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جامعه

بختیاری رئیس کمیته امداد شد

مراسم تودیع سید پرویز فتاح از ریاست کمیته
امـــداد و معارفه مرتضی بختیاری بــه عنوان
رئیس جدید کمیته امداد فردا سه شنبه برگزار
میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
قــرار اســت فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی منصوب شود .وزیر دادگستری،
قائم مقامی آستان قدس رضــوی  ،استانداری
اصفهان و ریاست حوزه رئیس قوه قضاییه از جمله
مسئولیت های قبلی بختیاری است.

 ۱۰مرداد؛ ورود پیکرهای مطهر
شهدا از مرز سومار به کشور

فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل
نیروهای مسلح از ورود پیکرهای مطهر شهدای
دوران دفاع مقدس از طریق مرز سومار خبر داد.
سردار باقرزاده افزود :پنج شنبه ،دهم مرداد
98از پیکرهای طیبه تعدادی از شهدای عزیز
که طی عملیات تفحص در محورهای زرباطیه و
مندلی پیدا شدند از طریق مرز سومار برای اولین
بار استقبال خواهیم کرد .جزئیات این مراسم را
متعاقبا اعالم میکنیم.

واریز ماهانه حقالتدریس معلمان
از مهرماه
علی اللهیار ترکمن معاون برنامهریزی و توسعه
منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه
آیا نباید حقالتدریس معلمان بهصورت ماهانه
واریــز میشد تا شاهد بروز معوقات هفتماهه
در پــرداخــت نباشیم؟ گفت :بند کــاف تبصره
 ۱۲قانون بودجه از ابتدای سال  ۹۸اجرایی
شــده اســت و بــا آغـــاز ســال تحصیلی از مهر،
حقالتدریسها را نیز ماهانه پرداخت میکنیم.

افزایش 4.4درصدیمراجعان
نزاعبهپزشکیقانونی
گروه اجتماعی -این روزها بیش از گذشته
در جامعه شاهد بروز درگیری و دعوا میان
شهروندان هستیم که البته مسائل مختلفی
باعث کاهش آستانه تحمل مردم شده است؛
مقایسه آمار مراجعان نزاع به پزشکی قانونی
در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته و
افزایش  4.4درصدی مراجعان نیز موید این
موضوع است.
به گــزارش خراسان ،بنابر اعــام سازمان
پزشکی قانونی کشور ،در بهار امسال ۱۵۳
هزار و  ۸۸۵مصدوم نزاع به مراکز پزشکی
قانونی سراسر کشور مراجعه کردند که این
آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که
آمار مراجعان نزاع  ۱۴۷هزار و  324نفر
بود 4.4 ،درصد افزایش یافته است.از کل
مراجعان نــزاع در سه ماه نخست امسال
 ۱۰۴هزار و  ۲۸۸نفر مرد و ۴۹هزار و ۵۹۷
نفر زن بودند.
▪تهران ،خراسان رضوی
و اصفهان در صدر

همچنین در این مدت استان های تهران
با  ۲۵هزار و  ،۷۴۹خراسان رضوی با ۱۲
هزار و  ۹۷۳و اصفهان با  ۱۱هزار و ۳۶۲
نفر بیشترین و استا نهای ایالم با ،۷۴۹
خراسان جنوبی با  ۹۹۸و بوشهر باهزار
و  ۱۴۸نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را
داشته اند.
▪ظاهر خون آلود تاثیری در تعیین
خسارت ندارد

بر اساس اعالم سازمان پزشکی قانونی ،در

بسیاری موارد مشاهده می شود که افراد
آسیب دیــده در نــزاع یا تصادفات جرحی
با همان ظاهر خون آلود و پیش از مراجعه
به مراکز درمانی ،برای تعیین خسارت به
پزشکی قانونی مراجعه و تصور میکنند با
چنین وضعیت ظاهری خسارات بیشتری
به آنان تعلق می گیرد.
حال آن که مراجعه به پزشکی قانونی پیش
از دریافت خدمات اولیه درمانی هیچ تأثیری
در تعیین خسارت نــدارد و آن چه مبنای
صدور نظریه کارشناسی قرار می گیرد نوع
جراحت است.
همچنین باید افــزود که دیگر چیزی
به نام طول درمــان در پزشکی قانونی
تعیین نمیشود و این هم یکی دیگر از
بــاورهــای نادرست به یادگار مانده از
گذشته است.
▪از تنگناهای اقتصادی
تا بیکاری شاغالن

یک کارشناس مسائل اجتماعی در گفت
و گو با خراسان اظهار کــرد :بهطور قطع
مسائل مختلفی همچون بیکار شدن
بــرخــی شــاغــل هــا ،تنگناها و مشکالت
اقتصادی به ویژه نامشخص بودن اوضاع
اقتصادی و ثبات نداشتن هزینه ها و این
که افراد چندان نمی توانند برای امورشان
برنامهریزی کنند از جمله مـــواردی به
شمار میآید که ممکن است افراد به رفتار
خشونت آمیز دســت بزنند .به گفته این
کارشناس کمبود نشاط در جامعه نیز در
افزایش این آسیب موثر است.

وعده خداحافظی با مدارس خشتی
و بخاری نفتی تا مهر ماه

سرپرست وزارت آموزش وپرورش میگوید تا اول
مهر ماه جشن خداحافظی با مدارس خشتی و
گلی "به جز سیستانوبلوچستان" و بخاریهای
نفتی برگزار میشود اما وعــده خداحافظی با
مــدارس خشتیوگلی که چند سالی است در
آمــوزشوپــرورش شنیده میشود تا چه انــدازه
دستیافتنیاست؟بهگزارشتسنیم،آنگونهکه
سرپرست آموزشوپرورش گفته است در ابتدای
مهردوجشنبرگزارمیشود،جشنپایانمدارس
خشتیوگلیبهجزاستانسیستانوبلوچستانو
جشن حذف بخاریهای نفتی؛ اما تحقق این دو
وعده چه اندازه محتمل است؟

 ۱۰متقاضی فرزندخواندگی به ازای هر کودک
سـید منتظـر شـبر مدیـرکل دفتـر کـودکان
و نوجوانـان بهزیسـتی بـا اشـاره بـه ایـن
کـه هـم اکنـون در برابـر یـک کـودک۱۰ ،
متقاضـی فرزندخواندگـی وجـود دارد،
گفت :همیـن موضـوع باعث طوالنی شـدن

فراینـد فرزندخواندگـی شـده اسـت وگرنـه
شـرایط بهزیسـتی بـرای واگـذاری فرزنـد
دسـتوپاگیر نیسـت؛ ضمـن ایـن کـه بـه
هیچ عنـوان معیار مـا پولـدار بـودن خانواده
متقاضـی نبـوده اسـت.

5
مسئوالن می گویند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا:

پلیس امنیت اخالقی ،اجتماعی
و ارزشی تشکیل میشود

نادزدهاییکهدزدشدند

پلیس50.5 :درصد سارقان بازداشتی جدید فاقد سابقه بودند
محمد جواد رنجبر -زنگ خطر ورود سارقان
خشن جدید ،نگرانی است که میتوان آن را از
دلسخنانمعاونمبارزهباسرقتپلیسآگاهی
ناجا در آورد؛ وقتی وی اعالم می کند که نیمی
از بازداشت شدگان در طرح دو روزه دستگیری
سارقان خشن ،فاقد سابقه بودند .آن طور که
تسنیم به نقل از سرهنگ رضا مؤذن آورده ،هر
سرقتیکهبهعنفباشد،جزوسرقتهایتوامبا
خشونتقرارمیگیردووقوعسرقتهایتوامبا
خشونت عالوه بر ضررهای مادی ،تهدیدکننده
امنیت و سلب آسایش مردم نیز تلقی میشود.
به گفته وی ،اجرای طرح مبارزه با سرقت های
توام با خشونت به عنوان یکی از برنامههای مهم
پلیس آگاهی در سال  98است و در راستای
تحقق اهداف قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت،

مرحله نخست طرح مبارزه با سرقت های توام
با خشونت (زورگــیــری خیابانی ،کیفقاپی،
سرقت به عنف ،سرقت تحت پوشش مأمور) و
شناساییودستگیریسارقانخشن،درخرداد
ماه امسال به مدت دو روز در استان های سراسر
کشور اجرا شد.همچنین طبق آمار ارائه شده
و با بررسی سوابق سارقان دستگیر شده در
نتیجه این طرح مشخص شد که 49.5درصد از
این افراد سابقهدار و  50.5درصد از آن ها فاقد
سابقه بودهاند.معاون مبارزه با سرقت پلیس
آگاهی ناجا از افزایش 35درصدی کشف وقوع
سرقت های به عنف در سه ماه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:
در همین مــدت دستگیری ایــن سارقان 58
درصد افزایش داشته است.

تحلیل کارشناس

آیا باید منتظر پیامدهای ناگوارتر باشیم؟
درباره علل این آسیب به سراغ سید حسن موسوی چلک ،رئیس انجمن
مددکاران اجتماعی ایران رفتیم .وی در گفت وگو با ما گفت :یکی از موضوعاتی که اکنون در
کشور نگرانی ایجاد کرده ،شرایط اقتصادی است و به طور طبیعی یکی از نشانه های شرایط
بد اقتصادی ،افزایش جرایم خواهد بود که در بین این جرایم تقریبا سرقت در رتبه های باال
قرار می گیرد .موردی که در آمار پرونده های قضایی نیز همین را نشان می دهد.موسوی
چلک افزود :نکته ای که در گزارش ناجا قابل تامل است این است که نیمی از این سارقان
خشن فاقد سابقه هستند که این موضوع دو تحلیل دارد .اول این که این سارقان قبال نیز
سرقت می کرده اند ،اما دستگیر نمی شدند و نکته دوم این که افراد به دلیل تامین نیازهای
مالی خود مجبور می شوند اقدام به سرقت کنند که این بخش پررنگ تر و با اهمیت تر است.
وی خاطرنشان کرد :این گزارش پلیس می تواند به ما بگوید با نابه سامانی حوزه اقتصادی و
افزایش فقر باید منتظر پیامدهای ناگواری باشیم و وقتی این فضا گسترش یابد ،ناامنی روانی
نیز در جامعه افزایش می یابد؛ لذا موضوع اقتصاد در این بخش تعیین کننده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی
از راهاندازی پلیس امنیت اخالقی ،اجتماعی و
ارزشی در آینده خبر داد و افزود :یکی از مطالبات
م ــردم از پلیس ،بــرخــورد بــا ناهنجار یهای
اجتماعی است.به گزارش انتخاب ،سید علیرضا
ادیانی با اشاره به این که در آینده پلیس امنیت
اخالقی ،اجتماعی و ارزشی راهاندازی خواهد
شد ،گفت :عالوه بر وظیفه ناجا برای برقراری
امنیتاجتماعیدرجامعه،یکیازمطالباتمردم
از پلیس ،برخورد با ناهنجار یهای اجتماعی
اس ــت .حجت االســـام ادیــانــی تصریح کــرد:
همانطور که فرمانده ناجا در جمع ائمه جمعه
گفت ،مسئله کشف حجاب در خودرو اختالل در
امنیت اجتماعی محسوب میشود و خودرو حریم
خصوصی نیست.

رئیسنهادنمایندگیمقاممعظم
رهبریدردانشگاهها:

دانشجویان ،بیسوادی استادان
را به مسئوالن اطالع دهند
رئــیــس نــهــاد نمایندگی مــقــام معظم رهبری
در دانشگا هها از دانشجویان خواست اگر در
مواردی با استادان بی سواد مواجه شدند  ،آن
را به مسئوالن دانشگاه اطالع دهند .به گزارش
دانشجو ،رستمی با بیان این که بخشی از افرادی
که در محیط دانشگاهی حضور دارنــد ،از نظر
علمی یا ارزشهای اسالمی و انقالبی شایسته
نیستند ،اظهار کــرد :بــودن این افــراد در کنار
خیل عظیم اســتــادان مومن و معتقد پذیرفته
نیست .وی با بیان این که دانشجویان در مواردی
که با بیسوادی یا رفتار غیرانقالبی استادان
مواجه میشوند ،به مسئوالن اطــاع دهند،
افزود :واگذاری بسیاری از مشکالت جامعه به
نهادهای نظارتی و سازمانهای موجود ممکن
است ناکارآمدی به دنبال داشته باشد؛ اما هرجا
دانشجویان ورود کردهاند ،رویدادهای خوبی
رخ داده است.

