اخبار
آمادهباش و تمهيدات پليس
براي چهارشنبهسوري

جانشينفرماندهناجااز
آمادهباش پليس براي
تامين امنيت و حفظ
آرامش ش��هروندان
در چهارشنبه سوري
خبر داد.سردار ايوب سليماني در گفتوگو با
ايسنا در اين باره گفت :البته در اين خصوص
دستگاهها و نهادهاي ديگري هم مسئوليت
دارن��د که وارد عمل ش��دهاند ،پليس هم از
مدتها قبل اقدام��ات خود در اين زمينه را
آغاز کرد و با نظارت و توان اطالعاتي خود
موفق شد تا در گلوگاههاي مختلف از قاچاق
و توزيع مواد محترقه خطرناک در کش��ور
جلوگي��ري کند .چندين انب��ار نيز طي اين
مدت از س��وي ماموران پليس کشف شده
است.وي با بيان اينکه اقدام اصلي پليس در
اين راس��تا صورت گرفت که مواد محترقه
خطرن��اک در جامعه پخش نش��ود ،درباره
برگزاري محله محور چهارشنبه سوري نيز
گفت :آنچه که ما ميگوييم اين اس��ت که
معاب��ر عمومي ،جاهايي که مح��ل تردد و
ازدحام مردم باش��د نبايد دچار مشکل شود
و طبيعي اس��ت که براي حف��ظ آرامش و
امنيت مردم در جاهاي��ي که در تردد مردم
خلل ايجاد شود ،چنين اجازهاي نخواهيم داد.
به گفته جانشين فرمانده ناجا ،رويکرد پليس
در چهارش��نبه سوري اين است که از وقوع
تخلفات جلوگيري کند.
تحريمهامانعهمکاريبينالمللي
در مبارزه با مواد مخدر شدهاست

دبيركل ستاد مبارزه
ب��ا م��واد مخ��در در
مقر اروپايي سازمان
ملل متح��د در وين
گفت :امريکا و برخي
کشورهاي مشخص با اعمال تحريمها عليه
ايران مانع همکاري بينالمللي در مبارزه با
مواد مخ��در و طرحهاي مش��ترک با دفتر
مقابل��ه با مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل
شدهاند .به گزارش روابط عموميستاد مبارزه
با مواد مخدر؛ دكتر اسکندر مؤمني در نشست
وزراء ش��صت و دومين اجالس کميسيون
مواد مخدر س��ازمان ملل متحد که در وين
برگزار ش��د،گفت :تجربه چهار دهه مقابله
خستگيناپذير جمهوري اس�لاميايران با
قاچاقچيان و تحمل خسارات غيرقابلجبران
جاني و مالي از جمله تقديم  3811ش��هيد
و  12ه��زار جانباز باعث ش��ده تا بهموازات
برنامههاي كاهش تقاضا و آسيب ،طراحي
برنامهه��اي فراگير براي مقابله هوش��مند
با مافياي بينالملل��ي و باندهاي منطقهاي
براي توقف كشت و توليد از منشاء اصلي تا
مقصد نهائي آن در دستور كار سياستهاي
مقابله با عرضه قرار گيرد .وي با بيان اينکه
تحريمها و اقدامات يکجانبه قهري عليه
هر کشوري از جمله جمهوري اسالميايران
غير قانوني و نامشروع است ،گفت :امريکا
و برخي کش��ورهاي مش��خص ب��ا اعمال
اينگونه تحريمها عليه ايران مانع همکاري
بينالمللي در مبارزه با مواد مخدر و اجراي
ابتکار عمله��اي منطق��هاي و دوجانبه و
همچنين طرحهاي مشترک با دفتر مقابله
با م��واد مخدر و جرم س��ازمان ملل متحد
ش��دهاند ،در نتيجه مسئول مستقيم عواقب
ناگوار در ايجاد اختالل در مبارزه بينالمللي
با مواد مخدر خواهند بود.
کشف ۲۶هزار کيلوگرم مواد غذايي
و آشاميدني غير بهداشتي

مدير روابط عمومي
معاون��ت بهداش��ت
وزارت بهداش��ت
گف��ت :ط��ي س��ه
روز نخس��ت برنامه
مهندس��ي بهداش��ت محيط در سالمت
نوروزي تيمهاي س��يار بازرسي بهداشت
محيط سراس��ر کش��ور ح��دود  ۲۵هزار و
 ۴۴۷کيل��و گرم مواد غذايي و آش��اميدني
غير بهداشتي و تاريخ گذشته معدوم کردند.
حميد انص��اري در گفتوگو ب��ا فارس در
ارتب��اط با طرح نوروزي بهداش��ت محيط
اظهارداشت :طي سه روز اول برنامه تعداد
 ۳۱هزار و  ۴۹۴مورد بازرس��ي بهداش��ت
محيط��ي از مراکز تهي��ه ،توزيع و طبخ با
اولويت رستورانها ،قناديها و اماکن بين
راهي و همچنين اماکن عموميبا اولويت
هتلها ،مراکز اقامتي ،پايانههاي مسافربري
و سرويسهاي بهداشتي انجام شد که از اين
تعداد  ۶۹۰مورد از اماکن بين راهي بازرسي
بهداشت محيطي شده است.انصاري اظهار
داش��ت :طي بازرسيهاي انجام شده ۴۴۴
محل متخلف بهداشتي به مراجع قضايي
معرفي شدند و  ۹۸محل متخلف بهداشتي
پلمب شده است .که از اين تعداد  ۱۹مورد
مربوط به رس��تورانهاي بي��ن راهي بوده
است.مدير روابط عموميمعاونت بهداشت
اف��زود :در اين بازرس��يها تع��داد ۲۰۲۶۹
مورد س��نجش پرتابل و همچنين ۲۱۱۷۶
مورد کلرسنجي از آب مصرفي انجام شده
است .انصاري گفت  :تيمهاي سيار بازرسي
بهداشت محيط سراسر کشور حدود ۲۵هزار
و  ۴۴۷کيلو گرم مواد غذايي و آش��اميدني
غير بهداشتي و تاريخ گذشته را در اين مدت
معدوم کردند.گفتني است؛ برنامه مهندسي
بهداشت محيط در سالمت نوروزي تا پايان
تعطيالت نوروز  98ادامه خواهد داشت.

معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران مطرح کرد

تهيه «سبد نوروزي کاال» براي خانوادههاي کودکان کار و خيابان

معاون امور اجتماعي بهزيس��تي استان
ته��ران از تدارک س��بد کاال براي کليه
خانوادهه��اي ک��ودکان کار و خيابان در
آستانه س��ال نو خبر داد.مهشيد موقر در
گفتوگو با ايسنا ،درباره آخرين اقدامات
بهزيستي استان تهران براي ساماندهي
کودکان کار و خياب��ان گفت :آئين نامه
س��اماندهي ک��ودکان کار و خيابان که

مربوط به سال  ۱۳۸۴بود ،توسط وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعي و س��ازمانها
و مؤسس��ات غيردولتي بازنگري شده و
تحت عنوان دس��تورالعمل حمايتهاي
اجتماعي جهت تصويب به مراجع ذيربط
ارس��ال شده اس��ت.وي با بيان اينکه در
حال حاض��ر  ۲۱۲۴کودک کار و خيابان
تحت نظارت اداره کل بهزيستي استان

تهران هس��تند ،اظهار کرد :اين کودکان
از طريق مراکز و مؤسس��ات غيردولتي
خدمات مددکاري ،روانشناسي ،بهداشتي
 درماني ،آموزشي  -تحصيلي دريافتميکنند .همچنين اعضاي خانواده آنها
حرفه آموزي و س��واد آموزي ميش��وند
و خدمات کاهش آس��يب و حمايتهاي
مال��ي درياف��ت ميکنند.مع��اون ام��ور
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اجتماعي بهزيستي استان تهران با اشاره
به اينکه بهزيستي در آستانه سال نو ،در
حال تدارک س��بد کاال ب��راي کليه اين
خانوادهها اس��ت ،تصريح کرد :همچنين
اغل��ب مراک��ز ب��راي اين ک��ودکان و
خانوادههايشان لباس نو و همچنين سبد
کاال فراهم کردهاند.موقر در پايان تاکيد
کرد :دفتر امور آس��يب ديدگان سازمان

بهزيس��تي کش��ور در حال اخذ نظرات
و پيش��نهادات مراکز و مؤسس��ات براي
برنامهريزي جهت برگزاري يک جشنواره
سراسري شادي و نشاط در سال ۱۳۹۸
براي اين کودکان است.

خضري با اشاره به پايين بودن سطح سواد سالمت جامعه در حوزه جراحي زيبايي:

ميزان جراحيهاي زيبايي در ايران  ۲۰تا  ۳۰برابر کشورهاي اروپايي است

گروه اجتماعي :عضو کميسيون اجتماعي
مجلس با انتقاد از اينکه اينکه سطح سواد
س�لامت جامعه در حوزه جراحي زيبايي
بسيار پايين است ميزان اين جراحيها در
کشور را  ۲۰تا  ۳۰برابر کشورهاي اروپايي
دانست.
رسول خضري در گفت و گو با خانه ملت
با بيان اينکه ميزان جراحيهاي زيبايي در
ايران  20تا  30برابر کش��ورهاي اروپايي
اس��ت ،گفت :مردم هيچ جاي دنيا مانند
ايران دنبال جراحي زيبايي نيستند.

نيس��ت و همه انسانها به طور فطري و
ذاتي زيبايي را دوس��ت دارند ،هيچ کس
منکر اين نيس��ت که انس��ان گرايش به
زيباي��ي دارد ،اما اين پديده زماني مذموم
است که حالت افراطگونه به خود بگيرد.

 فضاي مجازي به اين مس�ئله دامن
زده است

پايي�ن بودن س�طح س�واد سلامت
جامعه در حوزه جراحي زيبايي

عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي
اس�لامي ،با انتقاد از اينکه س��طح سواد
س�لامت جامعه در حوزه جراحي زيبايي
بس��يار پايين است ،تصريح کرد :عوارض
جب��ران ناپذي��ر جراحي زيباي��ي بايد به
مردم اطالعرساني شود هر چند در ظاهر
ش��ايد عوارض مشخص نباشد اما افراد با
آسم ،تنگي نفس ،سينوزيت و مشکالت
روحي و روحي زيادي مبتال و به عوارض
ناخواسته و خواسته دچار ميشوند.
عوارض  10تا  17درصد جراحيهاي
زيبايي از قبل پيشبيني ميشود

خضري ب��ا تاکيد بر اينک��ه عوارض 10
تا  17درص��د جراحيهاي زيبايي از قبل
پيشبيني ميشود ،گفت :مابقي عوارض
نيز ناخواسته اس��ت و اگر افراد ناشي نيز
جراحيها را انجام دهند عوارض ناخواسته
به خواس��ته افزوده ميشود در واقع افراد
حاضر هس��تند مبل��غ زيادي پ��ول بابت
ع��وارض ناش��ي از جراحيه��اي زيبايي

متحمل ش��وند در واقع مهمترين راهکار
جلوگيري از افزايش جراحيهاي زيبايي
ارتقاي سطح سواد سالمت مردم است.
ميزان مصرف لوازم آرايشي در ايران
 60تا  70برابر دنيا است

نماينده مردم سردش��ت و پيرانش��هر در
مجلس ش��وراي اسالمي ،ميزان مصرف
لوازم آرايش��ي در ايران را  60تا  70برابر
دنيا دانست و افزود :رسانه قدرت بي نظير
و ب��ي بديلي دارد و به طور قطع ميتواند
با فرهنگ سازي مناسب سواد سالمت را
ارتقا دهد در واقع پايين بودن سطح سواد
س�لامت مردم يکي از مشکالت اساسي
در حوزه سالمت است.اين نماينده مردم
در مجلس دهم ،نس��بت به تبعات س��وء
لوازم آرايش��ي قاچاق بر سالمت مصرف

کنندگان هشدار داد و گفت :مصرف اين
محص��والت آثار زيانب��اري را به صورت
دائم و موقت از خود به جاي ميگذارند در
اين رابطه نياز اس��ت با شبکههاي اصلي
قاچاق که از طريق معابر رس��مياقدام به
اين کار ميکنند مبارزه کرد.
حالت افراطگونه جراحيهاي زيبايي
ناشي از عزت نفس پائين است

يک کارشناس ارش��د روانشناسي در اين
رابطه به ف��ارس گفت :توجه بيش از حد
ب��ه ظاهر و صورت باعث ميش��ود افراد
نسبت به ظاهر خود وس��واس زيادي به
خرج بدهند و حتي زماني که زيبا هستند
ب��از هم تن ب��ه جراحي زيباي��ي بدهند.
ميرزايي ميافزاي��د :ميتوان گفت علت
اين امر م��ورد توجه قرار گرفتن ظاهر به

کشف  ۱۰هزار کارت عابر بانک از مخفيگاه متهمان

معاون پشتيباني وزير آموزش و پرورش مطرح کرد

انهدام باند سارقان «اسکيمري»در اصفهان

فرمانده انتظامياس��تان اصفهان از دس��تگيري
اعضاي باند  ۴نفرهاي که به وس��يله دس��تگاه
«اسکيمر» موفق ش��ده بودند کارت عابر بانک
 ۱۰هزار نفر را کپي کنند خبر داد.
به گزارش ميزان سردار مهدي معصوم بيگي با
بيان اينکه يکي از روشهاي برداشت غير مجاز
از حس��اب بانکي مردم کپ��ي کردن کارتهاي
اعتباري آنان به وس��يله دستگاه اسکيمر است،
گفت :در همين رابطه کارشناس��ان پليس فتاي
استان موفق شدند اعضاي باند بزرگي که به اين
روش کارتهاي بانکي مردم را کپي ميکردند،
شناس��ايي و منهدم کنند.وي افزد :کارشناسان
پليس فتا اس��تان اصفهان طي يک بازه زماني
کوتاه مدت با  ۹۶پرونده شکايت مبني بر سرقت
 ۱۰ميليارد ريال از حسابهاي بانکي آنان مواجه
شدند که پس از بررسيهاي تخصصي مشخص
ش��د اين اتفاق در يکي از پارکينگهاي بزرگ
شهر اصفهان رخ داده است.سردار معصوم بيگي
عن��وان کرد :پس از چندين هفته کار اطالعاتي
وتخصصي س��رانجام اعضاي باندي  ۴نفره که
در اين پارکينگ اقدام به کپي کردن کارتهاي
اعتباري مردم ميکردند طي هماهنگي با مقام
قضائي در يک عمليات پليس��ي ويژه دس��تگير
ش��دند.فرمانده انتظامياستان اصفهان از کشف
 ۱۰ه��زار ع��دد کارت اعتب��اري کپي ش��ده از
مخفيگاه متهمان خبر داد و گفت :با اقدام سريع
و به موقع پليس فتاي اس��تان نسبت به مسدود
کردن کارتهاي کپي ش��ده اقدام و از س��رقت
رقم بس��يار بااليي از ام��وال مردم جلوگيري به
عمل آمد که اين اقدام پيش دستانه در نوع خود

مدير آموزش همگان��ي معاونت اجتماعي
پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ،از
توسعه طرح پليس دوچرخه سوار در بيش
از چهار منطقه پايتخت از س��ال آينده خبر
داد.س��رگرد سيد مسلم موسوي ،در گفتگو
با مهر در تش��ريح طرح پلي��س دوچرخه
س��وار ،اظهار کرد :در س��ال  ۱۳۹۷پليس
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با هدف
ارتقاي فرهنگ عبور و مرور و روان سازي
ترافيک و انضباط ترافيکي به ويژه در معابر
پر ترافيک و پر تردد به صورت پايلوت اقدام
به راه اندازي پليس دوچرخه سوار در برخي
از خيابانهاي مناطق  ۶و  ۱۲ش��هر تهران
با همکاري سازمان حمل و نقل شهرداري
تهران کرده اس��ت.وي اف��زود :اجراي اين
طرح ب��ا هدف کاهش آلودگي هوا و ايجاد
بستري براي مشارکت مردم در استفاده از
دوچرخه به خصوص در بخشهاي مرکزي
شهر تهران که حالت کوه پايه ندارند و تردد
دوچرخه در آن آسان است ،انجام شده است.
سرگرد موسوي با اشاره به هدف پليس از
اج��راي اين طرح گفت :پليس راهنمايي و
رانندگي تهران ب��زرگ با اجراي اين طرح

جاي اموري مثل انديش��ه ،فکر ،دانش و
کماالت معنوي ديگر اس��ت ،وقتي افراد
از درون تهي شده و زيبايي دروني نداشته
باش��د به فکر اين ميافتد که ظاهر خود
را دس��تکاري کنند تا از اين طريق بتواند
جايگاه اجتماعي براي خود کس��ب کنند
و مورد تائي��د دوس��تان و اطرافيان خود
قرار بگيرن��د.وي تصريح کرد :نداش��تن
اعتماد به نف��س و عزت نفس پائين هم
در اين قضيه دخيل اس��ت ،معموال وقتي
فردي خودش را قبول نداشته و نسبت به
خود حس بدي داش��ته باشد ،به فکر اين
ميافتد تا با رنگ و لعاب دادن به صورت
خود تائيد ديگران را کس��ب کند و از اين
طريق ،احساس ضعف خود را جبران کند.
اين کارش��ناس افزود  :البته نا گفته نماند
زيبايي و توجه به آن ناپس��ند و نامطلوب

نقص فني دليل فيش حقوقي اشتباه فرهنگيان

بي سابقه است.اين مقام ارشد انتظاميخاطرنشان
کرد :سارقان براي اينکه نتوانند مورد شناسايي
قرار گيرند تنها کارتهاي اعتباري مسافراني که
از استانهاي ديگر به اصفهان ميآمدند را کپي
ميکردند ،اما غافل از اينکه پليس فتاي استان
با هوشمندي و اشرافيت باالي خود توانست در
مدت بسيار کوتاهي آنان را شناسايي و دستگير
کند.س��ردار معصوم بيگي ،با اش��اره به تحويل
متهمان به مراجع قضائي گفت :به ش��هروندان
توصي��ه ميکني��م در هنگام هرگون��ه پرداخت
و خريدي خودش��ان نس��بت به کشيدن کارت
عابربانک در دس��تگاه کارت خوان اقدام کرده و
از افش��اي رمز کارت در جمع ديگران خودداري
کنند.فرمان��ده انتظامياصفهان ب��ا بيان اينکه
اس��تفاده از دس��تگاه کارت خوان براي کشيدن
کارت و وارد ک��ردن رم��ز آن جزء حقوق اصلي
همه ش��هروندان است ،گفت :ش��هروندان بايد
اين مسئله را از فروش��ندگان و صاحبان کارت
خوانه��ا مطالبه کنند و در صورت مش��کوک
شدن ميتوانند موضوع را از طريق شماره تلفن
 ۱۱۰ب��ا پليس درميان بگذارن��د تا برخوردهاي
قانوني با افراد متخلف صورت گيرد.

معاون توس��عه مديريت و پشتيباني وزير آموزش
و پ��رورش گفت :حدود  ۱۷۰۰ميلي��ارد تومان از
ي بودج��ه آموزش و پرورش به س��ال ۹۸
کس��ر 
منتقل ميش��ود که با اس��تفاده از ساز و کارهاي
مال��ي س��ال  ۹۸پرداخ��ت انجام خواهد ش��د.به
گزارش فارس ،علي الهيار ترکمن معاون توسعه
مديريت و پش��تيباني وزير آموزش و پرورش در
جمع خبرنگاران درباره ماجراي فيشهاي حقوقي
نجوميفرهنگي��ان ک��ه مدتي اس��ت در فضاي
مجازي منتشر شده است ،اظهار کرد :با توجه به
اينکه در وزارت آموزش و پرورش تمام سيستمها
به طور اتوماس��يون است ،به دليل نقص فني در
متن فيشهاي حقوقي مش��کالتي به وجود آمد
که اين مش��کل برطرف شده و به فرهنگيان نيز
اطالعرساني ش��ده اس��ت.وي با تأکيد بر اينکه
فيشها بر اساس مشکل فني اعداد و ارقام اشتباه
را نش��ان ميدهند ،گفت :اين موضوع از آنجايي
قابل اثبات است که جمع آيتمهاي فيش حقوقي
با مجموع عدد نهايي يکس��ان نيس��ت؛ از سوي
ديگر در سيس��تم دولتي نميتوانيم در حس��اب
کس��ي به جز آيتمهايي ک��ه در حکم وجود دارد،
ع��ددي اضافه ي��ا کم کنين زيرا تم��ام فرآيندها
تعريف شده اس��ت و قوانيني بر آن ناظر است و
ت دارند.
نهاده��اي نظارتي بر اين موض��وع نظار 
معاون توس��عه مديريت و پشتيباني وزير آموزش
و پرورش اف��زود :تمام پرداخته��اي آموزش و
پ��رورش از طريق خزانه ص��ورت ميگيرد و اين
اعتبارات به يک حس��اب مرکزي واريز ميشود و
در يک حساب متمرکز بانک مرکزي قرار دارد و
هر برداش��تي از آن با تأييد ذيحساب خواهد بود

حضور پليس دوچرخهسوار در  ۴منطقه پايتخت

چند هدف داشته است ،يک اينکه کاهش
زم��ان حضور پلي��س در برخي از معابر که
خيلي ترافي��ک بااليي دارند مانند محدوده
بازار مرکزي ش��هر ته��ران؛ دومين عامل
اجراي اين طرح افزايش قدرت مانوراست،
چراکه از ويژگيهاي دوچرخه در حوزه آئين
نامه راهنمايي و رانندگي اين است که اگر
ش��ما دوچرخه را دستت بگيري حکم عابر
پياده داري و اگر س��وار بر دوچرخه باش��ي
به مانند وسيله نقليه هستيد ،يعني همکاران
ما (پليسهاي دوچرخه س��وار) در جاهايي
ميتوانن��د دوچرخه را دستش��ان بگيرند و
مانند عابر پياده از بعضي از مسيرهاي عبور
کنند و خيابانهاي يکطرفه را بدون اينکه
تخلفي انجام دهند به سمت مأموريت خود
طي کنند (در برخي از خيابانهاي يکطرفه
بلند ک��ه موتور پليس و يا ماش��ين پليس
امکان عبور و مرور از آنجا را ندارد همکاران
ما ميتوانند با در دست گرفتن دوچرخه خود
آن مسير را طي کنند و اين کار بر کاهش
زمان مأموريت تأثير مستقيم دارد).وي ادامه
داد :ه��دف ما هدف ما در اي��ن حوزه اين
است خود ما يعني پليس ،فرهنگ استفاده

ميرزايي به فارس گفت  :از سوي ديگر
اس��تفاده مردم از فضاي مجازي و قرار
دادن عکس ب��ا آرايشهاي متفاوت در
اين فضا به اين مس��ئله دامن زده است،
امروزه شاهد هستيم حتي خانوادههايي
ک��ه وض��ع مال��ي مطلوبي ندارن��د و از
پ��س مخارج ضروري زندگ��ي خود نيز
برنميآين��د فرزنداني دارن��د که خانواده
خود را تحت فش��ار گذاش��ته ت��ا به هر
س��ختي و مش��قتي ش��ده هزينههاي
س��نگين عمل جراحي زيبايي را فراهم
کنند ،البت��ه خانوادههايي هم که تمکن
مالي دارند و قشر مرفه جامعه محسوب
ميشوند نيز نسبت به ظاهر خود وسواس
شدهاند و به راحتي عمل جراحي زيبايي
انجام ميدهند.به نظر ميرس��د به جاي
رواج دادن ظواهر زندگي ،بايد کميهم
به فکر اغناي فکري و روحي خود باشيم
و از پرداختن بيش از حد به امور ظاهري
پرهيز کنيم.
جراحی های زیبایی ش��ايد در نگاه اول
توجه ديگران را جلب کند ،اما در نهايت
آنچ��ه ک��ه ميماند ،اخ�لاق و منش و
بزرگواري انس��ان است ،پس بايد بيشتر
باطن خود را زيبا کرده و از وس��واس و
افراط در رسيدگي نسبت به وضع ظاهر
خود پرهيز کنيم.

از دوچرخه را در جامعه توسعه دهيم هرچند
در بسياري از کش��ورهاي ديگر استفاده از
پليس دوچرخه سوار سابقه طوالني دارد و
در تاريخچه کشورهاي ديگر اگر جستوجو
کنيد ميبينيد که مأموران پليس براي انجام
مأموريتهاي ش��أن از دوچرخه اس��تفاده
ميکنند .س��رگرد موسوي در پاسخ به اين
سوال که دوچرخه براي کدام مأموريتهاي
پليسي اس��تفاده ميش��ود ،گفت :در حال
حاض��ر از دوچرخ��ه تنه��ا ب��راي انج��ام
مأموريته��اي پليس راهنمايي و رانندگي
استفاده ميش��ود.وي با اش��اره به مزاياي
خاصي که استفاده از دوچرخه براي پليس
ب��ه ويژه پليس راهنماي��ي و رانندگي دارد
گفت :استفاده از دوچرخه براي مأموران ما
هم سبک است و هم در انجام مأموريتها

و از آنجا به حس��اب افراد ذينفع واريز ميشود و
دست شخصي خاص نيست.الهيار ترکمن درباره
آخرين وضعيت پرداخ��ت معوقات فرهنگيان نيز
اظهار کرد :با توجه به پيگيريهاي انجام ش��ده
براي پرداخت چند آيتم همچون حقوق کارکنان
رسمي ،پيماني و قراردادي ،حقوق سرباز معلمان و
حقالتدريس آزاد مشکلي وجود ندارد و درخواست
وج��ه در خزان��ه اس��ت.وي اضافه ک��رد :برخي
مطالبات مانن��د خريد خدمات آموزش��ي ،حقوق
معلمان خارج از کش��ور ،حقالتدريس ش��اغلين،
اضاف��ه کار پرس��نل اداري و برخ��ي معوقات از
س��ال  ۹۶مانند حقالزحم��ه امتحانات و مواردي
از اين دس��ت من��وط به تخصيص اعتبار اس��ت
که خوش��بختانه تخصيص اعتبار را از س��ازمان
برنامه گرفتيم و در خزانه اس��ت که اگر آن را هر
چ��ه زودتر پرداخت کند اي��ن موارد هر چه زودتر
تسويه حساب خواهد شد.معاون توسعه مديريت
و پش��تيباني وزير آموزش و پرورش گفت :تجربه
نش��ان داده اس��ت که اين معوق��ات معمو ًال در
روزهاي پاياني س��ال پرداخت ميش��ود؛ البته در
مواردي که ذکر ش��د قطع ًا پيش از پايان س��ال،
پرداختي خواهيم داشت.

به س��رعت آنها کمک ميکند و همچنين
دوچرخه مانند س��اير وسايل نقليه آلودگي
صوتي و ش��يميايي ندارد.سرگرد موسوي
تصريح کرد :الزام اس��تفاده از تمام قوانين
و مقررات آئين نام��هاي براي همکاران ما
در پلي��س راهنماي��ي و رانندگي که قصد
اس��تفاده از دوچرخ��ه را براي رس��يدن به
مأموريتهاي خود دارند الزامياست و اين
نيست که اگر پليس باش��ند و از دوچرخه
استفاده کنند ميتوانند برخي از نکات آئين
نام��هاي را رعايت نکنن��د.وي گفت :يکي
از ايس��تگاههاي پليس دوچرخه س��وار در
ميدان وليعصر (ع��ج) و ديگري در ميدان
امام خميني (ره) ق��رار دارد .اين دو ميدان
محل دپوي دوچرخههاي پليس دوچرخه
سوار است .يعني همکاران ما از منطقههاي
 ۶و  ۱۲به اين دو ايس��تگاه رفته و س��وار
بر دوچرخههايشان شده و به مأموريتهاي
ش��أن اعزام ميشوند.س��رگرد موس��وي
بيان کرد :پليس نس��بت به مأموريت خود
ميتواند از وس��ايل نقليه مختلفي استفاده
کند که يکي از اين وسيلهها دوچرخه است،
و اس��تفاده پليس از دوچرخه به اين معني

نيست که آن پليسي که سوار دوچرخه است
نميتواند از وسايل نقليه پليس مانند موتور
و يا ماش��ين اس��تفاده کند.وي با اشاره به
استانهاي ديگري که طرح پليس دوچرخه
سوار در آن استانها اجرا شده است ،گفت:
در اس��تانهاي مازن��دران ،گيالن ،کيش،
اصفه��ان و ي��زد پليسه��اي راهنمايي و
رانندگ��ي از دوچرخ��ه ب��راي رس��يدن به
مأموريتهاي خود اس��تفاده ميکنند و يا
به بي��ان ديگر ما در اين اس��تانها پليس
دوچرخه سوار داريم.سرگرد موسوي گفت:
هدف اصل��ي از راه اندازي پليس دوچرخه
سوار بيشتر ارتقا فرهنگ کاربران ترافيک
اس��ت ،و الزاميبراي اس��تفاده از دوچرخه
ب��راي پليسه��اي راهنماي��ي و رانندگي
نيست مگر اينکه شرايط جوي و ترافيکي
ايجاب کند پليس راهنمايي و رانندگي براي
رسيدن به مأموريت خود از دوچرخه استفاده
کند.وي با اشاره به تعداد دوچرخههايي که
در تهران براي استفاده پليس در نظر گرفته
شده است ،گفت :در شهر تهران در مناطق
 ۶و  ۱۲تعداد  ۳۰دوچرخه دپو براي استفاده
از پليس دوچرخه سوار داريم.
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اخبار
انفجار ساختمان  ۵طبقه دو مصدوم
برجاي گذاشت

س��خنگوي سازمان
آت��ش نش��اني و
خدم��ات ايمن��ي
ش��هرداري ته��ران
از وق��وع انفج��ار در
ساختماني مس��کوني خبر داد.سيد جالل
ملکي در گفت و گو با ايس��نا ،در اين باره
اظهار کرد :ساعت  ١٢و  ٢٠دقيقه پنجشنبه
حادثه انفجار در يک ساختمان مسکوني به
سامانه  ۱۲۵ش��هرداري تهران اطالع داده
ش��د که در پي آن سه ايستگاه با امکانات
کام��ل به محل واقع در ش��هر ري ميدان
حسن زاده اعزام شدند.وي ادامه داد :محل
حادثه يک س��اختمان پنج طبقه مسکوني
بود که در طبقه س��وم انفجار شديدي رخ
داده و بر اثر آن شيش��هها ،درها ،پنجرهها
و بخشي از ديوار تخريب و به معابر اطراف
ريخته بود.ملکي با بيان اينکه انفجار منجر
به آتشسوزي نش��ده بود گفت :اين حاثه
دو مصدوم داشت ،يک نفر از آنها نوجوان
حدود  ۱۵س��الهاي بود که به هنگام عبور
از معبر کناري س��اختمان به هنگام ريزش
آوار دچار مصدوميت ش��ده بود و خانم ۲۷
س��الهاي نيز هنگام انفج��ار در اين منزل
حضور داش��ته و بر اثر وق��وع انفجار دچار
س��وختگيهايي از نقاط مختلف بدن شده
بود .اي��ن دو نفر براي ادامه روند درمان به
عوامل اورژانس تحويل داده شدند.به گفته
سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات
ايمني شهرداري تهران روز پنجشنبه ايمن
س��ازي محل ب��ه پايان رس��يد و محل به
عوامل انتظاميتحويل دادهشد .همچنين
بر اساس بررسيهاي اوليه نشت گاز از يک
وسيله گازسوز و در ادامه ايجاد شعله و جرقه
ناگهاني علت اين حادثه بوده است.
دستگيري عامالن تيراندازي
منجر به قتل در ماهشهر

فرمان��ده انتظام��ي
خـوزس��تـــان از
دس��تگيري عامالن
تيران��دازي منجر به
قتل در ماهشهر خبر
داد.به گزارش ايسنا  ،سردار حيدر عباسزاده
اظهار کرد :در پي اعالم خبري مبني بر وقوع
يک فقره قتل در يکي از مناطق شهرستان
ماهشهر ،مأموران انتظاميماهشهر به همراه
تيم مجرب��ي از کارآگاه��ان پليس آگاهي
بررس��ي ،کش��ف جزئيات پرونده و کشف
حقيقت موضوع را در دس��تور کار خود قرار
دادند.وي اف��زود :با تحقيق��ات کارآگاهان
پليس آگاهي ماهشهر و بررسي وقايع مربوط
به قتل مشخص شد دو نفر با يک دستگاه
موتورسيکلت در يکي از مناطق ماهشهر با
يک قبضه س�لاح جنگي به سوي مقتول
تيراندازي کردهاند که وي به علت ش��دت
جراحات وارده فوت کرده اس��ت.عباسزاده
گفت :مأم��وران پليس آگاهي پس از انجام
يک س��ري کارهاي اطالعاتي و پليس��ي
قاتالن را شناس��ايي و پس از هماهنگي با
مرجع قضائي طي يک عمليات منسجم و
هدفمند در مخفيگاهش��ان دستگير کردند.
در تحقيقات انجام شده متهمان به قتل اين
فرد اعتراف و انگيزه خود را اختالفات قبلي
عنوان کردند.
کشف  24تن مواد محترقه
در هرمزگان

فرماندهانتظامياستان
هرمزگان از کش��ف
 24تن مواد محترقه
قاچاق از يک دستگاه
کانتينر به ارزش 120
ميليارد ريال در هرمزگان خبر داد.سردارعزيز
اله ملکي در گفتوگو با پايگاه خبري پليس،
گفت :مأموران پليس آگاهي استان هرمزگان
ب��ا انجام اقدامات فن��ي و اطالعاتي از اقدام
قاچاقچي��ان مبني بر انتق��ال محموله مواد
محترقه توسط يک دستگاه کانتينر  40فوت
از شهرستان قشم مطلع و پيگيري موضوع
را ب��ه صورت ويژه در دس��تور کار خود قرار
دادن��د.وي افزود :قاچاقچيان قصد داش��تند
با ش��يوه و ش��گردهاي خ��اص و از طريق
مبادي غيرمجاز ،کاال را از استان هرمزگان
به استانهاي مرکزي کش��ور انتقال دهند
که سريع ًا اکيپي از مأموران پليس آگاهي با
هماهنگي مقام قضائي به شهرس��تان قشم
اعزام و کانتينر فوق را که بخش��ي از آن به
داخل لنج منتقلشده بود ،توقيف کردند.اين
مقام ارشد انتظاميخاطرنشان کرد :در بازرسي
از کانتينر و لنج توقيفي 24 ،تن مواد محترقه
قاچاق کش��ف و س��ه متهم تاکنون در اين
زمينه دستگير شدهاند.فرمانده انتظامياستان
هرمزگان با اش��اره به اينکه ارزش محموله
مکشوفه برابر اعالم کارشناسان  120ميليارد
ري��ال برآورد ش��ده ،گفت :تهيه ،س��اخت و
فروش هرگونه موادمحترقه و منفجره ممنوع
بوده و در صورت مش��اهده با متخلفان برابر
قانون برخورد ميشود.

