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جزئیات الزام موتورسواران برای دریافت آرم طرح ترافیک

Society

ایسنا:رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ،با اشاره
به خبر الزامی شــدن دریافت آرم طرح ترافیک ساالنه
برای موتورسیکلتهای پایتخت گفت :در حین بررسی
تعرفههای طرح ترافیک در کمیســیون حمل و نقل و
عمران شورای شهر تهران برای اولین بار پیشنهاد شد
که در راستای ساماندهی موتورسیکلتهای پایتخت،
تمهیدات ویژهای برای سال  96اتخاذ شود.اقبال شاکری
در تشــریح این برنامهها گفت :بر همین اساس تمامی
موتورسیکلتهای پایتخت برای ورود به محدوده طرح

ترافیک ،باید نسبت به اخذ آرم طرح ترافیک ساالنه اقدام
کنند.وی با بیان اینکه لذا باید تمامی موتورسیکلتها
برگه معاینه فنی داشته باشند ،گفت :همچنین مقرر شد
که موتورسیکلتها عوارض سالیانه خود را نیز پرداخت
کنند؛ به گونــهای که موتورســیکلتهای انژکتوری
 10درصد عــوارض یک خودرو ،موتورســیکلتهای
کاربراتوری  20درصد عوارض یک خودرو و موتورهای
برقی نیز از عوارض معاف هستند که این برنامهها از سال
 96اجرایی خواهد شد.

سوادآموزی بیش از  ۱۸هزار تبعه خارجی در سال جاری

مهر:رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ،گفت :امسال
 ۱۸هــزار و  ۶۰۰نفر از اتباع خارجــی در طرح آموزش
سوادآموزی ثبتنام شدهاند .علی باقرزاده گفت :نهضت
سوادآموزی ،آموزش افراد  ۱۰تا  ۴۹سال را برعهده دارد
و برای افراد زیر  ۱۰سال نتوانسته ایم مداخله موثر کنیم.
وی افزود :سال گذشته  ۲۳هزار و  ۸۰۰نفر زیر  ۲۰سال
را آموزش دادیم و امسال نیز  ۱۹هزار و  ۷۰۰سوادآموز
در این رده سنی خواهیم داشت.باقرزاده در ادامه درباره
سوادآموزی اتباع خارجی نیز تصریح کرد :درصد باسوادی

اتباع خارجی از  ۶درصد در ابتدای انقالب به  ۶۰درصد در
سال  ۹۵رسیده است.رئیس سازمان نهضت سواد آموزی
با بیان اینکه در حال حاضر تعداد  ۷۰۰هزار نفر اتباع را
آموزش داده و باسواد کردهایم ،گفت :امسال نیز  ۱۸هزار
و  ۶۰۰نفر در طرح آموزش سوادآموزی ثبتنام شدهاند.
باقرزاده با بیان اینکه ســوادآموزی اتباع رایگان است،
گفت ۸۰ :درصد با هزینه دولت ایران ۱۸ ،درصد با هزینه
کمیساریای عالی پناهندگان و  ۲درصد را هم کشور نروژ
بابت یک طرح ،تحت پوشش قرار داده است.

تعهدکاری
نداریم!

حلقه مفقود این روزهای جامعه ایرانی در تحلیل نسل فردا

مطالب زیر را بخوانیم و پیوند و ربط آنها را
بررسی کنیم.
 .۱برای خریــد به فروشــگاهی مراجعه
کردهاید و کاالیــی را تقاضا مــی کنید.
فروشــنده همانطور که چشــمانش به
تلویزیون روی دیوار است ،کاال را به شما
می دهد؛ وقتی می پرسید که آیا این کاال
همانی است که خواسته اید؟ به نحوی که
به شما نشان دهد ،به خاطر شما از دیدن
تلویزیونش لحظاتی خارج شده ،می گوید:
شک نکن.
شــما چند روز بعد و پس از کلی خسارت
می فهمید که کاالی ارائه شــده ،مناسب
نبوده است.
 .۲مادر شما به خاطر یک زائده کوچک در
گلویش ،به دکتر مراجعه می کند و پزشک
می گوید :االن چیز مهمی نیســت ،هنوز
وقت دارد؛ هفته آینــده بیایید تا آن را در
بیاورم یا شاید با دارو هم کنترل شود .مادر
شما هفته بعد مراجعه می کند و پزشک
یادش نیست(و در گزارشی نیز آن را ثبت
نکرده که جلسه قبل چه گفته) و این بار
می پرسد :مشکلی که با آن نداری؟
نه ،آقای دکتر .ولی احســاس بدی به این
زائده پیدا کرده ام.
دکتر :احساساتی نباش .عجله نکن! بگذار
از سفر خارجی که دارم برگردم.
متاســفانه همان زائده پــس از چند ماه
توموری می شــود که جان مادر شــما را
می گیرد.
 . ۳داخل تاکســی متوجه می شوید که
پیرمردی که دارد پیاده می شود ،باید در
آن سمت میدان بزرگ شــهر پیاده شود
و راننده او را زودتر پیــاده می کند .رو به
راننده مــی گویید :آقای راننده! ایشــان
ســمت شــمالی میدان را گفت و راننده
عصبانی از دخالت شما می گوید :برای هزار
تومان کرایه که این کارها را نمی کنند.
ولی اوال مسیری نیست .دوما همان وقتی
که مسیر را گفت ،سوارش نمی کردید.
راننده :شما وکیل پیرمرد هستی؟ از کدام
ده به شهر آمده ای؟
من یک آدم مثل بقیه هستم .مگر غیر از
این اســت که ما آدم ها برای حرف و قول
خودمان باید ارزش قائل شویم؟
راننده :بــا من بحث نکن و اگــر ناراحتی
پیاده شو.
 .۴برای یک گرفتــاری حقوقی به دادگاه
مراجعــه می کنیــد .رئیــس دادگاه در
گزارش مکتوب خودش ،چیــزی غیر از
آنچه گفتهاید را نوشته و از شما می خواهد
آن را امضا کنید .به او اشاره می کنید که
اشــتباه فهمیده .حتی یکی از کسانی که
از او شکایت کرده اید ،حرف شما را تایید
میکند ولی رئیس می گوید مهم نیست،
فقط امضا کن .از او می پرسید:
یعنی متن را کامل نخوانم؟
رئیس :وقت دادگاه را نگیر .من آنچه را که
گفتید ،نوشته ام.
شــما باخودتان می گویید ممکن است

جمع آوری بیش از  ۱۳هزار
نفر از متکدیان

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از
فعالیت ۳۶۹۲گشت فوریت های اجتماعی پایتخت
در سه شیفت ۸ساعته در طول شبانه روز خبر داد.
مجتبیعبدالهیبااشارهبهآسیبهایاجتماعیشهر
تهران گفت :وضعیت کودکان کار و خیابان با توجه
به مسائل جامعه به ویژه شهر تهران،مناسب نیست
و این کودکان از جایگاه حقیقی و حقوقی کودکان
شایسته برخوردار نیســتند .البته شهرداری تهران
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حوادث
جزئیات تیر اندازی مرگبار
در اراک

دکتر احمدرضا آذر
پژوهشگر در علوم تربیتی

اصرار من برای خواندن ،چند ماه دیگر به
معطلی های قبلی ام اضافه کند و با نگرانی
امضاء می کنید.
.۵کلید استارت اتومبیل شما خراب شده،
یدکی از آن را تهیه و نــزد یک تعمیرکار
میبرید تــا آن را با قطعه آســیب دیده
تعویض کند .تعمیرکار ،فرمان اتومبیل را
باز می کند و پس از دو ساعت و چند تماس
تلفنی و چند بار بازبینی طریقه نصب قفل
اتومبیل در اینترنت ،قفل را عوض می کند.
منتهی پس از این تعمیر متوجه می شوید
که در هر پیچ که فرمان را می چرخانید،
ماشین شما بوق می زند و چراغ راهنما که
قبال خودکار پس از گردش به سمت راهنما
خاموش می شد ،دیگر کار نمی کند و البته
یک نکته دیگر که خیلی مهم است و شما
پس از پیدا کردن یک قفل ساز حرفه ای
می فهمید ،اینکه پس از مراجعه به قفلساز
حرفه ای متوجه می شوید که  .۱کل زمان
برای تعویض قفل ،پنج دقیقه بوده .۲نیاز به
باز شدن فرمان نبوده .۳میفهمید با توجه
به اینکه فرمان ماشین شما درست تنظیم
نشــده بوده ،در حین حرکت امکان قفل
شدن فرمان وجود داشته و شما که سفر
بین شهری داشته اید ،از تصور قفل شدن
فرمان اتومبیلتان باسرعت یکصد و بیست
کیلومتر در حالی که آزاد راه پر اســت از
اتومبیل ،یکه می خورید.
 .6به خاطر آلودگی هوا بعضی از کالسهای
درس تعطیل شده و به دلیل عدم تمایل
دانش آموزان و معلم برنامه درسی ناقص
اجرا شده و اصطالحا برنامه درسی مغفول
جریان پیدا می کند .این برنامه درســی
پایههایی برای فهم علوم و تخصص هایی
است که در سال های بعد متخصصان به
آن نیاز دارند.
 .7در یک مکان فرهنگــی و در بین ده ها
کودک و نوجوان در حال گفت وگوی علمی
هستید که متوجه می شوید نور چراغ ها
قطع و وصل شــده و بیرون از ساختمان
سر و صدا می آید .پس از بازبینی از پنجره
متوجه آتش سوزی در مجاورت ساختمان
در یک مغازه می شوید .با توجه به احتمال
ســرایت آتش و قطعی برق سریعا دستور
به تخلیه ســاختمان داده و کنتور برق را
نیز از مدار خارج کرده و با شاگردانتان در
بیرون ساختمان ،سعی میکنید در جای
امنی باشید تا خطر رفع شــود ،ماموران
آتش نشــانی به دلیل بی توجهی بعضی
از رانندگان،حداقل بــا پنج دقیقه تاخیر
میرسند .شما در آن لحظه قیمت هر ثانیه
زودتر رسیدن ماموران کنترل حادثه را با
چشــم می بینید .از جمله اینکه اگر فقط
یک دقیقه زودتر آتش خاموش می شد،
کابل تلفن شما نمی سوخت و تا هفت روز،
بدون تلفن نمی شــدید .به دنبال رئیس
کنترل گشته و از او می پرسید آیا امنیت
الزم موجود است تا خودتان و فراگیرانتان
به ساختمان بر گردید؟ مأمور خاطر نشان
می کند که مشکلی نیست .وقتی کالس
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را آغاز می کنید ،احساس بوی سوختگی
می کنید .ماموران کنترل ظاهرا حادثه را
مهار کرده و رفته اند ولی آتش به دقت مهار
نشده .متوجه می شوید که کپسول های
موجود همسایگان متاسفانه شارژ نبوده یا
تاریخشان منقضی شده است .شما سریعا
از کپسول خود اســتفاده کرده و از جان و
مال خود غیر مستقیم حفاظت می کنید.
چرا کارها دقیق و اســتوار
نیستند؟
فکر نکنید موارد باال تخیل نگارنده است.
اینها بخش هایی کوچک از مشــاهدات و
درگیری های روزمــره او با چنین اموری
است .نگارنده از خود می پرسد :چرا کارها
دقیق و استوار نیستند؟ چرا این همه نمرات
عالی در خیلی از حوزه هــای کار و حتی
علم ،نماینده عالی آن سازمان ها و مراکز
نیستند؟ چه بالیی سر ما آمده؟ آیا ایرانی
ها از اول هم این گونه بوده اند؟ آثار به جا
مانده از تمدن های نه حتی خیلی قدیمی،
حاکی از آن است که مردمان ما با وجدان
عمل می کرده اند ،کسبه تا راه کسب را از
طریق شاگردی یاد نمیگرفتهاند ،کاسبی
نمی کرده اند ،هنرمنــدان و صنعتگران
ابتدا روش هــای ورود به آن هنر و صنعت
و چگونگی ارتباط با مردم و مشتری را (از
طریق فتوت نامه ها)یاد میگرفته اند .واقعا
چه شده و به کجا داریم می رویم؟ با فرض
آنکه آنچه من دیده ام دیگران هم ببینند،
اگر من کاالی خوب تولیــد کنم ،چقدر
مردم به من اعتمــاد میکنند و آیا کاالی
من را خواهند خرید؟
پیوند بین مطالب باال چیست؟چه کسی
مسئول این خطاهاســت؟در همه موارد
باال ،یک امر به شدت پدیدار است که افراد
کار خود را محکم و درست انجام نداده اند.
پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله می فرمایند:
خدا دوست دارد که شما کارها را محکم و
استوار انجام دهید( .وسائل الشیعه ،ج ،3
ص )230
با تحلیلی ســاده می شود فهمید که یک
"امکانی" در عالم هست که گویی دوست
ندارد ما کارها را درســت انجام دهیم؛ ما
اسم این امکان را "شیطان" می گذاریم.
اما سوال اینجاست که شیطان از چه راهی
و چگونه ما را به سستی و اهمال در کارها
دچار می کند؟
واژه محکــم با حکم ،حکمــت ،محکوم،
حاکم ،حکیم ،استحکام ارتباط دارد .هر
کسی نمی تواند حکم بدهد و یا هر کسی
حکمش محکم نیست .برای استحکام یک
حکم الزم است تا حکیمی که با حکمت

اقدامات گسترده ای را در این راستا انجام داده ،اما به
تنهایی نمی تواند تمام موضوعات را در این زمینه به
سرانجام برساند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران
خاطرنشــان کرد:هم اکنون در ســطح شهر تهران
کودکان بسیاری هستند که توسط باندها و گروه های
خاص به کارگیری می شوند و در شرایط نامناسب و
با تحمل فشارهای روحی روانی باال زندگی می کنند
که این موضوع در جامعه در قالب معضالت اجتماعی
چون تکدی گری ،دستفروشی ،بزهکاری و  ...بروز و
ظهور دارد .وی از اجرای فاز دوم جهاد مهربانی خبر داد

آشناست،حکم بدهد.
غرض از بازی با واژگان در باال آن است که
بفهمیم الزمه محکم و استوار بودن ،علمی
واقعی است که منجر به عمل شود .در اصل
عمل درست ،ناشی از علم درست است.
یکی از دوســتانم بــه نقل از اســتادش
میگفت که در روزی تعطیل به کتابخانه
دانشــگاه خود در آلمان می رود و متوجه
می شود که نظافتچی هم آنجا به نظافت
مشــغول اســت .او کنجکاو شــده و از
نظافتچی سوال می کند که آیا دانشگاه او
را مجبور کرده که در روز تعطیل بیاید؟ او
در پاسخ می گوید :نخیر .من چون دوست
دارم در ساختن کشورم آلمان موثر باشم،
در روز تعطیل اضافه کار آمده ام.
راوی این واقعه حساس تر شده و میپرسد:
چگونه تو به ســاختن کشــورت کمک
میکنی؟! و در پاسخ می شنود:
اگر تو که محقق هستی و برای تحقیق به
دانشگاه آمده ای ،به دستشویی و محیط
کثیف و نامناسب بیایی ،ذهنت مشغول این
بی نظمی می شود و ممکن است تحقیق
تو یا به تاخیر بیفتد و یا درست انجام نشود.
این مســتخدم کارش را محکم و استوار
انجام داده ،عمل او ناشــی از علم کارآمد
اوست؛ در حالی که ما ،پزشکان ،مهندسان،
مشــاوران ،قضات و...داریم که کارشان را
محکم و اســتوار انجام نمی دهند .همه
این گرفتاری شــاید به خاطر آن است که
دستاندرکاران تعلیم و تربیت ،کارشان را
محکم و استوار انجام نداده اند.
ضرورت رعایت اخالق در کار
ممکن اســت ما بــرای انجام کار
محکم و اســتوار خود ،مزد و پول دریافت
کنیم ولی هیچگاه کار محکم و استوار برای
پول و مزد نیســت .میانگین نرخ ملک در
تهران ،حدود پنج و نیم میلیون تومان برای
هر متر است .در نقاطی از تهران هست که
قیمت ملک برای هر متر ،ده میلیون معامله
می شود .ســاختمان هایی هم با قیمتی
باالتر از بیست و پنج میلیون تومان ،آن هم
به مشــتریان مخصوصی از حیث فرهنگ
فروخته میشود .ســوال اینجاست که آیا
قیمت باالی این امالک ،به خاطر آن است
که سازندگان آن ،کارشان را استوار و محکم
انجام داده اند؟ آیا گرانی آن به خاطر روکش
طال برای دستشویی و یا درهای سفارشی
روسیه است؟ آیا معماری و مواد کنار هم،
یک مجموعه عالی را ســاخته اند؟ و مهم
ترین سوال :سازنده یا سازندگان برای چه
این همه تالش کرده اند؟
می شود مطمئن بود که سرمایه گذاران

و گفت :شهرداری تهران در قالب طرح جهاد مهربانی
ضمنشناساییکودکانبازماندهازتحصیل،رسیدگی
به خانواده های آنان را به عنوان خانواده های نیازمند و
آسیب زا در دستور کار قرار داده که فاز نخست اجرایی
آن از چندین ماه گذشته در مناطق ۲۲گانه آغاز شده
و هم اکنون وارد فاز دوم اجرای آن می شویم.
عبدالهی شناســایی افراد نیازمنــد و بهره گیری از
ظرفیت های خیرین ،معتمدین و سازمانهای دیگر
محلی در اجرای طرح را از اهم وظایف قرارگاه جهادی
برشمرد و اذعان داشت :بناداریم ظرفیت های مختلف
را برای رسیدگی به نیازمندان و فقرزدایی در کالنشهر

برای ارضای وجــدان خود و به خاطر خدا
این کار را نکرده اند ،چون تاثیر حضور در
چنین خانه ای به احتمال قریب به یقین
می طلبد که نسبت به دیگران با تفرعن و از
جایگاه خود بزرگ بینی به دیگران بنگری.
هر کسی در هر رده و شــغلی باید آداب و
اخالق ویژه آن کار را فرا بگیرد .اگر کسی
کار و کسب دارد ،باید بفهمد که این کار و
کسب ،ابتدا وسیله ای برای تعامل و ارتباط
با دیگران است و در مراحل بعدی با رعایت
اصول ،امکانی برای کســب پول است .در
واقع آنچه که به عنوان کســب «روزی»
میگویند ،سه بخش عمده دارد که عبارت
است از .۱ :ارتباط با خلق  .۲گرفتن مزد از
خلق .۳فهم جریان محبت از خالق.
در قرآن صریحا فرموده :با یکدیگر معامله
کنید و ربا مخورید( .بقره )275اگر افراد
زیادی در جامعه امروز ایــران به گرفتن
اجاره ملک بدون اینکه از آن درآمد در خود
ملک هزینه کنند ،عادت کرده و حتی تمام
هزینه ها و تعمیرات ،از جمله مالیات اجاره،
حتی عوارض نوسازی را بر عهده مستاجر
می گذارند ،به معامله شــبیه نیست ولو
قرآن این آیه گهربار را نگفته بود ،وجدان
حکم می کرد که این رفتار مصداق رباست.
تازه این در حالی است که به دلیل محکم
عمل نکردن سیستم های پولی و اقتصادی
کشــور ،امر اســتهالک و کاهش قیمت،
علیالخصوص در ملــک معنای خود را از
دست داده .یعنی معنی معامله هرچند با
کاهش قیمت (به خاطر کاست طبیعی که
در کل طبیعت هم موجود است) برای رونق
دوباره و هیجان اقتصادی در جامعه ما رنگ
باخته ؛ به عبارتی گروهی حاضرند امالک
و اموال خویش را آنقــدر احتکار کنند تا
شاید دیگران خودشان را با آن هماهنگ
کنند.
این محکــم عمل کردن یکســویه برای
منافع شــخصی ،مصداق سخن حکیمی
است که پرسیده بودند از کجا می آیی؟ و
او گفته بود از جایی می آیم که اگر بخواهم
آن را بسازم ،خانه ام را ویران می کنند و اگر
بخواهم خانه ام را بسازم ،باید شهر و وطنم
را خراب کنم.
رسول اکرم صلوات اله علیه در زمانی که
برای قبر مرده ای وآن هم برای خشتهای
روی متوفی بــا دقت تمام خشــت ها را
انتخــاب ،گل را آماده کرده و خشــتها
را دقیق در قبر گــذارده و بر درزها و کنار
خشت ها بانظم گل مینهادند ،فرمودند:
می دانم خراب خواهد شد ولی خدا دوست
دارد شما کارها را درســت و استوار انجام

تهران به عنــوان یکی از رویکردهای مهم توســعه
اجتماعی شهر بسیج کنیم.وی با اشاره به دغدغههای
مقام معظم رهبری در خصــوص اهمیت توجه به
کاهش آسیب های اجتماعی گفت :وجود ۱۵مددسرا
با گنجایش بیش از سه هزار نفر برای نگهداری کارتن
خواب ها ،دو سامان سرا در اسالمشــهر و لویزان با
ظرفیت  ۳۷۰نفر ،در تهران ،ســامان سراهای ویژه
مردان و زنان ۱۶،مرکز پرتو با ظرفیت ۳هزار نفر برای
کودکان کار و خیابان ۲۴ ،مرکز بهاران با گنجایش
 ۲۵۰۰نفر جهت توانمندســازی معتادان و زمینه
سازی برای بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده های

دهید ،مبین این نکته این است که برای هر
کاری غیر از آنکه نیاز به علم و آگاهی الزم
آن هست ،نیاز به اخالقی داریم که ما را به
وجدان و اشفاق رهنمون کند.
وجدان همــان آیینه ای اســت که ما را
به واقعیات راهنمایی می کند و اشــفاق،
یعنی مهربانی که در آن نگرانی و احتیاطی
اســت که افراد نزدیک به یکدیگر دارند.
همانگونه که پدر و مادر نسبت به فرزندان
خود محبت و مهربانــی دارند و در درون
بیم دارنــد که آنها آســیب ببینند و یا به
خود آسیب بزنند .خداوند در قرآن به اهل
بهشت می گوید :شما به خاطر اشفاقی که
به یکدیگر داشــتید ،اهل بهشت شدید.
(آیه 26سوره طور) پیرامون همین نکته
امام علی (ع) مردمان را یــا در دین برادر
و یا در سرشــت با یکدیگر برابر می دانند
(نامه 53نهجالبالغه) .در حقیقت هر کاری
که می کنیم ،برای خود می کنیم.
این مقاله قصد نــدارد راهکاری بدهد که
بسیار گفته اند و خواهند گفت ولی چند
سوال برای تامل طرح می شود؛ شاید طرح
این سواالت انگیزه های ما را برای محکم تر
و استوارتر انجام دادن امور از طریق تامل و
جست وجو در پاسخ آن بیشتر کند:
 .1آیا دوســت داریم که دیگــران کار ما
را ناقص انجــام بدهند؟ چــرا؟ آیا ما کار
دیگران را درســت انجام داده ایم؟ چطور
فهمیدهایم؟
 .2آیا دوست داریم کسانی که کار ما را چه
در خدمات ،چه در فــروش و یا در تولید به
عهده می گیرند ،فقط به پول ما فکر کنند؟
واقعا پول تعیین کننده روابط و نوع خدمات
است؟ مثال یک معلم یا پزشک به فرد کم
پول نباید بها بدهند؟
 .3شــما حاضرید فرزندتان را نزد پزشک
یا معلمی که بر کارش متمرکز و مســلط
نیســت ،ببرید؟ چرا در کاری که مهارت و
دانش الزم را نداریم ،ادعا می کنیم؟
 .4غیر از یادگیری نظری و آکادمیک ،چقدر
به شاگردی و یا کارورزی اهتمام داشته ایم؟
 .5آیا کار برای دیگــران را غیر از کار برای
خود و خانواده می دانیم؟ اگر همه بین کار
برای خانواده خود و دیگر مردمان ،تفاوت
اساسی قائل شوند ،چه می شود؟
 .6آیا مسلط بودن به اینترنت و جست وجو
به معنای متخصص بودن است؟
 .7چقدر خود و عملکرد خود را مورد ارزیابی
و حسابرسی قرار می دهیم؟
.8آیا ما جزو کسانی نیســتیم که تکالیف
و وظایف خــود را به آخریــن لحظات وا
میگذارند؟

خود ،سه کمپ ترک اعتیاد با ظرفیت نگهداری۷۰۰
نفر به صورت شــبانه روزی ،راه اندازی دو مجموعه
همراه سرا در کنار دو بیمارســتان دولتی تهران از
جمله مراکزی است که شهرداری تهران برای کاهش
آسیبهای اجتماعی راه اندازی و فعال کرده.معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعالم کرد:
تعداد  ۳۶۹۲گشــت فوریت های اجتماعی در سه
شیفت ۸ساعته در طول شبانه روز فعالیت می کنند.
در طرح ساماندهی متکدیان از  ۹مرداد تا  ۱۲دی ماه
امسال ۱۳هزار و ۳۵۲نفر از متکدیان و بی خانمان ها
شناسایی شده و به مراکز تابعه ارجاع داده شده اند.

دادستان عمومی و انقالب اراک ،از کشته شدن 6
نفر در جریان تیراندازی به اعضای دو خانواده در این
شهر خبر داد و گفت :حادثه حوالی ساعت  5صبح
(چهارشنبه) رخ داده و عالوه بر کشته شدن 6نفر2،
نفر نیز زخمی شدهاند.
حسینی طاهری دادســتان اراک ،با اعالم اینکه
قاتل پس از وقوع جنایت از محل حادثه گریخته و
تالشها برای دستگیری او ادامه دارد ،گفت :ریشه
این حادثه به اختالف قبلی میــان این خانواده ها
برمیگردد ،به طوری که سال گذشته این فرد به
اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی در جریان یک نزاع
دستگیر و روانه زندان میشود.
دادستاناراکبااعالماینکهدرآندرگیریمتاسفانه
یکنفربهقتلمیرسد،گفت:عاملحادثهپسازآن
درگیری به جرم ایراد صدمه بدنی عمدی دستگیر
و روانه زندان می شود و پس از یک سال ،در تاریخ
دهم دی ماه امسال با قرار وثیقه دویست میلیون
تومانی آزاد می شود.
وی افزود :بر اساس تحقیقات و اطالعات اولیه ،این
شخص پس از آزادی ،از سوی خانواده و بستگان به
عنوان عامل ایجاد نابسامانی و مشکالت در خانواده
مورد شماتت قرار می گیرد و فشــار نیز از سوی
خانواده مقتول درگیری سال گذشته به خانواده
آنها بوده که باید از شــهر اراک کوچ کنند و بروند،
مجموعه این فشــارها و بگو مگو ها گویا موجب
سکته پدر متهم و در نهایت وارد آمدن فشار روحی
مضاعف بر روی متهم و در نتیجه حمله مسلحانه
به خانوادههای مرتبط و شاهد در حادثه سال قبل
و کشته شــدن شش نفر می شــود.بر اساس این
گزارش و به نقل از دادستانی کل کشور ،حسینی
طاهری تاکید کرد :قاتل صبح دیروز با یک اسلحه
کالشینکف ،ابتدا به سراغ خانواده ای می رود که در
ماجرای سال قبل به عنوان شاهد با پلیس همکاری
کرده و موجب دستگیری وی شده بودند .در آنجا با
شلیک گلوله  4نفر را به قتل می رساند و سپس به
ســراغ خانواده ای می رود که در جریان نزاع سال
قبل ،یک نفر از آنها توسط فرد همراه او کشته شده
بود .در آنجا نیز پدر و مادر آن خانــواده را به قتل
میرساند و در این میان دو نفر نیز مجروح می شوند.

تصادفخونیندرمحورجعفریه–قم

نســل فردا :رئیس مرکز مدیریت حــوادث و
فوریتهای پزشــکی قم گفت :تصادف دلخراش
برخورد شــدید دوخــودروی پژو -ســمند در
محورجعفریه – قم ،سه تن کشته و چهار مجروح
برجای گذاشت که حال دو تن ازمجروحان وخیم
است.محمدرضا حســنی اظهار داشت :براساس
تماس و اطالعات مردمی ازطریق خط تلفن 115به
همکاران اورژانس استان قم مبنی بر برخوردشدید
دوخودروی سمند-پژو درمحور جدید جعفریه-قم
و احتمال باال بودن تلفات و مجروحین ،بیدرنگ
تعدادچهاردستگاهآمبوالنسبهمحلتصادفاعزام
شــدند.وی گفت:پس ازحضور همکاران اورژانس
درمحل تصادف و ارزیابی اولیه ،مشخص شد سه تن
از سرنشینان هر دو خودرو متشکل از دو مرد و یک
زن دردم و درمحل تصادف فوت کردند.رئیس مرکز
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم ادامه داد:
همچنین این تصادف چهار مجروح هم داشت که
حال دو تن ازمجروحان نیز وخیم بوده و با عملیات
احیا و مراقبت های ویژه در داخل آمبوالنس به مرکز
درمانی قم منتقل شــدند.وی با اشاره به وضعیت
دو مجروح دیگر این تصادف گفت :این افراد نیز با
آسیب ها و شکستگی های خفیف تر درحال انتقال
به مراکزدرمانی سطح شهرهستند.

سارق جوان خودروهای اسالمشهر
در دام پلیس

نسلفردا:فرمانده انتظامی شهرستان اسالمشهر،
از به دام انداختن ســارق جوان  9خــودرو در این
شهرستان خبر داد.سرهنگ ابراهیم حسن آبادی
گفت :ماموران هنگام گشــت زنی در شهرستان
اسالمشهر به یک دستگاه خودروی سواری پژو که
در حال پرسه زدن بود ،مشکوک شدند .مأموران
بالفاصله برای بررسی به راننده دستور ایست دادند،
اما راننده به محض مشاهده پلیس بدون توجه به
دستور ایست از محل متواری شد .حسن آبادی با
بیاناینکهمأمورانپسازتعقیبوگریزدقایقیبعد
موفق به متوقف کردن خودرو و دستگیری راننده
شدند،گفت:مأموران پس از استعالم از پالک خودرو
اطالع پیدا کردند که ساعتی پیش این خودرو به
سرقت رفته که متهم دستگیر شده و جهت بررسی
بیشتر به کالنتری انتقال داده شده .وی در پایان با
اشاره به اعتراف این متهم به 9فقره سرقت خودرو،
اظهار داشت :پرونده این سارق جوان ،بعد از تکمیل
تحقیقاتتحویلمراجعقضاییشدهاست.

