اجتماعی

سه شنبه  ۲۸دی۱۴۰۰
 ۱۵جمادی الثانی .۱۴۴۳شماره ۲۰۸۵۵

یک توئيت

دستوربرخوردقاطعبا موبایلقاپها

باافزایشگالیهها از زیادشدنکیفقاپی وموبایلقاپیها،رئیسقوهقضاییهدستورداد
دادستانهاوقضاتبدوناغماضبااینجرایمبرخوردکنند.رئیسکمیسیونقضاییهم
بهخراسانمیگویدکههیچتخفیفیدرمجازاتاینسارقانپذیرفتنینیست
نــشــریــه اکــونــومــیــســت در گــزارشــی
نوشت :نرخ زاد و ولد در چین در سال
 2021به  7.5تولد در هر  1000نفر
کاهش یافته است که این پایین ترین
رقم از آغاز دوره ثبت آمار از سال 1949
است.

ناامنی در جامعه شکل بگیرد و ما در این
زمینه قطع ًا مسئولیم .در این زمینه جلساتی
را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین
دادستانهای مناطق مختلف کشور نیز درباره
اینگونه مــوارد که مخدو شکننده امنیت و
آرامش شهروندان است ،بدون اغماض برخورد
کنند».

مصطفی عبدالهی -ای ـنکــه عالیترین
مقام قضایی کشور برای دومینبار متوالی در
یکماه،برضرورتتشدیدبرخوردباکیفقاپیو
موبایلقاپیتاکیدمیکند،یعنیتصمیمدستگاه
قضاییبرایجلوگیریازتشدیدناامنیهایاین
حوزه بسیار جدی است و باید بـهزودی منتظر
اقداماتکارگشادراینحوزهبود.
▪پیامدهای نامیمون مشکالت معیشتی

رسانه های جهان

گــاردیــن:پــلــیــس
ایتالیا ،پرستاری
را در شهر پالرمو به
اتهام دریافت رشوه
و تظاهر بــه تزریق
واکسن کووید به فعاالن ضدواکسن
دستگیر کرد .بازرسان از یک دوربین
مخفی بــرای فیلمبرداری از پرستار
که زنی  58ساله است و در یک مرکز
واکسیناسیون کار میکرد ،استفاده
کــردنــد .ایــن کلیپ نشان میدهد
کــه وی یــک دوز واکــســن کــوویــد19
را بــارگــذاری و سپس سرنگ را در
یــک دســتــمــال کـــاغـــذی ،خــالــی و
وانمود میکند که آن را به بازوی فرد
ضدواکسن تــزریــق میکند.پلیس
گفت :دوز تقویتکننده خــود این
زن جعلی بوده و او را به اتهام جعل و
دریافت رشوه دستگیر کرده است .این
نخستینبار نیست که یک پرستار در
ایتالیا به دلیل تظاهر به تزریق واکسن
کــوویــد دستگیر م ـیشــود .تاکنون
دهها کارمند حوزه بهداشت ،از جمله
حداقل سه پزشک در ما ههای اخیر
متهم شد هاند یا مورد بازجویی قرار
گرفتهاند که برخی از آنها برای این
خدمات تا  ۴۰۰یــورو ( ۳۳۰پوند)
رشوه دریافت کردهاند.

یکی از آسیبهای اجتماعی ناشی از شیوع
کرونا و مشکالت اقتصادی کشور طی دوسال
اخیر ،افزایش میزان سرقتهای ُخرد ،از جمله
کیفقاپیوموبایلقاپیبودهاست.ضمنآنکه
افزایش قیمت دالر و ارزشمندشدن تلفنهای
همراه هم وسوسه سرقت راحت آنها را برای
سارقان بیشتر کــرده اســت .در این تردیدی
نیست که یک راهکار بلندمدت برای کاهش و
مدیریت این آسیب ،بهبود وضعیت اقتصادی و
کاهش مشکالت معیشتی است اما تا آن زمان،
نمیشود پذیرفت که برخی به خود اجازه دهند
برایتامینمعیشتخودشان،امنیتدیگرانرا
به خطر بیندازند و کوچه و خیابان را برای تردد
شهروندان ناامن کنند .کلیپهای متعددی
که طی مــاههــای گذشته در فضای مجازی
دستبهدست شده ،نشان میدهد که سرقت
های کیف و تلفنهمراه فضای رعب و وحشت
را در سطح جامعه افزایش داده و همه را نگران
کرده است؛ بماند که نگرانی از شیوع این جرم
و آسیبهای آن سبب شده است تا پلیس هم در
کنار اقدامات مراقبتی و انتظامی خود ،به مردم
هشدار بدهد که «اگر با کیفقاپ مواجه شدید
به هیچ عنوان مقاومت نکنید ،چون امکان دارد
مورد حمله شدید سارق قرار بگیرید».
▪آمارهای رسمی پلیس

اگرچهطیماههایگذشتهپلیسباافزایشتوان
عملیاتی خود ،میزان کشفیات سرقتهای
ُخــرد را افزایش داده اما در اظهارنظرهای
گوناگون ،بهطور رسمی تایید کرده که میزان
وقوعاینجرمهمافزایشیافتهاست:
* سردار حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی
تهران بــزرگ :سرقتها به ویژه سرقتهای
خرد در  10ماه امسال  2درصد افزایش پیدا
کردهو۲/۷درصدنیزافزایشدرحوزهکشف
داشتهایم.
* سردارعلیرضا لطفی ،رئیس پلیس آگاهی
تهران :سن سارقان کاهش یافته و سارقان
حرفهایبعضاگرایشپیداکردهاندکهازافراد

▪ترحم در کار نیست

زیر 18ســال بــرای موبایلقاپی سوءاستفاده
کنند.
* 90درصدسرقتقاپزنیهادرتهران،مربوط
بهسرقتموبایلهاست.
این خبرها را بگذارید کنار خبرهای مربوط به
افزایش سرقتهای خرد در سایر استانها و
کلیپهایمتعددیکهدرفضایمجازیمنتشر
میشود و نشان میدهد که میل سارقان به
سرقت کیف و تلفنهمراه افزایش یافته و باید
برخوردهای قضایی و انتظامی با آنها جدیتر
ازقبلشود.
▪اژه ای  :امنیت مردم با کیفقاپی و
موبایلقاپی ب ه مخاطره افتاده است

حــاال طبق انتظار ،رئیس قــوه قضاییه هم
شخصا به این موضوع ورود کرده و خواستار
برخورد جدی با مجرمان این حوزه شده است.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای در
جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه،
بر تالش برای تقویت امنیت شهروندان تاکید
و اظهار کرد« :وقوع برخی از ناهنجاریهای
اجتماعی در جامعه نگرانکننده است که در
این زمینه باید اقــدام عاجلی صــورت گیرد،

ازجمله آنها موضوع کیفقاپی و موبایلقاپی
است که بهنوعی امنیت مــردم را با مخاطره
مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار
نگرانی میکنند».
▪دادستان ها بدون اغماض برخورد کنند

قاضیالقضات تصریح کــرد« :نباید حس

رئیس قوه قضاییه در جلسه ششم د یماه با
مسئوالنعالی قضایی هم دراینباره دستور
صریحی داده و گفته بــود« :امنیت جامعه
خطقرمز قوه قضاییه است و باید با افرادی
که امنیت و آرامش جامعه را بههم میزنند،
بهشدت برخورد کرد .به هیچ عنوان قابل
قبول نیست که در جامعه اسالمی موضوع
کیفقاپی و موبایلقاپی رایج شود و هیچ
اغماضی نباید در بــرخــورد بــا ایــن افــراد
صــورت گیرد .ترحم به ایــن افــراد ظلم به
مردم است».

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با خراسان:

تخفیفات قانون مجازات اسالمی نباید شامل حال کیفقاپها و موبایلقاپها شود

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره قوانین موجود برای
مقابله با این سرقتها در جامعه میگوید :خوشبختانه قوانین الزم
در این زمینه وجود دارد و ضابطان قضایی و انتظامی باید با استناد به
آن ،شدیدترین برخوردها را با مجرمان این حوزه داشته باشند .موسی
غضنفرآبادی تصریح میکند :البته بهطور طبیعی در همه قوانین مجازات،
تخفیفهایی پیشبینی شده است اما با توجه به رویکرد جدی رئیس قوه قضاییه درخصوص
برخورد شدید با کیفقاپی و موبایلقاپی و افرادی که امنیت روانی جامعه را برهم میزنند،
قضات و دادستانهای ما در سراسر کشور این پیام را دریافت کردهاند که در مجازات این افراد
نباید هیچ تخفیفی لحاظ کنند .اشاره غضنفرآبادی به قوانینی است که حتی تا  10سال حبس
را هم برای این سارقان درنظر گرفته و حاال آنها که فکر ادامه کیفقاپی و موبایلقاپی در سر
دارند ،باید خودشان را برای حبسهای طوالنیمدت آماده کنند.

۹
گزیده

ثبتنام سفر سوریه سراسری شد
پسازآغازدوبارهسفرزیارتیسوریهازتهران،دفاتر
زیارتی شهرهای مشهد ،اهواز ،شیراز ،اصفهان،
تبریز و کرمان ،خواستار برقراری سفر مستقیم به
سوریهشدند .رئیسسازمانحجوزیارتدراینباره
گفت :با توجه به استقبال متقاضیان استانهای
مختلفبرایاینسفرزیارتیکهبهتازگیازسرگرفت ه
شدهاست،بهدفاترزیارتیاستانهااعالمشدبرای
پیشثبتناممتقاضیاناینسفرمعنویاقدامکنند.
رشیدیان با اشاره به درخواست دفاتر زیارتی برخی
از استانها برای اعــزام زائــران سوریه از شهرها و
استانهای خود ،اظهار کرد :پس از آغاز دوباره این
سفرزیارتیازتهران،دفاترزیارتیشهرهایمشهد،
اهــواز ،شیراز ،اصفهان ،تبریز و کرمان خواستار
بــرقــراری سفر مستقیم به سوریه شدند .رئیس
سازمان حج و زیارت افزود :در این زمینه تصمیم بر
آناستتاروزهایآیندهپیشثبتنامزائراندرهمه
استانهایکشورآغازوازاینطریق،امکاناحصای
تعدادمتقاضیانهراستانفراهموبراساسآنتعداد
پروازها برای هر استان پیشبینی شود .رشیدیان
با بیان اینکه هماکنون اعزام زائران به سوریه فقط
از طریق شرکت هواپیمایی ماهان انجام میشود،
افزود :پنج شرکت هواپیمایی دیگر نیز درخواست
پرواز به سوریه را داشتند که با توافق انجامشده با
طرف سوری و هماهنگی شرکتهای هواپیمایی
ب ـهزودی تعداد شرکتهای هواپیمایی فعال در
خطوطهواییایرانـسوریهافزایشخواهدیافت.

آلودگی هوا علت  ۵۶درصد
مرگومیر در سال ۹۹
رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم
دربــاره مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در سال
۱۳۹۹گفت:مرگهایناشیازمواجههباآلودگی
هوا در سال  ۱۳۹۹حدود  ۹میلیون و  ۲۲۶هزار و
 ۲۷۷مورد استکهاینمیزانیعنی ۵۶درصدمرگ
و میر بر اثر آلودگی هوا و ذرات معلق در هواست .به
گزارشایسنا ،انوشیروانمحسنیبندپی درنشست
تخصصی روز ملی هوای پاک ،با شعار «هوای پاک،
حقوقعامه،ارادهملی»درروزدوشنبه(۲۷دیماه)
دردانشکدهبهداشتوایمنیبااشارهبهشعارهوای
پاک امسال اظهار کرد :ما اگر به مدت کوتاهی در
معرض آلودگی هوا قرار بگیریم ،به صورت عادی
دچــار ســردرد و آبریزش بینی ،سرفه و مشکالت
پوستیمیشویم،امااگردرطوالنیمدتدرمعرض
آلودگی باشیم ،بیماریهای عصبی ،برونشیت و
بیماریهای ریوی را به دنبال دارد که باید در دوران
آلودگی هوا ماسک زده شود و کمتر در فضای باز
عبورومرورکرد.افرادیکهبیشترینتاثیرپذیریدر
زمانآلودگیهوارادارند،افرادحساس،سالمندان،
زنان باردار و کودکان هستند  .وی افزود :بر اساس
محاسبات انــجــامشــده ،سهم منابع متحرک در
تولید ذرات معلق در شهر تهران ،برابر با ۶۳۳۸تن
بوده است .این میزان برای مجموع تمامی منابع
ساکن ۴۰۹۵ ،تن است .بنابراین ۶۰/۸درصــد
تولیدآلودگیهوایناشیازذراتمعلقشهرتهران
مربوط به منابع متحرک و  ۳۹/۲درصد مربوط به
منابعساکناست.محسنیبندپیافزود:باتوجهبه
قانونهوایپاکمتوجهمیشویمکهبیشترینوظیفه
برعهده وزارت کشور است ؛ وزارت کشور با توجه به
نقشیکهدارد،میتواندمیانتمامدستگاههاتقسیم
وظیفه کند و به موضوع معاینه فنی نظارت جدی
داشته باشد .ما کلی موتور درسطح شهر داریم که از
میانآنهافقط ۳۰موتورمعاینهفنیدارندوباتوجه
به مقوله سالمت مردم باید تالش کنیم تا مدیریت
جدیوویژهایداشتهباشیم.

