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حق با شماست

 با كشاورزان و بازنشستگان 
خوش قول باشيد

كاهش آلودگي هوا با مدیریت صحيح/ یك شهروند از تهران 
پرس��يده چرا دولت براي كاهش آلودگي تهران نسبت به استقرار 
كاركنان دولت بویژه در نزدیك ترین محل به منطقه زندگي آنان 
اقدام نمي كند، زیرا با مدیریت درس��ت مي توان بسياري از تردد ها 

را در شهر كنترل و آلودگي هوا را كاهش داد.
حاشيه هاي پردردسر/ آقاي عباسي از كرج گفته بيش از یك 
س��ال و نيم است كه حاشيه هاي اتوبان تهران � كرج به حال خود 
رها شده و همين امر موجب بار ترافيکي سنگين در این منطقه به 

سمت كرج شده است.
با كش��اورزان خوش قول باش��يم/ آقاي غالمي از املش هم 
گالیه كرده كه چرا دولت هنوز بهاي برگ سبز چاي را كه قرار بود 

به روز به كشاورزان پرداخت كند، به آنها پرداخت نکرده است؟
مرغ فروشي یا س��وپرماركت؟/ آقاي صادقي از مشکين شهر 
هم پرسيده كه چرا بر مرغ فروشي هایي كه مرغ هاي خود را بيرون 
از یخچال و جلوي نور آفتاب قرار مي دهند و مغازه هاي خود را به 

سوپرماركت تبدیل كرده اند، نظارتي نمي شود؟
 بازنشستگان را دریابيد/ یك شهروند عنوان كرده كه چرا باید 
حق عائله مندي بازنشستگان تامين اجتماعي با حق عائله مندي 

دیگر صندوق هاي بازنشستگي تفاوت داشته باشد؟
خطر س��قوط درختان خش��ك/ خانم رمضاني از تهران گفته 
كه درختان خشك چنار در خيابان پيروزي تهران روبه روي ستاد 
مشترك ممکن است بوسيله باد روي مردم یا خودروهاي عبوري 
بيفتد. از مسئوالن شهرداري منطقه 13 مي خواهيم به این موضوع 

رسيدگي كنند.
پاداش هاي پایان خدمت چه ش��د؟/ آقاي جباري از اراك هم 
تاكيد ك��رده كه چرا آموزش و پرورش به وعده هاي خود مبني بر 

پرداخت پاداش پایان خدمت ما فرهنگيان عمل نمي كند؟
رانن��دگان و افزایش تورم/ یك ش��هروند هم از مس��ئوالن 
خواس��ته براي جبران فش��اري كه در اثر باال رفتن قيمت بنزین 
و افزایش نيافتن كرایه تاكس��ي ها بر رانندگان و خانواده آنها وارد 

مي شود، فکري كنند تا آنها نيز صدمه كمتري ببينند.

 روي خط 162 
جریمه هاي بي دليل/ یك شهروند خاطرنشان كرده كه پليس 
راهور در بزرگراه پردیس علي رغم فروش ITC و داشتن شارژ و 

سالم بودن برچسب، باز هم برخي رانندگان را جریمه مي كند. 
خيابان ه��اي كنده ش��ده/ خانم محمدي از ش��هرقدس هم 
گالیه كرده كه وضعيت خيابان هاي ش��هر قدس نامناسب است 
و به وضع آن رس��يدگي نمي ش��ود. همه خيابان ها كنده شده ولي 

درست نشدند.
عملي��ات غيرحرفه اي نجات/ یك ش��هروند هم گفته در روز 
دوش��نبه چهارم خرداد تع��دادي از افرادي كه ب��راي مالقات به 
بيمارس��تان ش��هيد چمران آمده بودند داخل آسانسور گير كردند 
و براي خارج كردن آنان مجبور ش��دند آسانس��ور را یك طبقه به 
پایي��ن رها كنن��د و به همين علت برخي از افراد داخل آسانس��ور 

آسيب دیدند.
در انتظار مس��کن مهر/ یك ش��هروند از ك��رج هم یادآوري 
كرده دو س��ال پيش قرار بوده واحدهاي مس��کوني مسکن مهر 
 در محمدش��هر ك��رج را تحوی��ل بدهند، ولي هن��وز هيچ اتفاقي 

نيفتاده است.
حذف بنزین یارانه اي/ یك ش��هروند هم پرسيده كه چرا باید 
بنزی��ن یارانه اي رانندگان تاكس��ي تلفني ب��دون افزایش كرایه 

قطع شود.
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خبر کوتاه

 صدور 33/5 ميليون 
گواهينامه رانندگي 

 رئي��س مركز صدور گواهينامه پلي��س راهور ناجا گفت: 
تع��داد گواهينامه هاي صادره در كش��ور از مرز 33 ميليون و 
۵۰۰ هزار جلد گذش��ت. هویدا تزار افزود: بر اس��اس آخرین 
آماره��ا از ای��ن ميزان بي��ش از ٦ ميلي��ون و 7۰۰ هزار جلد 
گواهينام��ه رانندگ��ي تنها در تهران صادر ش��ده و حدود 17 
درص��د گواهينامه هاي رانندگي در تهران براي خانم ها و ٨3 

درصد نيز براي آقایان صادر شده است./مهر

ساماندهي گلزار شهدا تا پايان سال
 ب��ه گفته رئيس بنياد ش��هيد و  امور ایثارگران بهس��ازي 
و س��اماندهي گلزارهاي نيمه تمام ش��هدا در كش��ور تا پایان 

امسال تمام مي شود./ خبرگزاري صداو سيما 

  خدمت رساني كميته امداد 
سرعت مي گيرد

پرویز فتاح، رئيس كميته امداد امام خميني)ره( گفت: پيام 
اساسنامه جدید كميته امداد خدمت رساني سریع، خالصانه و 
اثربخش به مددجویان است و به هيچ عنوان وارد جریان ها و 

بازي هاي سياسي نخواهيم شد./ خبرگزاري صدا و سيما

 توافقي براي استفاده مجدد
از پساب هاي شهري

علي محمد ش��اعري، رئيس ستاد محيط زیست و توسعه 
پایدار شهرداري تهران گفت: براي استفاده مجدد از فاضالب 
با هدف تامين آب خام فضاي سبز شهر تهران، با وزارت نيرو 

توافق اوليه شده است./ خبرگزاري صدا و سيما

  توزيع كتاب هاي درسي
 از 15 شهريور 

محي الدین بهرام محمدیان، رئيس س��ازمان پژوهش و 
برنامه ری��زي با بيان این كه توزیع كتاب هاي درس��ي از 1۵ 
شهریور آغاز مي شود، گفت: كتاب هاي درسي مقطع ابتدایي، 
شاخه فني و حرفه اي و كاردانش در مدارس توزیع مي شود و 
دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه باید كتاب هاي درسي 
را از كتابفروشي  تهيه كنند و دانش آموزان پيش دانشگاهي با 
ثبت نام در سامانه، با آغاز سال تحصيلي كتاب ها را از مدرسه 

دریافت كنند./ مهر

 دريافت هزينه اضافي
 مساوي با لغو مجوز مدرسه 

مرضيه گرد، رئيس س��ازمان م��دارس غيردولتي وزارت 
آم��وزش و پرورش گفت: دریاف��ت هزینه جانبي در مدارس 
غيردولتي اجباري نيست و فعاليت هاي فوق برنامه همچنين 
خدماتي مثل س��رویس ای��اب و ذهاب و ناهار باید رس��ما با 
تائيدیه ش��وراي نظارت استان ها ارائه شود و اگر مجوزي در 
كار نباش��د، با مدرسه متخلف برخورد شده و حتي امکان لغو 

مجوز مدرسه وجود دارد./ مهر 

بيماري ناشناخته 41 دختر افغان
41 دختر افغان دانش آموز در والیت »باميان« افغانستان 
در اثر ابتال به یك بيماري ناش��ناخته در بيمارس��تان بستري 
ش��ده اند. نش��انه هاي این بيماري ش��امل ناآرامي، هيجان، 

گریه، سردرد و اسهال است./ ایسنا

 فعاليت 60 هزار خير
 در عرصه سالمت كشور

اس��ماعيل غنيان، مع��اون هماهنگي امور اس��تان هاي 
مجمع خيرین سالمت كشور از كمك 3۰۰۰ ميليارد توماني 
خيران س��المت در كش��ور از ابتداي راه اندازي این مجمع تا 
كن��ون خبر داد و گف��ت: هم اكنون ٦۰ ه��زار خير در عرصه 

سالمت كشور فعاليت مي كنند./ ایسنا

 1500 پزشك عمومي
 قيد پزشك خانواده را زده اند

ع��زت گل عليزاده، نایب رئيس انجمن پزش��کان عمومي 
گفت: 1۵۰۰ پزشك عمومي، برنامه پزشك خانواده روستایي را 
رها كرده اند، زیرا حقوق  آنها ناكافي است و به همين علت ضریب 

ماندگاري در مناطق محروم كاهش یافته است./ جام جم

افتتاح صداي مشاور سرطان
مركز جامع و صداي مشاور سرطان، روز گذشته در تهران 
افتتاح شد. ش��ماره تلفن هاي ٦٦91٨3۰۵ و ٦٦91٨2٨۵ از 
س��اعت ٨ صبح تا 2۰ پاسخگوي همه پرسش  هاي مردم در 

زمينه سرطان و ارائه مشاوره به آنهاست./ فارس

مهدي آييني/گروه جامعه

گرم تری��ن روزه��اي س��ال از راه نرس��يده، ام��ا داغ 
آتش س��وزي هاي چند روز اخير در غرب، شمال و جنوب كشور 
به حدي به منابع طبيعي كش��ور آس��يب رسانده كه باید نسبت 
به ش��دت گرفتن آتش س��وزي هاي جنگل در ماه هاي آینده 
هشدار داد و گفت چنانچه راهکارهاي مناسبي بسرعت عملي 
نشود، آتش س��وزي هاي غيرقابل كنترل جنگل هاي كشور را 
خواه��د بلعيد.هرچند نمي توان آتش س��وزي هاي جنگل را به 
صفر رس��اند، اما دست كم با تزریق اعتبار و بهره گيري از دانش 
نيروه��اي متخصص مي توان از خس��ارتي ك��ه آتش به منابع 

طبيعي كشور تحميل مي كند كاست.
كارشناسان محيط زیست بارها اعالم كرده اند كه افزایش 
دما و خشکس��الی در س��ال های اخير از دالی��ل عمده اپيدمی 
آتش س��وزی جنگل های مناطق مختلف كش��ور است، با این 
تفاصي��ل انتظار می رود كه تجهيزات و برنامه های آموزش��ی 
برای مهار آتش به همين نسبت افزایش یابد تا دست مسئوالن 

مربوط برای مهار آتش بسته نماند.
مس��اله دیگ��ر در این ميان تاخير در دس��ت به كار ش��دن 
تيم هاي اطفاي حریق  اس��ت، چون تا زماني كه مس��ئوالن از 
وقوع حادثه آتش سوزي در جنگل با خبر شوند و براي مهار آن 
اقدام كنند، بخش زیادي از جنگل طعمه حریق شده و آتش به 
قدري گس��ترش پيدا مي كند كه مهار آن از توان نيروهایي كه 

در كشورمان فعال هستند، خارج مي شود.

 انسان، علت اصلي آتش سوزي
قاس��م س��بزعلي، فرمانده یگان حفاظ��ت منابع طبيعي و 
آبخيزداري كشور با بيان این كه آمار دقيقي از آتش سوزي هاي 
اخير در كش��ور وجود ندارد، به جام جم مي گوید: در دو ماه اول 
س��ال نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته آمار آتش سوزي ها 
 كاه��ش داش��ته، ام��ا در م��اه اخي��ر رون��د آتش س��وزي ها 

افزایش یافته است.
به گفته وي ٨۰ درصد آتش س��وزي  جنگل هاي كشور 
عامل انس��اني دارد و 2۰ درصد باقيمانده به عوامل طبيعي 
مانند صاعقه مربوط مي شود، اما نکته اینجاست ٦۰ درصد  
از عامل انس��اني به دليل سهل انگاري اتفاق مي افتد، یعني 
فردي ته س��يگارش را در جنگل انداخته یا حالش را نداشته 
آتش��ي را كه براي درس��ت ك��ردن كباب ب��ه راه انداخته 

خاموش كند.
در ای��ن بين واقعيت تلخ دیگري نيز وجود دارد و آن چيزي 
نيست جز این كه 2۰ درصد آتش سوزي هایي كه منشا انساني 
دارد عم��دي اتف��اق مي افتد، به بيان س��اده تر مي توان گفت 
افرادي در كشور وجود دارند كه آگاهانه با منابع طبيعي كشور 
مي جنگند.  بي توجهي به اجراي برنامه هاي فرهنگي در كشور 
را باید دليل شيوع آتش سوزي هاي عمدي جنگل دانست، زیرا 
در سایه وابستگي افراد به جنگل نمي توان از آنها انتظار داشت 
ب��راي امرارمعاش به منابع طبيعي كش��ور فش��ار وارد نکنند، 
رئي��س جامعه جنگلباني در این ب��اره مي گوید: بيکاري و فقر 
به ای��ن موضوع دامن زده براي نمونه مدتي قبل ما براي مهار 

آتش س��وزي در یکي از استان هاي كش��ور به مردم گفتيم در 
ازاي روزي 3۰ هزار تومان براي مهار آتش سوزي به ما كمك 
كنند، اما بعد از این تصميم گيري آتش سوزي بيشتر شد ؛ چون  
به نظر می رسد  برخی  براي به دست آوردن درآمد عمدا جنگل 

را آتش مي زدند.

 جنگل اعتبار ندارد
یکي از مس��ائلي كه سبب شده آتش س��وزي هاي جنگل 
در كش��ورمان مهار نش��ود نبود اعتبار اس��ت، زی��را با توجه به 
كوهستاني بودن جنگل هاي كشور، براي مهار آتش سوزي به 
تجهيزات و نيروي ویژه نياز است و باید تاكيد كرد این دو عامل 

فقط با تزریق اعتبار مناسب اجرا خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري كش��ور 
درباره ميزان اعتبار براي مقابله با حریق جنگل هاي كشور در 
سال گذشته توضيح مي دهد: براي اطفاي حریق منابع طبيعي 
تمام كش��ور سال گذشته 3۰ ميليارد تومان اعتبار تخصيص 
پيدا كرد. ش��اید این عدد قابل توجه به نظر برس��د، اما مساله 
اینجاست كه بيش از ٨۰ درصد كشور را منابع طبيعي تشکيل 
 مي دهد و جالب این كه حدود نيمي از این اعتبار سال گذشته

 به دست مسئوالن رسيده و امسال نيز آنها در تالش هستند 
با به دست آوردن باقيمانده این اعتبار، زخم هایي را كه آتش 

به جنگل هاي كشور مي زند، التيام دهند.
بنابراین نباید از پایکوبي آتش در جنگل هاي كشور تعجب 
كرد، زیرا اراده اي قوي دس��ت كم برای مهار آتش س��وزی در 

برخی از مسئوالن  وجود ندارد.

 بالگرد، ساعتي 5 ميليون تومان
نکته اینجاس��ت كه اعتباري كه س��االنه در اختيار سازمان 
جنگل ها قرار مي گي��رد به زحمت كفاف حقوق كارمندان این 
س��ازمان را مي دهد به همين دليل زماني كه بحث به اس��تفاده 
از تجيهزات پيش��رفته مي رس��د نمي توان از آنها انتظار داشت 
بهتری��ن تجهيزات را به كار بگيرند، ام��ا مي توان از آنها خرده 
گرفت كه براي به دست آوردن اعتبار مناسب تمام تالش خود 
را به كار نمي گيرند. این درحالي است كه همکاري نکردن دیگر 
دستگاه و سازمان ها را نيز باید عاملي دانست كه به آسيب دیدن 

جنگل هاي كشور دامن مي زند.
براي نمونه چنانچه س��ازماني هنگام آتش سوزي بخواهد 
بالگ��رد در اختيار س��ازمان جنگل ها بگذارد براي هرس��اعت 
كرای��ه بالگرد ح��دود پنج ميليون تومان از س��ازمان جنگل ها 
طلب مي كند، طبيعي اس��ت كه این س��ازمان براي استفاده از 

بالگرد در مواقع لزوم محتاط تر عمل كند.
واقعيت اینجاس��ت كه س��ازمان جنگل ها را باید س��ازمان 
فراموش ش��ده اي در دل وزارت جهاد كش��اورزي دانست كه 

براي به دست آوردن اعتبار باید بسيار تالش كند.
مش��کل دیگ��ري كه س��بب بحراني ش��دن ح��ال و روز 
جنگل هاي كش��ور ش��ده نبود نيروي متخصص اس��ت، زیرا 
تا زماني كه مس��ئوالن به ش��کل علمي با مش��کالت برخورد 
نکنن��د، نمي توان به ح��ل آنها اميدوار بود.ه��ادي كيادليري، 
رئيس انجمن علمي جنگل باني كش��ور در این باره به جام جم 
مي گوید: سازمان جنگل ها نيروي كافي در اختيار ندارد، عالوه 

بر این نيمي از این افراد نيز تخصص كافي در این باره ندارند.

وي اظهار مي كند: در كشورمان معموال با قمقمه آب و بيل 
و كلنگ براي مهار آتش سوزي اقدام مي كنند، درحالي كه این 
افراد پش��تياني نيز نش��ده و افرادي كه براي مهار آتش سوزي 
داوطلب مي ش��وند، در زمان ماموریت از تش��نگي و گرسنگي  

رنج مي برند.
كيادلي��ري درب��اره علت كاهش نيافتن آمار آتش س��وزي 
جنگل هاي كش��ور یادآور مي ش��ود: با توجه به امکاناتي كه در 
كش��ور وجود دارد تقریبا كاهش آتش س��وزي هاي جنگل دور 
از انتظار اس��ت و با احساس��ات نمي توان دردي از جنگل هاي 
كشور را درمان كرد، مگر این كه فقط روي كاغذ بخواهيم این 

آمارهاي تلخ را كاهش دهيم.
بنابراین براي كاهش جنگل هاي كشور دولت باید اعتبار 
مش��خصي در نظ��ر گرفته و آن را بموقع در اختيار س��ازمان 
جن��گل بگذارد، زیرا چنانچه ابزار و تجهيزات الزم از قبل در 
اختيار این س��ازمان قرار نگيرد نمي توان به حل این مش��کل 
امي��دوار بود، اف��زون براین س��ازمان جنگل ها باید بيش��تر 
از كم��ك نيروه��اي متخصص كمك بگي��رد، این در حالي 
اس��ت مسئوالن س��ازمان جنگل ها و محيط زیست نيز باید 
مس��ئوليت پذیر بوده و در این زمينه پاس��خگو باشند؛ از این 
گذش��ته مس��ئوالن هر سال آتش س��وزي هاي جنگل هاي 
كش��ور را تجرب��ه مي كنند، اما برنامه ه��اي مدیریتي خود را 
تغيي��ر نمي دهند، باید یادآور ش��د تازماني ك��ه آنها به نحوه 
مدیریت خود ش��ك نکنند و ب��ه جاي برنامه ریزي فقط روي 
كنترل این مسائل تمركز كرده اند، مشکالت حل نشده باقي 

خواهد ماند.

جنگل  به دلسوزی بیشتری نیاز دارد
آتشسوزيجنگلهايكشورهرسالبهدليلتغييراقليموضعفمديريت،شدتبيشتريميگيرد

مريم خباز/ گروه جامعه

جرم براي جثه كودك، وصله اي بزرگ و س��نگين اس��ت، ش��اید براي همين 
اس��ت كه به جرایم آنها مي گویند بزه. یك كودك بزهکار ش��اید خود نداند كه چه 
كرده، اما قانون بزه او را نيز مي نویسد جرم، مثل جرم یك بزرگسال. یك كودك 
بزهکار كه دستگير مي شود، هدف شاكي گوشمالي دادن اوست مثل انگيزه یك 
شاكي براي گوشمالي دادن بزهکار بزرگسال. اما ميان آن كودك و این بزرگسال 

شکافي است به عمق تفاوت معناي دو واژه كودك و بزرگسال.
این تفاوت، اما گاه دیده نمي ش��ود، یك كودك س��ارق مي شود دزدي خبيث، 
مي ش��ود گرگي كه ترحم بر او جایز نيس��ت، مي شود یك خالفکار بالفطره، یك 
جاني، یك خطر. كانون هاي اصالح و تربيت پر اس��ت از این كودكان كه به هزار 
و چند دليل مرتکب بزهي ش��ده و دس��تگير شده اند و تحمل كيفر مي كنند پشت 

دیوارهاي دلگير كانون هاي اصالح و تربيت.
حاال برمي گردیم به عقب، به قبل از صدور راي، به تش��کيل جلس��ه در دادگاه 
و دادس��را، به اندكي پس از وقوع بزه، به ش��کل گيري یك جرم مشهود، به اعالم 
ش��کایت یك ش��اكي خصوصي و به ورود پليس به ماجرا. اینجاس��ت كه حرف و 
حدیث ها آغاز مي ش��ود، اینجا كه گفته مي شود فقدان پليس تخصصي كودك و 

نوجوان بخوبي احساس مي شود.
دیروز، اما خبري خوش منتش��ر شد از زبان جمش��يد راد، رئيس اداره حقوقي 
پلي��س آگاهي ناج��ا كه خبرگزاري ها به نقل از او نوش��تند پليس ویژه كودكان و 
نوجوان��ان از تير اجرا مي ش��ود. البته فعال پيش نویس مربوط به الیحه تش��کيل 
این پليس در حال تهيه اس��ت، الیحه اي كه ش��اه بيت آن بهره گيري از تجربيات 
كارشناس��ان حقوق، روان شناس��ي و علوم اجتماعي است تا پليس با دیدي وراي 
نگاه معمول پليس، به پرونده هایي كه عليه كودكان و نوجوانان تشکيل مي شود، 
رس��يدگي كند.این اتفاق گرچه ميمون است، ولي وعده تازه اي نيست كه از دهه 
٨۰ تاكنون بارها بر آن تاكيد ش��ده اس��ت. حتي سال ٨٨ پيگيري هاي جام جم به 
این نتيجه منتهي شد كه سردار عصار، معاون آموزش ناجا خبر تشکيل این پليس 
ویژه و ورودش��ان به چند كالنتري تهران )از ش��هریور همان سال( را اعالم كرد و 
گفت كه این نيروهاي آموزش دیده بعد از آن تاریخ بتدریج در همه كالنتري هاي 

پایتخت و پس از آن تمام كشور حضور خواهند یافت.
قبل از این تاریخ نيز البته نيروهاي پليس براي ورود به پرونده هاي مربوط به 
كودكان و نوجوانان آموزش دیده بودند به طوري كه س��ال ٨۵ اعالم شد كه ۵۰۰ 
پليس تخصصي در 12 استان فعاليت دارند. ولي آنچه نياز كشور است بيش از این 
عددهاس��ت، بویژه این كه ریشه تشکيل این نيروي تخصصي، قانون جدید آیين 

دادرسي كيفري است كه نگاه پرلطافت و منعطفي به كودكان و نوجوانان دارد.
قانون آیين دادرس��ي كيفري، مجموعه مقررات و قواعدي است براي كشف 
جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، صلح ميان طرفين و رعایت حقوق متهم 
و بزه دیده كه در شکل و شمایل جدیدش كه در سال 93 ابالغ شد ظرایفي براي 

رعایت حال كودكان و نوجوانان در دل دارد.
در ای��ن قانون تاكيد ش��ده كه تحقيقات مقدماتي از افراد 1۵ تا 1٨س��ال باید 
حتما در دادس��راي ویژه نوجوانان رس��يدگي ش��ود و جرایم افراد كمتر از 1۵ سال 

حتما در دادگاه اطفال.
مطابق این قانون وقتي جرمي مش��هود اتفاق مي افتد ضابطان دادگس��تري 
مي توانن��د آالت و ادوات و عالی��م و دالیل جرم را حف��ظ كنند، اما اجازه تحقيق 

مقدماتي از كودك و نوجوان را ندارند.
طبق این قانون تش��کيل پرونده ش��خصيت براي بزهکار كم س��ن و سال در 
دادس��را و دادگاه الزامي اس��ت، قانوني كه در آن تاكيد ش��ده در جریان تحقيقات 
مقدماتي، اوليا یا سرپرست كودكان و نوجوانان مي تواند به نيابت از آنها در مرجع 
قضای��ي حاضر ش��ود، قانوني كه پا فراتر از این ني��ز مي گذارد و مي گوید حتي اگر 
كودك و نوجوان با مش��اركت یا معاونت شخصي بزرگسال مرتکب جرم شود به 

پرونده او در دادگاه ویژه كودكان و نوجوانان رسيدگي مي شود.
این ظرایف همه داللتي است بر نگاه ویژه قانون جدید آیين دادرسي كيفري 
به حوزه كودك و نوجوان، قانوني كه تکميل نمي شود مگر با همراهي پليسي ویژه 

كه نگاهي متفاوت و تخصصي به مرتکبان كم سن و سال دارد.
س��ردار عصار س��ال ٨٨ در گفت وگو با م��ا، نام پليس تخصص��ي كودكان و 
نوجوانان را پليس حامي كودك گذاش��ت، چون معتقد بود پليس كه در پيش��اني 
فرایند رس��يدگي به جرایم قرار دارد، باید تا جاي ممکن راهي بجز دادگاه را پيش 

پاي كودكان بزهکار بگذارد، یعني تاكيدي كه نياز واقعي جامعه امروز ماست.

 پليس  تخصصی كودكان
وقت��ي ماه��ي را هر وقت از آب بگيریم، تازه اس��ت؛ حکایت پليس تخصصي 
كودك و نوجوان مي ش��ود كه محمد س��االركيا، معاون پيش��ين دادستان تهران 
مي گوید گرچه این پليس دیر وارد عرصه مي ش��ود، اما اگر بش��ود، گره گش��ایي 

خواهد كرد.
او در گفت وگو با جام جم، از تخصصي ش��دن پليس در این حوزه استقبال كرد 
و گف��ت گرچه هم اكنون نيز در برخي كالنتري ه��ا نيروهاي آموزش دیده وجود 
دارند، اما زماني كه این پليس همه گير ش��ود و كارشناس��ان علوم روانشناس��ي و 
م��ددكاري و جامعه شناس��ي همراهي اش كنند، پرونده ك��ودكان و نوجوانان با 

كمترین آسيب پيش مي رود.

ساالركيا بزه كودكان و نوجوانان را از این زاویه مي بيند كه بيشتر آنها قربانيان 
آس��يب هاي اجتماعي همچون طالق، بي سرپرستي، بدسرپرستي و مواد مخدر 
هس��تند كه به وس��يله افراد تبهکار به كار گرفته مي شوند و عادالنه این است كه 

پليس متخصص ریشه بزه آنها را كشف و این ریشه ها را بخشکاند.
این جمالت هماني اس��ت كه قاس��م جعفري، رئيس فراكس��يون كودك و 
نوجوان مجلس بيان مي كند، ولي با ادبياتي متفاوت تر. او به ما توضيح مي دهد كه 
فعاليت پليس تخصصي جهشي چشمگير در حوزه عدالت و دادرسي است، اما به 
این شرط كه كار به دست نيروهاي آموزش دیده بيفتد، نه به دست كساني كه نگاه 
حقوق��ي و كيفري به ماجرا دارن��د و با یك كودك بزهکار نيز همچون یك جاني 
بزرگسال رفتار مي كنند. جعفري نياز جامعه را پليسي با نگاه جرم شناسانه مي داند 
یعني پليسي كه به دالیل وقوع یك بزه اهميت مي دهد و آن را در قضاوت هایش 

دخيل مي كند، نه این كه فقط قانون را بشناسد و الغير.
پليس تخصصي كودك و نوجوان از نگاه كارشناسان كسي نيست جز نيرویي 
آموزش دیده كه روانشناسي كودك را خوب مي داند، كسي كه بعد از بروز یك بزه 
و تشکيل یك پرونده به جنبه هاي تربيتي همچنان بها مي دهد، كسي كه مشکل 
پي��ش آم��ده را حل مي كند، نه این كه گرهي بر گره ها بيفزاید، پليس��ي كه مباني 
حقوقي، نحوه پيگيري پرونده كودكان بزهکار، نوع رفتار با آنان، نحوه بازداش��ت 
كودكان و نوجوانان و حتي شيوه هاي ارتباط با خانواده كودكان را بشناسد و شيوه 

گفتاري خاص داشته باشد و جمالت خاص و استانداري را به كار ببرد.
این پليس تخصصي همان كس��ي اس��ت كه از ورود بس��ياري از كودكان و 
نوجوان��ان به كانون هاي اصالح و تربيت جلوگيري مي كند و بازوي قضات براي 
اعم��ال مجازات هاي جایگزین و تنبيه هاي اجتماعي مي ش��ود، كس��اني كه به 
گفت��ه حميدرضا خرمگاه، مددكار اجتماعي )كه چندي پيش به ما گفت( به یقين 
رس��يده اند كه بس��ياري از اختالالت كودكاني كه به كانون هاي اصالح و تربيت 

مي آیند، به زمان دستگيري آنها برمي گردد.

پليس ويژه كودك تابستان مي آيد
هدفپليسويژهكودك،قضازداييوحلوفصلبزهكودكانباكمترينآسيباست

 افزايش زنان كارتن خواب 
در پايتخت

رئيس كميته اجتماعي ش��وراي ش��هر تهران، از افزایش 
آم��ار زنان كارتن خواب در پایتخت خب��ر داد و گفت: با زنانه 
شدن فقر و آسيب هاي اجتماعي نياز به سامان سراها افزایش 

پيدا مي كند. 
فاطمه دانش��ور در گفت و گو با مهر، به آمار كارتن خوابي 
در پایتخت اشاره و اظهار كرد: در سال 91 كه تهران 12 هزار 
كارتن خواب داش��ت، تعداد زنان كارتن خواب 3۰۰۰ نفر بود 
كه تعداد كارتن خواب ها در سال 92 به 1۵ هزار و در سال 93 
ب��ه 2۰ هزار نفر افزایش یافت و به همين نس��بت تعداد زنان 

كارتن خواب نيز در شهر تهران رشد داشته است.
وي ب��ا بي��ان این ك��ه با زنانه ش��دن فقر و آس��يب هاي 
اجتماعي نياز به سامان س��راها افزای��ش پيدا مي كند، یادآور 
شد: متاسفانه در ميان زنان كارتن خواب و خياباني، برخي به 
همراه كودكانش��ان هستند و برخي نيز باردار هستند كه این 

موارد لزوم توجه به زنان كارتن خواب را افزایش مي دهد.
دانشور با بيان این كه سامان سراهاي مادران كارتن خواب 
باید جدا از دیگر زنان كارتن خواب باشد، عنوان كرد: معموال 
ای��ن زنان، كودكان زیر 1۰ س��ال همراه خ��ود دارند یا باردار 
هس��تند و استفاده از سامان س��راهاي عمومي در روحيه این 
كودكان تاثيرات بدي مي گذارد و آنها را آماده آس��يب پذیري 

مي كند.

 منطقه 12 پايتخت 
مقصد گردشگري مي شود

ش��هردار تهران با اش��اره به اجراي طرح انضباط شهري 
در منطقه 12 گفت: این محدوده منطقه هویتي ش��هر تهران 
است و باید شرایط به گونه اي شود كه مردم همچنان كه براي 
تفریح به مناطقي چون دربند و دركه مي روند، براي قدم زدن 

به منطقه 12 مراجعه كنند.
ب��ه گزارش مهر، محمدباقر قاليباف با بيان این كه یکي از 
زش��تي هاي شهر ما این اس��ت كه انضباط عمومي و انضباط 
ش��هري در آن بدرستي رعایت نمي ش��ود، عنوان كرد: البته 
در این مورد مقصر اول را مردم نمي دانم، بلکه ما مس��ئوالن 
مقصر هستيم. چون اجراي انضباط به بسترسازي و امکانات 
نياز دارد و این ما مسئوالن هستيم كه باید این بستر را فراهم 
كنيم. وي با اش��اره به نقش بي انضباطي ها در ش��کل گيري 
چالش هاي موجود در س��طح ش��هر اف��زود: چالش هایي كه 
در ته��ران داریم مانند آلودگي هوا، بخش��ي از آس��يب هاي 
اجتماعي و بعضي از حوادث تلخ در حوزه ایمني ش��هروندان 

به همين بي انضباطي ها برمي گردد.
قاليباف ادامه داد: بي انضباطي در ساخت وساز، استفاده از 
موتورسيکلت، پارك ناصحيح، سرعت زیاد و تفکيك نکردن 
زباله ها هم دیده مي شود.شهردار تهران به تردد روزانه بيش 
از یك و نيم ميليون شهروند در منطقه 12 اشاره و بيان كرد: با 
اجراي طرح انضباط شهري در این منطقه، ساكنان، بازاریان 
و تم��ام مردم��ي كه به منطقه 12 مراجع��ه مي كنند به نوعي 

تحت آموزش قرار مي گيرند.
وي ب��ا تاكي��د بر این كه منطقه 12، منطقه هویتي ش��هر 
تهران اس��ت و زیبنده نيس��ت كه وضع این منطقه این گونه 
باش��د، افزود: اميدوارم دست به دست دهيم و بتوانيم امسال 

اتفاق بزرگي را در منطقه 12 رقم بزنيم.

وزير بهداشت:56 هزار تخت 
فرسوده بيمارستاني داريم

وزی��ر بهداش��ت ب��ا اش��اره به كمب��ود ٨۰ ه��زار تخت 
بيمارس��تاني در كشور گفت: مجموع تخت هاي بيمارستاني 
در كش��ور 9۰هزار تخت است كه از این تعداد ۵٦ هزار تخت 

فرسوده شده است.
به گزارش مهر، حس��ن هاشمي بر حضور پررنگ خيرین 
و بخش خصوصي در طرح هاي س��المت و درمان تاكيد كرد 
و گف��ت: دولت ها ب��ه تنهایي قادر به تامين س��المت مردم 
نخواهند بود . وي با اش��اره به س��رعت رش��د س��المندي در 
كش��ور و افزایش مراجع��ات به مراكز درماني و بهداش��تي، 
افزود: باید با مش��اركت بخش خصوص��ي و خيران در حوزه 
س��المت با ساخت بيمارس��تان و مراكز بهداشتي درماني در 
نقاط دوردس��ت و كمتر توس��عه یافته خدمات را به در منازل 

ببریم و مراجعات مردم به مراكز استاني را كم كنيم.

هر 
:   م

س
عك
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