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معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

هدفگذاری  ۳۰هزار فرصت شغلی برای ایثارگران در سال ۹۸

آغاز توزیع بسته حمایتی رمضان
به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

شریعتمداری وضعیت ارائه سبد معیشتی به
خانوادههای تحت پوش��ش کمیته امداد و
بهزیستی را تشریح کرد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،محمد شریعتمداری در
مورد وضعیت ارائه بس��تههای حمایتی به
اقشار آسیب پذیر ،گفت :در نشست رئیس
جمهور با خانوادههای تحت پوشش کمیته
امداد و بهزیستی به رئیس سازمان برنامه
و بودجه دس��تور داده ش��د که برای یک
نوبت دیگر جهت ارائه س��بد معیش��تی به
تمامی خانوادههای تحت پوش��ش کمیته
امداد و س��ازمان بهزیستی اقدام فوری به
عمل آید.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
افزود :در حال حاضر ارائه س��بد معیشتی
آغاز ش��ده و بخشی از این مبلغ به حساب
کمیت��ه ام��داد واریز و بهزیس��تی واریز و
به تدری��ج روزهای آین��ده تکمیل خواهد
شد.ش��ریعتمداری در رابطه با میزان مبلغ
این بس��ته ها ،ادامه داد :به طور متوس��ط
 ۲۰۰ه��زار توم��ان اعتبار بس��ته حمایتی
است و برای خانوادههای با جمعیت باالتر
نیز مبلغ افزایش مییابد.
کارت زرد مجلس
به وزیر آموزش و پرورش

روز گذش��ته نمایندگان پاس��خ ه��ای وزیر
آم��وزش و پرورش��به س��والی درباره رش��د
بیروی��ه آموزش��گاههای علم��ی آزاد و
کتابه��ای کم��ک آموزش��ی را قانعکننده
ندانستند.به گزارش ایلنا ،سیدفاطمه ذوالقدر
از پاسخهای وزیر آموزش و پرورش در مورد
رش��د بیرویه آموزش��گاههای علمی آزاد و
کتابهای کمک آموزشی قانع نشد و سوال
را در صحن مجلس به رای گذاش��ت.بر این
اس��اس نمایندگان با  ۸۳رای موافق و ۱۱۴
رای مخالف از مجموع  ۲۹۹نماینده از پاسخ
وزیر قانع نشدند و وزیر از مجلس کارت زرد
دریافت کرد.
پروانهها تا یک ماه دیگر
مهمان پایتخت هستند

کارش��ناس حش��رات و پروانهشناس گفت:
افزایش بارندگی علت رشد جمعیت پروانهها
ش��ده اس��ت و خط��ری برای کش��اورزی،
انس��انها و محیط زیس��ت ندارند .علیرضا
نادری در گف��ت و گو با میزان درباره علت
افزایش وجود پروانهها در سطح شهر گفت:
هرگونه حش��رهای به خاطر تغییر وضعیت
آب و ه��وا ،جمعیتش تغییر میکند .اینگونه
پروانه خاص که در تهران مشاهده میکنید
به دلیل افزایش بارندگی و افزایش گیاهانی
که مناس��ب تخم گذاری این حشره است،
جمعیتش افزایش پیدا کرده اس��ت .وی در
ادامه درباره اینکه این پروانهها تا چه زمانی
مهمان ته��ران خواهند بود اف��زود :عموم ًا
پروانهها عمر کوتاه��ی دارند .این پروانهها
تا یک ماه دیگر مهمان تهران خواهند بود
و اگر بارندگیها خوب باشد احتمال دارد تا
پایان تابستان این پروانهها در تهران حضور
داشته باشند.
اعالم زمان پیش ثبتنام
مدارس شاهد

مدیر کل امور ش��اهد و ایثارگران آموزش و
پرورش گفت :به دلیل اینکه امسال مدارس
شاهد تازه تأسیس نداریم پیشبینی افزایش
تعداد دانشآم��وزان را نمیدهیم.به گزارش
می��زان ،محمدرض��ا رزاقی مدی��ر کل امور
ش��اهد و ایثارگران آموزش و پرورش درباره
آغ��از پیش ثبتن��ام مدارس ش��اهد گفت:
دس��تورالعمل پیش ثبتنام مدارس ش��اهد
پس از ابالغ معاونت متوس��طه به استانها
ارسال خواهد شد.وی ادامه داد :پیش ثبتنام
مدارس ش��اهد در پای��ه اول ابتدایی از اول
خرداد آغازشده و تا  ۱۷خرداد ادامه دارد ،این
پیش ثبتنام در پایه دوره اول متوسطه اول
تیر آغاز ش��ده است و تا  ۱۴تیر ادامه خواهد
داشت ،همچنین پیش ثبتنامها در پایه دوره
دوم متوس��طه از  ۵تیر آغازشده و تا  ۲۱تیر
ادامه دارد.مدیر کل امور ش��اهد و ایثارگران
وزارت آموزشوپرورش افزود :پیش ثبتنام
مدارس شاهد از طریق ورود به سامانه سجا
ص��ورت میگیرد که پ��س از اتمام ثبتنام
دانشآموزانی که امتیاز الزم را کسب کردهاند
تا یک هفته از طریق اطالعرس��انی مدارس
به آنان ،مدارک خود را برای ثبتنام تحویل
خواهن��د داد.رزاق��ی همچنی��ن زمان پیش
ثبتنام دانشآموزان میانپایه مدارس شاهد
را از اول مرداد تا دهم مرداد اعالم کرد .وی
ادامه داد :به دلیل اینکه امسال مدارس شاهد
تازه تأسیس نداریم پیشبینی افزایش تعداد
دانشآموزان را نخواهیم داشت.

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد ش��هید و
امور ایثارگران گفت :در سال گذشته بیش از
 ۲۴هزار ش��غل برای ایثارگران ایجاد شد و با
برنامهریزی انجام شده ،در تالش هستیم در
س��ال جاری این میزان را به  ۳۰هزار فرصت

شغلی افزایش دهیم .به گزارش ایلنا ،حجت
االسالم والمسلمین سید محمد علی شهیدی
با بیان اینکه برای س��ال  ۹۸اشتغال  ۳۰هزار
نف��ر از ایثارگران جوی��ای کار ،هدف گذاری
شده است ،گفت :هم اکنون بیش از  ۹۰هزار
ایثارگر جویای کار در کشور وجود دارد .در سال
گذشته بیش از  ۲۴هزار شغل برای ایثارگران
ایجاد شد و با برنامهریزی انجام شده ،در تالش
هستیم در سال جاری این میزان را به  ۳۰هزار

فرصت شغلی افزایش دهیم.رییس بنیاد شهید
و امور ایثارگران با اش��اره به اینکه هم اکنون
نرخ بیکاری در کشور  ۱۲درصد است ،گفت:
این میزان در بین جامع��ه ایثارگری حدود ۴
درصد اس��ت.وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲
بی��ش از  ۶۹هزار ایثارگر جوی��ای کار وجود
داش��ت ،افزود :با تالش اداره کل اش��تغال و
کارآفرینی بنیاد و صندوق اشتغال و کارآفرینی
ایثارگران اقدامات خوبی صورت گرفته است و

روند افزایشی در ایجاد اشتغال جامعه ایثارگری
حفظ ش��ده اس��ت این در حالی است که هر
س��اله با تعداد بیش��تری از فارغالتحصیالن
ایثارگر مواجه هس��تیم.معاون رییس جمهور
تصریح ک��رد :برقراری ارتب��اط بین انتخاب
رش��ته تحصیلی و بازار کار و اشتغال ،یکی از
ضرورتهایی اس��ت که ایثارگران باید به آن
توجه داش��ته باشند.نماینده ولی فقیه در بنیاد
در ادامه با تأکید بر اینکه مش��اوره تحصیلی

و ش��غلی باید ب��ه گونهای ص��ورت گیرد که
فارغالتحصیالن سریعتر جذب بازار کار شوند،
اظهار داشت :فرهنگ س��ازی برای افزایش
انگیزه افراد برای اشتغال در حوزههای بخش
خصوص��ی و غیردولتی یک ضرورت اس��ت
زیرا با توجه به سیاست کوچک سازی دولت
و تقاضاه��ای زیاد برای اس��تخدام در بخش
دولتی ،امکان اش��تغال در بخش دولتی برای
همه متقاضیان وجود ندارد.

تذکر وزیر بهداشت به پزشکان؛

ابتالی  ۱۵میلیون ایرانی به فشار خون باال

گروه اجتماعی  :وزیر بهداش��ت با اع�لام ابتالی حدود ۱۵
میلیون ایرانی به بیماری فش��ار خون باال ،گفت :حداقل ۴۰
درص��د این افراد ،از بیم��اری خود خبر ندارند و این موضوع
بسیار خطرناک است.
دکتر سعید نمکی در نشست خبری بسیج ملی کنترل فشار
خون گفت ۲۹ :سال پیش ایران به عنوان اولین کشور شرق
مدیترانه توانست به دلیل دسترسی به شاخصهای کاهش
م��رگ و میر اطفال و مادران ب��اردار ،مدال دریافت کند .در
آن زمان توانس��تیم شش بیماری مسری و مهلک را با پنج
دالر ریشهکن کنیم؛ ریشه کنی تمام این بیماریها با انجام
واکسیناسیون پنج دالری انجام شد.وی افزود :در آن دوران
به عنوان معاون بهداش��ت وزارت بهداشت میدانستم تمام
کش��ورهایی که مثل ما از س��نگالخ بیماریهای واگیردار
عبور کردند ،ممکن است با موضوع بیماریهای غیرواگیردار
مواجه شوند .به همین دلیل  ۲۹سال قبل اداره کل مبارزه با
بیماریهای غیر واگیر در کشور ایجاد شد تا توجه مسئولین
نظام سالمت به این سمت برود و از بیماریهای غیرواگیر
غافل نشوند و بار طاقتفرسای این بیماریها به ما تحمیل
نش��ود.وزیر بهداش��ت ادامه داد :هرچند که بعدها این اداره
تعطیل شد ،اما در زمانیکه در سازمان برنامه و بودجه بودم،
از همکاران خواس��تم که این حرکت را شکل دهند .بر این
اساس همکاران ما از س��ه سال قبل این کار را آغاز کردند
و به موضوع بیماریهای غیرواگیر پرداختند .در س��الهای
اخیر س��هم شش درصدی  GDPبه باالی  ۹درصد رسید
و نمیتوانیم بیش از این را طلب کنیم .بنابراین باید به سراغ
کیفی کردن خدمات و استفاده کیفی از منابع سالمت حرکت
کنیم .در این راستا باید برنامههایی را دنبال کنیم.
مرگ ۱۰میلیون نفر در دنیا به دلیل فش�ارخون در سال

گذشته

وی افزود :در همین راس��تا اولین برنامه و اولویت ما اولویت
دادن پیش��گیری بر درمان است .در این حوزه باید به سراغ
بیماریهای��ی برویم که بار بیش��تری را به نظام س�لامت
تحمیل میکند که یکی از آنها فشار خون است .سال گذشته
 ۱۰میلیون نفر در جهان به دلیل عوارض بیماری فشار خون،
جان خود را از دست دادند.
ابتالی  ۱۵میلیون ایرانی به فشارخون


وی ادامه داد :برآورد ما این اس��ت ک��ه  ۱۵میلیون ایرانی،
مبتال به فشار خون هستند .حداقل  ۴۰درصد از افراد مبتال
به فشار خون از این بیماری خبر ندارند که این موضوع بسیار
خطرناک اس��ت؛ این افراد زمانی از فش��ار خونشان مطلع
میشوند که با سکته مغزی یا قلبی و یا با نارسایی کلیه و...
به بیمارستان مراجعه میکنند.
تذک�ر وزی�ر بهداش�ت ب�ه پزش�کان درب�اره کنت�رل

“فشارخون” بیماران

وزیر بهداشت افزود :فشار خون به عنوان یکی از اولویتهای

بوده و علت آن سس��ت بودن آرد اس��ت .بنابراین باید روی
کیفی��ت آرد کار کنیم چراکه قوت غالب مردم به دلیل باال
رفتن قیمت برنج ،نان است و باید روی کیفیت نان کار کنیم
و کیفیت طبخ و جداسازی سبوس و ....را ارتقا دهیم
راهاندازی  400خانه بهداشت عشایری با پول  8تخت

بیمارستانی

اصلی نظام سالمت است که با توجه به آمارهای مرگ و میر
ناشی از این بیماری میتوانیم آن را قاتل خاموش بخوانیم.
در این زمینه اولین گامی که باید برداریم این اس��ت که به
مردم هش��دار دهیم که فشار خون آنها مهم است .در عین
حال متاس��فانه برخی از پزش��کان ما از دستگاه فشار خون
در مطبهای خود اس��تفاده نمیکنند و باید به طبیبان هم
اهمیت کنترل فش��ار خون را گوش��زد کنیم .وی ادامه داد:
دومین موضوعی که مردم باید از آن اگاه باش��ند ،این است
که هر ایرانی در سن باالی  ۳۰سال که سن ورود به بیماری
پرفشاری خون است ،باید فشار خونشان را کنترل کنند .در
کنار این آگاهی رس��انی ،مردم ما باید از روشهای کنترل
فشارخون مطلع باشند ،اما باید تسهیالت و زیرساختهایی را
در این زمینه فراهم کنیم.
اولویت پیشگیری بر درمان


وزیر بهداشت با بیان اینکه بنابراین سیاست اولمان اولویت
پیشگیری بر درمان است ،گفت :اولویت و سیاست دوممان
توس��عه درمان سرپایی نس��بت به درمان بستری است که
ارزانترین و در دسترسترین آن مراجعه به سطح یک ارایه
خدمات است .در عین حال مردم باید شیوه زندگی مناسبی
را هم برای تداوم زندگی رعایت کنند که یکی از آنها تغذیه
اس��ت.وی با اشاره به مصرف نمک در کشور گفت :یکی از
علل فش��ار خون باال مصرف نمک است و مردم ما مصرف
نمک باالیی دارند ،مصرف نمک باال در کشورمان ریشه در
فرهنگ و تاریخ مردم ما دارد .ایران سرزمینی پر آفتاب است.
بنابراین گذشتگان ما که کار و کشاورزی میکردند ،تعریق
زیاد داشتند و سدیم از دست میدادند و به همین دلیل باید
س��دیم دریافت میکردند و نم��ک مصرف میکردند ،حال
امروز فرزندان در سایهنش��ین با همان الگوی تغذیه زندگی

میکنند .بنابراین باید این الگوی تغذیهای را تغییر دهیم.
لزوم کاهش  ۳۰درصدی مصرف نمک در ایرانیان


نمکی با بیان اینکه ب��ه صورت ناگهانی نمیتوانیم الگوی
تغذیه مردم را تغییر دهیم ،گفت :باید با شیوههای پلکانی این
کار را انجام دهیم و اگر بتوانیم  ۳۰درصد مصرف نمک در
جامعه را کم کنیم ،اقدام بزرگی انجام دادهایم .در این زمینه
باید اول به سراغ رستورانها و آشپزخانهها رفته و مهمتر از
همه به س��راغ خانمهای خانه برویم .ما نمیخواهیم شعار
دهیم که نمکدان باید از س��فره حذف شود ،اما اگر بتوانیم
درصدی از مصرف نمک در جامعه را کم کنیم ،بسیار خوب
اس��ت.وزیر بهداشت ادامه داد :اگر بتوانیم در این دوره فشار
خ��ون  ۲۰میلیون نفر را اندازهگیری کرده و  ۲میلیون مبتال
به فشار خون جدید را شناس��ایی کنیم ،بسیار خوب است.
نمکی تاکید کرد :در این حوزه اصحاب رسانه میتوانند به ما
کمک کنند و نقش موثری را در آگاهی رسانی به مردم ایفا
کنند.نمکی در ادامه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاری
درباره نقش نیروهای بهداشت محیط ،در کمپینهایی چون
فش��ار خون ،گفت :نیروهای بهداش��تی پیشگامان عرصه
س�لامت و خط مقدم خدمت هس��تند .البته این بدان معنا
نیست که پرس��تاران و ماماها کار پیش��گیری نکنند ،اما
اولویت با بهداشتیهاس��ت.وزیر بهداشت در پاسخ به سوال
دیگری درباره سالمت نان ،افزود :ما در حوزه غذا بسیار کم
کار کردهایم .همواره گفته شده که اگر در مملکت روی آب
و غذا و هوا و خاک خوب کار کنیم ،هیچ مشکلی نداریم ،اما
ما در این حوزه ها همچنان مشکالتی داریم.
چرا نمک نان باالست؟


نمکی با بیان اینکه گفته شده  ۵۰درصد نمک نان تا سال
 ٩٧کم شده است ،ادامه داد :اما به نظرم هنوز نمک نان باال

نمکی در پاس��خ به س��وال دیگری درباره کمبود منابع در
حوزه پیش��گیری و بهداشت ،گفت :ما مشکل کمبود منابع
در کش��ور نداریم ،بلکه مشکلمان مدیریت منابع است .در
عین حال باید توجه کرد که وزارت بهداش��ت حداقل تاثیر
را در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر دارد و نقش عمده
را آموزش در مدارس و خانواده ایفا میکند .اعتقاد من این
است که مملکت را با همین منابع مدیریت کنیم .هنر مدیران
این است که با منابع محدود مملکت را اداره کنند .در حال
حاضر ما با پول هشت تخت بیمارستانی  ۴٠٠خانه بهداشت
عش��ایری راهاندازی کردیم تا نگران سالمت زنان باردار و
واکسیناسیون کودکانشان نباش��ند .بیش از  ٣هزار تخت
بیمارستانی با ضریب اش��غال  ١۵تا  ٣٠درصدی داریم که
شاید میتوانستیم این هزینه را در بهداشت صرف کنیم.

تبلیغات صدا و س�یما متناس�ب با پروتکله�ای وزارت

بهداشت باشد

وی در پاسخ به سوالی درباره تبلیغات کاالهای مضر سالمت
در صدا و س��یما ،گفت :تبلیغات باید بر اساس پروتکلهای
وزارت بهداشت انجام ش��وند .من به عنوان وزیر بهداشت،
خطی و سیاسی حرف نمیزنم؛ چراکه وزیر بهداشت مردم
ای��ران اعم از اصولگرا و اصالح طلب ،مس��یحی و کلیمی
و ...هس��تم و وزارت بهداشت را به لوکوموتیو سیاست گره
نمیزنم؛ هرچند که دیدگاه سیاس��ی خاص خ��ودم را دارم.
بنابرای��ن حرف��ی که درباره ص��دا و س��یما میزنیم حزبی
نیس��ت ،بلکه ملی اس��ت .در تبلیغات اگر م��واردی خالف
پروتکلهایمان باشد ،حتما تذکر خواهیم داد و زبان دوستی
و رفاقت را به زبان خصومت ترجیح میدهیم .ما آنچه را که
به نفع سالمت است به کمک اصحاب رسانه و صدا و سیما
پیش میبریم.
مجوز وزارت بهداش�ت به بیمارس�تانها ب�رای ورود به

گردشگری سالمت

به گزارش ایس��نا ،وزیر بهداش��ت همچنین ب��ا بیان این
که به بیمارس��تانها اعالم کردیم که میتوانند  ۱۰درصد
تختهایشان را به صورت  VIPبرای گردشگران سالمت
اختصاص دهند ،گفت :در همین راستا پزشکانی را به عنوان
متولی و مس��ئول فنی در این زمینه خواهیم گذاش��ت ،اما
اگر این پزش��کان در پروس��ه درمان گردشگر سالمت او را
سرگردان کرده و یا هزینهای را به او تحمیل کردند ،با آنها
برخورد جدی کرده و پروانه مس��ئول فنی آن پزشک را لغو
میکنیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان :اعالم حکم  17عضو باند بینالمللی مواد مخدر

رئیس کل دادگس��تری استان هرمزگان از صدور حکم
اعدام برای سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به
تمساح خلیج فارس در هرمزگان خبر داد.به گزارش ایلنا،
حجت االسالم والمس��لمین اکبری در تشریح جزئیات
پرونده تمساح خلیج فارس گفت :حکم محکومیت سرباند
بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس به
همراه هفده تن از اعضای شبکه سازمان یافته او صادر
شد.وی تاکید کرد :دامنه فعالیت این باند سازمان یافته
مواد مخدر فراتر از ایران بوده اس��ت و اقدامات مجرمانه
آنها از کشورهای پاکستان و افغانستان آغاز و با عبور از
پهنه زمینی و دریایی استانهای سیستان و بلوچستان و
هرمزگان به عمق س��رزمینی ایران به ویژه استانهای

صدور حکم اعدام برای سرکرده باند تمساح خلیج فارس

فارس ،تهران و آذربایجان کشیده میشد.حجت االسالم
والمس��لمین اکبری اظهار داشت :این باند در عرض دو
س��ال فعالیت خود موفق شده بود بیش از چهارصد تن
مواد مخدر به کش��ور وارد کنند که خوش��بختانه در پی
هوشیاری دستگاههای نظارتی و امنیتی ،بسیاری از این
محمولهها کش��ف و ضبط ش��د.رئیس کل دادگستری
اس��تان هرمزگان در ادامه افزود :این باند بین المللی با
استفاده از راهکارهای پولشویی ،بسیاری از وجوه درآمدی
حاص��ل از معامالت مواد مخ��در را به اراضی ،امالک و
مس��تغالت در اقصی نقاط کش��ور تبدیل کرده اس��ت
که بس��یاری از این اموال نامش��روع ،شناسایی و به نفع
دولت ضبط شد.رئیس شورای قضایی استان هرمزگان

یادآور شد :از این باند سازمان یافته تعداد زیادی امالک
زراعی ،بیش از ش��صت منزل مسکونی ،چندین فروند
ش��ناور صیادی از قبیل ،لنج و قایق ،ش��انزده دس��تگاه
انواع خودرو ،ش��ش قبضه اسلحه شکاری و بالغ بر ۲۵
میلیارد ریال وجه نقد کشف و ضبط شد.وی یادآور شد:
سرباند این شبکه سازمان یافته قاچاق مواد مخدر که از
سوی رسانههای مختلف با عنوان تمساح خلیج فارس
و مواردی از این دس��ت مطرح شده ،یکی از بزرگترین
س��وداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر از طریق دریا
اس��ت.حجت االسالم والمسلمین اکبری گفت :تمساح
خلیج فارس توانس��ته بود یکی از بزرگترین شبکههای
قاچاق و توزیع مواد مخدر در ایران ،افغانستان و پاکستان

را راهاندازی کند و خود نیز به عنوان سرکرده این سازمان
و ش��بکه پیچیده در چهرههای مختلف و پوششهای
گوناگون در این کشورها فعالیت.این مقام قضایی تصریح
کرد :از س��وی دادگاه انقالب اسالمی بندرعباس برای
دو تن از س��رکردگان باند تمساح خلیج فارس به علت
مدیریت و سردستگی باند قاچاق سازمان یافته واردکننده
مواد مخدر به کش��ور ،حکم اعدام صادر شده که پرونده
آنها در صورت تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کش��ور
ارسال خواهد شد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
همچنین اظهار داشت :شانزده نفر از متهمین دیگر این
پرونده نیز در مجم��وع به تحمل حبس و جزای نقدی
محکوم شدهاند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خبر داد؛

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم
س��ایبری پلیس فتا از شناسایی  ۲۱۷۵فقره
سایت قمار در کشور خبر داد.
سرهنگ علی نیکنفس در گفتوگو با ایلنا
با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات پلیس
فتا ناجا درباره مقابله با سایتهای شرطبندی
گفت :در خصوص سایتهای قمار اینترنتی
اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا و
واحدهای متناظر استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شناس��ایی سایتهای قمار
نس��بت به س��ال قبل بیش از  ۶برابر رش��د
گردانندگان
داشته است ،ادامه داد :در سال97
ِ
 ۲۱۷۵فقره تارنمای قمار شناس��ایی و تعداد
 ۱۲۴۱فقره پرونده ب��ا گردش مالی بیش از
 ۲۰هزار میلیارد ریال ب��رای این تارنماهای
قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر به

شناسایی  ۲۱۷۵فقره سایت قمار در کشور

مسدودی حدود  ۷۸۰میلیارد ریال و کاهش
فعالیتهای این قبیل سایتها شده است .با
توجه به افزایش فعالیت مربوط به سایتهای
قمار و ش��رطبندی باید به صورت ریشهای
برخورد با این سایتها صورت بگیرد.رئیس
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری
پلی��س فتا درباره برخورد ب��ا خرید و فروش
موادمخدر در فضای مجازی نیز تصریح کرد:
در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و فروش
م��واد مخدر در فضای مجازی نیز طرحهای
اجرایی و عملیاتی به صورت سالیانه در کشور
برگزار و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد
مخدر ارس��ال میشود.س��رهنگ نیکنفس
همچنین درباره برخورد با تورهای مسافرتی
که اقدام به کالهب��رداری میکنند ،توضیح
داد :در خصوص تورهای مس��افرتی ،شاهد

پروندهه��ای مختلف��ی در کش��ور پیرامون
راهاندازی سایت جعلی به منظور فروش بلیط،
رزرو هتل و اماکن گردش��گری بودهایم که
الزم است ش��هروندان به این موضوع توجه
داشته و حتما از سایتهای مطمئن اقدام به
خرید و رزرو خدمات کنند.وی در پاس��خ به
این س��وال که آیا یه غی��ر از عملیات پانجیا
عملیات مشترک دیگری با پلیس بینالمللی
داشتهاید؟ خاطرنشان کرد :به غیر از عملیات

پانجیا عملیات مش��ترک دیگ��ری با پلیس
بینالملل برگزار نشده است .عملیات پانجیا
( )PANGEAبا هدف مبارزه با داروهای
غیرمجاز ،تقلب��ی و تبلیغ��ات غیرقانونی در
راس��تای داروهای بدون پروان��ه به صورت
سالیانه از س��ال  ۲۰۰۸میالدی با حضور در
سراس��ر جهان با هماهنگی سازمان اینترپل
آغاز شد که تاکنون  ۱۱مرحله از این عملیات
انجام ش��ده اس��ت.رئیس مرکز تشخیص و
پیش��گیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه
داد :اولی��ن حضور ای��ران در ای��ن عملیات
مشترک در پانجیا  ۵در سال  ۲۰۱۱میالدی
پس از افتتاح رس��می پلیس فتا بوده است و
از آن پ��س نیز ایران حض��ور متوالی در این
عملیات داش��ته است.سرهنگ نیکنفس با
اش��اره به اهداف و محوره��ای این عملیات

خاطرنش��ان کرد :افزایش آگاهی عمومی از
خطرات رو به رش��د ناشی از به دست آوردن
دارو از وبس��ایتهای غیرقانونی ،کش��ف
محصوالت تقلب��ی ،غیرقانونی و جمعآوری
آنه��ا از بازار ،مس��دودکردن وبس��ایتها و
فعالیته��ای تجاری غیرقانونی ،شناس��ایی
تولیدکنن��دگان و توزیعکنندگان محصوالت
داروی��ی تقلب��ی و غیرقانون��ی و همچنین
شناسایی شبکههای جنایی حمایتکننده از
آنها از اهداف عملی��ات پانچیا بود.وی ادامه
داد :همچنی��ن پیگی��ری افراد مس��ئول در
صورت لزوم و کشف اموال آنها و ارتقاء سطح
همکاری می��ان ادارات ملی و بینالمللی به
منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز محصوالت
دارویی غیرقانونی و تقلبی از دیگر محورهای
این عملیات بود.
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اخبار حوادث
ماجرای زنده شدن پیرزن ۸۰ساله
قبل از تشییع !

مسئول مرکز جامع سالمت موشمی زیالیی
بخش مارگون گفت:پیرزن سالخوردهای که
به گمان خانواده فوت کرده بود و مردم روستا
جهت تش��یی ع او جمع ش��ده بودند دستش را
تکان داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
روز  ۲۳اردیبهش��ت ماه طب��ق تماس اهالی
روس��تای بردپهن زیالیی با مرکز موش��می
زیالیی اعالم شد پیرزن سالخوردهای که به
گمان خانواده فوت کرده بود و مردم روس��تا
جهت غس��ل و تش��ییع او جمع ش��ده بودند
دس��تش را تکان داده است.احس��ان کریمی
زاده مس��ئول مرکز جامع س�لامت موشمی
زیالی��ی بخش مارگون گفت :بالفاصله تیم
سالمت مرکز موشمی زیالیی به محل اعزام
و در کمتری��ن زم��ان ممکن ب��ر بالین بیمار
حاضر ش��دند .با بررس��ی های انجام ش��ده
توسط پزش��ک مرکز ،وجود عالئم حیاتی و
البت��ه وضعیت عمومی نامناس��ب بیمار تایید
ش��د  .وی افزود :با توجه به ش��رایط عمومی
بیمار ،به وس��یله آمبوالنس به مرکز موشمی
زیالیی انتقال داده شد که البته در مسیر یک
بار دچار ایس��ت تنفسی شد اما خوشبختانه با
اقدامات واحیای به موقع ،تنفس بیمار و سایر
عالئم حیاتی وی برگشت و با هوشیاری ۱۲
به مرکز رس��ید  .مسئول مرکز جامع سالمت
موش��می زیالیی اضافه کرد :س��ایر اقدامات
تش��خیصی درمانی الزم در مرکز موش��می
صورت پذیرفت اما با توجه به کاهش سطح
هوشیاری بیمار و نامنظم بودن کارکرد قلب،
با هماهنگی صورت گرفت��ه با مرکز فوریت
های پزشکی یاس��وج ،بیمار با عالئم حیاتی
پایدار و سطح هوشیاری  ۹به اورژانس هوایی
و بیمارس��تان امام سجاد یاسوج تحویل داده
شد .
خودرویی با  ۳۲میلیون تومان خالفی
راهی پارکینگ شد

مع��اون اجتماع��ی راه��ور ته��ران از انتقال
خودرویی ب��ا  ۳۲میلیون توم��ان خالفی به
پارکینگ خبر داد.س��رهنگ بشیری در گفت
و گو با ایس��نا در این باره اظهار کرد :چندی
پیش خودروی پژو پارس توسط پلیس راهور
متوقف شد و پس از بررسیهای ماموری که
وی را متوقف کرده بود ،مش��خص ش��د که
حدود ۳۲میلی��ون تومان خالف��ی دارد .وی
ادام��ه داد :ای��ن خودرو با برگ��ه خالفی ۳۲
میلی��ون و  ۱۱۸ه��زار تومان توس��ط پلیس
بزرگراه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به
پارکینگ منتقل و قرار شد تا پس از پرداخت
جریمههای مع��وق و اخذ برگه عدم خالفی،
چنانچه به علت دیگری توقیف نباش��د پس
از احراز هویت ب��ه مالک قانونیاش تحویل
داده شود.
دستگیری مردی
با ساک  ۷میلیونی در مترو

فرمانده ی��گان انتظامی مت��روی پایتخت از
دستگیری مردی که اقدام به سرقت طالهای
مادرش کرده بود ،خبر داد.به گزارش ایس��نا،
س��رهنگ علی راقی دراین باره گفت :چندی
پیش هن��گام ت��ردد مس��افران از گیتهای
ورودی ایستگاه مترو ،مأموران انتظامی مستقر
در ایس��تگاه به رفتار مس��افری که ساکی در
دست داش��ته و دارای اضطراب شدیدی بود،
مشکوک شدند و به همین دلیل برای بررسی
موضوع وارد عمل ش��ده و این فرد را به دفتر
پلیس مس��تقر در ایستگاه متور دعوت کردند.
وی با اش��اره به اینکه متهم در بازجویی اولیه
پاسخ درستی به سواالت پلیس نمیداد ،افزود:
کیف و س��اک متهم مورد بازرسی قرار گرفت
که در جریان بازرسی از آن مقدار هفت میلیون
تومان وجه نقد کش��ف شد.راقی با بیان اینکه
متهم با مش��اهده شواهد و ادله لب به اعتراف
گشود ،اظهار کرد :متهم اعالم کرد که طال و
جواهرات مادرش را به سرقت برده و به مبلغی
ارزانتر از قیمت بازار به فروش رسانده است.
با پولش هم یک موتورسیکلت خریدم و مابقی
آن هم هفت میلیون تومان بود که در س��اک
کشف شده است.فرمانده یگان انتظامی متروی
پایتخت با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم
گفت :ای��ن فرد پس از اعتراف صریح به جرم
ارتکابی ،برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار
مأموران کالنتری  ۱۳۳شهرزیبا قرار گرفت.

