این مس��یر دش��وار و پرهزینه بدون
همی��اری و همکاری دولت میس��ر نخواه��د بود و
هماینک که مدیریت شهری مصمم است طی مدت
 3سال خطوط متروی پایتخت را تکمیل کرده و با
تمرکز بر توس��عه حملونقل عمومی طی این مدت
به اندازه 30س��ال گذشته متروی پایتخت را توسعه
بخشد ،الزم است دولت هم حسننیت خود را نشان
داده و برای حمایت از شهرداری تهران دست به کار
ش��ود .در حال حاضر معضل آلودگی هوای پایتخت
که به یک مشکل جدی تبدیل شده بیشتر ناشی از
سوختهای فسیلی و تردد خودروهای تک سرنشین
ک سرنشین
است .دلیل وجود تعداد باالی خودروی ت 
در معابر شهری پایتخت و سایر کالنشهرها هم نبود
دسترسی آسان به مترو و وسایل حملونقل عمومی
اس��ت .تهران به عنوان پایتخت کش��ور هماینک با
تالش شهرداری شاهد رشد چشمگیری در خطوط
بیآرتی و مترو است اما این میزان هنوز پاسخگوی
نیاز شهروندان نیست و باید به طور حتم کمکهای
دولت هم به مدیریت ش��هری تهران افزوده شود تا
قطار متروی تهران در ریل توس��عه قرار گیرد .این
نکته را هم نباید فرام��وش کرد که پرداخت کمک
هزینه از طرف دولت به ش��هرداری تهران وظیفهای
است که قانونگذار برای دولت تعیین کرده و براساس
قانون ،دولت مکلف است در چنین مواردی شهرداری
را حمایت کند .این موضوعی اس��ت که نمایندگان
ملت در بهارستان به منظور تحقق حقوق شهروندان
و بهرهمندی آنها از مترو و وسایل حملونقل عمومی
کافی برای دولت به عن��وان تکلیف مقرر کردهاند و
الزم اس��ت دولت هم از تاخیر در پرداخت مطالبات
شهرداری تهران جلوگیری کند و پرداخت این مبالغ
را به چش��م هزینه نگاه نکند بلکه صرف منابع برای
توسعه مترو را به عنوان سرمایهگذاری در نظر بگیرد
که ضمن توس��عه و مدرنس��ازی پایتخت ،کاهش
هزینههای درمان��ی و هزاران مخارج جانبی دیگر را
نیز برای دولت به دنبال دارد.
*رئیسکمیسیوناجتماعیمجلس

قضایی
توسط هیأترئیسه مجلس صورت گرفت

اعالم وصول
الیحه تشکیل واحد پلیس قضایی

الیحه تش��کیل واحد پلیس قضایی توس��ط
هیاترئیس��ه مجلس اعالم وصول شد .میزان در
این باره نوش��ت :هیاترئیسه مجلس قبل از پایان
جلسه علنی مجلس چند طرح ،الیحه و سوال ملی
نمایندگان از وزرا را اعالم وصول کرد .الیحه تشکیل
واحد پلیس قضایی با  7تبصره که از سوی رئیس
قوه قضائیه به مجلس ارائه ش��ده بود روز یکشنبه
توسط هیاترئیسه مجلس اعالم وصول شد .طرح
عادی ماده  980قانون مدنی درباره اهدای تابعیت
به نخبگان خارج از کشور و همچنین طرح عادی
منع تش��کیل ،تبلیغ و عضویت در فرقههای ضاله
از دیگ��ر طرحها و لوایحی بودند که هیاترئیس��ه
مجل��س آنها را اع�لام وصول کرد .بر این اس��اس
مهرداد بذرپاش ،عضو هیاترئیسه مجلس ،سوال
ملی حاجیدلیگانی ،نماینده مردم شاهینش��هر
از وزی��ر کش��اورزی به دلیل توجه نک��ردن وی به
مشکالت کشاورزی و همچنین  2سوال ملی ثروتی
از وزیر کش��ور درباره برخ��ورد دوگانه در انتصاب
فرمانداران و همچنین س��وال از وزیر امور خارجه
به دلیل نبود اهتمام جدی برای کمیس��یونهای
اقتصادی و مرزی بین ایران و ترکمنستان را اعالم
وصول کرد .س��وال رحماندوست از وزیر کشاورزی
درباره علت واگذاری ش��رکتهای وابسته به جهاد
کشاورزی همچون جهاد توسعه و جهاد استقالل،
س��وال دیگر حاجیدلیگانی ،از وزیر اقتصاد درباره
عل��ت نبود نظارت و تمکین بانکها به نرخ س��ود
سپردهها و سوال پژمانفر از وزیر کشاورزی به دلیل
بیتوجهی به عشایر از دیگر سواالت ملی بودند که
اعالم وصول ش��د .هیاترئیسه مجلس همچنین
اعالم کرد :ایرانپور ،نماینده مردم مبارکه از س��وال
خود از وزیر ارش��اد درباره علت تبعیض در توزیع
امکانات کشور و آقامحمدی نماینده خرمآباد از وزیر
کار درباره علت تبعیض در توزیع امکانات از سواالت
خود منصرف شدند.

