0 4

اجتماعي

وطن امروز شماره 1695

آوای شهر
عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلسعنوان کرد

رفع آلودگی تهران با پرداخت
بدهی دولت به مترو

پنجشنبه  19شهریور 1394

نفس استانهای جنوبی باز هم به شماره افتاد

خوزستان روی موج گردوخاک

نبضجامعه
مشاور سازمان سنجش خبر داد

انتشار کارنامه کنکوریها
در  26شهریور

انتقاد نمایندگان از تعلل یکساله محیطزیست برای رسیدگی به مشکالت خوزستان

اقداماتی چون جلوگیری از تردد خودروهای
فرسوده یا طرحهای ترافیکی تنها مسکن هستند،
این در حالی است که با تخصیص اعتبار از سوی
دول��ت برای توس��عه مترو یکبار برای همیش��ه
مش��کل ترافیک و آلودگی حل میش��ود .کمال
علیپورخنکداری،عضوفراکسیونمدیریتشهری
و روستایی مجلس با اشاره به اینکه گسترش مترو
مهمترین بخش توسعه ناوگان حملونقل عمومی
در کالنشهرهاست ،گفت :توسعه مترو به واسطه
جابهجایی مسافر در کمترین زمان و با بیشترین
میزان و البته با کمترین آالیندگی باید در اولویت
مدیریت شهری کالنشهر تهران قرار گیرد ،اگرچه
در حال حاضر نیز جزو برنامههای مدیریت شهری
اس��ت .وی به خانه ملت بیان داش��ت :برای رفع
آلودگ��ی تهران باید دقت داش��ت که جلوگیری
از تردد خودروهای فرس��وده ی��ا تدوین و اجرای
طرحهای ترافیکی مشکل را حل نخواهد کرد ،در
واقع این اقدامات تنها بهعنوان مسکن عمل کرده و
تاثیر چشمگیری ندارد ،در حالی که با توسعه مترو
و تخصیص اعتبار از س��وی دولت برای همیشه
مشکل ترافیک شهر تهران و آلودگی آن برطرف
خواهد ش��د .علیپورخنکداری با اش��اره به اینکه
 40تا  50درصد آلودگی ش��هر تهران به واسطه
توسعه حملونقل عمومی بویژه مترو کاهش پیدا
خواهد کرد ،تصریح کرد :با توس��عه مترو ،تهران
شهری ساماندهی شده و زبانزد خواهد شد.

ضعف آمادگی پایتخت
در برابر زلزله

زلزله تهران یک مخاطره ملی است و تهران با
امکانات شهری ،استانی و ملی جوابگوی پوشش
زلزله نیس��ت .احم��د صادقی ،رئیس س��ازمان
پیش��گیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت:
زلزل��ه تهران یک مخاطره ملی اس��ت که دولت
و نیروهای مس��لح با فرماندهی واحد ،باید همه
امکانات برای مقابله با آن را بسیج کنند .صادقی
درباره آمادگی ته��ران در برابر زلزله احتمالی به
ایسنا یادآور شد :تهران با امکانات شهری ،استانی
و ملی جوابگوی پوش��ش زلزله نیس��ت البته اگر
توانمندی س��ازمان نظامی به کمک دولت بیاید،
ش��اید بتواند پوش��ش خوبی درباره زلزله تهران
صورت بگیرد .رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شهر تهران تصریح کرد :حوادث ملی باید
با ورود رئیسجمهوری و نیروهای مسلح مدیریت
شود .صادقی در باره شدت و گستره زلزله احتمالی
تهران اظهار داشت :شدت زلزله احتمالی تهران به
قدری زیاد و وسیع خواهد بود که از توان مدیریت
ش��هری خارج است .رئیس سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شهر تهران ،به شهروندان تهرانی
هشدار داد احتمال وقوع زلزله در تهران همیشه
وج��ود دارد و باید در براب��ر آن آمادگیهای الزم
را داشت.
آژیر

شارالتان اینترنتی آفالین شد

فردی كه به بهانه ازدواج عكسهای خانوادگی
دختران جوان را به دست آورده و با تهدید انتشار
در فضای مجازی از آنها اخاذی میكرد ،توس��ط
پلیس فتا شناس��ایی و دستگیر ش��د .به گزارش
«وطن امروز» ،سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی،
رئیس پلیس فتای اصفهان گفت :در پی شكایت
یكی از ش��هروندان مبنی بر اینكه فردی ناشناس
با بهدست آوردن تصاویر شخصی و خصوصیاش
قص��د اخ��اذی از وی را دارد بررس��ی موضوع در
دستور كار این پلیس قرار گرفت .وی افزود :شاكی
در اظهارات خود بی��ان كرد مدتی پیش در یكی
از ش��بكههای اجتماعی مجازی با پس��ری آشنا
ش��دم كه پیشنهاد ازدواج به من داد و با توجه به
پیشنهاد وی و پیامهای عاشقانهاش فریب خورده
و بنا بر درخواس��ت وی عكسه��ای خصوصی و
خانوادگیام را برایش ارس��ال کردم كه پس از آن
تغییر رفتار داده و ش��روع به اخاذی از من كرد تا
عكسهایم را در فضای مجازی انتشار ندهد .رئیس
پلیس فتای اصفهان خاطرنشان کرد :با تحقیقات
و بررسیهای انجامشده در فضای مجازی و انجام
اقدام��ات تخصصی متهم كه جوانی  ۲۳س��اله و
س��اكن اصفهان است شناس��ایی و دستگیر شد.
وی بیان داشت :در فضای مجازی هیچگاه هویت
واقعی افراد مشخص نبوده كه این جزو خصوصیات
فضاهای مجازی است و به همین خاطر بسیاری
افراد فریبخورده و شیفته ظاهر دروغین مجرمان
شده و به راحتی به آنها اعتماد کرده و عكسهای
ش��خصی و خانوادگی خود را در اختیار آنان قرار
میدهند ،براین اساس به شهروندان بویژه خانمها
توصیه میشود به هویت جعلی افراد در این فضا
اعتماد نكرده و از به اش��تراكگذاری عكسهای
شخصی خود در فضای مجازی اجتناب کنند.

گ�روه اجتماعی :موج تازهای از توفان گردوخاک
برخی اس��تانهای جنوبی بویژه خوزس��تان را
تحت محاصره در آورده و ش��دت گردوغبار به پا
خواسته در آسمان این استان به حدی است که
ذرات خاک به داخ��ل منازل نفوذ کرده و عالوه
بر کاهش میدان دید ،ادارات دولتی برخی نقاط
خوزستان را هم به تعطیلی کشاند.
ای��ن در حالی اس��ت که تاخت و ت��از دوباره
گردوخاک به جنوب ایران این بار با ش��دت قابل
توجهی مش��غول خودنمایی است به نحوی که
ظرف چند س��اعت گردوغباری ک��ه از آبادان و
خرمشهر آغاز شده بود به شهرهای شمالی استان
و شهر اهواز رسید.
میهمان ناخواندهای که هر از چندگاهی درپی
عملیاتی نشدن وعدههای دولت مبنیبر رایزنی
با کشورهای همس��ایه برای کنترل کانونهای
گردوغبار ،مالچپاش��ی و تثبیت شنها سری به
مردم استانهای جنوبی و غربی ایران میزند این
بار براساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی تا
اواسط هفته آینده میهمان خوزستانیهاست.
جالب اینجاس��ت که از س��ال گذشته تا به
حال که وضعیت گردوغبار در استان خوزستان
به وضعیت بحرانی رس��ید و قرار شد با تشکیل
س��تادی وضعیت بحرانی این اس��تان پیگیری
شود س��ازمان محیطزیس��ت اقدام کارگشایی
انجام نداده و همچنان نتوانس��ته است رضایت
مردم این استان و نمایندگان خانه ملت را جلب
کند .تا جایی که حبیب آقاجری ،نماینده مردم
بندرماهش��هر ،امیدیه و هندیجان در مجلس
شورای اس�لامی نیز از کمکاری دولت
برای رفع مش��کالت خوزستان
گالیه کرد.

■■آلودگی سوسنگرد  ۵۰برابر حد مجاز

■■خوزستان زیرپای توفان

اس��تاندارد جهان��ی ب��رای آلودگ��ی ه��وا،
ساعات پایانی سهشنبهشب ناگهان گردوغبار
غلی��ظ توأم با توفان از آبادان و خرمش��هر آغاز رس��یدن گردوغبار در هوا ب��ه  ۱۵۰میکروگرم
شد و با س��رعت قابلتوجهی به سمت اهواز و ب��ر مترمکعب اس��ت ام��ا در کارگروه اس��تان
شهرهای شمالی استان خوزستان حرکت کرد .خوزستان اس��تانداردهای جدیدی تعریفشده
این گردوخاک که با غلظت قابل توجهی سراسر ک��ه براس��اس آن اگ��ر غلظ��ت گردوغب��ار به
اس��تان را طی کرد تنفس ساکنان خوزستان  2هزار میکروگرم بر مترمکعب برس��د مدارس
را با مش��کل مواجه کرده است .روز چهارشنبه مقط��ع ابتدایی ،اگر ب��ه  3ه��زار میکروگرم بر
هم ادارات برخی مناطق مانند دش��ت آزادگان مترمکعب برس��د تمام مراکز آموزش��ی و اگر به
باالی  3ه��زار میکروگرم بر
تعطیل اعالم شد و بیشتر
کارمن��دان اه��وازی ه��م از سال گذشته تا به حال که وضعیت مترمکعب برسد تمام مراکز
ترجی��ح دادن��د در من��زل گردوغب�ار در اس�تان خوزس�تان به آموزش��ی و دس��تگاههای
بمانن��د و به محل کار خود وضعی�ت بحرانی رس�ید و قرار ش�د دولتی تعطیل میشود.
مدیرکل محیطزیس��ت
مراجعه نکنند .البته شدت و با تش�کیل س�تادی وضعیت بحرانی
ضعف این توفان خاکآلود این اس�تان پیگیری ش�ود ،سازمان خوزس��تان درب��اره میزان
در هم��ه مناط��ق اس��تان محیطزیست اقدام کارگشایی انجام غلظت گردوغبار خاطرنشان
یکسان نیس��ت و وضعیت ن�داده و همچنان نتوانس�ته اس�ت ک��رد :می��زان گردوغبار در
آلودگی در برخی ش��هرها رضایت مردم این استان و نمایندگان روز چهارش��نبه در ش��هر
اه��واز  2ه��زار و ،۴۱۵
مانند سوس��نگرد ت��ا  50خانه ملت را جلب کند
اندیمش��ک  ،۱۱۹دزف��ول
برابر باالتر از حد استاندارد
پیشروی داشته اس��ت .الهیجانزاده ،مدیرکل  ،۱۶۴ش��وش  2ه��زار و  ،۵۹شوش��تر
محیطزیست خوزستان درباره شرایط به وقوع  2هزار و  ،۳۲۹سوسنگرد  6هزار و  ،۷۳۷عیندو
پیوسته در این اس��تان بیان داشت :در شرایط اه��واز  2هزار و  ،۵۹۲بهبه��ان  ۶۶و آبادان ۱۹۸
فعلی بیشترین گردوغبار در مناطق و شهرهای میکروگ��رم بر مترمکعب اس��ت .ب��ه عبارتی با
غرب خوزستان اس��ت .در واقع از سوسنگرد و احتس��اب اس��تاندارد جهانی غلظت گردوغبار
حمیدیه تا بستان و شوش این گردوغبار شدت میتوان نتیجه گرفت غلظت گردوغبار در شهر
اهواز  ۱۶برابر ،شوشتر  ۱۵برابر و سوسنگرد ۵۰
و میزان باالیی دارد.
وی درباره تبعات این توفان به مهر گفته است برابر حد مجاز رس��یده اس��ت که نشان میدهد
تندباد به برخی شهرهای خوزستان آسیب جدی ش��رایط در شهرهای خوزس��تان غیرعادی و در
وارد کرد بهگونهای که در برخی مناطق ،مردم با سوسنگرد و شهرهای اطراف بحرانی است.
قطعی برق مواجه شدند و خسارتهایی به برخی ■■بحرانی به نام کمتوجهی دولت
این در حالی اس��ت که اقدام قابل توجهی از
تأسیسات و اموال وارد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری:

وضعیت فرهنگی کشور نامطلوب است
چهره روز گروه اجتماعی :متاسفانه وضعيت
كش��ور از لح��اظ فرهنگ��ی و
پايبندی به نكات اخالقی ضعيف است .به گزارش
«وطن امروز» ،حجتاالسالم محمدجعفر منتظری،
رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه هيأت عمومی
ديوان ،گف��ت :اخوت و برادری
ميان مسلمانان موضوعی است
که قرآن کریم به صراحت آن را
مورد تاکید قرار داده است .يكي
ديگ��ر از موضوعاتي كه رئيس
ديوان عدالت اداري در جلسه
هيأت عمومي به آن اش��اره كرد ،شرايط نامطلوب
فرهنگي در كشور بود ،وي در این باره اظهار داشت:
متاسفانه وضعيت كشور از لحاظ فرهنگي و پايبندی
به نكات اخالقي ضعيف است و ضرورت دارد همه ما
گ�روه اجتماعی :مع��اون کاهش
اعتیاد
تقاضا و توس��عه مش��ارکتهای
مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به افزایش
 ۳۳درصدی مرگومیر زنان معتاد ،اصلیترین علت
این افزایش را تش��ریح کرد .پرویز افش��ار ،معاون
کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد
مب��ارزه با موادمخدر با اش��اره به آم��ار مرگومیر
معتادان اظهار کرد :در سال  93نسبت به سال 92
شاهد افزایش قابل توجه مرگ و میر زنان معتاد به
نسبت جمعیت آنها بودیم و این در حالی است که
میزان مرگومیر مردان معتاد در سال  93با افزایش
قابل توجه��ی روبهرو نبوده اس��ت .معاون کاهش
تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با
موادمخدر به تسنیم گفت :در آمارهای منتشرشده
متاسفانه شاهد افزایش  33درصدی مرگومیر زنان
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل از آن بودیم .وی
خاطرنشان کرد :متاسفانه مرگومیر در میان زنان،
بیشتر به دلیل «چندمصرفی» رخ میدهد .افشار
افزود :متاس��فانه در  5سال گذشته ،زنان از طریق
تبلیغات اغواگرانه در کلوپها یا آرایشگاههای زنانه
و ب��ه بهانه کاه��ش وزن ،افزایش تمرکز یا زیبایی
بیش��تر ،به س��مت و س��وی مصرف مواد محرک
س��وق داده ش��دند .معاون کاهش تقاضا و توسعه
مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر بیان
داشت :اس��تفاده از مواد محرک توسط زنان باعث

بويژه مدیران به آن توجه بيشتري داشته باشيم .به
گفته منتظری آنچه رسانهها از آسيبهاي فرهنگي
و اجتماعي كه به آن دچار شدهايم ،منتشر ميكنند،
بخش اندكي از صحنهه��اي دروغ ،خدعه ،نيرنگ
و خيانتي اس��ت كه در جامعه رواج يافته اس��ت و
با مش��اهده اين صحنهها بايد
پرس��يد« ،اين تذهبون؟» وي
ب��ا طرح اين پرس��ش كه چرا
جامعه در حال فاصله گرفتن
از اخالق اس��ت؟ یادآور ش��د:
اينها محصول فاصله گرفتن از
تعاليم اسالمي است ،زيرا اگر در لواي اسالم و قرآن و
تحت تبعيت از احكام نوراني آن و با پيروي از مكتب
اهل بيت(علیهمالسالم) زندگي كنيم ،دچار چنين
مصائبي نخواهيم بود.

■■خوزس�تان تا اواسط هفته آینده خاکآلود
است

اما انگار وضعیت استان خوزستان اینبار با توزیع
ماسک و تعطیلی ادارات سروسامان نخواهد یافت،
چرا که براساس پیشبینیهای هواشناسی هجوم
گردوخاک در اس��تان خوزستان تا اواسط هفته
آینده پابرجاست و باید برای بهبود شرایط
زیس��تمحیطی استان و سالمت
ساکنان این نواحی چارهای
همیشگیاندیشید.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد

بدقولی وزیر علوم برای اجرای مصوبات بورسیهها
دانشگاه گروه اجتماع�ی :از عملکرد وزارت
عل��وم در اج��را نش��دن مصوبات
پرونده بورس��یهها دلخوریم و الزم اس��ت وزیر علوم
پرون��ده بورس��یهها را پیگیری کن��د .محمدمهدی
زاهدی ،رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
با بی��ان این مطل��ب گفت :ما
از وزارت عل��وم و مدی��ران این
وزارتخان��ه انتظار داش��تیم به
حرفها و س��خنان خود عمل
کنند .وی به تس��نیم افزود :در
آخرین گزارش��ی که وزیر علوم
درباره بورس��یهها به رسانهها ارائه داد ،اعالم کرد تنها
 38دانشجوی بورس��یه واجد شرایط دریافت بورس
نبودند که به معنی این اس��ت مابقی دانشجویان که
نزدیک به  3هزار و  700نفر هس��تند مش��کلی برای

معاون ستاد مبارزه با موادمخد ر هشدار داد

افزایش  ۳۳درصدی مرگومیر زنان معتاد

تغییرات زیادی در خلقوخوی آنها میشود و از این
رو مجبورند برای تثبیت خلقیات خود به س��مت
استفاده از «ترامادول» سوق پیدا کنند .افشار یادآور
شد :همچنین در کیسهای مطالعه شده ،استفاده
از «الکل»« ،بنزودیازپین» یا «دیازپام» مش��اهده
میش��ود که این «چند مصرفی» باع��ث اوردوز و
مرگ و میر در میان زنان معتاد میشود.

سوی دولت برای مهار این بحران و پیشگیری از
وقوع دوباره آن در آینده آنجام نگرفته است .این
موضوعی است که حبیب آقاجری ،نماینده مردم
بندرماهشهر ،امیدیه و هندیجان در مجلس از آن
گالیهمند است.
وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان محیطزیس��ت
و وزارت نی��رو باید وارد عمل ش��ده تا مش��کل
گردوغبار در این اس��تان رفع ش��ود ،تاکید کرد:
محیطزیست نباید به سادگی مجوز احداث سد
دهد ،امروزه س��دهای احداث ش��ده آبوهوای
خوزستان را با تهدید جدی مواجه کرده ،از سوی
دیگر وزارت نیرو و محیطزیس��ت باید اقداماتی
انجام دهند تا اکوسیستم محیط برهم نخورد و
وزارت نیرو نیز باید پرداخت حقابه رودخانهها و
تاالبها را مدنظر قرار دهد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در
مجلس نهم گفت :متاسفانه از زمانی که در سال
گذشته ش��رایط بحرانی در استان خوزستان از
نظر گردوغبار شکل گرفت و قرار شد با تشکیل
س��تادی وضعیت بحرانی پیگیری شود تاکنون
رئیس سازمان محیطزیس��ت و مدیران مربوط
هیچ اقدامی انجام ندادهاند.

■■هشدار درباره افزایش مصرف روانگردانها

این در حالی اس��ت ک��ه قائممق��ام دبیرکل
س��تاد مبارزه با موادمخ��در نیز درب��اره افزایش
مصرف ترامادول و قرصهای روانگردان در کشور
هش��دار داده اس��ت .علیرضا جزین��ی ،قائممقام
دبیرکل س��تاد مبارزه با موادمخ��در در همایش
تجلیل از بهبودیافتگان موادمخدر و خانوادههای

دریاف��ت بورس ندارند .رئیس کمیس��یون آموزش و
تحقیقات مجلس با اش��اره به مراجعات دانش��جویان
بورس��یه به نمایندگان مجلس ،تصری��ح کرد :طیف
مراجعهکننده به ما بسیار زیاد است .این موضوع گویای
این است که ممکن اس��ت مصوباتی که وزارت علوم
روی کاغذ داشته و ابالغ کردند
عملیاتی نش��ده باش��د .زاهدی
تصریح ک��رد :از عملکرد وزارت
علوم در اجرا شدن این مصوبات
دلخوری��م .امیدواری��م فرهادی
وقت بگذارد و موضوع را پیگیری
و بررسی کند آیا دستوراتی که ابالغ کردند ،عملیاتی
شده یا نه؟ وی درباره ارجاع این پرونده به قوهقضائیه
اضافه کرد :کمیسیون اصل  90اگر تشخیص دهد به
طور حتم این کار را انجام خواهد داد.
آنه��ا تصری��ح ک��رد :در  5ماه گذش��ته بیش از
 267ت��ن موادمخ��در کش��ف و ضب��ط ش��ده
ک��ه نس��بت ب��ه مدت مش��ابه س��ال گذش��ته
 21درص��د افزایش نش��ان میده��د .وی با بیان
اینکه  246میلیون نفر در دنیا معتاد هس��تند و
 24میلی��ون نفر از این تعداد در ارتباط با مصرف
موادمخدر دوره س��ختی را پشتسر میگذارند،
افزود 170 :کش��ور دنیا با مش��کل اعتیاد درگیر
هستند .جزینی با یادآوری اینکه ضررهای زیادی
توسط قاچاقچیان به کشورمان وارد میشود ،گفت:
س��االنه  3میلیارد دالر قاچاقچیان ای��ران از این
معامله سود میبرند .قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه
با موادمخدر افزود :در  5ماه اول امسال  2میلیون
و  700هزار قرص و آمپول موادمخدر در کش��ور
توسط ماموران مبارزه با موادمخدر کشف شده که
این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اظهار
اینکه درکش��ورمان مصرف ترامادول و قرصهای
روانگردان افزایش یافته است ،تصریح کرد :بیش از
 88میلیون قرص ترامادول و روانگردان در کشور
کشف شده که امسال کنترل خوبی در این زمینه
داشتهایم .وی خاطرنشان کرد :مصرف شیشه در
کشور به خاطر گران شدن کاهش یافته ،چرا که
قیمت شیشه از کیلویی  20میلیون تومان به بیش
از  80میلیون تومان افزایش یافته است.

کارنام��ه داوطلب��ان آزم��ون سراس��ری که
پ��س از مج��از ش��دن در مرحل��ه اول اق��دام
ب��ه انتخابرش��ته کردن��د در روز پنجش��نبه
 26ش��هریورماه منتشر میشود .حسین توکلی،
مش��اور عالی رئیس س��ازمان س��نجش آموزش
کش��ور با بیان این مطلب به فارس گفت :نتیجه
اولیه آزمون سراس��ری س��ال  94روز  30تیرماه
امس��ال از طریق سایت سازمان سنجش منتشر
ش��د و کارنام��ه اف��رادی که در ای��ن مرحله به
عنوان افراد مجاز به انتخاب رش��ته اعالم ش��دند
و اقدام به انتخاب رش��ته کردند روز پنجش��نبه
 26شهریورماه منتشر میشود .وی افزود :کارنامه
علمی حاوی رتبه داوطلب در کد رشته محلهای
انتخابی و در بین متقاضیان کد رش��ته یادشده
در س��همیه مربوط با توجه به نمره کل از همان
رشته محل و آخرین فرد پذیرفته شده و اطالعات
مفید دیگر اس��ت .توکلی عنوان کرد :با توجه به
کنترلهای متعدد و بررس��یهای انجام ش��ده از
نتایج افراد اطمینان حاصل ش��ده است بنابراین
داوطلب��ان پ��س از دریافت کارنام��ه در صورتی
ک��ه در زمینه مندرجات س��والی داش��تند یا در
انتخاب رشته مرتکب اشتباهی شدند میتوانند تا
 18مهرماه فقط از طریق سیس��تم پاس��خگویی
اینترنتی اقدام کنند.

افزایش  5برابری
گیتهای مرزی اربعین

فرمانده ناجا از آمادگی پلیس و دستگاههای
اجرایی برای پذیرایی و ساماندهی  2/5میلیون
زائ��ر در پایانه مرزی مه��ران و افزایش  5برابر
گیته��ای مس��افری خب��ر داد ب��ه گزارش
«وطن امروز» ،سردارحسین اشتری ،فرمانده
نی��روی انتظامی در حاش��یه جلس��ه قرارگاه
اربعین حس��ینی اظهار داشت :این جلسه با
هدف تسهیل در تردد و تأمین نظم و امنیت
زائران برگزار ش��د که امیدواریم بتوانیم از این
مأموریت بزرگ سربلند بیرون آییم .وی ادامه
داد :سال گذشته با همکاری مدیران استانی و
همراه��ی مردم ،ورود و خروج زائران به خوبی
صورت گرفت .فرمانده ناجا تصریح کرد :امسال،
تمهیدات بیشتری برای تسهیل در سفر زائران
به عتب��ات عالیات صورت گرفت��ه و درصدد
هستیم خألهای س��ال گذشته برطرف شود.
این مقام ارش��د انتظام��ی ،افزایش گیتهای
ورود و خروج در پایانه مرزی مهران را از جمله
اقدامات مثبت ناجا در سال جاری عنوان کرد
و یادآور شد :در سال گذشته  18گیت وجود
داشت که با افزایش  5برابری به  96گیت ارتقا
پیدا کرد .وی اظهار داشت :گیتهای خروجی
پایان��ه مرزی مهران باید ت��ا  10روز مانده به
اربعین آماده و راهاندازی ش��ود .سردار اشتری
با بیان اینکه نیروی انتظامی از مبدأ تا مقصد،
زائران را هدایت میکن��د به آنها توصیه کرد
ضمن توجه به اطالعیههای پلیس هنگام سفر،
مدارک و اسناد مسافرتی خود را همراه داشته
باشند زیرا تنها سندی که در عراق اعتبار دارد،
گذرنامه است.

بیبرنامگی دولت در تشکیل
شورایعالی جوانان

عضو فراکس��یون جوانان مجلس ش��ورای
اسالمی از انجام نگرفتن اقدامات جدی و اساسی
برای حل مشکل ازدواج جوانان از سوی دولت
انتقاد کرد .رحمتاهلل نوروزی ،عضو فراکسیون
جوانان مجلس شورای اسالمی در اینباره گفت:
بحثی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید
دارند این اس��ت که ما ب��رای جوانان به عنوان
سکانداران آینده نظام باید برنامهریزی دقیقی
داشته باشیم اما این مقوله مغفول مانده است.
وی با انتقاد از تشکیل نشدن مرتب شورایعالی
جوان��ان به فارس عنوان کرد :در دولت یازدهم
تاکنون تنها یکبار این ش��ورا تشکیل جلسه
داده است .ما انتظار داریم بحث ازدواج جوانان
و بحث اعطای تسهیالت به جوانان به صورت
جدی از سوی دولت پیگیری شود ،جوانی که
میخواهد کارآفرین��ی کند نمیداند باید کجا
ب��رود تا بتواند وامی را برای کارآفرینی دریافت
کند حتی برای وام ازدواج هم جوانانی هستند
که  2یا  3س��ال در صف انتظار قرار دارند .این
عضو فراکس��یون جوانان اظهار داش��ت :همه
مشکالت جوانان را به حرف مطرح میکنیم اما
بانکهای عامل در این زمینه همکاری خوبی
ندارند .بنده بارها در فراکسیون جوانان با وزیر
ورزش و جوان��ان مطرح کردم که مقام معظم
رهب��ری روی بحث جمعیت تأکید دارند اما از
سوی دیگر سن ازدواج و آمار طالق در جامعه
باال رفته است.

