دوشنبه  25اسفند 1393
گزارش

شماره 4290

ورود غیرمعتادها ممنوع!

اجتماعی

14

نام خیابان ،مهدیه اس��ت و در ورودی آن عنوان حس��ینیه
س��و وش��ونیاها به چش��م میخورد اما داخ��ل خیابان که
میشوی درست مثل یک گاراژ است با این تفاوت که پشت
هر خودرو یک نفر بساط خوابش مهیاست.اول کارتن خواب
به نظر میرسند اما نزدیک که میشوی میبینی همه از درد
دیگری به خود میپیچند.
به گزارش جامعهنیوز ،در طول خیابان دو دسته  4یا  5نفره
با لباسهای کهنه و کثیف دور هم جمع ش��ده اند و بساط
بزم عصر آخرین روزهای زمستانیش��ان هم فراهم است و
تا س��اعتی دیگر آنقدر نش��ئه میش��وند که برایشان فرقی
نمیکند در کاخ گلس��تان خوابیده اند ی��ا خیابان خلوتی
در پایین ش��هر که محل گذر کمتر کسی است.بعضیهای
دیگر در خماری هس��تند و معلوم نیست امشب را به صبح
برس��انند یا نه و دیگر چه اهمیتی دارد که امشب را چگونه
و کجا س��پری میکنند اما همه آنها یک ویژگی مش��ترک
دارن��د؛ چرت زدن...آنها که بیش��تر در ای��ن محل رفت و
آم��د دارند ،میگویند یک س��وژه ناب اس��ت و باید ببینی
ام��ا ما جرات توقف کردن در این خیاب��ان را نداریم.خیلی
خطرناک اس��ت ...همه جور آدمی میبینی و اصال تکلیفت
مش��خص نیست و ش��هرداری هم اقدامی برای جمع آوری
آنها نمیکند .در پاس��خ به اینکه اینجا مربوط به شهرداری
کدام منطقه است در حالی که دور میشوند میگویند .16
وقت��ی از آنها عک��س میگیری از تو مج��وز نمیخواهند،
س��وال و جوابت نمیکنند میایس��تند در مقابل دوربینت
و ژس��ت میگیرند و بعضیهایش��ان هم فقط صورتشان را
میپوشانند انگار هیچ غصهای در دنیا ندارند .نای حرفزدن
هم ندارند اما چهره بعضی هایش��ان معلوم است که روزی
برای خودش��ان کس��ی بوده اند و س��واد دارند اما بیش از
ای��ن که در چهر ه ش��ان ن��گاه میکنی به یاس میرس��ی،
به بیهدفی و ادامه زندگی بیهیچ انگیزه ای.ظاهرشان که
نشان نمیدهد از وضعشان ناراضی باشند.یکی از آنها وقتی
عکس��ش را در قاب دوربینم ورن��داز میکنم میگویند تو
رو به خدا به ش��هرداری نگویید اینجا بیاید ...بیخانمانمان
نکنید.بعد هم آرام میگیرد و سر جایش مینشیند و دوباره
ب��ه چرت زدن��ش ادامه میدهد.جلوتر جوانی  35س��اله با
گون��ی پر از ضایعات که خودش هم به س��ختی راه میرود
و س��یگار به دس��ت دارد از او میپرس��م که شنیده ام این
خیابانها بیش از اینها معتاد دارد ،گفت :این س��اعت همه
میروند دزدی که پول عملش��ان را ج��ور کنند.یک نفر از
مغازه دارهای نزدیک خیابان مهدیه میگوید که در شیفت
ش��ب ش��هرداری معتادان را از منطقه ای به منطقه دیگر
میراندند اما کاری به کارشان نداشتند.

خط و نشان پليس براي هنجارشکنان چهارشنبهسوری

اس��تقرار ایس��تگاههای س��یار پلی��س در  375محل��ه پایتخ��ت ،آمادهباش
عوامل راهور در پنجش��نبه و جمعه آخر س��ال ،برخورد با هنجارش��کنان در
چهارشنبهس��وری ،کش��ف  36تن مواد محترقه ،ممنوعیت اسبابکش��ی در
س��طح پایتخت در ایام نوروز و ...از جمله مباحث مطرح شده از سوی رئیس
پلیس تهران بزرگ است.
به گزارش ايسنا ،سردار حسین ساجدینیا به تشریح جزئیات تمهیدات پلیس
در ای��ام ن��وروز ،چهارشنبهس��وری و ...پرداخت و گفت :از روز چهارش��نبه
28اس��فندماه ایستگاههای سیار پلیس در س��طح  375محله تهران مستقر
خواهد ش��د و اس��تقرار آنها تا روز  14فروردینماه ادامه خواهد داشت .وی
درباره اینکه در هر مرحله یک ایس��تگاه س��یار مس��تقر خواهد ش��د ،گفت:
عالوه بر آن گش��تهای کالنتری نیز در س��طح محالت تقویت میش��وند و
از صددرصد نیروهایمان برای تامین امنیت شهروندان در ایام نوروز استفاده
خواهیم کرد.
اسبابکشی در پایتخت ممنوع
رئیس پلیس تهران بزرگ در پاس��خ به س��والي درباره ممنوعیت اسبابکشی
در پایتخ��ت و زم��ان اجرای آن نیز گف��ت :از روز اول فروردینماه س��ال 94
اسبابکش��ی در س��طح پایتخت ممنوع ب��وده و این ممنوعیت ت��ا پایان روز
چهاردهم فروردینماه ادامه خواهد داش��ت و اگر شهروندان قصد اسبابکشی
در ای��ن ایام را دارند ،میبایس��ت حتما از کالنتری مح��ل خود مجوز بگیرند
در غیر این صورت اجناس آنها توقیف خواهد شد.
س��اجدینیا درخصوص تدابیر پلیس در چهارشنبهس��وری نی��ز گفت :برای
چهارش��نبه آخر سال تمهیدات الزم اتخاذ شده و امیدواریم امسال هم شاهد
کاهش مصدومان و مجروحان حوادث چهارش��نبه آخر س��ال باش��یم .رئیس
پلیس تهران بزرگ با تاکید بر اینکه پلیس امسال نیز در این روز حضور ویژه
خواهد داشت ،گفت :مردم باید در چهارشنبه آخر سال پلیس را در کنار خود
ببینند و اگر ما با هنجارش��کنان و خاطیان در این روز برخورد میکنیم ،این
برخورد ما به درخواس��ت مردم و برای حفظ امنیت و آرامش خودشان است.
س��اجدینیا از والدین خواس��ت بر فرزندانش��ان نظارت داشته باشند و گفت:
امس��ال نیز مراس��م چهارشنبه آخر س��ال در پایتخت به شکل کوچهمحور و
مقابل در منازل است.
رفع توقیف کلیه خودروهای فاقد حکم قضایی
وی ب��ا بیان اینکه امس��ال نیز بحث برگزاری مراس��م چهارش��نبه آخرس��ال

پیگیری

گزارش سازمان غذا و دارو
از آسیب دیدگان چشمی

مس��ئوالن سازمان غذا و دارو در جلسه کمیسیون بهداشت
گزارشی از آسیب چشمی اتفاق افتاده در تعدادی از بیماران
ارائه کردند.
احمد آریایی نژاد در گفتگو با ايسنا ،با بیان این مطلب افزود:
در پی اتفاقی که برای تعدادی از بیماران ،ناراحتی چشمی
ایجاد کرده بود سازمان غذا و دارو گزارشی را به کمیسیون
بهداشت ارائه کردند البته مسئوالن مربوطه به دنبال بررسی
کسانی بودند که به صورت قاچاق این دارو را وارد کردهاند.
این عضو کمیس��یون بهداش��ت مجلس اظهار کرد :در واقع
این مواد برای کس��انی تزریق میشود که در شرف نابینایی
هس��تند تا با اثری که بر جای میگذارد بتوانند حرکت نور
یا دست را تشخیص دهند در غیر این صورت برای یک فرد
سالم اگر استفاده شود خطراتی را به دنبال دارد.
وی همچنین افزود :مس��ئوالن س��ازمان دامپزشکی نیز در
مورد مسائل و مشکالت این بخش گزارشی را به کمیسیون
بهداشت ارائه کردند.

سودوکو

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر همدان:

برخی زنان فقط برای مهریه ازدواج میکنند
نماین��ده ولی فقیه و امام جمعه ش��هر همدان گفت :ام��روزه برخی زنان تنها
برای دریافت مهریه ازدواج میکنند .به گزارش ایرنا ،آیت اهلل غیاث الدین طه
محمدی در شورای فرهنگ عمومی استان اظهار کرد :برخی زنان با فریبکاری
در ازدواج ،قب��ل از تمکین ادعای مهریههای س��نگین دارن��د .وی گفت :باید
بررس��یهای کاربردی ریش��ه یابی درخواست طالق از س��وی این قبیل افراد
انجام ش��ود تا جامعه درگیر مشکالت عدیده نشود .معاون پیشگیری از وقوع
جرم دادگس��تری استان همدان نیز باب ش��دن متارکه زنانی که از نظر مالی
محیط زیست

ابتکار تاکید کرد

رئی��س س��ازمان حفاظت محی��ط زیس��ت تصریح ک��رد :با وج��ود آنکه
ماموریتهای سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به گذشته بسیار تغییر
کرده است اما واقعیت آن است که ساختار انسانی و سازمانی محیط زیست
در حال حاضر هیچ تناس��بی با ماموریتهای خود ن��دارد .به گزارش ایلنا،
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
در چهارمین جلس��ه شورای راهبردی توس��عه مدیریت با اشاره به اهمیت
این ش��ورا ،گفت :این ش��ورا بر اساس سیاستهای کلی نظام ابالغی توسط
رهب��ری و با مصوبه دولت تش��کیل ش��د و دولت یازدهم ب��ا جدیت پیگیر
بحث تحول نظام اداری است .ابتکار افزود :برای انجام درست مسئولیت ها،
برنامه ریزیها و افزایش کارآیی ،ناگزیر باید اصالح س��اختار نظام اداری را
به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهیم تا بتوانیم در نقش سازمانی
کارآمد و تاثیرگذار فعالیتهای خود را ادامه دهیم .رئیس سازمان حفاظت
محیط زیس��ت تاکید کرد :تعیین اولویتهای برنامه سال  94برای شورای
راهبردی و انجام تکالیف کارگروهها بس��یار حائز اهمیت اس��ت زیرا به این
طریق میتوانیم آمار و نموداری از روند طی ش��ده در هر س��ال و ارزیابی از
فعالیتها و برنامهها داشته باش��یم .معاون رئیس جمهور ضمن برشمردن
اهمیت شاخص گذاری کمی و کیفی به منظور انطباق واقعیتهای محقق
شده با س��مت و سو برنامهها و نقشه راه تعیین شده ،تصریح کرد :سازمان
حفاظ��ت محیط زیس��ت در دوره فعالی��ت دولت یازدهم ،وظایف بس��یار
س��نگینی را برعهده دارد که تعیین ش��اخصها میتواند در انجام بهتر این
وظایف نقش��ی موثر داشته باش��د .وی با یادآوری رشد و گسترش مفهومی
محیط زیست ،تاکید کرد :آنچه امروز در خصوص محیط زیست وجود دارد
و نگاه و مباحثی که امروز در این حوزه دنبال میشود در تمام جهان بسیار
متفاوت با آن چیزی اس��ت که در س��الهای دور گذشته وجود داشت و به
همین نسبت ماموریت دولتها و حیطه هایی که با آن سر و کار دارند نیز
بس��یار متفاوت و گسترده از گذشته است و ایران نیز از این قاعده مستثنی
نیست .ابتکار س��یال ترین بخش دولتها را بخش محیط زیست دانست و
اضاف��ه کرد :ای��ن موضوع هم به دلیل فهم متفاوت و وس��یع تر دولتهای
جهان نس��بت به موضوع محیط زیست و هم به دلیل گسترش بحرانهای
محیط زیستی در شرایط کنونی است.

ارقام از  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود .

پاسخ سودوكو (شماره )1451

عیدی ساجدینیا به پایتختنشینان
رئیس پلیس تهران بزرگ درباره اینکه آیا برای ایام نوروز خبر خوشی نیز دارید
که به ش��هروندان بدهید ،اظهار کرد :خبر خوش��ی که میتوانم به شهروندان
بدهم این است که کلیه خودروهایی که در سطح پایتخت توقیف شده و فاقد
منع قضایی هستند ،تا روز سهشنبه ترخیص خواهند شد ،بنابراین شهروندان
میتوانند با مراجعه به ستادهای ترخیص ،خودروهای خود را آزاد کنند.

مکث

ضرورت اصالح ساختار سازمانی محیط زیست

در جلسه کمیسیون بهداشت ارائه شد

در خیابانه��ا و معابر اصلی نیز به قوت خود باقی اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :با
هنجارشکنان و افرادی که در این روز موجب سلب آسایش مردم و شهروندان
شوند برخورد میکنیم و خودشان در صورتی که با خودرویشان برای شهروندان
مزاحمت ایجاد کنند ،خودرو آنها با حکم مرجع قضایی تا پایان تعطیالت نوروز
توقیف شده و خودشان نیز تا پایان این مدت در بازداشت خواهند بود.

کشف  36تن مواد محترقه
ساجدینیا با اعالم کشف  36تن انواع مواد محترقه گفت :همچنین  30میلیون
ان��واع م��واد محترقه تا به این لحظه کش��ف و ضبط ش��ده اس��ت که عمده
آن��ان از ن��وع مواد غیراس��تاندارد و قاچاق بوده اس��ت .وی درباره تمهیدات
ترافیکی پلیس در ایام پنجشنبه و جمعه آخر سال نیز گفت :در این خصوص
تمهی��دات ترافیکی اتخاذ ش��ده و عوامل راه��ور در آمادهباش صددرصدی
هستند .همچنین عوامل انتظامی نظیر یگان امداد و کالنتریها حضور دارند
و در معابر پایتخت به ویژه در محورهای منتهی به بهش��تزهرا(س) مستقر
خواهند ش��د .رئیس پلیس تهران بزرگ با اش��اره ب��ه خلوتی معابر پایتخت
اظه��ار کرد :به ش��هروندان به وی��ژه جوانان توصیه میکن��م که در روزهای
اولیه سال و هنگام رانندگی سرعت مطمئنه را رعایت کنند تا خدای ناکرده
حادثهای پیش نیاید.

سودوكو (شماره )1452

در س��طح مطلوبی قرار دارند را از مهمترین معضالت اجتماعی عنوان کرد و
گفت :این زنان مشکالت بسیاری را در جامعه ایجاد میکنند .سعید گلستانی
افزود :مهریههای نامتعارف موجب ش��ده که  85درصد طالقها به درخواست
زوجه باش��د .وی اظهار کرد :مهریههای نامتعارف موجب باال رفتن درخواست
طالق از سوی زوجه شده که در  90درصد موارد نیز تنها  20سکه از 500سکه
مهری��ه را زوج��ه میتواند دریافت کند .وی تاکید کرد :ش��هرها و اس��تانهای
مهاجرپذیر باالترین آمار طالق را دارند که این امر نشان از ناپایداری ازدواج در

طبقات مختلف فرهنگی کش��ور دارد .معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع
جرم دادگستری اس��تان همدان افزود 19 :درصد از طالقها به دلیل اعتیاد و
 20درصد نیز به دلیل تجمل گرایی و چش��م و همچشمیها در ازدواج است.
گلستانی همچنین عامل  15درصد طالقها را دخالت خانواده طرفین دانست و
گفت :موانع فرهنگی مهمترین عامل ایجاد بروز و افزایش طالق در جامعه شده
است .استان همدان حدود  605هزار جوان دارد که 122هزار و  424نفر از این
جوانان در سنین  20تا  29ساله مجرد هستند.
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 - 11زبان�ه آتش  -فرص�ت طلب  -مرغ
س�لیمان  - 12خط اسلامی  -روزگار و
زمانه  -مقابل گرس�نه  -الفبای خوراکی
 - 13مقابل  -کاغذ خرید  -هالوژن نمک
طع�ام  - 14وس�یع و پهن  -قس�متی از
چرخ خودرو  -صحرا و ایالتی در آمریکا
 - 15همسر حضرت ابراهیم (ع)  -تکامل
یافته ترین گروه مهره داران

عمودی
 - 1نمک اسید اس�تیک  -وسیله ای در مطبخ-
گل�ی خوش�بو  - 2ب�ی تامل  -صفت بهش�ت-
نام مکانی گلر پرسپولیس  - 3پاروی قایقرانان-
ظرف پای�ه دار جای ش�مع  -از برنامههای ثابت
ص�دا و س�یما  - 4کتاب�ی از دافن�ه دو موریه -
تقویتکننده  -روغن مو  -رسته  - 5ورزش توپ
بیض�ی -اخم و تخم و ناراحتی  -وس�یله توزین
 -6ش�اخه باریک و محکم درخت  -اندوهگین و
افس�رده  -توپ تو خالی!  - 7صورت  -بزرگان-
گرانبه�ا  - 8تی�ز و قاط�ع  -تزار روس�یه -ماه
فوتبال�ی  - 9ت�وده م�ردم ع�ادی  -کوبنده در
مطب�خ -آش ع�دس  - 10مخفف هوش  -ش�هر
ش�مالی ایران  -ویرای�ش  - 11هواپیمایی بهطور
دربست و معموال ارزانتر– اولین کلمه آموزشی-
جریان  - 12ش�یئی زینتی بر س�ر ت�اج یا کاله-
پس�وند نس�بت  -تنه درخ�ت  -مب�اح و جایز
 -13رئی�س و مال�ک روس�تا در قدی�م  -س�وال
کردن -حرف ش�رط  - 14پابرجا -جوان  -آشکار
 - 15سنگ ترازو  -مدال  -آسیای دهان
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