آالیندگی دستگاههای خنککننده هوا ،عامل صدها مورد فوتی

گرم شدن هوای جهانی و استفاده فزاینده از وسایل تهویه و خنککننده هوا به صدها مورد مرگ و میر تا سال  ۲۰۵۰میالدی منجر میشود .به گزارش ایسنا ،این روزها گرمای هوا موجب شده
میلیونها انسان به استفاده از دستگاههای خنککننده روی آورند و کارشناسان معتقدند که وابستگی به این تکنولوژی میتواند عامل مرگ و میر صدها نفر تا سال  ۲۰۵۰باشد .محققان در بررسی
روی پیامدهای استفاده از دستگاههای خنک کننده که با استفاده از انرژی ذغال ،گاز و نفت کار میکنند دریافتند میزان مصرف انرژی بیشتر برای برخورداری از هوای خنک تر به معنی ورود حجم
بیشتری از ذرات معلق آالینده به آسمان و در نتیجه مرگ و میر بیشتر است .به این ترتیب تا اواسط قرن میتوانیم بگوییم هر سال به طور میانگین مرگ  ۶۵۴نفر در آمریکا بر اثر افزایش ذرات
معلق و  ۳۱۵نفر دیگر بر اثر افزایش سطح گاز ازون رخ میدهد .یکی از محققان این مطالعه از دانشگاه ویسکانسین مدیسون آمریکا گفت :دستگاههای خنک کننده بشر را از موج گرما حفظ میکند
اما در صورتیکه برق مورد نیاز آنها از نیروگاههایی با سوخت زغال سنگ تامین شود مشکل زا خواهد بود.

«ابتکار» از ممنوعیت مصرف دخانیات در دانشگا ه تهران و محیط های دانشگاهی گزارش می دهد
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پیش از رفتن به کالس به دکه نزدیک دانشگاه رفت و
ی با قیمتی
چند نخ سیگار خرید .همان سیگار همیشگ 
دو برابر شده .به فروشنده دکه لبخندی زد و گفت :فکر
کنم ماهم مثل پدرانمون باید برگردیم به همون سیگار
فروردین و هما! آخرین پُک سیگارش را پیش از ورود به
دانشگاه به ریه فروداد و وارد دانشگاه شد .بین دو کالس
به محوطه پشتی دانشکده رفت و به دور از حراست،
دوربینها و دانشجویان تندرو یک نخ دیگر کشید و
راهی کالس بعدی شد .او ممنوعیت را با پنهانکاری
تعویض کردهبود؟
مصرف سیگار در دانشگاه تهران نسبت به سایر
دانشگاههاپایینتراست!
هیچ اتفاقی ناگهان رخ نمیدهد؛ ممنوعیت مصرف سیگار در
دانشگاهها نیز سالها مورد بحث بود .در برخی دانشگاهها پیش
از این مصرف سیگار(حداقل به شکل نمادین) ممنوع شده بود
و در سالهای اخیر شاهد پیوستن دانشگاههای بزرگ کشور به
این موضوع هستیم.
اردیبشهت ماه امسال رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران از
طرحی سخن به میان آورد با عنوان « طرح دانشگاه عاری از
دخانیات ».حمید پیروی در این باره گفته بود « :با همکاری
دانشجویان ،استادان ،کارکنان ،تشکلها و کانونهای دانشجویی
نسبت به تشکیل شورای برنامهریزی دانشگاه عاری از دخانیات
اقدام شد .در حال تدوین و نهایی کردن خط مشی دو دانشگاه
در زمینه حذف مصرف دخانیات در تمام فضاهای دانشگاهی
هستیم».
این بدان معنی است که پیش از به اجرا در آمدن این طرح
برنامهریزیها صورت گرفته بود و براساس آنچه گفته شده است،
هدف از اجرای این طرح « ارتقای سالمت دانشگاهیان» بوده.
نکته جالب توجه این است که رئیس مرکز مشاوره دانشگاه
تهران در اردیبهشت ماه امسال عنوان کرده بود« :براساس
آماری که وجود دارد ،مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان
این دانشگاه بسیار پایین است و نسبت به خیلی از دانشگاهها
شرایط بهتری داریم .ولی همین آمار بسیار کم هم از نظر ما
نگران کننده است و باید به این موضوع پرداخت».
سیگار کشیدن در دانشگاه تهران ممنوع شد
روز گذشته نهایتاً طرح «دانشگاه عاری از دخانیات» به مرحله
اجرا در آمد .حسن بهنژاد ،معاون دانشجویی دانشگاه تهران در
این باره توضیح داد« :این طرح از ابتدای مهر ماه سال جاری در

تمامی محیطهای دانشگاه اجرایی خواهد شد».
تاکید بهنژاد روی «همه محیطهای دانشگاه» به این معنی
است که نهتنها دانشکدههای دانشگاه تهران بلکه این امکان
وجود دارد که در کوی دانشگاه نیز مصرف سیگار ممنوع شود.
بهنژاد افزوده بود« :در طرح دانشگاه بدون دخانیات ،تالش ما
این بود که بتوانیم دانشجویان را در اجرای این طرح همراهی
کنیم ،بنابراین برخالف دانشگاههای دیگر که در اجرای این طرح
تصمیم مدیریتی گرفتهاند ،ما در دانشگاه تهران تالش کردیم
از تشکلها ،شوراها ،شوراهای صنفی ،انجمنهای علمی و غیره
نمایندگانی را از دل دانشجویان در شورای سیاستگذاری
طرح فوق دعوت کنیم و در حقیقت بر آن اساس ،در خصوص
دانشگاه «بدون دخانیات» برنامهریزی داشته باشیم».
وی در ادامه تصریح کرد« :یکی از مزیتهای مشارکت
دانشجویان در برنامهریزیهای اجرای طرح «دانشگاه بدون
دخانیات» این بود که ما مطمئن خواهیم بود که دانشجویان
در اجرای آن همراه خواهند بود و با توجه به اینکه مجبور بودیم
در خصوص تصمیمگیریهای اجرای طرح یکسری فعالیتهای
اقناعی انجام دهیم و به دانشجویان اعالم میکردیم بیشتر
برنامههای ما در این زمینه تشویقی و بدون نگاه انضباطی خواهد
بود و به این صورت دانشجویان در اجرای آن همراه شدند».
معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفته بود« :این طرح از

اوایل مهر ماه جاری در تمامی فضاهای دانشگاه تهران از جمله
خوابگاهها اجرایی خواهد شد ،در واقع ما آئیننامه ابالغی وزارت
علوم در این زمینه را منطبق با نظرات دانشجویی مجددا تدوین
کردیم و اجرایی خواهیم کرد».
طرحهای شعاری!
درحال ممنوعیت مصرف سیگار در محیطهای دانشگاهی
مطرح است که به ندرت دیده شده که مقامات دانشگاهی
در مواجه به مصرف دخانیات از برخوردهای سلبی استفاده
کرده باشند .با این حال دانشجویان ترجیح میدهند با همان
برخوردهای لسانی نیز مواجه نشوند .یکی از دانشجویان
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در این باره میگوید« :این
اقدامات در حد شعار است .خودشان هم میدانندکه نمیشود
جلوی این حجم از دانشجویان سیگاری را گرفت .تازه ،فقط
پسران نیستند .همکالسی های دختر ماهم در دانشکده سیگار
میکشند؛ در نتیجه بخش زیادی از دانشگاه تمایل به سیگار
دارند .پیش از ورود به کالس ،بعد از کالس ،وسط کالس و
 ...همه این زمانها بسیاری از دانشجویان فندک زیر سیگار
خود میزنند ».به عقیده امیررضا مصرف سیگار در دانشگاهها
بیماری نیست که نیاز به درمان داشته باشد! ابتدا باید به دنبال
پیشگیری آن در جامعه بود و سپس به درمان سایرین پرداخت.
در راستای حرفهای امیررضا ،همکالسی او میترا نیز ادامه

میدهد« :شما همین االن به جم ع دانشآموزان بروید که در
پارکها نشستهاند! والدین فکر می کنند آنها چه کار میکنند؟
سیگار میکشند .این نظام آموزشی ضعیف ما را نشان میدهد.
تا کی میخواهیم چشمهای خود را ببنیدم؟»
او در پاسخ به این سوال که هدف از طرح «دانشگاه عاری از
دخانیات» چیست؟ میگوید« :فقط و فقط شوآف! میخواهند
بگویند ما طرحی دادیم و اجرایی کردیم .حاال اینکه چگونه
اجرا شود اصال مهم نیست .به نوعی فقط یک رزومه است برای
مسئوالن که بگویند ما همچنین طرحی را نیز اجرایی کردیم».
یک کاربر در توییتر :وقت خودتونو با این طرحها تلف نکنید
در حالی مصرف دخانیات در دانشگاه تهران ممنوع شده
است که این احتمال وجود دارد همین طرح به سایر دانشگاه
نیز سرایت کند .موضوعی که موجب نگرانی برخی جوانان در
دانشگاههای سراسری کشور شده است .کاربران در فضای
ن دادند؛ «جلبک»
مجازی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشا 
در این باره نوشته بود« :سیگار کشیدن توی دانشگاه تهران و
خوابگاه هاش رو از ترم بعد ممنوع اعالم کردن ،پادگان میخواد
بشه گویا».
او در اظهارنظری دیگر نوشت« :بچههای مکانیک یه استاد
داشتن همیشه با سیگار راه میرفت ،االن که سیگار کشیدن توی
محیط دانشگاه ممنوع شده بیشتر نگران اونم».
کاربری نیز در انتقاد از دانشجویان نوشته بود« :سیگار که
همیشه تو دانشگاه ممنوع بود همه هم میکشیدن .کاش فکر
کردن رو تو دانشگاهها ممنوع میکردن شاید دانشجوها اتفاقی
یادشون اومد واسه چی میرن دانشگاه».
مصطفی حسینی نیز گفته است« :واسه اینکه سیگار رو
ممنوع کنن تو دانشگاه یا باید هزار تا دوربین دیگه بذارن یا
گشت موتوری یا گشت پیاد ه راهبندازن ولی من یه جاهایی
بلدم تو دانشگاه خیلی هم دنجه که عقل جن هم نمیرسه ،حاال
ممنوع کن».
«سعیده» نیز با زبانی اعتراضی نوشته بود« :آقای دانشگاه
تهران! شما برو ببین چرا جوانانت سیگار میکشن وگرنه مگه
دفعه اولتونه سیگار کشیدن رو ممنوع میکنید؟ بچهها بدترش
هم میکشن تو دانشگاه .وقت خودتونو با این طرحها تلف
نکنید».
ممنوعیت مصرف سیگار تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران
را که در فضای مجازی فعالیت میکنند ،به یاد خاطراتشان
آورده است؛ آنها از مصرف برخی مواد های محرک و مخدر
در دانشگاه سخن به میان آوردهاند .این در حالی است که پیش
از این شایعاتی در ارتباط با مصرف مواد مخدر در خوابگاههای
دانشگاه تهران به گوش رسیده بود .با تمام این اوصاف رویای
«دانشگاه عاری از دخانیات» قرار است رو به واقعیت حرکت
کند؛ رویایی که همچنان محال به نظر میرسد.

جای خالی آموزش صبوری و از خودگذشتگی در کالسهای درس

استخدام آقازادهها در شهرداری منوط به آزمون شد

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید در
کالسها مهارت بلند کردن یک زمین خورده ،صبوری،
تحمل در برابر سختیها و نگاه به چشم انداز و افقها و
از خودگذشتگی را با دانش آموزان تمرین کنیم گفت:
جای این موارد در کالسهای ما بسیار خالی شده
است.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمد بطحائی در مراسم اختتامیه
چهاردهمین جشنواره علمی فرهنگی بسیجیان فرهنگی که
در ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش برگزار
شد با بیان اینکه آنچه میتواند کشور را از مشکالت برهاند
برخورداری از روحیه بسیجی است گفت :در ماههای اخیر
دشمنی دشمنان و در راس آن سردمداران جدید آمریکا به
اوج خود رسیده و کشور را با شرایط خطیری مواجه کرده و
پیش بینی میشود اگر با همین روال جلو برود از حیث اقتصادی شرایط سختتری را برای مردم رقم می زند .وی افزود :عهدشکنی
که آمریکا در برجام انجام داد ماهیت این حاکمیت نژاد پرست و مطلق خواه را برای مردم جهان آشکار کرد .ولی ما در سالهای
بعد از انقالب با فراز و نشیبهای بسیاری روبرو شدیم و همچنان سرافرازانه در دنیا و بویژه خاورمیانه و منطقه به عنوان کشوری
مقتدر حرفی برای گفتن داریم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شروع المپیاد جهانی زیست شناسی به میزبانی ایران و شگفت زده شدن مسئوالن IBOاز
فضای کشور و توانمندی های ما گفت ۵۱۰ :نفر از  ۷۱کشور در این المپیاد حضور یافتند که این آمار بی سابقه بود .جالب آنکه
۲۳کشور هم اروپایی بودند .در چنین فضایی که ایران را حامی تروریست تلقی میکنند و تهمت های تخریب کننده میزنند
برگزاری این المپیاد با این ابعاد باعث افتخار ماست.
بطحائی افزود :در این شرایط سخت و شمشیری که از رو بیرون آمده حتما سرافراز عبور خواهیم آمد به شرط آنکه روحیه بسیجی
را تقویت کنیم .رهبری در دیدار با هیئت دولت در روز گذشته اشاره داشتند که شرایط کنونی بحرانی نیست و فرمودند برای شما
دولتمردان در شرایط سخت ثواب مجاهدت و خدمت به مردم مضاعف خواهد بود .وی ادامه داد :در این شرایط به شدت به وجود
روحیه بسیجی نیاز داریم .امروز به شدت به فرهنگ شهید حججی در کشور نیاز داریم.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد :باید در کالسها مهارت بلند کردن یک زمین خورده ،صبوری ،تحمل در برابر سختی ها و نگاه
به چشم انداز و افق ها و از خودگذشتگی را با دانش آموزان تمرین کنیم .جای این موارد در کالسهای ما بسیاری خالی شده است.
نسل ما در دهه شصت زندگی کرده و اگر نتواند در این امر موفق باشد نسلهای دیگر نمیتوانند.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت :در
طرح مدیریت تعارض منافع پیش بینی شده سفرهای
خارجی انتشار عمومی شود تا نظارت همگانی در این
حوزه را فعال کنیم.
به گزارش مهر ،بهاره آروین با اشاره به یکی از بندهای طرح
مدیریت تعارض منافع که در آن پیش بینی شده سفرهای
خارجی ثبت ،منابع تامین اعتبارات آن روشن و دلیل این
سفر و گزارش کار آن منتشر شود ،گفت :پیش از این نیز
سفرهای خارجی در سامانه ثبت می شد اما موضوعی که ما
در این طرح مطرح کردیم انتشار عمومی این سفرها است
زیرا بجز اطالعات ثبت شده ،با انتشار عمومی این سفرها می
توانیم نظارت همگانی را فعال کنیم .وی ادامه داد :پیش از
این سفرهای خارجی که با بودجه شهرداری انجام می شد،
برای آنکه نیاز به مجوز داشت ،در سامانه ثبت میشد اما بر اساس دستورالعمل باید همه سفرهای خارجی ثبت می شد که به
دالیلی انجام نمیگرفت که در طرح تعارض منافع انتشار عمومی آن مطرح شد و آن هم به دلیل آنکه مواردی گزارش شده بود که
پیمانکاران به عنوان هدیه یا کارمزد قرارداد ،سفر خارجی را به تصمیم گیر قراردادها اهدا کرده بودند .برای آنکه امکان رصد چنین
موضوعاتی فراهم شود ،انتشار عمومی مورد تاکید قرار گرفت .آروین در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه در بخش سوم
این طرح به موضوع تصدی همزمان دو یا چند شغل و سمت پیش بینی شده که بر اساس آن کارکنان شهرداری استفاده از هیچ
یک از صالحیت های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهر تهران را ندارند آیا مدیرانی که همزمان معاون و
مدیر سازمان هستند نیز به عنوان چند شغله در این طرح دیده شده اند ،گفت :این بند که به آن اشاره کردیم ناظر بر استفاده از
پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری تهران است .منع تصدی یک شغل نیز در قانون آمده و قانون تعریف کرده هیئت
مدیره در سازمانی در چه صورت شغل محسوب می شود یا محسوب نمی شود .ما به آن بندها ورود نکرده ایم و تنها تاکیدمان عدم
استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری است و یا کسانی که رابطه استخدامی با شهرداری تهران و واحدهای تابعه
دارند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه در این طرح مدیران از خویش گزینی منع شده اند و فرزندان آنها تنها از طریق
آزمون های فراگیر می توانند به حوزه مسئولیت ها وارد شوند ،آیا موارد گذشته نیز در دستور کار قرار می گیرد ،گفت :در قانون
موارد گذشته پیش بینی نشده اما در این طرح قاعده حذف خویش گزینی و حضور در پست ها در صورت موفقیت در آزمون فراگیر
است اما می توان انتشار موارد گذشته را در طرح پیش بینی کرد.

چه کسی پاسخگوی مشکالت آمد و شد به دلیل قطعی برق است؟

سردرگمی ترافیک پشت چراغ های راهنمایی خاموش
قطع شدن برق بدون اعالم قبلی ،عالوه بر ایجاد مشکالت
متعدد برای شهروندان ،باعث سردرگمی ترافیک در پشت
چراغ های راهنمایی خاموش هم شده است.
به گزارش مهر ،از اوایل تیرماه ،با قطع شدن گاه و بیگاه برق،
شاهد بروز مشکالت بسیاری در کالنشهر تهران بوده ایم.
مردم پایتخت در روزهای اخیر قطعی چند ساعته برق را در
بیشتر روزهای هفته تجربه کرده اند .این قطعی ها عالوه بر اینکه
تحمل گرمای تابستان را برای مردم طاقت فرسا کرده است ،برای
ادارات و تجهیزات برقی نیز مشکالتی را ایجاد کرده است.
شرکت توانیر اگرچه برنامه زمان بندی قطعی برق برای مناطق
مختلف تهران را منتشر کرده است ،اما نبود تطابق زمان قطعی برق
با برنامه اعالم شده مشکل دیگری را برای شهروندان تهرانی درست
کرده است اما جدا از این مشکالت معمول ،قطع شدن برق برخی
چراغ های راهنمایی در سطح شهر تهران باعث سردرگمی راننده ها
و به تبع آن تحمیل ترافیک سنگینتر در خیابانهای پایتخت شد.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی

پایتخت با اشاره به این موضوع گفت :به دلیل قطعی برق در
مناطق مرکزی و غربی تهران چراغ های راهنمایی خاموش شدند
و مأموران پلیس راهور ،تردد خودروها را مدیریت می کنند .مرکز
اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ،با اشاره به
قطعی های اخیر برق در برخی از مناطق تهران و خاموشی چراغ
های راهنمایی و رانندگی اعالم کرد :در روزهای اخیر شاهد قطع
برق در برخی مناطق تهران خصوصاً در ساعات بعد از ظهر بوده ایم.
این مسئله باعث خاموشی چراغ های راهنمایی و رانندگی می شود
و در صورتی که حق تقدم در این زمان ها رعایت نشود امکان بروز
حادثه وجود دارد.
در این رابطه به رانندگان و عابرین توصیه می شود که حتماً
به فرامین عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی توجه الزم را داشته و
همکاری الزم را به عمل آورند.
سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتوگو با خبرنگار مهر
با اشاره به این موضوع و ترافیک حاصل از آن گفت :قطع برق چراغ
های راهنمایی مشکالت فراوان و زحمت بسیاری را برای همکاران

من در پلیس راهنمایی و رانندگی ایجاد کرده است .وی افزود :به
دلیل ترافیک ذاتی تهران ،فقط کافی است دقایقی این اتفاق بیفتد
تا مشکالت ترافیکی دو برابر شود.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به این موضوع که در روزهای اخیر
سعی کردیم با حضور خودمان و تالش همکاران این مشکل را حل
کنیم یا ترافیک را کاهش دهیم گفت :روز گذشته با مدیرعامل
شرکت برق تهران جلسهای داشتیم و قرار شد این قطع برق دیگر
تکرار نشود.
سردار رحیمی همچنین افزود :ما در عین حال از شهرداری
درخواست داریم در بخش برق اضطراری برای چراغ های راهنمایی
و رانندگی در تقاطع ها به دلیل حساسیتهای موجود عنایت و
توجه ویژه داشته باشند.
با وجود اینکه مسئوالن وعده داده بودند برق چراغ های راهنمایی
دیگر قطع نمی شود ،سردار مهماندار گفت:اساسا زیر ساخت های
چراغ های راهنمایی و رانندگی تحت کنترل سازمان حمل و نقل
ترافیک شهرداری تهران است و موضوعیتی با پلیس ندارد .متاسفانه

این چراغ ها برق اضطراری ندارند و با قطع برق شهری قطع می
شوند .مهماندار افزود :درخواست ما این بوده که برق چراغ ها از برق
شهری جدا شود یا به انرژی خورشیدی متصل شود که مشکل
فعلی مرتفع شود .،در شرایط فعلی کاری نمی توان کرد جز اینکه
پلیس در تقاطع هایی که چراغ ها برق ندارند حضور فعال و پر
رنگ تری داشته باشد تا این مساله خللی در روند تردد شهروندان
تهرانی ایجاد نکند.
سردار مهماندار می افزاید :طبیعتا این مساله در وضعیت عبور
و مرور و نظم شهری بی تاثیر نیست اما تمهیداتی اندیشیده شده
است تا همکاران من در این شرایط خاص ( قطعی برق) هم با
انرژی مضاعف به دنبال ایجاد نظم در شهر هستند و از هیچ تالشی
کوتاهی نخواهند کرد .توصیه پلیس همراهی و همکاری شهروندان
با پلیس در تقاطع هایی است که چراغ ها با قطعی برق مواجه
هستند و امید است سازمانهای ذی ربط مشکل برق تقاطع ها را
به زودی حل کند تا وضعیت چهارراهها به شرایط عادی و همیشگی
بازگردد.
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اخبار
ک خلبانی»
جزئیاتی جدید از دستگیری «کارآموز کم 

پخشتصاویرزندهازلحظهبازداشت«کمکخلبانجنجالی»درصفحهاینستاگرامش،
در بسیاری از صفحات اجتماعی دست به دست شد؛ فردی که چند ساعت پس از
بازداشتش با تودیع قرار صادره توسط وکیل شرکت سپهران ،آزاد شد.
به گزارش تسنیم ،امین امیرصادقی که صحبتهای جنجالی وی درباره یکی از
شرکتهای هواپیمایی کشور جنجالآفرین و روز گذشته دستگیر شده بود ،چند ساعت
بعد از بازداشت ،آزاد شده است .بر اساس این گزارش ،این فرد که کارآموز کمکخلبانی
بوده و صالحیتش برای پرواز توسط معلم پروازیاش تأیید نشده بود ،پس از رد صالحیت
خود ،موضوعاتی را در صفحه اینستاگرامش مطرح کرد ،موضوعاتی که با بهمیان آمدن پای
یک برنامه تلویزیونی جنجالآفرین شد و شکایت شرکت هواپیمایی «سپهران» را بهدنبال
داشت .بهدنبال طرح شکایت این شرکت هواپیمایی از وی ،شعبه  4دادیاری ناحیه ،31
رسیدگی به موضوع را به پلیس فتا واگذار کرد و در نهایت پس از رسیدگیها و تحقیقات
اولیه ،برای این فرد احضاریه صادر شد ولی با توجه به عدم حضور وی در دادسرا ،دستور
جلب وی توسط قاضی پرونده صادر شد .پس از صدور این حکم ،جلب وی به کالنتری
 111هفتچنار گزارش شد و نهایتاً ساعت  14روز یکشنبه این فرد در حالی که سعی
در ممانعت از جلب خود توسط مأموران داشت بازداشت شد ،این در حالی بود که پخش
تصاویر زنده وی در صفحه اینستاگرامش از لحظه بازداشت ،باز هم جنجالآفرین شد و این
فیلم چندثانیهای بهسرعت در شبکههای اجتماعی دست به دست شد .مرکز اطالعرسانی
پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تأیید بازداشت این فرد در ظهر روز گذشته ،اعالم کرد
که علیرغم ساعت بازداشت وی ،بهسرعت پرونده را برای کسب تکلیف به قاضی کشیک
دادسرای ناحیه  31ارجاع داده و نهایتاً با دستور قاضی کشیک و پس از تودیع وثیقه درنظر
گرفتهشده ،این فرد را آزاد کرده است.

حضور  ۳میلیون اتباع بیگانه در کشور

عضو مجمع نمایندگان کرمان از حضور دو میلیون اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور
انتقاد کرد.
به گزارش مهر ،محمد مهدی زاهدی با یادآوری حضور  ۳میلیون اتباع بیگانه در کشور،
گفت :متاسفانه دو سوم این تعداد به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند این در حالی
است که وزارت خانه های کشور ،امور خارجه و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هیچ گونه اتحاد و
همبستگی برای مقابله با این پدیده ندارند و در این رابطه ضعف اساسی وجود دارد .نماینده
مردم کرمان و روار در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه مسائل حقوق بشری ،انسانی
و مشی اسالمی اجازه برخورد سنگین با این افراد را نمی دهد ،افزود :بارها از وزیر کشور
درخواست کردیم ساماندهی اتباع را در دستور کار قرار دهد و قول داد که این موضوع را به
عنوان اولویت اصلی دنبال کند اما متاسفانه تاکنون اقدام موثری انجام نداده است .وی با تاکید
بر اینکه دستگاه های مسئول باید به صورت جدی مانع از ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور
شوند ،گفت :در مورد اتباع مسائل سیاسی ،امنیتی و اقتصادی وجود دارد که برخورد با آنها
را سخت کرده است در حالی که اغلب کشورها این افراد را به زندان محکوم کرده و حتی
زیرشکنجه قرار می دهند اما ما با رافت اسالمی با این افراد مدارا می کنیم و حتی فرزندان این
افراد از حق تحصیل و امکانات آموزشی برخوردار هستند .این نماینده مردم در مجلس دهم ،با
انتقاد از اینکه استان کرمان به طور مداوم درگیر آسیب های ناشی از تردد اتباع بیگانه غیرمجاز
است ،تصریح کرد :متاسفانه به طور روزانه شاهد یک تصادف در استان به دلیل قاچاق اتباع
بیگانه هستیم .نماینده مردم کرمان و روار در مجلس دهم ،با یادآوری اشغال مشاغل کشور
از سوی اتباع بیگانه غیرمجاز ،ادامه داد :متاسفانه برخی باغداران پسته از کارگران اتباع بیگانه
غیرمجاز استفاده میکنند از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل این دستگاه تقاضا
داریم در این رابطه به صورت جدی و قاطع وارد شوند و معضل به کارگیری اتباع بیگانه را
مدیریت کنند .عضو مجمع نمایندگان کرمان از هزینه های تحمیل شده به نظام سالمت
واقتصاد کشور در پی حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز انتقاد کرد و گفت :وزارت بهداشت و
آموزش و پرورش ساالنه منابع زیادی را برای تحصیل و بهداشت و درمان این افراد هزینه می
کنند در این رابطه نیاز است وزارت کشور به صورت جدی از ورود غیرقانونی اتباع به کشور
جلوگیری کند البته سازمان ملل نیز باید همکاری موثری را با ایران داشته باشد.

عضو فراکسیون زنان مجلس :

حضور قطعی خانوادهها
در ورزشگا ه زمان زیادی میبرد
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی حضور قطعی خانوادهها در
ورزشگاهها را زمانبر اعالم کرد.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی ،عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی درباره سرانجام
حضور خانوادهها در ورزشگاهها با توجه به اظهارنظر اخیر رئیسجمهوری در این زمینه
مبنی بر اینکه این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور ادامه یابد ،گفت :با
همکاری وزارت ورزش گزارشی در این رابطه به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس ارائه شد و با همکاری معاونت پارلمانی وزارت ورزش یک نسخه از همان گزارش
از طرف وزیر ورزش و جوانان به ریاست جمهوری ارسال شد که جوابیهای هم از سوی
رئیسجمهوری در این رابطه منتشر شد ،اما با این وجود به نظر میرسد؛ حضور خانوادهها
در ورزشگاه زمان زیادی میبرد .او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شروع لیگهای
فوتبال امکان حضور خانوادهها در ورزشگاه وجود دارد؟ تصریح کرد :در نامه قید نشده که
با شروع لیگها خانوادهها را به ورزشگاه راه بدهید ،اما تاکید شده مساعدت شود خانوادهها
از این به بعد بتوانند از امکانات ورزشی استفاده کنند .عضو فراکسیون زنان مجلس شورای
اسالمی یادآور شد :سه چهار سال پیش سالنهای والیبال خانوادگی بود ،اما به تازگی نه
تنها به خانوادهها اجازه ندادند در سالن کنار هم باشند ،بلکه به خانمها هم به سختی اجازه
ورود دادند .وی گفت :موافقت رئیسجمهوری درباره حضور خانوادهها در ورزشگاهها اعالم
شده ،اما اینکه این موضوع چه زمانی به صورت رسمی اجرایی میشود ،مشخص نیست.
مجموعه وزارت ورزش نیز اعالم کرده است؛ سیاستهای دولت روحانی در جهت تسهیل
ورود خانوادهها به ورزشگاه است ،اما مساله این است که رسمی شدن این موضوع زمان
زیادی میبرد.

