اجتماعی

چهار شنبه  17مرداد 25 .1397ذی القعده .1439شماره 19886

دمای هوا در شوش
به  ۵۱درجه رسید

دمایشهرشوشطیروزدوشنبهتاظهردیروز سهشنبهبه ۵۱درجهرسید.سبزهزاریسرپرستادارهکل هواشناسی خوزستانگفت:دراین
مدتدمایشهرهایدزفول،بستان،اهواز،رامهرمز،آبادان،ماهشهر،امیدیه،شوشتر،هندیجانوآغاجاریبهباالی ۴۹درجهرسید.محمد
سبزهزاریافزود:علتاینافزایشدماتقویتالگویتابستانهاستکهبهطورمتناوبتاپایانهفتهادامهدارد.

...
دریچه

جشنواره آش در زنجان

...
خبر

رئیس اداره بهزیستی چابهار:

 78نفر در یک روستای چابهار مبتال
به ایدز هستند
رئیس اداره بهزیستی چابهار از ابتالی  78نفر از اهالی یک
روستا در این شهرستان به بیماری ( HIVایــدز) خبر داد .به
گزارشرکنا ،حسنتاوانهدربارهوجودروستاییدراینمنطقه
که آمار نسبتا باالیی از ابتال به  HIVدر آن وجود دارد ،بیان
کرد :در یکی از روستاهای این منطقه آمار ابتال باالی  ۷۸نفر
تاییدشدهاست؛البتهبهتربوداینآمارازطریقمرکزبهداشت
شهرستانرسمااعالممیشداماشایدمالحظهکاریآنهابه
دلیل گردشگری بودن شهرستان و محرمانه بودن این قبیل
اطالعات آماری است .آمار کلی ابتال به  HIVدر شهرستان
چابهار نیز تقریبا  ۳۰۰نفر است .وی افزود :اداره بهزیستی
برای پیشگیری از گسترش  HIVدر منطقه درخواست کرده
است که اقدامات توافقی با نهادهای مسئول انجام شود اما
کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان برای ثبت اطالعات
مشخصاتسجلیوهویتدرسامانهبهزیستیکشورمدتیک
سالپاسخگونبودند،بهتازگیشبکهبهداشتشهرستاناعالم
کردهاستکهدراختیارگذاشتنآنمنوطبهموافقتمسئوالن
باالدست استانی است .رئیس اداره بهزیستی چابهار ادامه
داد :با پیگیریهای به عمل آمده ،توزیع کیتها ،تست HIV
در مددسراهای اضطراری و شلتر مرکز گذری کاهش آسیب
( )DICعملی شده است ،همچنین در جلسه این هفته هم
شبکهبهداشتبرایدراختیارگذاشتنکیتهایتستاعالم
آمادگیکرد،حالبایددیدکهچهمیشود.ویگفت:امیدوارم
مسئوالن کشوری با توجه به آمار باالی آسیبهای اجتماعی
برایحلمعضالتوتوسعهسواحلمکرانکاریانجامدهند.

رئیس پلیس تهران:انضباط اجتماعی در میان مردم
تقلیل پیدا کردهاست
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت :یک جهش جدید در بحث
انضباطاجتماعیدرشهرتهرانبهزودیآغازخواهیمکرد،
زیراگلههایزیادیراازمردمشنیدهایموبهنظرمانانضباط
اجتماعی در میان مردم تقلیل پیدا کرده است .به گزارش
ایلنا،سرداررحیمیافزود:پلیسبهاینسمتمیرودکهاز
ظرفیتهایموجوددرجامعهاستفادهکند.امروزباورمااین
استکهباروشهایقدیمینمیتوانبهرهوریواثربخشی
را باال برد .بنابراین از هفته آینده با همکاری پلیس راهور و
دیگربخشهایتخصصیپلیسکهبامادراینامرهمکاری

خواهندداشت،طرحمانراآغازمیکنیمتابتوانیموضعیت
اجتماعی در شهر را ارتقا بدهیم .رحیمی در بخش دیگری
افزود:همچنینجریمههابایدبادقتبیشتریکنترلشوندتا
کسیناحقجریمهنشود.افسراناخطاریهنویسرتبهبندی
خواهندشدتاکسی رابهناحقجریمهنکنندواگرایناتفاق
بیفتد با آن ها برخورد خواهیم کرد .او ادامه داد :اولویت
من برخورد با تخلفات حادثهساز است که حدود  20نوع
تخلف به ما گزارش شده است و با افرادی که این مشکل
را ایجاد میکنند ،قطعا برخورد خواهد شد.

کسب رتبه برتر توسط خبرنگار خراسان در جشنواره
سراسری ایثار و شهادت
دانــش پــور -همزمان بــا  17مـــرداد و روز خبرنگار؛
خبرنگارانوفعاالنبرترفضایمجازیورسانههادرحوزه
ایثار و شهادت با حضور وزیر ارشاد و رئیس بنیاد شهید و
امورایثارگرانمعرفیوتجلیلشدند.دراینمراسممهدی
عسگریخبرنگارروزنامهخراسانرتبهدومبخشمصاحبه
دررسانههایسراسریاینجشنوارهراکسبکرد.رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم با قدردانی از
زحمات فعاالن رسانهای در حوزه ایثار و شهادت اظهار
کرد:هرگاهدرحیطه وحوزهایثارو شهادت قدم گذاشتیم

وپیشرفتیمپیروزبودهایموفداکاریهاموجبشدهاست
که در دوران انقالب اسالمی ودفاع مقدس پیروز باشیم.
حجتاالسالم سیدمحمدعلی شهیدی با بیان این که ما
از نقدهای منصفانه استقبال میکنیم ،افزود :به تازگی
درفضایمجازیوبرخیازمقالههاراجعبهاقداماتبنیاد
شهید کم لطفی هایی صورت می گیرد .به عنوان مثال
موضوعسهمیهایثارگراندرکنکوردانشگاههامطرحشده
است.دراینزمینهبایدبگویمکهاینسهمیههاباعثافت
تحصیلینخواهدشد.

کالنتری :استحصال آب های ژرف توجیه اقتصادی ندارد
دانــش پــور -درحالی که طی روزهــای گذشته اولین
استحصال آب هــای ژرف خاورمیانه در سیستان و
بلوچستان به بهره برداری رسید ،کالنتری رئیس سازمان
محیط زیست با غیر اقتصادی خواندن این پروژه ها  ،آن را
در زمینه سودجویی برخی افراد دانست .رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست روز گذشته در نشستی خبری به
مناسبت روز خبرنگار درباره آبهای ژرف و رویکرد این
سازمان راجع به این موضوع نیز گفت :از نظر ما تحقیقات
در این زمینه هیچ ایرادی ندارد و این موضوع باید به لحاظ
اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد اما من تاکید
میکنم که موضوع آب های ژرف و حتی استحصال آب
از عمق  ۵۰۰متر نیز توجیه اقتصادی ندارد .این مسیر
نه برای کشاورزی و نه حتی برای شرب صرفه اقتصادی
نــدارد و از لحاظ عملیاتی دردی از کشور دوا نخواهد
کرد .وی تصریح کرد :واقعیت آن است که دولت به لحاظ
مالی توان آن را ندارد که  ۱۰میلیارد تومان هزینه برای
استحصال دو لیتر آب بکند .متاسفانه پیمانکارانی که در
دورهای کار سدسازی انجام میدادند در شرایط حاضر
دنبال راههای جایگزین برای کسب درآمد هستند و چنین
ایدههایی را مطرح می کنند.



▪آتشسوزیهایهورالعظیمعمدیاست

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشــاره به سفر
اخیر خود به استان خوزستان و بازدید از تاالب هورالعظیم
گفت :مرزبانی مدعی است این آتش سوزیها عمدی است.
عیسی کالنتری افزود :آتش سوزیهای هورالعظیم در 10
تا  15کیلومتری از خاک ایران اتفاق افتاده است و آن سوی
هورالعظیم که در خاک عراق قرار دارد هیچ مشکلی وجود
ندارد.ویبابیاناینکهیکسومهورالعظیمدرخاکایرانو
دو سوم آن در خاک عراق است ،افزود :در هورالعظیم مربوط
بهعراقاثریازآتشسوزیوجودنداردومرزبانیکشورمدعی
است که این آتش سوزیها عمدی اتفاق افتاده است .معاون
رئیس جمهور با اشاره به گفت و گوی تلفنی با وزیر محیط
زیست عراق اظهار کرد :ایشان در جریان
قضایایمربوطبهآتشسوزینبودوقرارشد
تاموضوعرابررسیکند.
▪بررسیبیشاز ۲۶۳طرحطیششماه

رئیس سازمان محیط زیست دربــاره طرح
های توسعه ای کشور اظهار کرد :بر اساس
دستور رئیس جمهور موظف شده ایم طی

...
پلیس

فرصت شش ماهه کلیه طرحهای توسعهای را که به دست
محیط زیست رسیده بود ،ارزیابی و بررسی کنیم تا طرحها و
پروژههاتعیینتکلیفشود.
کالنتری با اشاره به بررسی  263طرح در بازه زمانی شش
ماههگفت:ازاینتعداد ۹موردمردوداعالمشدندو ۸۰طرح
به دستگاهها ابالغ شد .در این طرحها  ۲۶میلیارد و ۵۰۰
میلیون دالر سرمایه گذاری ارزی و  ۶۵هزار میلیارد تومان
سرمایه گــذاری ریالی وجــود دارد همچنین با اجــرای این
طرحها ۱۷۰هزارنفرمشغولبهکارمیشوند.بههمینعلت
از دستگاهها درخواست کردیم که با هدف کمک به اشتغال
و تولید ملی طرحهایی را که مجوز ارزیابی زیست محیطی
دریافتکردهاند،شروعکنند.
رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستدرباره
وضعیت تــاالب های کشور هم با تاکید بر
این که تاالبها حال و روز خوشی ندارند،
گفت :بسیاری از تاالبها یا از بین رفتهاند
یادرآستانهنابودیهستندوبیشترتاالبها
در انتهای حوضه آبریز قرار دارند و همین
موضوع تاثیر زیــادی بر خشکی تاالبها
گذاشته اســت همچنین خشکسالیها،



خشکی رودخانهها ،برداشت بیش از حد آب توسط بخش
کشاورزی،بیتوجهیبهحقابهتاالبها،ایناکوسیستمهارا
دروضعیتنامساعدیقراردادهاست.
▪درفصلسرماازترددوسایلآالیندهجلوگیریمیشود

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستازاجرایسیاستهای
بازدارندهدرتهرانوبرخیازکالنشهرهادرایامزمستانخبر
دادوگفت :وزارتنفتقولدادهکهگازوئیلاستانداردرادر
کالنشهرهاتوزیعکند،همچنینقراراست ۷۰هزارکامیون
جدید وارد چرخه مصرف شود .این طرح کمک میکند تا
کامیونهای قدیمی که متعلق به دوره جنگ جهانی دوم و
ل  ۱۹۴۵است حذف شوند .عالوه بر این در فصل سرما
سا 
بهمنظورکاهشآلودگیهواباهمکاریپلیسازترددوسایل
آالیندهجلوگیریخواهدشد.

...
جامعه

جریمه ثبت شده توسط دوربینها قابل اعتراض است

کاهش وقوع جرایم خشن در کشور

فرماندهانتظامیتهرانبزرگگفت:رانندگانمیتوانندراجعبهتخلفثبتشدهتوسطدوربینهانیزاعتراضاتخودرا
اعالمکنند.رحیمیدرپاسخبهاینسوالکهآیا مردمقادربهاعتراضبهجریمهثبتشدهتوسطدوربینهاهستندیاخیر؟
گفت:هماکنون 10مرکزرسیدگیبهاعتراضاتوشکایتهایجرایمرانندگیدرشهرتهرانفعالاستکهمتشکلازیک
افسروقاضیاستوروزانهبههزاراناعتراضرسیدگیمیکنند.

جانشینفرماندهناجابابیاناینکهدرچهارماهنخستامسالجرایمجناییوخشنکاهشیافتهومیزانکشفیاتپلیس
اعمازموادمخدر،سالحوکاالیقاچاقافزایشداشتهاست،افزود:درکشفکاالیقاچاقبرباندهایبزرگتمرکزداشتیم
و حدود 50درصد کشفیات نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است .به گزارش فارس سردار مؤمنی تصریح کرد:
امنیتوآرامشخوبیدرکشوربرقراراست،ایرانسال 97امنترازایرانسال 96خواهدبودواینروندهمادامهداراست.

...

از میان خبر ها

آب های ژرف در سیستان و بلوچستان

 ۲۴۰آشپز زنجانی به مدت دو روز بــرای شرکت در
سیزدهمینجشنوارهملیآشایرانیدرزنجانبهرقابت
پرداختند.

5

اعتراض ناظم مدرسه معین
به حکم دادگاه
ناظم مدرسه معین که
ب ــه  ۱۰ســـال حبس،
 ۷۴ضــربــه ش ــاق و ۲
سال انفصال از خدمت
محکوم شــده ،به حکم
دادگ ــاه اعــتــراض کرد.
هفتم خرداد امسال بود
که یکی از سایتهای
خبری ،از آزار و اذیت
تعدادی از دانشآموزان مدرسهای در غرب تهران توسط ناظم
مدرسه خبر داد؛ خبری که بهسرعت در فضای مجازی پیچید
و بهدنبال آن ،فیلمهایی از ناظم مدرسه منتشر شد.بهدنبال
انتشار این خبر ،رهبر انقالب طی نامهای به رئیس قوهقضاییه
دستوردادندپسازمحاکمه،دراسرعوقتحدودالهیدرباره
متهماناجراشود.رئیسقوهقضاییههمبهدنبالدستورایشان،
طی نامهای به رئیسکل دادگستری استان تهران دستور
داد در اسرع وقت راجع به رسیدگی قانونی به پرونده حادثه
تکاندهنده یکی از مدارس غرب تهران اقدام کند9.خرداد
امسال ،عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران درباره
این پرونده گفت :از روزی که خبر مربوط به این حادثه تلخ را
شنیدیم ،موضوع را پیگیری کردیم و پس از ارجاع پرونده به
دادسرا ،بالفاصله متهم توسط پلیس به دادسرا تحویل داده
شدوباادامهیافتنتحقیقاتازمتهم،قرارویبهبازداشتتغییر
کرد 20.خرداداحمدشجاعیرئیسسازمانپزشکیقانونی
کشور از معاینه هفت نفر از دانشآموزان این پرونده خبر داد و
گفت:باتوجهبهاینکههیچکدامادعایتجاوزفیزیکینداشتند
معاینه جسمانی بهروی آنان انجام نشد 22.خرداد دادستان
تهران از صدور کیفرخواست برای ناظم مدرسه معین با چهار
عنواناتهامیخبردادوگفت:درگامنخست 15نفرازوالدین
دانشآموزان این مدرسه شکایت خود را از ناظم مدرسه اعالم
کردند اما هشت نفر در دادگاه حضور یافتند.درنهایت پرونده
ناظماینمدرسهبهمجتمعقضاییارشادارسالوجلسهدادگاه
در روز شنبه 16تیر با حضور تعدادی از اولیای دانشآموزان و
دو تن از دانشآموزان برگزار شد؛ جلسه چهار ساعت بهطول
انجامید و سرانجام دادگــاه در پایان همان جلسه اول ،ختم
رسیدگی را صادر کرد 26 .تیر امسال ،جعفری دولتآبادی
دادستان عمومی و انقالب تهران از صدور حکم این پرونده
و محکومیت ناظم مدرسه معین به  10سال حبس ،دو سال
انفصال از خدمت و شالق خبر داد .متهم این پرونده در موعد
مقررقانونی،بهحکمصادرشدهازسویدادگاهارشاداعتراض
کردهوپروندهبرایرسیدگیبهدادگاهتجدیدنظراستانتهران
ارسالشدهاست.
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