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خبر
تلفات کرونا دوباره سهرقمی شد

مرکــز روابــط عمومــی و اطالعرســانی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در اطالعیهای
از شناســایی پنــج هــزار و  144بیمــار جدید
کووید ۱۹و  132قربانی بــر اثر این بیماری خبر
داد .در اطالعیه وزارت بهداشت آمده :از دوشنبه تا
دیروز سهشنبه  ۲آذر  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۵ ،هزار و  ۱۴۴بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که  ۷۶۲نفر
از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۶میلیون
و  ۸۸هزار و  ۹نفر رســید .متأسفانه در طول این
مدت ۱۳۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۲۹
هزار و  ۱۸۵نفر رســید .خوشــبختانه تا کنون ۵
میلیون  ۸۰۷هزار و  ۸۹نفر از بیماران ،بهبودیافته
و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
سه هزار و  ۳۸۶نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبــت قرار دارند .تا کنــون  ۵۶میلیون و ۹۴۴
هــزار و  ۷۷۴نفر ُدز اول ۴۵ ،میلیون و  ۳۸۲هزار
و  ۷۳نفــر ُدز دوم و  ۸۳۳هــزار و  ۶۰۵نفــرُ ،دز
ســوم واکســن کرونا را تزریق کردهاند و مجموع
واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۱۰۳میلیون
و  ۱۶۰هزار و ُ ۴۵۲دز رسید.
در حال حاضر  ۸شهر کشور در وضعیت قرمز۵۸ ،
شــهر در وضعیت نارنجی ۲۳۶ ،شهر در وضعیت
زرد و  ۱۴۶شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

ایرانیها در اینترنت دنبال چه
میگردند؟

همدلــی -ایرانیهــا در اینترنــت دنبــال چــه
چیزهایی هستند؟ ســایت اعتمادآنالین بر اساس
جســتجوهای انجامشــده در موتور جســتجوی
گوگل ،بیشــترین جســتجوی ایرانیهــا در آبان
مــاه را موارد زیر اعالم کرد« :مســکن ملی ،زلزله
بندرعباس ،ســریال نیسان آبی ،لیگ برتر ،مهران
غفوریان ،ثبتنام خودرو ،وام ازدواج ،وام صندوق
بازنشستگی کشــور ،ریحانه پارسا ،میالد پیامبر،
هالووین و انواع کارهای کالســی و حل تمرین».
سایت اشتراک ویدئوی آپارات نیز گزارش ساالنه
خود را منتشر کرد.
در این گزارش  10شــخصیت پربازدید عبارتاند
از«:شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ،محمدرضا
شــجریان ،مجتبیشــکوری ،بــاب اســفنجی،
جنابخــان ،محمود کریمی ،محمود احمدینژاد،
رونالدو ،حسن ریوندی و علیاکبر رائفیپور».

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک
راهور :آخر هفته شمال نروید

مهر  -رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور
گفت :با توجه به اینکه برای اســتانهای گیالن،
مازندران و گلســتان بارش باران پیشبینیشده،
پایان ایــن هفته زمان مناســبی برای ســفر به
استانهای شمالی نیست.
ســرهنگ احمد شــیرانی گفت :با توجه به اعالم
ســازمان هواشناســی از امــروز بارش بــاران در
اســتانهای شــمالی گیالن ،مازندران و گلستان
پیشبینیشــده و بر این اســاس پایان این هفته
زمان مناســبی برای سفر به اســتانهای شمالی
نیست.
او افزود :هموطنانی که نیاز به سفر ضروری دارند
برای تردد به این استانها باید آمادگی الزم برای
رانندگی در شرایط بارندگی را داشته باشند.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا
اضافه کرد :رانندگان در این شــرایط الزم اســت
مدتزمان بیشتری برای رسیدن به مقصد در نظر
بگیرند و با توجه به شــرایط بارندگی و لغزندگی
جادهها رعایــت احتیاط بیشــتر و رعایت فاصله
طولی بیشــتر با خودرو جلویی برای جلوگیری از
تصادف توصیه میشود.
شیرانی گفت :اطمینان از سالم بودن برفپاککن
خودرو و سیستم گرمایش خودرو قبل از سفر در
این شرایط بسیار ضروری است.
او همچنین اضافه کرد :چهارشنبه و پنجشنبه این
هفته در شــهرهای تهران ،کرج ،اراک و اصفهان
افزایــش غلظت آالیندهها و کاهــش کیفیت هوا
تا حد ناسالم پیشبینیشــده است .رئیس مرکز
اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت :در این
شرایط حذف ســفرهای غیرضروری و استفاده از
وسایل حملونقل عمومی توصیه میشود.

پاداش پایان خدمت فرهنگیان
در حال واریز است

تســنیم  -نماینده اصفهــان در مجلس گفت :با
پیگیریهای که انجام شد مطلع شدیم که پرداخت
پاداش پایان خدمت فرهنگیان آغازشــده و استان
به اســتان در حال واریز اســت .عباس مقتدایی
نماینده اصفهان در مجلس شــورای اســامی ،با
بیان اینکه پیگیریهای مســتمری برای پرداخت
پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام شــد ،گفت:
پــس از پیگیری از وزارتخانههای آموزشوپرورش
و اقتصاد ،مشــخص شــد که گره این مشکل در
ســازمان برنامهوبودجه اســت .مقتدایی افزود :با
پیگیریها مطلع شــدیم که پرداخت آغاز شده و
استان به استان در حال واریز است .با خزانهداری
کل کشور صحبت کردم و واریزها برحسب استان
در حال انجام است و تاکنون تعداد قابلتوجهی از
استانها واریزشده است.
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طبق آمار رسمی ساالنه  ۴۰۰هزار کودک فرصت تولد پیدا نمیکنند

سقطجنین؛ قاتلتر از پراید ،کرونا ،سرطان و سکته

همدلی| ســتاره لطفــی -دو روز پیش
آمار هولناک و تکاندهندهای از سقطجنین
در کشــور منتشر شــد .دبیر مرکز مطالعات
راهبــردی جمعیــت اعالم کــرد :طبق آمار
رســمی ساالنه  ۴۰۰هزار جنین فرصت تولد
پیدا نمیکنند و در نطفه از بین میروند؛ یعنی
بهطور میانگین ماهی  33300نفر.
این آمار وقتی جالبتر میشود که آن را بتوان
با میزان مرگومیر در جادهها یا تلفات کرونا
مقایسه کرد .ســازمان پزشکی قانونی کشور
با اســتناد به گواهیهای مرگ صادرشده در
دوماهه اول ســال  ۱۴۰۰اعالم کرد در طی
مدت موردنظر ۲۵۹۶ ،نفر در حوادث رانندگی
در ایران ،جان خود را از دست دادند .آمارهای
کرونایی در یکی دو ســال گذشته هم اگرچه
بسیار بیشتر از آمار تصادفات است ،اما بدون
تردید به رکورد بهجای مانده از ســقطجنین
نزدیک نشده است.
آنگونــه که صالح قاســمی گفتــه این آمار
معادل یکســوم زادوولدهای ســاالنه کشور
اســت .آماری که میتوان گفــت از هر نوع
مرگی در کشور مانند سکته ،سرطان و ...نیز
بیشتر است .بااینحال برخی منابع غیررسمی
آمار ســقطجنین در کشــور را حتی بیشتر
از ایــن برآورد میکنند .آمــار روزانه بیش از
 ۱۰۰۰ســقط در کشــور ضمن اینکه زنگ
خطری برای جامعه پزشکی به شمار میرود،
تأثیرات زیادی روی شــاخصهای جمعیتی
هم میگــذارد .چند روز پیش امیرحســین
بانکیپورفرد ،رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و
تعالی خانواده نیز آمار کشتههای سقطجنین
را چند برابر کرونا اعــام کرد و گفت :روزانه
بیش از  ۲هزار سقط انجام میشود .البته این
آمار کل انواع سقط را شامل میشود و ساالنه
 ۴۰۰هزار ســقط جنایی صورت میگیرد که
روزانه  ۱۳۰۰مورد است.
۹۶درصد سقطهای جنین غیرقانونی
است
در ماجــرای ســقطجنین غمانگیزتر آنکه
بیش از  ۹۰درصد از این ســقطها بهصورت
غیرقانونی ،زیرزمینی ،خارج از بیمارستانها
و در مکانهایی فاقد اســتاندارهای حداقلی
پزشــکی انجام میشــود که هیچ نظارتی بر
آن انجام نمیشــود .به گفته صالحآبادی۹۶
درصد از سقطهای جنین ،سقطهای القایی
و جنایی هســتند ،یعنی این سقطها بدون
مجوز قانونی و پزشــکی و بااراده مادر صورت
میگیــرد .این موضوع صرفنظــر از تبعات
بیشــمار قبل از هر چیزی ســامت مادران
را بــه مخاطره جــدی میانــدازد .موضوع
ســقطجنین با توجه به تبعــات آن همواره
یکی از موضوعات بحثبرانگیز نهفقط در ایران

بلکه در بســیاری از جوامع و همچنین یکی
از مسائل مهم در موضعگیریهای سیاسی به
شمار میرود ،بهنحویکه این موضوع یکی از
جنجالبرانگیزترین مسائل در انتخابات ریاست
جمهوری کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز به
شمار میرود و کاندیداهای ریاست جمهوری
همواره برای جلب اقبال عمومی و کسب آرای
بیشتر به آن توجه ویژهای دارند.
پیچیدگی سقط در ایران
در ایران نیز سقطجنین پیچیدگیهای خاص
خود را دارد .از یکسو این عمل برخالف شرع
است و قانون نیز سقطجنین را جز در مواردی
خاص ممنوع اعالم کرده ،از سوی دیگر ،کشور
ما در راستای سیاست افزایش جمعیت ،برای
بســیاری از روشهای پیشگیری از بارداری
محدودیــت ایجاد کرده اســت .بهنحویکه
بسیاری بر این باورند افزایش آمار سقطجنین
حاکی از عدم دسترسی به روشهای تنظیم
خانواده است.
البته دبیر مرکز مطالعــات راهبردی افزایش
سقطجنین را نه در محدودیت دسترسی به
وسایل پیشگیری از بارداری ،بلکه علت افزایش
سقطهای غیرقانونی جنین را دسترسی راحت
مردم به اقالم دارویی که روند سقط را تسهیل
میکند ،میداند .وی گفته این اقالم بهصورت
فراوان در دســترس عموم اســت ،همچنین
بعضی از پزشــکان با زیر پا گذاشتن اخالق
پزشکی روند سقط را تسهیل میکنند.
بدیهی اســت در دسترس بودن اقالم دارویی
ســقطجنین نمیتواند ،انگیزه ســقطجنین

باشد .زمانی که مادری دست به سقطجنین
میزند این پیام را منعکس میکند که بنا به
هر دلیلی از به دنیا آمدن فرزندش خشــنود
نیست و حاضر اســت مخاطرات آن را نیز به
جان بخرد و فرزندش را با شــیوه ســقط از
بین ببرد .بنابراین برای مقابله با سقطجنین
الزم اســت آن دالیلی که مــادر را ناچار به
سقطجنین میکند ،بررســی و حذف شود
نه وســایل پیشگیری از بارداری یا سقط را از
دســترس خارج و ظلمی مضاعف به زنان روا
کرد .بدون تردید بســیار مادرانی که شرایط
زندگی آنان را ناچار به سقطجنین میکند،
اگــر قبل از بــارداری به روشهــای تنظیم
خانــواده و روشهای پیشــگیری از بارداری
آگاهی و دسترســی داشــته باشند ریسک
ســقطجنین را نمیپذیرند و سالمت خود را
به خطر نمیاندازند.
سقطجنین عوارض جسمی و حتی مرگ را
بــه همراه دارد و گاهی نیز عوارض ناشــی از
درمان و حساسیتهای دارویی سالمت زن را
در معرض خطر قرار میدهد ،عالوه بر عوارض
جسمی ،سقطجنین باعث بروز افسردگی در
زنان شده و منجر به گوشهگیری ،رنجش و
عذاب وجدان آنها خواهد شد.
تأثیر مشکالت اقتصادی بر سقطجنین
عوامــل متعــددی میتوانــد باعــث انجام
سقطجنین غیرقانونی شود که شامل مسائل
خانوادگی ،شــغلی ،اجتماعــی ،ازدواجهای
اجباری ،مشــکالت زناشویی و ...است؛ اما در
این میان به گواه آمارها ،وضعیت معیشتی و

اقتصادی یکی از دالیل اصلی سقطجنین در
کشور است .موضوعی که چند روز پیش شهال
خسروی ،مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی
نیز به آن اشــاره کرد .او گفت :در حال حاضر
۴۰درصد از زنان به دلیل عدم آمادگی مالی،
 ۳۶درصد به علت نداشتن زمان مناسب۲۰ ،
درصد به دلیل تداخــل با فرصتهای آینده
اقدام به سقطجنین میکنند.
چند ماه پیش نیز یک كارشناس جمعیت و
زنان و زایمان در گفتوگو با برنامه چشمانداز
رادیــو با اســتناد به نتایج یــک پژوهش و
تحقیق ،مشــکالت اقتصادی را دلیل اصلی
زوجین برای سقطجنین دانست.
نسرین سحرخیز درباره دالیل سقط انتخابی
توسط مادران گفت :چند سال پیش تحقیقی
در این زمینه انجام شد؛ بیشترین دلیلی که
توسط این بانوان برای ســقط فرزندان خود
مطرح شد ،مســائل اقتصادی بود .زوجینی
که تصمیم به سقطجنین خود کردهاند ،فکر
میکردنــد از نظر اقتصــادی آمادگی به دنیا
آوردن فرزند را ندارند و برای نمونه نداشــتن
خانــه را بهعنوان یکی از ایــن دالیل مطرح
کردند.
باید مشــکالت معیشتی جامعه رفع
شود
البته تأثیر مشکالت اقتصادی و معیشتی در
ایجاد انگیزه برای سقطجنین چنان روشن
اســت که دیگر نیاز به تائید کارشناســان و
آگاهــان این حوزه ندارد .برای درک بیشــتر
این موضوع ،کافی است نیمنگاهی به آمارهای
اقتصــادی مانند نرخ تورم ،خط فقر و فالکت
و  ...داشــته باشیم .شاخص فالکت در پایان
تابستان امسال به  ۴/۵۵درصد رسیده است.
بدیهی اســت در این شــرایط افزایش سقط
امری عادی و طبیعی جلوه کند .بیشک اگر
در کشور مشکالت معیشتی و اقتصادی رفع
شود و زمینه اشــتغال افراد فراهم شود ،آمار
سقطجنین بهصورت قابلتوجهی کاهش پیدا
میکند.
در قانون جوانی جمعیت چند قســمت برای
فرهنگســازی و قبح سقط آوردهاند و وزارت
بهداشت و خانههای بهداشت موظف شدهاند
کــه روی موضوع قبح و حرمت ســقط کار
کنند و به مــردم آگاهی دهند .این در حالی
اســت که اگر شرایط زندگی نرمال در کشور
حاکم باشد ،زوجها خود به دنبال سقطجنین
نخواهند رفت .اگر کشور قرار است به سمت
افزایش جمعیت برود الزم اســت حاکمیت
با رفع مشــکالت اقتصادی ،اجتماعی و  ...به
جامعــه امید تزریق کند تا مردم نهفقط برای
فرزندآوری بلکه برای ماندن در این آبوخاک
انگیزه پیدا کنند.

وزیر علوم هیاتامنای دانشگاه تهران را پاکسازی کرد

زاکانی ،رهبر و قالیباف ،بهجای ظریف ،عارف و زنگنه
همدلی| محمدعلی زلفــیگل وزیر علوم
دولت ابراهیم رئیسی در احکامی ،به فعاالن
سیاسی اصولگرا در دانشگاه تهران سمت داد.
علیرضا زاکانی شــهردار تهران و محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس موسوم به انقالبی از
جمله این افراد به شمار میروند .محمدحسن
صادقی مقدم ،عضو شــورای نگهبان ،سید
جواد ســاداتینژاد وزیر جهاد کشــاورزی،
محمدمهدی اســماعیلی وزیر ارشاد دولت و
فرهاد رهبر ،رئیس پیشــین دانشگاه تهران
از دیگــر چهرههای اصولگرایی هســتند که
به عضویت در هیات امنای دانشــگاه تهران
درآمدهاند.
در میان آنها فقط عباس مصلینژاد اســتاد
اصولگرایانه دولت

دانشــگاه تهــران رنــگ
رئیســی را ندارد؛ البته مصلینژاد بیشــتر
چهره علمی و مدیرعامــل بنیاد فرهنگی و
مدرسهســاز مصلینژاد است که مدارس آن
برای عموم شناختهشدهاند و انتخاب چنین
فــردی در میان افرادی همچــون زاکانی و
قالیباف خود جای ســؤال اســت .این افراد
جایگزیــن چهرههــای سیاســی در جناح
میانهروها و اصالحطلبــان مانند محمدرضا
عــارف ،عبدالناصر همتــی ،پیروز حناچی،
محمدجــواد ظریــف و بیژن نامــدار زنگنه
شــدهاند .اما آنچه بیشــتر از جناح سیاسی
هیات امنای جدید ،بار سیاســی بودن این
انتصابها را بیشتر میکند سوابق و مدارک
تحصیلی اعضای هیات امنای جدید دانشگاه
تهران است.
تحصیل غیرمرتبط زاکانی با دانشگاه
تهران
علیرضا زاکانی شــهردار تهران که پیشــتر
رشــته تحصیلی غیرمرتبطاش با شهرداری
جنجالساز شــده بود حاال نیز در حالی به
عضویت هیات امنای دانشگاه تهران درآمده
که رشته تحصیلیاش اص ً
ال به دانشگاه تهران
نمیخورد! او پزشک فارغالتحصیل دانشگاه
علوم پزشــکی تهران اســت؛ دانشگاهی که

پیشــتر جزو دانشگاه تهران بود اما بهواسطه
جدا شدن رشتههای علوم پزشکی از وزارت
علــوم در ســال  65ذیل وزارت بهداشــت
فعالیــت میکند .زاکانی از اواخر ســال 77
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان
تهــران بــود .در دوران تبلیغــات انتخابات
ریاست جمهوری گذشته عبدالناصر همتی،
یکی از کاندیداها با زیر ســؤال بردن مدرک
تحصیلی زاکانی گفته بود« :معلوم نیســت
مدرک پزشــکی هستهای را معلوم چجوری
گرفتهاید!»
قالیباف؛ استادی با رویکرد نظامی
محمدباقر قالیباف استاد جغرافیای سیاسی
دانشــگاه تهران اســت اما تصویری که از او
در ذهن دانشــجویان نقش بســته عالوه بر
سمتهای سیاسی ،مردی در لباس نظامی
نیز هست .در دو انتخابات ریاست جمهوری
 92و  96حسن روحانی رقیب او دو خاطره
از نحــوه برخــورد قالیباف با دانشــجویان
تجمعکننده ذکر کرد که هنوز که هنوز است
از یادها نرفته .روحانی ســال  92خاطرهای
از ســال  82نقل کرد و گفــت که قالیباف
بــه دنبال مجوز دادن به دانشــجویان برای
برگزاری تجمع با هدف برخورد گازانبری با
آنها بود .او ســال  96نیز به قالیباف گفت:

شما که طرحت همیشــه لوله کردن بود و
هر وقت به دبیرخانــه میآمدید میگفتید
بگذارید من ظرف دو ســاعت دانشجویان را
لوله میکنم .از اینها گذشته ،قالیباف فقط
لیســانس خود را در دانشگاه تهران گذرانده
و مقاطع کارشناســی ارشــد و دکترا را در
دانشگاه تربیت مدرس خوانده است.
عضو شــورای نگهبان؛ لیسانســیه
دانشگاه تهران
محمدحســن صادقی مقدم ،عضو شــورای
نگهبــان که عضــو هیات علمی دانشــکده
حقوق و علوم سیاســی دانشگاه تهران است
مثل محمدباقر قالیباف فقط دوران لیسانس
خــود را در دانشــگاه تهران ســپری کرده
اســت .او مدرک کارشناسی خود را در سال
 ۱۳۶۴و در رشــته حقوق قضائی از دانشگاه
تهران دریافت کرد و ســپس در سال ۱۳۶۷
در مقطع کارشناســی ارشــد و در گرایش
حقوق خصوصی از دانشــگاه تربیت مدرس
فارغالتحصیل شد و در نهایت در سال ۱۳۷۳
دکتری خود را در همین گرایش و از همین
دانشگاه کسب کرد.
اعضایی که دانشگاه تهران را ندیدند
دو عضو دیگر هیات امنای دانشــگاه تهران
اص ً
ال بــرای تحصیــل در دانشــگاه تهران

حضور نداشــتهاند .محمدمهدی اسماعیلی
متولد لیســانس حقوق خود را از دانشــگاه
شــهید مطهری و کارشناســی ارشد روابط
بینالملــل را از دانشــکده روابط بینالملل
وزارت امــور خارجــه دریافت کرده اســت.
آنطور که عنوانشده پژوهشگاه علومانسانی
و مطالعات فرهنگی دکترای علوم سیاسی او
را صادر کرده اســت .با همــه اینها او عضو
هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران و مدیر گروه «جامعهشناسی
سیاســی» مؤسســه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی دانشگاه تهران است!
سید جواد ساداتینژاد ،وزیر کشاورزی دولت
سیزدهم مهندسی منابع طبیعی -آبخیزداری
را از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ســاری گرفته و ســپس به دانشگاه تربیت
مدرس رفته اســت .دانشــگاه صادرکننده
دکترای او نیز دانشگاه دولتی مسکو است.
امنیتیتریــن رئیــس ،در رأس
کمیسیون دائمی هیاتامنای
محمدعلی زلفــیگل وزیر علــوم در حکم
دیگری ،فرهاد رهبر اســتاد تمام دانشــکده
اقتصاد دانشــگاه تهــران را بهعنوان رئیس
کمیسیون دائمی هیاتامنای دانشگاه تهران
منصوب کرده است.
مردی کــه در دوران محمــود احمدینژاد
ریاســت دانشــگاه تهران را به مدت شش
سال بر عهده داشت اما خود احمدینژاد به
خاطر رویکردهای امنیتی رهبر در دانشگاه
در نامهای بــه کامران دانشــجو وزیر وقت
علوم ،خواســتار برکناری او شد .از اقدامات
جنجالبرانگیز رهبر در دانشگاه تهران ایجاد
گیتهای امنیتی و مطــرح کردن احتمال
تعیین یونیفرم برای دانشجویان دانشگاه بود.
حاال به نظر میرســد با قرار گرفتن نامهایی
مثل قالیباف ،زاکانی و دیگرانی که نامشان به
میان آمد احتماالً دانشگاه تهران دوباره رنگ
و بــوی زمانی را به خــود خواهد گرفت که
فرهاد رهبر در رأس آن بود.

خبر
رئیس پلیس تهران خبر داد:

کاهش  ۱۰درصدی ترافیک

رئیــس پلیس پایتخــت از کاهــش  ۱۰درصدی
ترافیک تهران بعد از اجرای طرح ویژه روانســازی
ترافیک در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،ســردار حســین رحیمی
صبح امروز در حاشــیه حضور در ســامانه  ۱۹۷و
ارتباط مردمی با شــهروندان با اشــاره به اقدامات
فرماندهــی انتظامی تهران بزرگ بــرای مدیریت
ترافیک تهران ،گفــت :حدود  ۴۰۰نفر از همکاران
در پلیس پیشــگیری و سایر پلیسهای تخصصی،
به همکاران در مجموعــه راهور بهخصوص در بازه
زمانی ساعت  ۱۵تا  ۲۱افزوده شدند.
رئیــس پلیس تهران افــزود :در این چنــد روز با
اقدامــات صورت گرفته کمتر از  ۱۰درصد ترافیک
صبحگاهــی و حــدود  ۱۰تا  ۱۵درصــد ترافیک
عصرگاهی کاهشیافته است.
وی تأکید کرد :حتماً باید به ترک فعلهای فراوانی
که دستگاههای مختلف در بحث روانسازی ترافیک
دارند ،توجه و رســیدگی شود و تنها پلیس در این
رابطه مسئولیت ندارد.
این مقام انتظامی تصریح کرد :ما تمام توان خود را
به کار میگیریم تا گامی را برای روانسازی ترافیک
و به نفع شهروندان برداریم.
رحیمی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته درباره
ساماندهی معتادان متجاهر نیز بیان کرد :بین هفت
تا  ۱۰هزار معتاد متجاهر در ســطح شهر داریم که
باید ظرفیت پذیرش و نگهــداری این افراد فراهم
شود.
او افــزود :پلیس حتــی مســئولیت قانونی برای
جمــعآوری این افــراد ندارد اما در صــورت آماده
شــدن ظرفیــت ،در مدت  ۲۴تا  ۴۸ســاعت این
افراد را جمــعآوری خواهیم کرد منتهی باید دیگر
دســتگاههای مختلف مســئول در زمینه معتادان
متجاهر ،اقدامات خود را انجام دهند.
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ دربــاره افزایش
کالنتریهــا نیز یادآور شــد :این را مکــررا ً گفتم
که در  ۱۱سال گذشــته قرار بوده در گام نخست
حداقــل  ۴۰کالنتــری در تهران ایجاد شــود اما
اتفــاق قابلذکری در این رابطــه صورت نگرفته و
امیدواریم دستگاههای مسئول در این حوزه ازجمله
شهرداری ،استانداری ،وزارت مسکن و شهرسازی به
کمک نیروی انتظامی بیایند تا در سطح شهر تهران
در این بخش اقدام اثرگذاری انجام دهیم.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مقابله با سرقت
نیز در اولویت ما قرار دارد ،خاطرنشان کرد :اکنون
بیــش از دو هفته اســت که طرح ویــژه مقابله با
ســرقت را آغاز کردیم که مقابله با ســرقت نیز در
بین ســرقتها از اولویت ویژهای برخوردار است به
همین منظور  ۱۴۰اکیپ ویژه در این رابطه توسط
پلیس پیشــگیری تهران تشکیلشده و این پلیس
اقدامات ارزندهای در بحث مقابله با ســرقت انجام
داده بهنحویکــه با اجرای این طرح ویژه و جهادی
در هفته گذشته سرقت منزل نسبت به هفته قبل
آن  ۳۳درصد کاهش یافت.

چرا خشونتهای خانوادگی
زیاد شده است؟

این روزها صفحه حوادث روزنامهها و ســایتهای
خبری را بــاز کنیم با قتلهای خانوادگی هولناکی
روبهرو میشــویم که هر کدام میتواند تا مدتها
روح و روان خواننــده را تحــت تأثیر قــرار دهد.
قتلهایی که فقط ترویج خشونت و کشتن اعضای
یک خانواده نیســت و میتوانــد روی روان مردم
جامعــه هم تأثیر بگذارد .تنها در دو روز گذشــته
هفت زن و مرد در دو جنایت جداگانه قربانی قتل
بر سر اختالفات مالی خانوادگی شدند.
قتل دو خواهر بر سر میراث
به گزارش جامعه  ،۲۴روز یکشنبه مرد میانسالی
در میاندرود ســاری بر ســر ارث و تقسیم آن با دو
خواهرش درگیر شــد .اختالفات آنها از چند ماه
قبل شروعشده بود ،اما مرد خشمگین دو خواهرش
را با شلیک گلوله کشت و خودش در محل جنایت
ســکته قلبی کرد ،اما به بیمارســتان منتقل شد و
نجات یافت.
قتل  ۵عضو خانواده همسر به خاطر ارث
بامداد دوشــنبه نیز حادثهای هولناک در شیراز رخ
داد و طی آن مرد  ۵۵ســالهای در جنایتی هولناک
دو برادرزن ،همســر یکی از آنها و دو پســر برادر
همســرش را با اســلحه کشــت و دو نفر دیگر را
گــروگان گرفت .این فرد که قصد رفع مشــکالت
تقســیم ارث را داشت ،دو نفر را در صحنه گروگان
گرفت .با اعالم موضوع به پلیس سرانجام این مرد با
شلیک پلیس کشته شد و دو گروگانش جان سالم
به در بردند.

