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توگو با «ایران»:
معصومه ابتکار در گف 

حضور پلیس دوچرخهسوار در ۴منطقه پایتخت

زنان زندانی که محکومیت شان را در خانه میگذرانند
مهسا قوی قلب

خبرنگار

شهردار تهران :مشکلی بابت تهویه خط  7مترو وجود ندارد
هفت و نیم کیلومتر از خط پرحاشیه هفت
امروزافتتاحمیشود.اینخطسالگذشتهبا
ابالغیهشهرداریتهران،بهعلتآنچهعدم
ایمنی و نصب هواکش و سیگنالینگ اعالم
میشد ،موقتاًتعطیل شد تا طی 6ماه آینده
دوباره از نو مسافرگیری کند .این وعده البته
با رفت و آمد شهرداران جدید ،طوالنیتر از
آنچه گفته شــده بود ،شد و در نهایت تیرماه
امسال ،بخشی از این خط از ایستگاه مهدیه
تــا نــواب به طــول شــش کیلومتر شــروع به
مســافرگیری کرد .ایــن خط البتــه در همان
آغازباجنجالهاییکهبرخیاعضایشورای
چهارم مبنی بر ناایمن بودنش براه انداخته
بودنــد ،به یکــی از پــر ســروصداترین خط و
متروی تهران تبدیل شــده بود .عدم نصب

هواکش قطعــاً جدیترین انتقــادی بود که
از سوی کارشناســان و برخی اعضای شورای
چهارم مطرح میشد ،تا اینکه چند ماه بعد
قرعــه بهنــام شــورای اصالحطلبــان افتاد و
یکدستیشوراوهمینطورموافقتشهردار
منتخب،سرانجامجلویحرکتنامطمئن
این خط را گرفت .حاال اما نگرانیها و حرف
و حدیثهــای جدیدی ازایــن خط به گوش
میرسد.بعدازاینکهمحمدعلیخانی،عضو
شورای پنجم از نواقص خط ۷متروی تهران
مثلعدمتکمیلهواکشهاخبردادواعالم
کرد کــه از مدیــران متــرو خواســتهاند تا این
موضوع را به طور جدی پیگیری کند ،این بار
رحمتاهللحافظی،عضوشورایچهارم،به
روال عادت ســابق خود در توئیتی از ناایمن

بودن این خط پرده برداشــت .او در حســاب
کاربری توئیتر خود نوشت«:جناب حناچی!
پا جای پای قالیباف نگذارید ،بیش از هفت
کیلومترازخطهفتمتروحدفاصلایستگاه
نــواب تا میدان صنعت بــدون بهرهگیری از
هواکشمیانیآمادهافتتاحشدهاست،لطفاً
با جان مردم بازی نکنیــد .نظاره گر واکنش
اعضــای شــورای شــهر ودادســتان تهــران
خواهیم بود ».شــهردار تهران اما در توئیتی
جالــب توجه خیــال همه منتقــدان و مردم
را از ایــن بابــت راحــت کــرد .پیــروز حناچی
نوشــت« :حفظ امنیت شــهروندان اولویت
ما و خط قرمز مدیریت شــهری است .برای
بهرهبــرداری از  ٣ایســتگاه از پــروژه عظیــم
خط  ٧مترو تهران ،یک ســال تالش شــبانه

ایسکانیوز

روز پنجشــنبه معصومه ابتکار در حساب
کاربــری توئیتــر خــود خبــری مبنــی بــر
گذراندن محکومیت برخــی زندانیان زن
بــا اســتفاده از دســتبندهای الکترونیــک
در خــارج از زنــدان داد .ایــن خبــر پس از
انتشــار در فضای مجازی بسرعت دست
به دســت شــد .معصومــه ابتــکار در این
توئیت با اشاره به اجرای تفاهمنامه میان
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و
خانواده با معاونت پیشگیری از جرم قوه
قضائیه نوشــت  :آسیبپذیری فرزندانی
کهبهدلیلحبسمادرانشانبیسرپرست
شــدهاند ،بســیار باال اســت .بــه بهانه این
توئیــت با معــاون امــور زنــان و خانــواده
توگو نشستیم که
رئیس جمهوری به گف 
میخوانید:
ëëچه شــد که به فکر ایــن طــرح افتادید تا
زنــان زندانی محکومیت خــود را در خانه
بگذرانند؟
مدتی اســت همــکاری خوبی با ســازمان
زندانهای کشــور آغــاز کردهایم و در چند
ماه اخیر از  8زندان بند نســوان و دو مرکز
کانــون اصــاح و تربیــت بازدید داشــتم،

تبریز ،ارومیه ،کرمان ،مشــهد ،اهواز ،کرج
و کرمانشــاه از جمله شهرهایی بود که در
زنــدان زنــان بــا زندانیان چهــره به چهره
صحبت کردم .حدود  3هــزار زن زندانی
از نزدیک مشــکالت خود را با من درمیان
گذاشتند و متوجه شدم دغدغه زنانی که
فرزنــد دارند بســیار زیاد اســت .اقدامات
خوبــی در زندانهــای زنــان بــه لحــاظ
کارگاههــا ،بهداشــت عمومــی زندانها و
مســائل رفاهی انجام شده ولی همچنان
مشکالت زیادی در این حوزه وجود دارد.
ëëآیااینطرحفقطمشمولزنانیمیشود
کهفرزنددارند؟
خیــر ،در تفاهمنامــه صحبتــی در ایــن
خصــوص نشــده ولــی قطعــاً زنانــی کــه
فرزنــدان کوچک یــا حتی نوجــوان دارند
در حالی که همســران آنها هــم در زندان
هســتند یــا به هــر دلیلی در محیــط خانه
حضــور ندارنــد و نمیتواننــد از فرزنــدان
مراقبــت کننــد ،هم خــود و هــم فرزندان
آنها ،آسیبها و لطمات زیادی خواهند
دیــد کــه براحتــی نمیتــوان از کنــار آنهــا
گذشت.
ëëتفاهمنامه در چه تاریخی به امضا رسید
وکمیهمدربارهمفادآنتوضیحدهید؟
سهشنبههفتهگذشتهبامحمدباقرالفت،

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه تفاهمنامهای امضا کردیم که
در آن تفاهمنامه بحث پیشگیری از وقوع
جرم و حفاظت و حمایت از زنان زندانی
و خانوادههــای آنهــا هــم از موضوعــات
اصلــی بــود .یکــی از محورهــا هــم بهــره
گرفتن از ماده  62قانون مجازات اسالمی
بود ،مبنی بر اینکه برخی زنان زندانی که
محکومیتهای ســنگین ندارنــد بتوانند
بــا اســتفاده از رأی باز و البته با تشــخیص
قاضی از دســتبند و پابند اســتفاده کرده و
دوران محکومیت خود را در محیط خارج
از زندان بگذرانند.
ëëبه نظر شــما چه محکومانی شــامل این
طرحمیشوند؟
بهعنــوان نمونه جرم ســرقت یا جرایمی
نظیــر آن میتواننــد در محیــط خــارج
از زنــدان دوران محکومیــت خــود را
بگذرانند و قطعاً محکومان به قتل شامل
بهرهمندی از این طرح نمیشوند.
ëëچــه محــدودهای بــرای ایــن افــراد در
نظــر گرفته میشــود؟ آیا امکان بــاز کردن
دستبندهاوجودندارد؟
محــدوده محوطــه منــزل یا محیــط کار و
در نهایــت تنها چند متر دورتــر از محیط
خانه در نظر گرفته میشــود ،دستبندها و

پابندها کامالً پلمب هســتند و از ســازمان
زندانهــای مرکــز بــه وســیله سیســتم
ماهــوار های ( )GISکامالً کنترل میشــوند
و بــه محــض دســتکاری شــدن عالمــت
میدهند.
ëëآیــا بــرای اولین بار اســت کــه این طرح
اجرا میشــود یا قبالً از چنین دستبندها یا
پابندهاییاستفادهشدهاست؟
ایــن طــرح حــدود دو ســال اســت کــه
بهصــورت آزمایشــی اجــرا شــده و حدود

روزی شــده تــا بــه اســتاندارد کامــل ایمنــی
برســیم و مشــکلی بابت تهویه وجود ندارد.
با افزایش واگنها و مسافران ،سیستم تهویه
تونلــی نیــز ارتقا خواهــد یافت ».کل پــروژه،
بــه طول  ۲۷کیلومتر و با  ۲۲ایســتگاه اســت
که از منطقه شــمال غرب تهران در منطقه
ســعادت آبــاد آغــاز میشــود و در منطقــه
جنوب شرق تهران ،باالی افسریه ،محدوده
شــهرک امیرالمؤمنیــن پایان مییابــد ،این
خط عمیقترین خط مترو است و بیشترین
تعداد ایستگاه تبادلی را با سایر خطوط مترو
دارد و در طراحــی این پروژه ،الزامات پدافند
غیرعامل هم درایستگاهها و در عمق خط،
رعایت شــده اســت .به گفته سعید محمد،
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص)

 250نفر از آن استفاده کردهاند.
ëëفکــرمیکنیــدچندنفــرســاالنهبتوانند
بــا اســتفاده از ایــن دســتبندها دوران
محکومیــت خــود را خــارج از زنــدان
بگذرانند؟
رقم دقیقی برآورد نشده ولی فکر میکنم
ســاالنه رقمــی بســیار باالتــر از  250نفــر
بتوانند از این طرح استفاده کنند.
ëëطبق شــنیدهها ،قیمت تمام شــده این
دستبندها بسیار باال است ،معاونت زنان

بــرای اجــرای ایــن پروژه تــا به امــروز ،حدود
دو هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه شــده
اســت که شش هزار نفر مســتقیم و دو هزار
نفر غیرمســتقیم در آن اشــتغال داشتهاند.
این پروژه ظرفیت انتقال یکصد هزار مسافر
بــا چهــار قطــار و ســرفاصله زمانــی پانــزده
دقیقــه جابــه جایــی را دارد و پس از تکمیل
کار ایــن زمــان به دو دقیقــه کاهش مییابد.
علــی امام ،مدیرعامل شــرکت متــرو هم با
رد برخی شایعهها مبنی بر اینکه هنوز خط
هفــت ایمنســازی نشــده اســت ،به ایســنا
میگوید :ما به سالمت مردم و مسافرانمان
متعهــد هســتیم و بــرای افتتــاح پروژههای
متــرو حتماً ایمنی را مدنظــر قرار میدهیم
و معتقــد هســتیم هرچنــد ممکــن اســت

در خصــوص کاهش مشــکالت اقتصادی
و تأمیــن هزینــه دســتبندها و پابندهــای
الکترونیکبرنامهایندارد؟
بــه دلیل بحث تحریم این دســتبندها در
داخل کشــور تولید میشــوند و قرار شــده
کــه معاونــت زنــان حداکثــر کمــک را به
لحاظ اقتصادی داشــته باشــد تــا به امید
خــدا حتیاالمکان مادران بتواننــد دوران
محکومیــت خــود را در کنــار فرزنــدان
بگذرانند.

همچون سنوات گذشته ایستگاهها نواقصی
داشتهباشند،اماحتماًاستانداردهایایمنی
رعایت شــده اســت ».وی با بیان اینکه یکی
از مشــکالت خــط هفت نبود هواکــش بود،
تأکیــد میکنــد« :در ایــن  ۷.۵کیلومتری که
امروز افتتاح میشــود ،تهویه با مدلســازی
شــرایط عادی و بحرانی تأمین شده است و
هواسازهای الزم را راهاندازی کردهایم .البته
در ســایر کالنشــهرها که خطوط مترو در آن
فعال است و حتی مترو سایر کشورها ،چند
سالی میشود که موضوع هواکشها حذف
شدهاستزیراهمهزینهتملکزمینوجود
دارد و هــم بحــث برقرســانی و جت فنها
و سیســتمهای هوارســانی میتواند وظیفه
مکش و دمیدن هوا را انجام دهد».

مدیر آمــوزش همگانــی معاونت اجتماعی پلیــس راهنمایی
و رانندگی تهران بزرگ ،از توســعه طرح پلیس دوچرخه ســوار
اخبار در بیش از چهار منطقه پایتخت از ســال آینده خبر داد .سرگرد
ســید مسلم موسوی به مهر گفت :در ســال  ۱۳۹۷پلیس راهنمایی و رانندگی
تهــران بــزرگ بــا هدف ارتقــای فرهنگ عبــور و مــرور و روانســازی ترافیک و
انضبــاط ترافیکی بویژه در معابر پــر ترافیک و پرتردد بهصورت پایلوت اقدام
بــه راهانــدازی پلیــس دوچرخه ســوار در برخــی از خیابانهای مناطــق  ۶و ۱۲
شــهر تهران با همکاری سازمان حمل و نقل شهرداری تهران کرده است .وی
با اشــاره به هدف پلیس از اجرای این طرح گفت :پلیس راهنمایی و رانندگی
تهــران بزرگ با اجــرای این طرح چند هدف داشــته اســت ،اول اینکه کاهش
زمــان حضــور پلیس در برخــی از معابر که خیلی ترافیک باالیــی دارند مانند
محــدوده بازار مرکزی شــهر تهــران؛ دومین عامــل اجرای این طــرح افزایش
قدرت مانوراست ،چرا که از ویژگیهای دوچرخه در حوزه آییننامه راهنمایی و
رانندگی این است که اگر شما دوچرخه را دستت بگیری حکم عابر پیادهداری
و اگر ســوار بر دوچرخه باشــی به مانند وســیله نقلیه هســتید ،یعنی همکاران
ما (پلیسهای دوچرخه ســوار) در جاهایی میتوانند دوچرخه را دستشــان
بگیرند و مانند عابر پیاده از بعضی از مسیرها عبور کنند و خیابانهای یکطرفه
را بدون اینکه تخلفی انجام دهند به سمت مأموریت خود طی کنند.

تحریمها الگوی مصرف معتادان را تغییر داده است

ســردار اســکندر مؤمنی در نشست وزیران شــصت و دومین اجالس کمیسیون مواد
مخدر سازمانملل در وین گفت :امریکا با اعمال تحریمها علیه ایران مانع همکاری
بینالمللی در مبارزه با مواد مخدر شــده اســت .بهگفته دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد
مخــدر ،امریــکا و برخی کشــورهای مشــخص بــا اعمال تحریمهــا علیه ایــران مانع
همــکاری بینالمللی در مبارزه با مواد مخدر و طرحهای مشــترک با دفتر مقابله با
مواد مخدر و جرم سازمان ملل شدهاند .به گزارش فارس ،وی در ادامه افزود :طی سه
دهه گذشته 11هزار تن مواد مخدر توسط ایران کشف شده است .مؤمنی تصریح کرد:
تحریمها سبب تغییر الگوی مصرف در میان معتادان ،بهسمت الگوهای پرخطرتر
شــده اســت ،گفتنی اســت معضل جهانی مواد مخدر یک مســأله انســانی است نه
سیاسی و چالشهای ناشی از مواد مخدر از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است.

کشف ریل ماشین دودی درشهر ری

عملیــات عمرانــی شــهرداری اینبار در شــهرری ۴۰ ،متــر از ریل ماشــین دودی دوره
تاریخ
ناصرالدین شاه قاجار را از زیر خاک بیرون کشید ،تا خیابان فداییان اسالم هم در ِ
این شهر قدیمی نقش داشته باشد .به گزارش ایسنا ،اکنون اداره کل میراث فرهنگی
استان تهران و شهرداری شهرری با پیدا شدن این خط ریل ،در حال برنامهریزی برای
ســاماندهی این مسیر ،مرمت ریل و حتی در صورت امکان جابهجایی ماشین دودی
باقی مانده از آن دوره تاریخی از متروی شهرری به این نقطه هستند تا مسیر جدیدی
برای حضور گردشگرانی که شهر ری را با حرم شاه عبدالعظیم ،دو گورستان تاریخی،
برج طغرل و چشــمه علی میشناسند ،خاطرات خود را دوباره مرور کنند .معصومه
پورنظری  -شهردار ناحیه یک شهرری میگوید :با توجه به اینکه محور فداییان اسالم
از محورهای اصلی شــهرری اســت تصمیم گرفته شد تا نسبت به بازسازی پیادهروی
خیابان فدائیان اسالم اقدام شود ،که در همان مراحل ابتدایی کار با کندن کف پیادهرو،
ریل ماشــین دودی مشــخص شد و در بازدیدی که شــهرداری منطقه  ۲۰نیز از ریلها
داشت ،تصمیم گرفته شد تا ریلها حفظ شوند و داخل ریل از ماسه پر شود ،همچنین
ماشین دودی از مترو شهرری به این منطقه منتقل شود.

