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پورسید آقایی عنوان کرد

کاهش سرعت آلودگی هوای پایتخت در پاییز

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از افزایش روزهای سالم در 
پاییز امسال بر اثر اجرای طرح کاهش خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن پورسید آقایی صبح امروز در مراسم افتتاح مرکز معاینه 
فنی زمان آباد با بیان اینکه این مرکز توسط بخش خصوصی افتتاح شده است، گفت: 
ما تنها مجوزات الزم را داده ایم و این مرکز توسط بخش خصوصی افتتاح شده است 
و مطمئن باشید ما برای پیشبرد اهداف خود نیازمند اعتماد بخش خصوصی هستیم.
وی با بیان اینکه از سال 95 اجرای طرح کاهش در تهران مصوب شده است؛ اما 
برخی ها فکر می کردند که اجرای این طرح تبعات اجتماعی را ایجاد می کند، گفت: 
اما دیدید که مردم از اجرای این طرح استقبال کردند و نظرسنجی ها نشان داد که 
مردم کنترل معاینه فنی در راستای کاهش آلودگی هوا را یکی از مهمترین اقدامات 

دوره مدیریت شهری عنوان کردند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه خوشبختانه سخت گیری در اخذ معاینه فنی 
برای اتوبوس و کامیون ها سبب شد که آلودگی کاهش یابد، گفت: البته در کاهش 
آلودگی هوا بارندگی هم نقش مهمی داشته است و در سه ماهه پاییز 16 روز 
بارندگی نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است و تعداد روزهای سالم نیز به بیش 
از 30 روز رسید اما مسئله مهم میزان سرعت آلودگی تهران بود. چرا که در سال 
گذشته ظرف سه روز بعد از بارندگی هوا آلوده می شد اما امسال حداقل شش روز و 
حداکثر 9 روز طول می کشید تا هوا بعد از بارندگی آلوده شود که این نشان دهنده 

اتفاق خوبی است. 

شهردار تهران:

روزهای بدون خودرو به کل هفته تسری یابد

شهردار تهران ابراز امیدواری کرد که روزهای بدون استفاده از خودروی 
شخصی از یک روز به کل هفته تسری یابد.

به گزارش ایسنا پیروز حناچی صبح امروز در افتتاح مرکز معاینه فنی زمان آباد 
با بیان اینکه میالد حضرت مسیح )ع( را به شهروندان تهرانی به خصوص مسیحیان 
تبریک می گویم گفت : فوت آیت اهلل هاشمی شاهرودی را که منشا خدمات زیادی 

در کشور بودند را تسلیت می گویم.
وی با بیان اینکه هیچ موضوعی در اداره شهر مهمتر از سالمتی مردم نیست، 
اظهارکرد: امروز شش خط معاینه فنی و همچنین دو ایستگاه سیار معاینه فنی 
توسط بخش خصوصی افتتاح شد. امیدواریم بتوانیم کمک بخش خصوصی را در 

همه حوزه های شهر تهران افزایش دهیم.
حناچی با بیان اینکه اقدامات ما در حوزه شهرداری ارتباط زیادی با ایمنی و 
سالمتی شهروندان دارد، گفت: »سه شنبه های بدون خودرو« عالمت خوبی است 
تا بتوانیم در راستای ارتقای سالمت مردم حتی یک روز از وسایل شخصی استفاده 
نکنیم و امیدوارم این پدیده از یک روز به تمام روز هفته تسری یابد اما اصراری هم 
در استفاده از دوچرخه نیست البته از آنجایی که دوچرخه کم هزینه تر و پرنشاط 
ترین وسیله است، به همین دلیل افراد ترجیح می دهند برای مسیرهای کوتاه از 

دوچرخه استفاده کنند.
شهردار تهران با بیان اینکه در شهر تهران ساالنه 5۷ هزار نفر جان خود را از دست 
می دهند، اظهارکرد: بخش زیادی از مردم تهران دارای مشکالتی همچون فشار خون 

باال و دیابت هستند که ارتباط مستقیمی با تحرک دارد.
وی با بیان اینکه در سال٩۴، ۴5۷3 نفر بر اثرتنفس ذرات معلق کمتر از ۲.5 
میکرون جان خود را از دست دادند، گفت: در این مدت بیش از ١۴٩٠ نفر به علت 

مسائل تنفسی به بیمارستان منتقل شدند.
حناچی در پایان اظهارکرد: امیدوارم روزهای بدون خودروی شخصی از یک روز 
یعنی »سه شنبه« به کل سطح هفته تسری یابد و بر همین اساس نقش مدیران 
شهری و مردم نیز افزایش می یابد چرا که مدیران باید زمینه های توسعه همچون 

ایجاد مسیرهای خاص و دسترسی ها را بیشتر فراهم کنند.

دیدار وزیر بهداشت با خانواده یکی از قربانیان حادثه 
مدرسه دخترانه زاهدان

وزیر بهداشت در دومین روز سفر به سیستان و بلوچستان در زاهدان با 
خانواده یکی از قربانیان حادثه آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در دیدار با خانواده عباس خسروپرست، 
کارمند دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که در حادثه آتش سوزی اخیر در مدرسه 
دخترانه زاهدان، فرزند خردسالش را از دست داده، گفت: در کنار برنامه ریزی هایی 
که برای آموزش اصول ایمنی و بهبود شرایط محیطی انجام می دهیم، شناسایی 
فرآیندها و افرادی که در وقوع این قبیل حوادث نقش دارند هم باید انجام شود؛  
هرچند معتقدم که هیچ کدام از این اقدامات، جای خالی فرزند را برای خانواده های 

داغدار پر نمی کند.
هاشمی افزود: از دست دادن فرزند مصیبت بزرگی است که تنها با توکل بر خدا، 

صبر بر مصیبت و گذشت زمان قادر به تحمل آن هستیم.
بنابر اعالم وبدا، وزیر بهداشت با بیان اینکه تا حدود زیادی از وضعیت روحی 
خانواده های داغدار مطلع هستم، چون من هم فرزند خردسالم را در حادثه ای از 
دست داده ام، افزود: با وجود آن که سال ها از آن زمان می گذرد، اما هنوز هم در برخی 
شرایط دشوار، معصومیت و بی گناهی فرزند از دست رفته ام را در پیشگاه خداوند گواه 

می گیرم و با روح پاک و بی آالیش او به درگاه حضرتش توسل می جویم.

اخبار
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آغاز سومین دوره طرح گردشگری دانش آموزی
معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان دانش آموزی از آغاز سومین دوره طرح گردشگری دانش آموزی خبر داد. سید هادی دلبری در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: این طرح ویژه دانش آموزان پایه های نهم، دهم 
و یازدهم و با محوریت بازدید از مراکز و شعب سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور و با همکاری سازمان های دانش آموزی استانها صورت می گیرد. وی افزود: به منظور آشنایی دانش آموزان با حقوق شهروندی و رونق گردشگری علمی و ارتقای 

سطح آگاهی عمومی نسل مولد و کارآفرین، قراردادی میان سازمان دانش آموزی و سازمان تامین اجتماعی منعقد شد.

واکاوی ابعاد مختلف خشونت خانگی

ترک یک رابطه خشن به معنای پایان آزار است؟
دانشجوی دکترای رشته روانشناسی و مشاوره دانشگاه 
مک گیل گفت: در ادبیات »تحقیر« عمدتا واژه زنان، برای 
خانگی،  خشونت  و  شده  برده  کار  به  خانگی  خشونت 
خشونت علیه زنان مطرح می شود. آمارها نشان می دهد، 
بیشترین کسانی که خشونت خانگی را گزارش می دهند 
بانوان هستند، البته در این میان برخی بر این عقیده اند که 
چه بسا آقایان هم تحت خشونت خانگی قرار می گیرند، اما 
گزارشی در این خصوص به دلیل حس شرمساری، صورت 

نمی گیرد.
»تحلیل  نشست  در  میالنی  اسرا  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
بین فرهنگی خشونت خانگی« که در دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در این 
خصوص باید مشخص کرد که برای شخص مورد آزار قرار گرفته از 
چه واژه ای باید استفاده کرد. در برخی موارد از واژه »قربانی« بهره 
می برند، اما این واژه از ادبیات تحقیر حذف و واژه »نجات یافته« که 
دارای بار معنایی مثبت تری است، جایگزین شد. در اینجا »قربانی« 
به اتفاق خشونت از بیرون و به فرد منفعل غالب شده که کاری از 
عهده او برنمی آید اطالق می شود که تنها تالش می کند خود را از 

خشونت بیرون بکشد.
میالنی بیان کرد: در اینجا باید توجه داشت که کشور هم چه 
عناوینی را برای این افراد در نظر می گیرد. این عناوین در برخورد 
اشخاص دیگر، جامعه و... با این افراد و دریافت افراد از تجربه  ای که 

داشتند و در قالب رفتارهای کمک جویانه درنظر گرفته می شود.
میالنی افزود: به عنوان مثال خانمی مدیر یک شرکت بزرگ 
و در فضای کاری خود دارای قدرت باالست، اما در خانه مورد 
خشونت خانگی قرار می گیرد و در اینجا حاضر به استفاده از واژه 
قربانی با توجه به لکه ننگی که این واژه به همراه دارد، نخواهد شد.
دانشجوی دکترای رشته روانشناسی مشاوره دانشگاه مک گیل 
کانادا گفت: خشونت مسئله اجتماعی و فراگیر در جهان است و 
همه اقشار و در هر سطح اجتماعی، فرهنگی، نژادی، مذهب، سن 
و... آن را تجربه می کنند. به نظر می رسد همسر آزاری به نوعی 
جرم محسوب می شود و بر همین اساس هرکدام از ما در مقابل 

این موضوع اجتماعی مسئول هستیم.
میالنی اظهار کرد: باید گفت در فرهنگ ما چه چیزی خشونت 
تعریف خشونت  در  تحقیق  نتایج یک  نامیده می شود؟. طبق 
خانگی در جوامع مسلمان به صورت عام و به عنوان مثال در 
جوامع هندی، پاکستانی و...، افراد خشونت عاطفی مرتبط با آبرو 
را سخت تر از خشونت فیزیکی تلقی می کنند. در واقع بر این 
عقیده هستند تحمل این خشونت به دلیل مسئله آبرو دشوارتر 
از خشونت فیزیکی است. نمی توان مدل های ثابتی از خشونت را 
برای همه جوامع که دارای تنوع هستند به کار برد، چرا که امکان 

پاسخگویی به همه نیازها وجود ندارد.
آثار  باید گفت  آثار خشونت خانگی  در خصوص  وی گفت: 
خشونت تنها به خود فرد منتهی نمی شود و بر روی بدنه اجتماع 
نیز تاثیرگذار و از آثار بین نسلی شدیدی برخوردار است. در آماری 
که هرساله در ارتباط با کشور کانادا منتشر می شود، باید گفت، هر 
ساله مبالغی صرف موضوع خشونت خانگی می شود. در اینجا شاید 
هزینه خدمات پزشکی و روان شناختی مطرح نباشد اما وقتی 
نیروی انسانی جامعه تحت خشونت و آسیب قرار گرفته باشد، به 

همان میزان هزینه ها نیز برای جامعه تشدید می شود.
دانشجوی دکترای رشته روانشناسی مشاوره دانشگاه مک گیل 
کانادا تصریح کرد: در ارتباط با آثار فردی خشونت خانگی نیز 
روان،  سالمت  مشکالت  جمله  از  مواردی  که  گفت،  می توان 
قتل های خانگی و...  را شامل می شود. تحقیقات نشان می دهد، 
زنان تحت خشونت خانگی در محل کار نمی توانند تمرکز داشته 
باشند و عوارض این نوع خشونت تنها محدود به خانه نشده و به 
محل کار نیز منتقل و منجر به از دست دادن شغل، درآمد و اموال 

فرد شده و فرد آزاردیده به فرد آزارگر بیشتر وابسته می شود.
وی تصریح کرد: طبق آمارها، 53درصد افرادی که به خشونت 
خانگی دچار شدند، شغل خود را از دست داده اند و ۷5درصد 
آن ها دیگر نتوانستند برروی شغل خود تمرکز داشته باشند. در این 
میان، محل کار نیز در مقابل فرد خشونت دیده مسئول است. اگر 

کارمندی تحت خشونت قرار می گیرد، باید کمک ها و حمایت هایی 
از سوی محل کار خود داشته باشد.

خشونت خانگی تا چندین نسل دارای ریشه است
میالنی با بیان اینکه خشونت خانگی، بین نسلی منتقل می شود، 
تا چندین نسل دارای ریشه است و باید این چرخه معیوب متوقف 
شود، اظهار کرد: کودکان در معرض خشونت، می آموزند خشونت 
مسئله قابل قبول و قابل توجیه است. به عنوان مثال کودک با 
خود تصور می کند وقتی پدرم، مادرم را مورد تحقیر و توهین قرار 
می دهد به هدفی که می خواهد می رسد و در اینجا عدم توازن 
قدرت میان پدر و مادر مطرح می شود و کودک نیز آن را فرا 

می گیرد.
دانشجوی دکترای رشته روانشناسی مشاوره دانشگاه مک گیل 
عناوین  با  کودکان  از  خانگی  خشونت  در  کرد:  اضافه  کانادا 
»قربان گران پنهان« و یا »مشاهده گران خاموش« یاد می شود. در 
فضای خشونت، خطرات شدیدی به روان کودک وارد می شود و 
به همین دلیل در این موضوع، کودکان از اهمیت زیادی برخوردار 
هستند. کودکی که در معرض خشونت خانگی است، باید تحت 
نظر مرکز محافظت از کودک قرار گیرد، چرا که نباید این چرخه 
بین نسلی ادامه یابد. تحقیقات نشان می دهد، کودکانی که شاهد 
خشونت بودند، در آینده کودکان خود را نیز مورد خشونت قرار 
می دهند. حتی دخترانی که مشاهده گر رابطه خشونت آمیز میان 
والدین خود بوده اند، این امکان برایشان وجود دارد که در ارتباط 

زوجین خود را نیز مورد خشونت خانگی قرار بگیرد.
تبدیل خشونت خانگی به الگوی رفتاری در خانواده

این دانشجوی دکترای رشته مشاوره روانشناسی در ادامه با بیان 
اینکه خشونت از یک اتفاق ساده شکل می گیرد، این خشونت 
ساده به خشونت مکرر و بعد به عنوان یک الگوی رفتاری در 
دیگر مدل های خشونت  با  ارتباط  در  تبدیل می شود،  خانواده 
تصریح کرد: از دیگر مدل های خشونت می توان به چرخه آزار اشاره 
کرد. در این مدل، فرد در یک  دوره می ماند و آن را تکرار می کند. 
این نوع خشونت خانگی از تنش آغاز می شود، تا اینکه این تنش به 
یک خشونت سخت مانند مراجعه به بیمارستان می رسد. در ادامه 
شخص آزارگر به عذرخواهی و تهیه هدیه می پردازد و به مرحله 
ماه عسل می رسند، اما این روند به حالت اول خود بازمی گردد و 
دوامی ندارد، تنش جدیدی شکل می گیرد، انفجار اتفاق می افتد و 

فرد در چرخه معیوب گرفتار می شود.
وی بیان کرد: در اینجا باید به این سوال پاسخ داد چرا فرد 
آزاردیده اقدامی نمی کند و در آن رابطه پر خطر می ماند و چرخه 
معیوب ادامه می یابد. این چرخه می تواند طی یک روز، یک هفته، 
یک ماه و یا چند ماه ادامه یابد، در واقع چرخه یکی، اما طول زمان 
آن متفاوت است و باید به این نکته اشاره کرد مرحله ماه عسل به 

این معنا نیست که مشکل میان طرفین حل می شود، چرا که 
مشکالت زوجین در این مرحله نیز وجود دارد.

میالنی در ارتباط با روابط اعتیادگونه در خشونت خانگی گفت: 
در پاره ای از موارد مشکل به دلیل وجود یک رفتار در زنان نیست، 
گاهی یک خشونت از سمت شخص آزارگر، بهانه ای را می طلبد، 
در این مرحله زنان ناخودآگاه تالش می کنند این خشونت به درجه 
انفجار برسد چرا که بتواند زودتر مرحله ماه عسل را تجربه کند. در 
این نوع روابط فرد آزاردیده خود را تشنه محبت و توجه می بیند 
و در این میان توجهی که فرد آزارگر دریافت می کند برایش مهم 

جلوه می کند.
دانشجوی دکترای رشته روانشناسی مشاوره دانشگاه مک گیل 
مطرح  خانگی  خشونت  در  که  دیگری  مورد  داد:  ادامه  کانادا 
می شود، قدرت کنترل است که در قلب رفتارهای آزارگرایانه قرار 
می گیرد و انواع دیگر خشونت را به وجود می آورد. وقتی شخصی 
در رابطه ای خشونت آمیز است، دائما در این رابطه می ماند، نه تنها 

در زمانی که در حال خشونت دیدن است.
میالنی گفت: در این مورد از خشونت خانگی مردها طبق آمار 
موجود، بیشتر تمایل دارند که قدرت کنترل را به دست بیاورند، 
چرا که این حق را برای خود می دانند تا اینکه در اختیار همسرشان 

قرار گیرد.
دانشجوی دکترای رشته روانشناسی مشاوره دانشگاه مک گیل 
کانادا در ارتباط با عوامل ماندن و یا ترک یک رابطه خشونت 
آمیز توسط زنان خاطرنشان کرد: از جمله عوامل اصلی ماندن 
در یک رابطه خشونت آمیز، »وابستگی اقتصادی شخص آزاردیده 
به آزارگر« است، ماندن به دلیل »فرزندان«، »امید برای تغییر«، 
»عشق«، »هراس« از شخص آزارگر به واسطه تهدیدهایی که از 
سوی فرد آزارگر وجود دارد، »فقدان« و یا از دست دادن رابطه 
موجود و »شرمساری« از دیگر عواملی است که باعث ماندن فرد 

آزارگر در یک رابطه همراه باخشونت می شود.
وی ادامه داد: با مراجعه به ادبیات تحقیر مشاهده می کنیم، 
تحقیقات اولیه در خصوص یک زن، به صورت کلی و در جهان به 
آن پرداخته و در واقع به روی هویت جنسی زن تاکید می شود. 
انگیزه این موضوع به دلیل حس همدلی در بین این قشر در 
خصوص خشونت است. اما بعدها انتقاداتی به این نظریه وارد شد 
چرا که این تجارب در مواردی مانند فرهنگ، مذهب، تاریخچه 
زندگی، در ارتباط با خشونت خانگی با یکدیگر متفاوت است. باید 

گفت، هویت زنان بر روی خشونت تاثیرگذار است.

میالنی در ادامه خاطرنشان کرد: فرهنگ به طور کلی به نحوه 
انطباق با جامعه که شامل، عادات، نُرم، رفتارها، سبک زندگی که 
طی سالیان متمادی شکل گرفته، اشاره دارد. طبق تحقیقات بین 

فرهنگی عنوان می شود گاهی فرهنگ هم معنا با نژاد، ملیت و... 
تعریف می شود و بر این عقیده است همه ما موجودات فرهنگی 
هستیم و در واقع نژاد، سن، وضعیت جسمانی و روانی، زبان، 
فرهنگ و... فرهنگ ما را شکل می دهد. همچنین طبق این نوع 
مطالعات، جامعه فردگرا و جمع گرا نیز بر اهمیت خشونت خانگی 

می افزاید.
دانشجوی دکترای رشته روانشناسی مشاوره دانشگاه مک گیل 
کانادا گفت: از دیگر مدل های خشونت می توان به مدل »متقاطع 
بودن« اشاره کرد. در این مدل برای فرد خشونت دیده عواملی 
مانند هویت، سطح تحصیالت، نژاد، مهاجر بودن، تجربه جنگ، 
حضور در جامعه مردساالر و... مطرح می شود، به این معنا که این 
هویت ها در سطح وسیع اجتماع شکل می گیرد و زن در این بستر 

از تجربیات قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در روانشناسی، رویکرد این است که درون روانی 
فرد با رشد همراه شود و او را در بستر اجتماعی، فرهنگی و... 
مشاهده کنیم، عنوان کرد: در این میان باورهای نادرستی در 
حمایت  جمله  از  مواردی  به  می توان  که  دارد  وجود  خشونت 
خانواده از نظر تامین هزینه های زندگی، وضعیت اجتماعی و... 
اشاره کرد. همچنین در خشونت خانگی فرد خود را مورد سرزنش 
قرار می دهد و در این میان، فردی که آزارگر است با توهین، تحقیر، 
بازی های روانی و... این حس را در فرد آزاردیده ایجاد می کند که 
او مقصر این خشونت است. در این میان تمرکز را از روی شخص 
قربانی برمی داریم و مشاهده می کنیم شرایط اجتماع چه چیزی 
را ایجاد می کند که فرد مورد خشونت قرار بگیرد. به عنوان مثال 
شاید فرد به دلیل باورهای مذهبی مورد خشونت قرار گرفته و این 

برچسب به فرد آزاردیده، منجر به منزوی تر شدن او شود.
میالنی خاطرنشان کرد: باید به این پرسش پاسخ داد که آیا 
ترک یک رابطه همراه با خشونت به معنای پایان آزار است یا 
خیر؟. با ترک یک رابطه خشونت آمیز ترس ها و اضطراب های آن 
رابطه تا سالیان سال همراه فرد است و طبق گفته این افراد دیگر 

نمی توانند همان آدم سابق شوند.
دانشجوی دکترای رشته روانشناسی مشاوره دانشگاه مک گیل 
کانادا بیان کرد: بنابراین رویکرد ما در درمان این افراد باید رویکرد 
»فرهنگی رابطه ای« باشد. به این صورت که در درمان فرهنگ هر 
شخص را مدنظر قرار دهیم، همچنین یک رابطه سالم و متقابل با 
مراجعه کننده داشته باشیم، به نقاط قوت فرد خشونت دیده تاکید 
کنیم و در نگاه کلی، ذهن، بدن و روح فرد را باهم درنظر بگیریم. 
صرفا نباید در اتاقی درمان گر باشیم بلکه باید به دنبال خدمات 
اجتماعی اشخاص برویم. امنیت روانی باید برای فرد دوباره شکل 
بگیرد. چرا که فرد آزاردیده دوباره بسیار دشوار می تواند در رابطه ای 

قرار بگیرد.

رییس پلیس تهران خبر داد

انهدام ۱۹ باند سرقت و دستگیری 572 سارق و مالخر در پایتخت

رمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 572 سارق و مالخر در پایتخت 
با اجرای بیستمین مرحله طرح رعد خبر داد.

گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در اجرای بیستمین مرحله از طرح رعد 
که صبح امروز در محل پلیس پیشگیری پایتخت برگزار شد، اظهار کرد: امروز 

بیستمین مرحله از طرح رعد در تهران به مرحله اجرا درآمد که در جریان آن 
۲61 حکم قضایی اخذ و ۲61 محل احتمالی پاتوق و حضور سارقان و مالخران 

بازرسی شد.
 وی با بیان اینکه در مجموع در اجرای این مرحله از طرح رعد 5۷۲ سارق 
و مالخر دستگیر شدند، گفت: از این تعداد ۲3۸ نفر سابقه دار بوده و از دوبار تا 

30 بار سابقه دستگیری داشته اند، اما 3۲۴ نفر برای اولین بار دستگیر شده اند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه 1۸9 دستگاه خودرو و موتورسیکلت 
مسروقه در اجرای این طرح کشف شد، خاطر نشان کرد: همچنین ۷600 فقره 
سرقت که این افراد اقدام به ارتکاب آن کرده بودند کشف و 19 باند سرقت نیز در 

بیستمین مرحله از طرح رعد منهدم شد.
رحیمی با اشاره به شناسایی ۸۴ درصد از اموال مالباختگان، اظهار کرد: این 
داده  تحویل  نیز  آن  از  دیگر  بخشی  و  داده شده  تحویل  مالباختگان  به  اموال 

خواهد شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ارزش اموال مسروقه مکشوفه را ۷۸ میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: در این مرحله همچنین هشت قبضه سالح جنگی، 69 قبضه 

سالح سرد و 6۷ هزار قلم کاالی قاچاق به ارزش 33 میلیارد ریال کشف شد.
به گفته رحیمی، طرح های رعد که از سال قبل آغاز شده همچنان با جدیت 
پلیس  مجموعه  در  من  همکاران  اقدامات  با  خوشبختانه  داشت،  خواهد  ادامه 

آگاهی و پلیس پیشگیری، شاهد ایجاد امنیت با ثبات و پایدار در سطح شهر 
هستیم و جرائم خشن و سازمان یافته نیز به شکل محسوسی در پایتخت کاهش 
یافته است همچنین با اقداماتی که پلیس به مرحله اجرا درآورده سازمان جرم در 

میان مجرمان به هم ریخته و فضا برای مجرمان و ناامن شده است.
رحیمی درباره دالیل افزایش تعداد جرم اولی ها نیز اظهار کرد: بخشی از این مسئله 
به دالیل فرهنگ فردی بازمی گردد اینکه برخی از افراد می توانند کار دیگری بکنند اما 
دست به سرقت و اقدامات مجرمانه می زنند، بخشی دیگر از آن نیز به مسائل اقتصادی 
و مشکالت اشتغال و نظایر آن مربوط می شود، البته گرانی های اخیر نیز که با توطئه 

دشمن به مردم تحمیل شد در این شرایط بی تاثیر نیست.
رییس پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی درباره جمع آوری معتادان متجاهر 
اظهار کرد: در بحث جمع آوری معتادان متجاهر همانطور که بارها گفته پلیس 
آمادگی دارد که طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت تمامی این افراد را از سطح شهر تهران 
جمع آوری کند، اما یکی از مشکالت ما محل نگهداری و بازپروری این افراد بود.

رحیمی اضافه کرد: روز گذشته پیش از جلسه سردار مومنی با ریاست سازمان 
تبدیل  درخصوص  گزارش هایی  آن  در  و  داشتیم  دیداری  ایشان  با  زندان ها، 
وضعیت بازداشتگاه کهریزک که سال ها بالاستفاده بوده به ایشان ارائه کرد، در 
حال تبدیل این بازداشتگاه به مرکزی هستیم که اقداماتی همچون سم زدایی و 

بازگرداندن افراد به جامعه در آن انجام می شود.

تهران  استان  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
متقاضیان  به  بیمار  کودک  هزار  از  بیش  واگذاری  از 

فرزندخواندگی طی دو سال اخیر خبر داد.
مهشید موقر، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کثرت متقاضیان 
فرزندخواندگی، گفت: ماده 5 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست مصوب مهر سال 9۲ که خانواده های دارای فرزند و 
زنان مجرد هم می توانند برای فرزندخواندگی اقدام کنند، منجر به 

افزایش قابل توجه آمار متقاضیان فرزندخوادگی شده است.

واگذاری  مورد  در  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
کودکان بیمار نیز تصریح کرد: طی دو سال اخیر با توجه به رویکرد 
دفتر فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران مبتنی بر ساماندهی به 
موقع کودکان بیمار، بیش از هزار کودک که بیش از 50 درصد 
آنان با پیگیری بیماریشان اغلب قابل درمان بوده اند، به متقاضیان 

واگذار شده است.
موقر با بیان اینکه پذیرش کودکان در شیرخوارگاه ها بیش از 
ظرفیت آنهاست، اظهار کرد: با توجه به افزایش آمار تعداد کودکان 

بدسرپرست و بی سرپرست، پذیرش کودکان در شیرخوارگاه ها 
دفتر  سیاست های  به  توجه  با  است.  آنان  ظرفیت  از  بیشتر 
و  برنامه ریزی  بر  مبنی  تهران  استان  بهزیستی  فرزندخواندگی 
نظارت بر عملکرد شیرخوارگاه ها و پیگیری به موقع روند پذیرش 
و ترخیص و همچنین ساماندهی فرزندان بیمار ، باعث تسریع و 
تسهیل برنامه های مراقبت فرزندان در خانواده جایگزین و کاهش 

مدت اقامت فرزندان در شیرخوارگاه ها شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شیرخوارگاه های استان تهران 

از لحاظ تامین شیر خشک و پوشاک فرزندان با مشکل جدی 
روبه رو نیستند، گفت: تا کنون در کلیه دفاتر مشارکت های مردمی 
شیرخوارگاه ها، حمایت های مادی و معنوی خیرین مهیا بوده و 
شناسایی مراکزی که نیاز بیشتری به این خدمات دارند از طریق 

حوزه امور اجتماعی ستاد شهرستان ها قابل پیگیری است.
معاون بهزیستی تهران در پایان تاکید کرد: تاکنون آثار وضعیت 
اقتصادی در جامعه تغییری در تعداد افراد متقاضی فرزندخواندگی 

ایجاد نکرده است.

واگذاری بیش از هزار کودک بیمار برای »فرزندخواندگی«


