معاون ساماندهي امور جوانان خبرداد

اخبار
انتقاد شديد وزارت بهداشت
از افزايش قيمت شير و لبنيات

سخنگوي وزارت بهداشت ضمن واکنش
به آنچه که «افزايش قيمت ش��ديد شير و
لبنيات در چند ماه اخير» خواند و همچنين
با اش��اره به تبعات منفي آن بر سالمت ،از
دس��تگاههاي نظارتي خواست با متخلفين
اي��ن افزايش قيمت برخورد جدي داش��ته
باشند.به گزارش ايسنا ،دکتر ايرج حريرچي
گف��ت :بيش از  ۹۰درصد مردم کش��ور ما
کمتر از حد نياز کلس��يم دريافت ميکنند.
شير و فرآوردههاي آن بهترين منبع کلسيم
هستند .کلسيم در رشد و استحکام دندانها
و استخوانها نقش اساسي دارد .بررسيهاي
علميحاکي از آن است که  ۴۰درصد زنان
بال��غ و  ۳۵درصد مردان بالغ کاهش تراکم
استخوان دارند و حداقل  ۲.۲ميليون نفر از
مردم کش��ور دچار پوکي استخوان هستند.
وي افزود :بر همين اساس ،افزايش قيمت
ش��ير ولبنيات و کاهش قدرت خريد مردم
باع��ث افزايش پوکي اس��تخوان ،کاهش
سن بروز پوکي استخوان و کاهش سرعت
رشد اس��تخواني دانش آموزان ميشود .از
طرفي هم شکستگي خودبخودي و بدون
ضربه و آس��يب قابل توجه از عوارض مهم
پوکي استخوان است .حدود  ۵۰هزار مورد
شکستگي لگن مربوط به پوکي استخوان
در کش��ور در افراد مس��ن به وجود ميآيد
که ع��وارض و هزينهه��اي قابل توجه به
خانوادهها و کش��ور وارد ميکند.سخنگوي
وزارت بهداشت ادامه داد :با توجه به افزايش
قيمت شديد ش��ير و لبنيات در مدت اخير،
ما از همه کس��اني ک��ه در زنجيره توليد و
عرضه شير و لبنيات نقش دارند ،درخواست
داري��م که ع�لاوه بر نقش اقتص��ادي ،به
مسئوليتهاي اجتماعي خود هم در تامين
ش��ير و لبنيات براي مردم عزيز کشورمان
و تعيي��ن قيمت اين فرآوردهها توجه جدي
کنند .از دس��تگاههاي نظارتي درخواس��ت
داريم که با متخلفين افزايش قيمت شير و
لبنيات برخورد بسيار جدي کنند.
 ۵۰ايستگاه خدمترساني در
محورهاي منتهي به مشهد برپا ميشود

معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان
ق��دس رض��وي از برپايي  ۵۰ايس��تگاه
خدمترس��اني درون ش��هري و ب��رون
ش��هري در محورهاي منتهي به ش��هر
مشهد در دهه پاياني ماه صفر خبر داد.سيد
خليلي منبتي معاون اماكن متبركه و امور
زائران آس��تان قدس رضوي در گفتوگو
با خبرنگار آس��تان نيوز گفت :بيش از ۵۰
ايس��تگاه خدمترس��اني درون شهري و
برون ش��هري در محوره��اي منتهي به
شهر مش��هد به همت خدام بارگاه آستان
قدس رضوي ب��ه صورت خودجوش داير
شده که خدمات شبانه روزي به زائران ارائه
ميدهن��د.وي با بيان اينکه در نقاط صفر
مرزي ايستگاههاي خدمترساني به زائران
پياده برپا شده است ،افزود :اين ايستگاهها
خدمات اسکان و پذيرايي را به صورت ۲۴
ساعته و توزيع صبحانه ،نهار و شام را در
ايستگاههاي برون شهري به زائران پياده
ارائه ميدهند.منبتي تصريح کرد :س��عي
داري��م تا زائران پي��اده حداقل يک وعده
غذايي را از غذاي متبرک ميهمانس��راي
حض��رت رض��ا(ع) بهرهمند ش��وند.وي
اضافه کرد :همچنين در اين ايس��تگاهها
درمانگاههاي کوچکي براي درمان سرپايي
زوار برپا شده که پزشکان نيز جزو خدمه
آستان قدس رضوي هستند.
انتخاب شهردار جديد تهران
تا  9روز ديگر

عضو شوراي اسالميشهر تهران با بيان
اينکه تا 9روز ديگر براي تهران ش��هردار
انتخاب ميکنيم ،گفت :اگر در اين مدت
ش��هردار انتخاب نش��ود حتما سرپرست
ميگذاريم.حسن خليلآبادي در گفتوگو با
فارس ،در خصوص انتخاب شهردار تهران
گفت :ش��هردار بايد توانمند ،دس��تپاک،
مورد قبول بدنه باش��د و سابقه خوبي در
شهرداري داشته باشد.وي با تأکيد بر اين
موضوع که شهردار تهران بايد به مديريت
شهر آشنا باشد ،گفت :تأکيد شورا اين است
که فردي از داخل بدنه شهرداري انتخاب
شود.عضو شوراي اسالميشهر تهران به
جلسهاي که باآخوندي يکي از کانديداهاي
شهرداري تهران داشتند اشاره کرد و گفت:
جلس��هاي که برگزار ش��د ،معمولي بود و
خيلي اتفاق خاص��ي در آن رخ نداد.خليل
آبادي در پاس��خ به اين پرسش که برخي
معتقدند آخوندي وزير مستعفي وزارت راه و
شهرسازي در زمينه بافت فرسوده،مسکن
مهر و مسکن اجتماعي و همچنين زلزله
کرمانش��اه موفق نب��وده و کارنامه خوبي
نداشته اس��ت،گفت :البته هر کسي يک
نظري دارد ،ديدگاه آقاي آخوندي با برخي
از کارکنان دولت متناس��ب نبود و استعفا
داد و تع��داد زيادي از مجلس��يها هم از
وي تقدي��ر کردند .نميتوان قضاوت کرد
که وي خوب هس��ت يا ب��د؛ اما آخوندي
از مديران خوشنام اس��ت ولي در نهايت
شورا بايد نظر خود را در خصوص انتخاب
شهردار بدهد.وي با تأکيد بر اين موضوع
که ش��هردار تهران تا  24آب��ان انتخاب
ميش��ود گفت:اگر شهردار انتخاب نشود،
براي پايتخت سرپرست انتخاب ميکنيم
و شهر را به حال خود رها نميکنيم.

کاهش  25درصدي طالق در  4استان کشور

معاون س��اماندهي امور جوان��ان وزارت ورزش
و جوان��ان از کاه��ش  25درص��دي طالق در
استانهاي قم ،چهارمحال و بختياري ،همدان
و قزوين خبر داد.محمدمهدي تندگويان درباره
دس��تاوردهاي برگزاري کارگاهه��اي کنترل و
کاه��ش آس��يبهاي اجتماعي در اس��تانهاي
پرطالق کشور به پانا گفت :يکي از کارگاههايي
که براي کاهش آس��يبهاي اجتماعي از جمله
ط�لاق برگزار ميش��ود ،کارگاههاي مش��اوره
قبل از ازدواج اس��ت که اکن��ون اين کارگاهها

انتخابي اس��ت و اگر کس��ي به ما مراجعه کند
از اين دورهها بهرهمند ميش��ود که از مجلس
موضوع اجباري شدن اين دورهها را درخواست
کردهايم.
معاون س��اماندهي امور جوانان وزارت ورزش و
جوانان ادامه داد :در اس��تانهايي که برگزاري
اين کارگاهها طبق توافقي که بين وزارت ورزش
و جوانان و برخ��ي ادارات از جمله ثبت احوال،
قوه قضاييه ي��ا بانکهاي عامل ازدواج صورت
گرفته اس��ت ،زوجين حتما بايد قب��ل از اينکه
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ازدواجشان ثبت ش��ود ،اين دورهها را بگذرانند.
وي اف��زود :گزارشهاي ما نش��ان ميدهد که
در اس��تانهايي که کارگاهه��اي ازدواج برگزار
ميشود و مش��اورههاي پيش از ازدواج اجباري
اس��ت ،ط�لاق  25درصد کاهش يافته اس��ت
که ميتوان به اس��تانهاي ق��م ،چهارمحال و
بختياري ،همدان و قزوين اشاره کرد.
بنابراين اگر در کل کش��ور دورههاي مش��اوره
ازدواج اجباري شود ،قطعا در کاهش آسيبهاي
اجتماعي تاثيرگذار است.تندگويان تصريح کرد:
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با اجباري ش��دن دورهه��اي مش��اوره ازدواج،
مهارته��اي زندگ��ي نيز ب��ه زوجي��ن جوان
آموزش داده ميشود و اين آمادگي در دفاتر ما
وجود دارد که ب��راي دورههاي کوتاه مدت اين
آموزشها رايگان ارائه شود.

ضرورت ايمن سازي زمين با ايجاد تونلهاي تاسيسات شهري

گ�روه اجتماعي :خاک تهران سس��ت
است و هر لحظه ممکن است حفرهاي
در زي��ر خ��اک پايتخ��ت ايجادش��ود،
قناتهاي متروک و برداشت بيرويه از
آبهاي زير زميني  ۲عامل اصلي است
که ميگويند زيرپاي تهرانيها را خالي
کرده است.
پنجشنبه شب بود که بازهم در خيابان
مولوي زمين فرو نشست و حفرهاي ۸
متري ايجاد شد .سريال فروريزشهاي
خيابان مول��وي تماميندارد .علي بيت
اللهي در گزارشي که پس از اين حادثه
تهيه کرده اعالم کرده اس��ت به دليل
خصوصيتهاي زمين دراين منطقه باز
هم انتظار فرو نشس��ت ديگري وجود
دارد.دبير کارگروه مل��ي زلزله ،لغزش
اليهه��اي زمين ،ابنيه و شهرس��ازي
ب��ا اش��اره به ابع��اد اين ف��رو ريزش،
ميگويد :بر اس��اس مشاهدات ميداني
اين فروريزش به ط��ور تقريبي داراي
طول و عرض  ۴تا  ۵متري است ،ولي
عمق فروريزش قابل توجه و در حدود
 ۸متر بوده است .اين حادثه ميتوانست
با تلفاتي همراه باش��د که خوشبختانه
بر طبق گزارشهاي دريافتي خسارت
جان��ي و مالي به جز تخريب بخش��ي
از خيابان و احتم��اال لولههاي آب زير
سطحي در بر نداشت.بيتاللهي درباره
داليل اين فرونشس��ت هم ميگويد:
شهردار ناحيه ،شکس��تگي لوله و آب
شس��تگي ناش��ي از آن را دليل اصلي
وق��وع فروريزش اعالم ک��رد ،ولي در
هنگام مس��تند کردن عوارض سانحه،
از مس��ئولين ش��رکت آب و فاضالب
در مح��ل حادثه نمايندهاي حاضر نبود
تا اطالعات دقيقتري به دس��ت آيد،
ام��ا مش��اهدات زميني نش��ان ميداد
که لولههاي آب س��الم هس��تند .طبق
گفته مس��ئولين ش��هرداري در محل
حادث��ه ،تونل مت��رو در زير اين محل،
مرط��وب و داراي نش��تي آب ش��ده
است که متاسفانه امکان بازديد وجود
نداشت .عالوه بر آن با توجه به عمق
فروري��زش زمين که حدود  ۸متر بوده
به نظر ميرسد ش��ايد عوامل ديگري
نظي��ر قناتها و ي��ا حفاريهاي مترو
ني��ز در ش��کلگيري فروري��زش اين
نقطه نقش داشتهاند.بيتاللهي ،مسير
خياب��ان مولوي را مس��يري خاص از
نقطه نظر وقوع فروريزشهاي شهري
تهران توصيف ميکند و ميگويد  :در
 ۲۷آذرماه سال  ۱۳۹۵در ضلع جنوبي
خيابان مول��وي بعد از ميدان محمديه
(مي��دان اعدام) به س��مت ش��رق ،در
کوچه ذکائي فروريزش بزرگي رخ داد
و پيش��تر از اي��ن حادث��ه و در روز ۱۶
مهرماه همان سال در ميدان قيام واقع
در امتداد همين مس��ير نيز فروريزش
ديگري رخ داده بود که متاس��فانه در
آن حادثه ،دو نفر کشته شدند.
او اضاف��ه ميکن��د :در ادام��ه
فروريزشه��اي س��ريالي در مس��ير
خياب��ان مولوي که در راس��تاي تونل

سريالفرونشستزمیندرپايتخت

متروي خط  ۷بوده و با حفر آن ،تعداد
فروريزشهاي شهري نيز بيشتر شده
اس��ت ،فروريزش ديگري در مجاورت
بيمارس��تان اکبرآبادي خيابان مولوي
رخ داد .بخش��ي از س��اختمانهاي
اين بيمارس��تان تخليه ش��ده اس��ت،
فروري��زش روز  ۱۰آبان ماه  ۱۳۹۷نيز
در راستاي همين مس��ير پرخطر بوده
اس��ت ،از اي��ن رو به نظر ميرس��د با
توجه به خصوصيات زمين اين ناحيه،
احتمال رخداد چنين اتفاقاتي در آينده
نيز وجود دارد.
ني�از ب�ه اس�کن م�دام خيابانهاي

پايتخت

محم��د س��االري رييس کميس��يون
شهرس��ازي و معماري ش��وراي شهر
تهران ب��ه مهر ميگويد  :بررس��يها
نشان ميدهد شهر تهران به دليل اين
که سالها شبکه جمع آوري فاضالب
نداشته اس��ت و چاههاي جذبي که در
ده ميلي��ون قطعه زميني که در تهران
س��اخته ش��ده ب��راي فاض�لاب حفر
کرده اس��ت زير پاي ته��ران را خالي
ک��رده ،همچنين اس��تفاده بيش از حد
ازآبهاي زير س��طحي شبب شده که
خاک تهران پوک شود و حفرهايي در
زير آن ايجاد ش��ود .اين عضو شوراي
شهر تهران ايجاد تونلهاي مترو را هم
فرونشستهاي تهران موثر ميداند و
معتقد است بايد معابر تهران هر فصل
اسکن شوند.موضوعي که افشين حبيب
زاده رييس کميته عمران شوراي شهر
تهران هم بر آن تاکيد دارد .او به مهر
ميگويد :تنهاچاره حفرههاي زير زمين
در تهران اسکن مس��تمر خيابانهاي
اصل��ي و فرعي تهران اس��ت ،اکنون
دس��تگاههاي ثابت اس��کن در ش��هر
ته��ران وجود دارد اما اين دس��تگاهها
ني��از ما را برطرف نميکن��د ،زيرا بايد
به وسيله اسکن متحرک نقاط بحراني
و خطرآفرين ش��هر به صورت مستمر
پايش ش��ود.او ادامه ميدهد :متاسفانه

دس��تگاههاي متحرک براي اس��کن
ش��هر تهران وج��ود ن��دارد و از ماهها
پيش براي خريد اين دس��تگاهها اقدام
ش��ده اما هنوز خريداري نشده است و
باره��ا هم در اين باره تذک��ر دادهايم.
تا زماني که اين دس��تگاهها خريداري
نش��ود همچنان مش��کل فرونشست
زمين براي ش��هر تهران وجود دارد و
احتمال دارد که هر لحظه بخش��ي از
زمين فرونشست کند که اين موضوع
براي ش��هر ته��ران خطرناک اس��ت.
حبيب زاده اضافه ميکند :شهر تهران
ب��ه صورت جدي با خطر فرونشس��ت
زمين و ايجاد فروچالهها مواجه اس��ت
و ه��ر چند وقت يک ب��ار نمونهاي از
اين مساله در نقطهاي از شهر از جمله
در اتوبانه��ا و معابر اصلي ش��هر رخ
ميدهد .فرونشست زمين و فروچالهها
امکان تبديل شدن به بحران را دارند.

را از ديگر عوامل فرونشست ميداند و
ميگويد :تعداد قناتهاي شهر تهران
و حومه به بيش از  ۱۳۰۰رش��ته قنات
حدس زده ميش��ود .عمق اين قنوات
بين  ۲تا  ۱۳۰متر اس��ت و طول رشته
قناته��ا گاه تا به بيش از  ۲۰کيلومتر
ميرس��د.وي ب��ا بيان اينکه در ش��هر
تهران تعداد ميلههاي مش��خص شده
قن��وات تا کنون ح��دود  ۵۱هزار عدد
است که قطعا از اين عدد بيشتر است،
ادامه ميدهد :طول کلي رشته قنوات
اصلي شناسايي ش��ده  ۶۴۰کيلومتر و
طول کلي رش��ته قنوات احتمالي ۵۷۰
کيلومتر حدس زده ميش��ود .اهميت
قنوات شهر تهران در فروريزشهايي
است که در اثر دس��تکاري مسير آنها
توس��ط احداث مترو ،ساختمانهاي با
گودب��رداري عميق و م��واردي از اين
قبيل رخ ميهد.

اما کدام مناطق در تهران بيشتر در

معرض تهديد هستند؟

 تمام عوامل فرو نشست در تهران


علي بيتاللهي مدير مرکز زلزلهشناسي
مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي
در اي��ن رابط��ه ميگويد :ب��ر مبناي
مطالعات ص��ورت گرفته دش��تهاي
جن��وب غربي و جنوبي تهران متحمل
فرونشس��ت قابل مالحظهاي به ويژه
در س��الهاي اخير ش��ده و ميشوند،
به گونهاي که بيش��ينه فرونشست در
دشت شهريار در جنوب غرب تهران و
دشت ورامين نيز گزارش شده است.
وي ادامه ميدهد :بر اس��اس نقش��ه
فرونشس��ت س��ازمان زمينشناس��ي،
فرونشس��ت زمي��ن موقعيت ش��هري
ته��ران و برخ��ي از مراک��ز جمعيتي
اط��راف آن در جن��وب و جنوب غربي
نظير اسالمش��هر را م��ورد تهديد قرار
داده اس��ت .مراک��ز جمعيت��ي نظي��ر
کهريزک ،شورآباد ،سلطانآباد و اسالم
شهر از جمله مراکز جمعيتي عمده در
زون فرونشست جنوب و جنوب غرب
تهران به شمار ميروند.او ،وجود قنوات

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ خبر داد

پدري در نازيآباد پسرش را به آتش کشيد

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران
بزرگ ،از دس��تگيري قاتلي که براثر اختالفات
خانوادگي با بنزين پسر خود را به آتش کشانيد،
خبر داد.به گزارش ايلنا ،س��رهنگ کارآگاه علي
وليپ��ور گودرزي در توضيح اي��ن خبر ،گفت :در
 29مهرماه سال جاري خبر سوخته شدن جواني
در شعلههاي آتش به کالنتري نازي آباد اعالم
شد که با حضور مأمورين در محل مشخص شد
در پي اختالف خانوادگي مابين پس��ر و پدري با
هويت معل��وم و باال گرفتن قضي��ه پدر پس از
ريختن بنزين بر روي پس��رش ،با روش کردن
فندک وي را به آتش ميکش��اند ک��ه در ادامه
تالشهاي پدر و مادر براي خاموش کردن وي
به نتيجه نميرسد و پسر با  55درصد سوختگي از
ناحيه صورت ،کمر و دستها به بيمارستان شهيد
مطهري انتقال و تحت مداوا قرار ميگيرد.معاون
مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ
با اش��اره به اينکه مصدوم ک��ه فردي حدودا 39
ساله بود پس از  14روز به دليل شدت جراحات
و سوختگيها در بيمارستان فوت کرد ،گفت :با
فوت مصدوم دستگيري عامل جنايت در دستور
کارماموران قرار داده شد و متهم (پدر مقتول) که
پس از فوت پسرش از محل متواري و در محل
نامعلوميبه س��ر ميبرد در تحقيقات بعمل آمده

در نيمه شب گذشته در مخفيگاهش در خيابان
ش��هيد رجايي شناسايي و دستگير شد.سرهنگ
گودرزي با اش��اره به اينکه قاتل «رضا» فردي
حدودا  58ساله و معتاد به مواد مخدر شيشه است
در اعترافات خود ،بيان داش��ت :از مدتها قبل با
پسرم اختالف و جرو بحث داشتيم تا اينکه روز
حادثه مش��اجره ما باال گرفت و من هم از روي
عصبانيت مقداري بنزين که در اتاقک پارکينگ
براي موتورم کنار گذاشته بودم را برداشتم و براي
تهديد و ترس��اندن عباس به سرو صورت و بدن
وي ريختم که عب��اس به محض اينکه متوجه
موضوع ش��د لباس��ش را کند و بدور گردن من
انداخت و با تمام توان فش��ار م��يداد و من که
احساس خفگي داش��تم او را هل دادم و ناغافل
فندک را روش��ن کردم و به محض روش شدن
فندک عباس در آتش شعله ور شد و من هم که
شوکه شده بودم به همراه همسرم تالش کرديم
که آتش را خاموش کنيم و بعد هم با آمبوالنس
تماس گرفتيم و...معاون مبارزه با جرايم جنايي
پليس آگاهي تهران بزرگ ،گفت :متهم پرونده
برابر هماهنگي با بازپرس محترم ش��عبه س��وم
دادس��راي جنايي ناحيه  27تهران جهت انجام
تحقيقات تکميلي در اختيار اداره دهم ويژه قتل
پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.

پي��روز حناچ��ي مع��اون معم��اري
وشهرسازي شهردار تهران هم درباره
داليل فرونشس��ت در تهران ميگويد:
اي��ن موضوع دالي��ل مختل��ف دارد.
ب��ه طور مثال در جن��وب غرب تهران
فرونشس��ت زمين براس��اس برداشت
ب��ي رويه از س��فرههاي آب زيرزميني
اتف��اق ميافتد .درمناط��ق جنوبي اما
قناتهايي متروک��هاي وجود دارد که
در فصل بارندگي ميتوانند فعال شوند
و به فرونشس��ت زمي��ن بينجامند .در
محدوده پايين تر از خيابان  ۱۵خرداد
نيز هنوز آث��ار باقي مان��ده زلزلههاي
تهران در عمق  ۷متري ديده ميشود
ک��ه به تمامياي��ن داليل باي��د عبور
زيرساختهاي ش��هري مانند مترو به
ويژه زماني که از دستگاههاي مکانيزه
استفاده نميشود را اضافه کرد.
ايمن سازي زمين با ايجاد تونلهاي

تاسيسات شهري

محمدجواد بلورچي ،مش��اور س��ازمان

زمي��ن شناس��ي و اکتش��افات معدني
کش��ور نيز درباره مش��کالت نشست
زمين در ته��ران ميگويد :بايد به اين
مس��اله توجه داش��ت ک��ه پديدههاي
زيادي در ش��هر ته��ران در حال روي
دادن اس��ت ک��ه الزم اس��ت هرکدام
از اي��ن پديدهها به صورت مس��تقل از
يکديگر شناخته شود.وي با بيان اينکه
دو پدي��ده فروچالهه��ا و فرونشس��ت
زمين؛ خاک ته��ران را تهديد ميکند،
يادآور ميش��ود :فروچالهها پديدههاي
لحظهاي هس��تند و امکان دارد در هر
کجاي کشور روي دهد.
بلورچ��ي تزري��ق فاضالب ب��ه داخل
خاک را يکي ديگر از ايجاد فروچالهها
ميدان��د و تاکي��د ميکن��د :تزري��ق
فاضالب به داخل خ��اک باعث ايجاد
عم��ل فرس��ايش ش��ده و در نهاي��ت
فروچالهه��ا را ايج��اد ميکند.مش��اور
س��ازمان زمين شناس��ي و اکتشافات
معدن��ي کش��ور پدي��ده فروچالهها را
مس��تقل از فرونشس��ت زمين ميداند
و ميگوي��د :فرونشس��ت زمي��ن ب��ه
عنوان ي��ک عامل تهديد کننده جدي
در جن��وب غرب ته��ران و در مناطق
 ۱۹ ،۱۸ ،۱۷و به س��مت شهريار روي
ميده��د .اين اتف��اق در اعماق زمين
است و در س��طح زمين آثاري از خود
به جز کج ش��دن و ي��ا ايجاد ترک در
ساختمانها از خود به جاي نميگذارد.
بلورچي تاکيد ميکند :ايجاد تونلهاي
تاسيس��ات ش��هري ميتواند زير اين
کالنشهر را ايمن کند.
باي��د اين تونلها در تهران به صورت
کامال ايمن س��اخته ش��ود ت��ا نگراني
ازخرابي تاسيس��ات زيرزميني نداشته
باش��يم.قانون احداث تونل مش��ترک
ش��هري مصوب س��ال  ۱۳۷۲مجلس
اس��ت که به موجب اين مصوبه براي
دستگاههاي خدماترسان تکاليفي در
نظر گرفته شده اس��ت ،اين قانون در
ش��رايط کنوني قابليت اجرايي نداشته
همچنانکه حاصل آن بعد از گذش��ت
بالغ بر بيس��ت سال متاس��فانه منجر
به س��اخت کانالي نشده و اگر موردي
که ش��هرداري تهران در زمان اجراي
پل صدر اجرا کرد و کابلهاي فش��ار
قوي برق  ٢٣٠کيلوولت را با همکاري
اداره برق استان تهران به داخل کانال
تاسيس��اتي احداثي منتق��ل کرد را در
نظر نگيريم ،ميتوان گفت دس��تاورد
اين قانون تقريب ًا صفر است.به گزارش
مه��ر ،مدتي پي��ش زمي��ن در خيابان
آزادي دکت��ر معي��ن دهان ب��از کرد و
کاميون��ي ب��ه داخل آن س��قوط کرد.
پنجش��نبه شب نيز ناگهان يک گودال
 ۸مت��ري در خياب��ان مول��وي ايجاد
ش��د ،اين کابوس ميتواند هميشه در
انتظار تهرانيها باشد .به نظر ميرسد
مديران شهري شتابي براي پيشگيري
از اي��ن بحران ندارند و ب��ا آرامش در
حال اس��کن خيابانها و معابر پايتخت
هستند.

ذوالقدر 3:هزار و  ۴۰۰محيطبان جوابگوي حفاظت از حيات وحش نيست

اليحه حمايت از محيطبانان به فوريت بررسي و تصويب شود

عضو فراکسيون محيط زيست مجلس با انتقاد از
اينکه  ۳هزار و  ۴۰۰محيطبان جوابگوي مقابله
با شکارچيان غيرمجاز وحفاظت از حيات وحش
نيس��ت خواستار بررسي فوري اليحه حمايت از
محيطبانان شد.
س��يده فاطمه ذوالقدر در گفت و گو با خانه ملت
با ارزيابي مثبت تالشهاي محيط زيست جهت
افزايش دس��تمزد محيط بانان گف��ت 3 :هزار و
 400محيط بان در کش��ور فعاليت ميکنند و به
ازاي ه��ر  12هزار هکتار يک محيط بان انجام
وظيف��ه ميکند که اين تعداد محيطبان به هيچ
وج��ه جوابگوي حفاظت از مراتع و حيات وحش
کش��ور و مقابله با ش��کارچيان غيرمجاز نيست.
نماينده مردم تهران ،ري ،شميرانات ،اسالمشهر
و پرديس در مجلس ش��وراي اس�لامي ،افزود:
انتظار م��يرود همانطور که س��ازمان حفاظت
محيط زيست نس��بت به نامهنگاري با سازمان
امور اداري و استخداميبراي افزايش دستمزد و
حقوق محيط بانان اقدام کرده تالش مناسبي را
براي پيگيري جذب و استخدام نيروي محيط بان
نيز داشته باشد.
وي ب��ا تاکيد بر اينکه مجلس حمايت الزم را از
جذب و افزايش دستمزد محيط بانان در بودجه
خواهد داشت ،گفت :البته فوريت دادن به بررسي

جامعه

اليحه حمايت از محيط بانان در صحن علني به
صورت جدي احس��اس ميشود و نياز است اين
مهم هر چه س��ريع تر در دستور کار قرار گيرد تا
فرآيند استفاده از سالح براي محيط بانان تسهيل
شود .اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با انتقاد
از اينکه تعداد پاس��گاههاي محيط باني کش��ور
يک ششم استاندارد جهاني است ،تصريح کرد:
متاسفانه به دليل تعداد اندک پاسگاه محيط باني،
نيروي محيط بان و امکانات و تجهيزات پيشرفته
حيات وحش وضعيت مطلوبي ندارد.نايب رييس
کميس��يون فرهنگي مجلس ده��م ،با يادآوري
اينکه وضعيت معيشتي و اقتصادي محيط بانان
بسيار نامطلوب است ،تصريح کرد :انتظار ميرود
دولت حمايت مالي مناسبي را از اين قشر مظلوم
داشته باشد.
عضو فراکس��يون محيط زيست و توسعه پايدار
مجلس ش��وراي اس�لامي ،افزود :بي شک بي
توجه��ي به محيط بانان ب��ي توجهي به محيط
زيست و حيات محسوب ميشود و وضعيت آنها
را روز به روز بحراني تر ميکند اگر به دنبال حفظ
منابع طبيعي و گونههاي نادر جانوري هستيم بايد
به افزايش تعداد محيط بانان ،دس��تمزد و حقوق
و تجهيز آنان به امکانات پيشرفته توجهي جدي
داشته باشيم.

اخبار
دستگيري  ۹هرميدر استاد معين

پلي��س آگاهي  ۹نف��ر از فعاالن ش��رکت
هرميموس��وم به کيونت را دستگير کرد.به
گزارش ايسنا ،سرهنگ جهانگير تقي پور ،
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداري پليس
آگاهي تهران بزرگ با اعالم اين خبر گفت:
با انجام اقدامات ويژه پليسي ،کارآگاهان اداره
چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ موفق
به شناسايي مخفيگاه و محل فعاليت  ۹نفر
از فعاالن شرکت هرميموسوم به کيونت در
محدوده خيابان استاد معين شده و طي يک
عمليات پليسي هر  ۹نفر آنها را دستگير و به
پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل کردند.تقي
پور درباره فعاليت اين شرکت گفت :شرکت
کيونت در واقع همان شرکت هرميموسوم
به گلدکوئيست اس��ت که با تغيير عنوان و
روي��ه اين بار تح��ت عنوان اس��تخدام در
ش��رکتهاي دولتي و معتبر اقدام به جذب
اعضاي عمدتا جوان کرده بود.به گفته وي
اعضاي فعال در اين ش��رکت در ادامه و به
بهانه عدم امکان اس��تخدام  ،اعضاي جديد
ش��رکت را ب��ه فعاليت در زمين��ه بازاريابي
شبکهاي تشويق کرده و طي چندين جلسه
آموزشي نهايتا به بهانه واهي خريد تورهاي
مسافرتي خارجي از افراد مبالغي ميان  ۲۵تا
 ۳۰ميليون تومان دريافت ميمردند و پس
از دريافت اين مبالغ آنها را به بهانه دريافت
سود مجبور به عضوگيري از ميان دوستان،
بستگان و يا ساير اعضاي خانواده ميکردند
تا زمينه ادامه فعاليت خود را فراهم کنند.
انفجار مرگبار خوردوي سمند
در برخورد با گارد پل

مدير روابط عموميدانش��گاه علوم پزشکي
هرمزگان گفت :بر اثر برخورد يک دستگاه
خودروي سواري سمند با گارد پل در محور
جاسک  6سرنشين آن در آتش سوختند.به
گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ،فاطمه
نوروزيان مدير روابط عموميدانشگاه علوم
پزشکي هرمزگان گفت :بر اثر برخورد يک
دستگاه خودروي سواري سمند با گارد پل در
محور جاسک به ميناب در حوالي سيريک،
 6سرنشين آن در آتش سوختند.وي افزود:
در اين س��انحه يک مرد و پن��ج زن در اثر
انفجار خودروي سمند جان خود را از دست
دادند.فرمانده پليس راه استان هرمزگان نيز
با تاييد اين خبر گفت :علت اين حادثه طبق
برآورد اوليه ،سرعت غيرمجاز ،توجه نداشتن
به جلو و برخورد با گارد پل در حوالي ش��هر
س��يريک اعالم ش��ده است.سرهنگ علي
اس��فنداني با اشاره به اين که هنوز جزييات
دقيق حادثه مشخص نيست ،افزود :يک تيم
ويژه از پليس راه هرمزگان جهت بررس��ي
سانحه به محل اعزام شده است.شهرستان
سيريک در  170کيلومتري شرق بندرعباس
مرکز استان هرمزگان واقع شده است.
جزييات دستگيري پسر خالههاي سارق
غرب تهران

رييس کالنتري  ۱۵۰تهرانسر گفت :سارقاني
که با شيوهاي خاص باتريهاي خودروهاي
ش��هروندان در مناطق غربي پايتخت را به
سرقت ميبردند در تهرانسر دستگير شدند.
سرهنگ حس��ين فاضلي رييس کالنتري
 ۱۵۰تهرانس��ر در گفت وگو با ميزان اظهار
داش��ت :طي بررس��يهاي انجام ش��ده از
دوربينه��اي مدار بس��ته مح��دودهاي که
باتري خودروها س��رقت شده بود مشخص
گرديد ف��ردي به تنهايي با پاي پياده ضمن
اس��تفاده از يک ماسک پارچهاي بر صورت،
يک آچار کوچک از آس��تين خود خارج و از
زير درب موتور اقدام به باز کردن آن ميکرد
و سپس با استفاده از آچار ،باتري را باز کرده
و کميدورتر از محل پ��ارک خودرو در بين
شمش��ادها و يا آب راه کنار خيابان ،باتري را
پنهان و با استفاده از تلفن ،محل باتري را به
پس��رخاله خود ميگفت و به همين صورت
به صورت س��ريالي باتريه��اي متعددي را
از خودروه��ا باز و پنهان مينمود.س��رهنگ
فاضلي افزود :پس��رخاله اين فرد پس از دور
شدن اين فرد از محل پنهان نمودن باتري
در زماني مناسب با خودرو  ۲۰۶سفيد رنگ
به محل مراجعه و باتريهاي سرقتي را جمع
آوري ميکرد تا بدين ترتيب کسي به آنها
شک نکند و نيز پالک خودروشان در تصاوير
دوربينهاي مداربس��ته ضبط نشود.رييس
کالنتري تهرانسر اظهار داشت :تيم عمليات
با شناس��ايي محلهايي که بيشترين وقوع
سرقت اتفاق ميافتاد به صورت نامحسوس
نسبت به کنترل تردد و شناسايي دو نفر اقدام
نمودند س��ارقين با روي��ت ماموريني که در
کمين انها بودن��د اقدام به فرار ميکند که
پس از چهل دقيقه تعقيب و گريز موفق به
دستگيري آنان در محدوده کيلوتر  ۴بزرگراه
شهيد لش��کري ميشوند.سرهنگ فاضلي
عنوان کرد :پس از دس��تگيري مش��خص
ميش��ود دو نفر با هم پس��ر خاله هستند و
هردوي آنها  ۳۰سال دارند و قوي هيکل و
داراي سوابق متعدد شرارت هستند و در بدو
دستگيري تعداد  ۸دستگاه باتري کشف شد
و پس از باز جويي اعتراف کردند.

