اخبار

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:

توقف مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کالنشهرها

جمعآوری  ۱۸۹هزار کودک کار
خارجی در تهران

استاندار تهران با اشاره به جمعآوری  ۱۸۹هزار
کودک کار از اتباع خارجی در س��طح اس��تان
تهران ،گفت :متأسفانه قاچاق کودک از برخی
کشورهای همسایه به تهران سیاست گذاری
شده است.استاندار تهران به حضور  ۵۵۰هزار
نف��ر اتباع مج��از و دو برابر این می��زان اتباع
غیرمجاز در اس��تان تهران اشاره کرد و اظهار
کرد ۲۲ :خرداد نسبت به جمع آوری کودکان
کار اقدام کردیم ک��ه از  ۲۴۹هزار کودک کار
 ۱۸۹ه��زار نفر اتباع خارجی بودند متأس��فانه
میت��وان گفت ک��ه قاچاق ک��ودک از برخی
کشورهای همسایه به تهران سیاست گذاری
شده است.
تسهیالت جدید برای تردد مشموالن
غایب خارج از کشور

رئیس اداره س��رمایه انس��انی سرباز ستاد کل
نیروهای مس��لح از ارائه تس��هیالت جدید به
مشموالن غایب خارج از کشور خبر داد.سردار
موسی کمالی در گفتوگو با ایسنا در این باره
گفت :بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در راستای
تس��هیل تردد مش��موالن غایب ایرانی مقیم
خارج کش��ور تصمیماتی اتخاذ شده و بر این
اساس شرایط تردد این دسته از مشموالن به
داخل کشور راحتتر شده است.وی افزود :برابر
این تسهیالت مشموالن غایب سربازی مقیم
خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از
کشور اقامت داشته باشند ،میتوانند حداکثر سه
ماه و برای دو بار در سال در کشور تردد کنند.
رئیس اداره س��رمایه انس��انی سرباز ستاد کل
نیروهای مس��لح درباره تفاوت این تسهیالت
با ش��رایط پیش��ین خاطرنش��ان کرد :قبلتر
شرایط این گونه بود که باید سه سال از غیبت
مشمول ایرانی مقیم خارج کشور میگذشت
تا بتواند وارد کش��ور شود اما االن شرط زمان
غیبت حذف ش��ده و مشمولی که سه سال از
اقامتش گذشته باش��د ،حتی اگر یک روز نیز
غیبت داشته باشد ،میتواند با شرایط گفته شده
یعنی دو بار در سال و حداکثر به میزان سه ماه
به کشور تردد داشته باشد.
توزیع  ۸۰درصد لوازم خانگی اهدایی
در  ۴استان سیل زده

رئیس جمعیت هالل احمر ،از توزیع  ۸۰درصد
لوازم خانگی اهدایی در چهار اس��تان سیل زده
خوزستان ،لرستان ،ایالم و گلستان خبر داد.به
گزارش مهر ،علی اصغر پیوندی ،روز چهارشنبه
در حاشیه آیین بارگیری لوازم خانگی اهدایی به
استانهای سیل زده ،گفت :بر اساس کمکهای
مردم��ی نقدی و غیر نقدی ،امروز برخی از این
اقالم ارسال خواهد شد.وی افزود ۸۰ :درصد این
لوازم به استانهای خوزستان ،لرستان ،ایالم و
گلستان ارسال و  ۲۹درصد باقی به استانهای
کمتر آس��یب دیده ارس��ال خواهد ش��د.رئیس
جمعیت هالل احمر ادامه داد :بر اساس قوانین
جاری مناقصهای کش��ور به منظور رونق تولید
داخلی به هم��ه تولیدکنن��دگان داخلی اعالم
کردیم و از میان آنها انتخاب شد.پیوندی افزود:
معیار اصلی برای انتخ��اب کاالها نیز کیفیت،
قیمت مناسب و تولید ملی است.

سالمت
برگزاری بیست و یکمین کنگره
بین المللی تازه های قلب و عروق

رئیس بیس��ت و یکمین کنگ��ره بین المللی
تازههای قل��ب و ع��روق از ارائه جدیدترین
دس��تاوردهای علم��ی در حوزه پیش��گیری،
تشخیص و درمان بیماریهای قلب و عروق
در این کنگره خبر داد.دکتر مس��عود قاسمی،
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه
برگزاری بیست و یکمین کنگره بین المللی
ت��ازه های قلب و عروق اظهار داش��ت :این
کنگ��ره  ۲۹مرداد تا  ۱ش��هریور ماه س��ال
جاری مصادف با  ۲۰تا  ۲۳آگوس��ت ۲۰۱۹
در سالن همایش های بین المللی برج میالد
به همت انجمن آترواسکلروز و انجمن قلب و
عروق کشور با حضور اساتید و صاحبنظران
برجسته برگزار میش��ود.وی افزود :هدف از
برگزاری بیست و یکمین کنگره بین المللی
ت��ازه های قلب و عروق مروری بر اطالعات
یک سال اخیر در حوزه پیشگیری و تشخیص
بیم��اری های قلب و ع��روق همچنین ارائه
درمانه��ای مدرن با حضور اس��اتید داخل و
خارج از کشور است .

رئیس سازمان ش��هرداریها و دهیاریهای
کش��ور گف��ت :در حال حاض��ر مهاجرت به
سمت کالنشهرها متوقف شده است .تالش
میکنیم مهاجرت معکوس داش��ته باش��یم
تا افراد به ش��هرها و روس��تاهای خودشان

بازگردن��د .مهدی جمالی ن��ژاد در گفتوگو
با مهر اظهار کرد :در س��ازمان دهیاریها و
وزارت کشور اقدامات بسیار زیادی در راستای
کاهش مهاج��رت به کالنش��هرها صورت
گرفته است.وی افزود :تاکنون مجوز تأسیس
 ۳۷هزار و  ۵۹دهیاری از سوی وزارت کشور
صادر ش��ده است و بر همین اساس تاکنون
 ۹۵درصد جمعیت روس��تایی کش��ور تحت
پوشش خدمات نهاد دهیاری قرار گرفتهاند و

دهیاریها به حدود  ۱۹میلیون نفر جمعیت
روستایی خدمات ارائه میدهند.رئیس سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به
توزیع اعتبارات بین دهیاریها گفت :از سال
( ۱۳۸۲س��ال راهاندازی دهیاریها) تا پایان
س��ال  ،۱۳۹۷در مجموع حدود  ۱۸میلیارد و
 ۷۸۸میلی��ون تومان اعتبارات متمرکز (ملی
و اس��تانی) بین دهیاریها توزیع ش��ده که
حدود  ۸۱درص��د آن در طول دولت یازدهم

و دوازدهم بین دهیاریها توزیع شده است.
وی گفت :در راستای همافزایی و اثربخشی
فعالیت دستگاههای اجرایی مرتبط با توسعه
روس��تایی تاکن��ون  ۲۷تفاهمنامه همکاری
مشترک با دس��تگاههایی همچون؛ سازمان
داوطلب��ان جمعیت ه�لال احم��ر ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،س��ازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،سازمان

آموزش فنی و حرفهای ،س��ازمان بهزیستی
کشور و … منعقد شده است.رئیس سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور خاطرنشان
کرد :این کارها اثر بس��یار مؤثری در کاهش
آمار مهاجرت داش��ته اس��ت و در این مدت
مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای
کوچک به کالنش��هرها خیلی ک��م بوده و
میتوان گف��ت که در این چند س��ال اخیر
مهاجرت متوقف شده است.

شهریه مدارس غیردولتی اول دبستان از  ۹تا  ۱۵میلیون تومان!

تخلف نجومی برخی مدارس غیر دولتی

گ�روه اجتماع�ی  :در ش��رایطی ک��ه ش��روط ثبتنام در
مدارس هر روز متنوع تر میش��ود ،دردسر خانوادهها نیز
هر سال بیشتر از سال قبل است! در این گزارش روایتی
از مش��کالت برخی خانوادهها ب��رای ثبتنام در مدارس
دولتی را بازگو کردیم.
ای��ن روزه��ا در ش��رایطی که م��دارس ب��رای ثبتنام
دانشآموزان “مته به خش��اش میگذارند” و آپشنهای
ثبتن��ام را هر روز متنوعتر میکنند ،دردس��ر خانوادهها
ب��رای ثبتنام هر س��ال نس��بت به س��ال قبل بیش��تر
میشود! در شهر تهران اگر چه مدارس ملزم به ثبتنام
از دانشآموزان��ی هس��تند ک��ه محل س��کونت آنها در
مجاورت مدرس��ه قرار دارد و حتی طبق گفته مسئوالن
آموزشوپرورش این مس��ئله درآئیننامه اجرایی مدارس
مورد تأکید قرار گرفته است اما باید گفت باز هم قوانین
فق��ط بر روی کاغذ جا خوش کردهاند و در میدان عمل،
مدی��ران کار خود را میکنند و ای��ن همه بیتوجهی به
قوانی��ن و مق��ررات خانوادهها را در فص��ل ثبتنام دچار
دردسر میکند.

خارج از محدوده که هیچ ،داخل محدوده مدرس�ه هم

باشید ،مشکالت ثبتنام ادام ه دارد!

حتی اگر از این موضوع بگذریم و بگوییم خانوادهها باید
در مدرس��های که در محدوده محل زندگی آنها تعریف
شده است ،ثبتنام کنند اما باز هم دامنه مشکالت ادامه
دارد چرا که اینبار حتی اگر شما در محدوده مدرسه هم
تعریف شده باشید ،مدارس اقدام به ثبتنام نمیکنند یا
میگویند “جا نداریم” یا بای��د مدارکی را ارائه دهید که
اثبات کند شما در مجاورت مدرسه زندگی میکنید.
همراه با یک خانواده برای روایت مشکالت ثبتنام!


ب��رای رصد و انعکاس مش��کالت خانوادهه��ا در فصل
ثبتنام مدارس در تهران با یکی از والدین که مس��تأجر
است و به دلیل تغییر محل سکونت ناچار به تغییر مدرسه
فرزندش است ،همراه شدیم تا روایتی از شرایط ثبتنام
را بازگو کنیم.
سکانس اول؛ مراجعه به مدرسه


مادر این دانشآموز در نخس��تین مراجعه به مدرس��ه از
مدیر میخواهد که فرزندش را ثبتنام کند و در توضیح
میگوید“:چون مس��تأجر بودیم و محل زندگی را تغییر
دادیم ،نزدیکترین مدرسه به محل سکونت جدید ،همین
مدرسه است”؛ اما مدیر مدرسه معتقد است که فع ً
ال باید
دانشآم��وزان قدیمی را ثبتنام کن��د بنابراین این مادر،
یک ماه دیگر مراجعه کند.
سکانس دوم؛ مراجعه به مدرسه؛ یک ماه بعد!


در دومین مراجعه ،مادر دانشآموز به مدرس��ه “  15تیر
ماه” و طرح مجدد تقاضای ثبتنام ،مدیر باز هم میگوید
ک��ه ثبتنام نمیکن��د و اینبار دلیل ممانع��ت از ثبتنام
دانشآموز را نداش��تن ظرفیت خال��ی میداند و به مادر
دانشآموز میگوید به مدرسه دیگری مراجعه کنید!
ای��ن مادر تأکید دارد که این مدرس��ه در محدوده محل
سکونت آنها واقع است و مدیر مدرسه به او گفته بود که
یک ماه دیگر مراجعه کند از س��وی دیگر مدرسهای که
معرفی میکنند از خانه آنها بس��یار دور اس��ت و قطع ًا به

مه��دی طاهرخان��ی؛ معلم ک��ه خودش امس��ال درگیر
ثبتنام فرزندش در کالس اول دبستان است ،به تسنیم
میگوید :در منطقه  5تعداد مدارس دولتی اندک است و
ظرفیت مدارس با کالسهای درس  40نفره در پایه اول
دبستان ،سریع تکمیل شده است و بسیاری از خانوادهها
دیگر نمیتوانند فرزند خود را در مدرس��ه دولتی ثبتنام
کنند در چنین شرایطی آنها ناگزیر هستند فرزند خود را
به مدرسه غیردولتی ببرند.
او ب��ه تبدیل م��دارس دولتی به هیئت امنایی اش��اره و
عنوان میکند :این اقدام بیش��تر با این هدف اس��ت که
از خانوادهها پول دریافت کنند و سیستم آموزشی به این
س��مت میرود تا به جیب خانوادهها متکی شود از سوی
دیگر تعداد مدارس در شهر تهران کم است و خیران نیز
بیشتر در اطراف تهران مدرسه میسازند.
ش�هریه مدارس غیردولتی برای اول دبستان از  9تا

 15میلیون تومان!

دلیل خارج از محدوده بودن ثبتنام نمیکنند.

سکانس سوم؛ مراجعه به منطقه آموزشوپرورش


با حل نش��دن مشکل و عدم ممانعت مدرسه از ثبتنام،
والدی��ن دانشآموز برای حل مش��کل به منطقه مراجعه
میکنند ،در منطقه با رفتار مناسب و محترمانه کارکنان
مش��کل پیگیری ش��ده ،س��کونت خانواده در محدوده
مدرس��ه تأیید و تأکید میشود که دانشآموز باید در این
مدرسه ثبتنام شود.
اما در سومین مراجعه این خانواده به مدرسه ،باز هم مدیر
میگوید“ :جا ندارم و ثبتنام نمیکنم ،منطقه باید از من
استعالم بگیرد و بعد بگوید که ثبتنام کنید!»
سکانس چهارم؛ مراجعه به مدرسه دیگر


م��ادر دانشآموز به ناچار به مدرس��های که مدیر معرفی
میکن��د ،مراجعه اما مدیر این مدرس��ه نی��ز از ثبتنام
ممانعت کرده و میگوید “محل سکونت شما در محدوده
مدرسه ما قرار نمیگیرید!»
مدیر مدرس��ه در واکنش به س��ؤال مادر دانشآموز که
میگوید پس ب��رای ثبتنام فرزندم بای��د چه کار کنم،
آن مدرس��ه که در محدوده مح��ل زندگیمان قرار دارد
ثبتنام نمیکند ،ش��ما هم میگویید در محدوده تعریف
نمیشوید ،پاسخ میدهد“ :برو به مدرسه التماس کن! یا
اگر نشد به آموزشوپرورش مراجعه کنید».

والدی�ن این دانشآم�وز پس از چهار ب�ار رفتوآمد

به مدرس�ه و یکبار حضور گفتن�د :این واقعاً چه وضعیتی
است که برای مردم درست کردهاند ،مدرسه حرف اداره
را نمیخواند؛ داخل محدوده مدرس�ه تعریف ش�دهایم و
طب�ق مقررات باید ثبتنام کنند اما انجام نمیدهند ،چرا
باید برای ثبتنام فرزندمان این همه رفت و آمد داش�ته
باشیم و در آخر هم بگویند جا نداریم!

این ش��رایط در حالی اس��ت که چندی قبل زهرا مظفر؛
مدی��رکل ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به ش��کایات
آموزشوپ��رورش صراحت ًا اعالم کرد“ :بر اس��اس ماده
 31آییننامه اجرایی محدوده ثبتنام تعیین شده است و
اولویت با افرادی است که محل سکونت آنها در نزدیکی

مدارس اس��ت اما در ش��هرهای ب��زرگ محدودهبندی
مدارس انجام میش��ود چون تع��داد و ظرفیت مدارس
محدود است از س��وی دیگرمحدودهبندی باعث ایجاد
نظم خاصی در ثبتنامها خواهد ش��د اما این بدین معنا
نیس��ت که اگر خانوادهای که محل س��کونت او نزدیک
مدرسه اس��ت و در محدوده جغرافیایی تعیین شده قرار
نمیگی��رد ،مدارس از ثبتنام خ��ودداری کنند ،ماده 31
آییننامه اجرایی مدارس تأکید دارد افراد باید در مدرسه
نزدیک محل سکونت ثبتنام شوند».

باز هم تکرار داس�تان کدرهگی�ری در فرایند ثبتنام

امسال

موضوع دیگری که در بحث ثبتنام مش��اهده میشود
درخواست کدرهگیری از خانوادههاست؛ این دستورالعمل
ک��ه برای جلوگی��ری از ثبتنامهای خ��ارج از محدوده
ابالغ ش��ده اس��ت هماکن��ون باعث ایجاد مش��کالتی
ش��ده و م��دارس از ثبتن��ام دانشآم��وزان در محدوده
نی��ز ممانعت کرده و میگویند باید کد رهگیری داش��ته
باش��ید در حالیکه بس��یاری از خانوادههایی که مستأجر
هس��تند اجارهنامههایش��ان بهصورت دستی نوشته شده
و فاقد کدرهگیری اس��ت ،همین مسئله مانع از ثبتنام
در مدرس��ه میش��ود و خانوادهها را به ستادهای ثبتنام
روانه میکند.خانوادهای که برای ثبتنام فرزندش در پایه
هفتم دچار مشکل ش��ده ،تصویری را در اختیار ما قرار
داد که در آن شرایط ثبتنام در مدرسه قید شده است و
در این میان شروطی از جمله کدرهگیری و ارائه مدرک
تحصیلی والدین به صورت الزامی تعریف شده است.آنها
میگویند این ش��رایط که س��ال تحصیلی گذشته وجود
داشت برای امسال هم تکرار شده است در حالیکه برخی
والدی��ن اص ً
ال مدرک تحصیلی خود را در اختیار ندارند یا
اجارهنامههای آنها بهصورت دس��تی و فاقد کدرهگیری
است همچنین مدرس��ه به آنها گفته که باید  300هزار
تومان به عنوان کمکهای مردمی پرداخت کنند.
م�دارس دولتی تکمیل ش�دند ،خانوادههایی که هنوز

معطل ثبتنام هستند

این معل��م بیانمیکند :برای ثبتنام فرزندم ،به مدارس
غیردولتی هم س��ری زدم ،مدرس�� ه نخس��ت برای پایه
اول دبس��تان  9میلیون و  600هزار تومان ،مدرسه دوم
 15میلیون و  600هزار تومان و مدرس��ه س��وم نیز 12
میلیون شهریه دریافت میکرد که اتفاق ًا موسس مدرسه
س��وم یکی از روس��ای س��ابق مناطق آموزشوپرورش
ش��هر تهران بود.او معتقد اس��ت که تنها بحث مدارس
غیردولتی توانمندی مالی و پرداخت ش��هریه است و در
حالیکه آموزش وپرورش س��قف شهریه را اعالم میکند
اما م��دارس به عناوی��ن مختلف مانند ناه��ار ،بردن به
ورزش��گاه یا سایر موارد هزینهها را باال میبرند ،بعضی
از م��دارس هم مدعیاند روش آموزش��ی خاص خود را
دارند مانند روش ش��ناختی و میگویند در کش��ورهایی
مانند فنالند این روش اجرا میش��ود! در حالیکه عوامل
مدرس��ه اص ً
ال شناخت دقیقی از این روش ندارند و حتی
نمیتوانند توضیحات دقیقی درباره آن بدهند.طاهرخانی
درباره مش��کالت مدارس دولتی که خودش نیز در آنجا
تدریس میکند ،میگوی��د :در مدارس دولتی حتی پول
تأمین کاغ��ذ را نداریم و مجبوریم هزینه را از خانوادهها
دریافت کنیم ،مدیر به س��ختی مدرسه را اداره میکند و
سرانه آموزشی مدارس سه سال است که واریز نمیشود
و سهمیه ش��یر مدارس که درمناطق محروم نیاز بود را
حذف کردند.به گزارش تس��نیم ،بازهم همزمان با فصل
ثبتنام مدارس ،مش��کالت تکراری هر س��ال ،مشاهده
میشوند در حالیکه آموزشوپرورش شهر تهران از فعال
ش��دن تیمهای نظارت و بازرسی در فصل ثبتنام خبر
میدهد اما همچنان خانوادهها هر سال گرفتار مشکالت
تکراری هستند!
در ش��رایطی ک��ه مدارس دولتی با مش��کالت متعددی
مواجه هس��تند و هزینههای مدرس��ه آن هم در شرایط
اقتصادی فعلی به دوش خانوادهها افتاده است تنها انتظار
خانوادهها از مس��ئوالن این اس��ت حداقل برای ثبتنام
آنها را به دردس��ر نیاندازند و سعی کنند باری از دوش
مردم��ی بردارند که با انواع مش��کالت دس��ت و پنجه
نرممیکنند.

رئیس پلیس راهور ناجا:

رئیس پلی��س راهور ناجا گف��ت ۵۶ :درصد تصادفات
مربوط به نقاط حادثه خیز در موجود در جادهها اس��ت
اگر راه و شهرسازی این نقاط حادثه خیز را برطرف کند
 ۵۶درصد تصادفات کاهش می یابد.
به گزارش مهر ،سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس
راهور ناجا در رزمایش بزرگ گش��تهای نامحسوس
که در دانش��گاه علوم انتظامی امین برگزار شد ،اظهار
ک��رد :یکی از جدیترین برنامهها و اهدافی که پلیس
راهور ناجا در دستور کار دارد ،توسعه انضباط ترافیکی
اس��ت.وی ادامه داد :این توسعه انضباط ترافیکی برای
این است تا بتوانیم مشارکت دستگاههای مسئول و از
همه مهمتر خود مردم و رانندگان محترم را جلب کنیم.
رئیس پلیس راهور ناجا افزود :در شرایط کنونی کشور
که دارای  ۴۴میلیون راننده و  ۳۳میلیون وسیله نقلیه،
جاری و س��اری است که این وس��ایل نقلیه در ۱۰۴۷
شهر و  ۲۱۸هزار کیلومتر جادههای کشور در حال تردد
هس��تند.هادیانفر تصریح کرد :امروزه توس��عه انضباط
ترافیکی به عنوان ی��ک برنامه محوری ،یک ابالغ و
تدوین روش��ن فرمانده نیروی انتظامی به پلیس راهور
است و همچنین کاهش تصادفات و جانباختگان ،جزو
برنامههای جدی ما در همین راس��تا قرار گرفته است.
وی بیان کرد :طرحه��ای عملیاتی برای این حوزه در
دس��تور کار است و اس��تفاده از بازرسان نامحسوس و
گش��تهای نامحس��وس به عنوان جدیترین وسایل
ط��رح ما قرار میگیرد.رئیس پلی��س راهور ناجا گفت:
اس��تقرار این گشتهای نامحس��وس برای  ۱۰استان
هدف که بیش از  ۵۶درصد از تصادفات را به خودشان

وقوع  ۵۶درصد تصادفات در نقاط حادثه خیز جادهها

اختصاص دادند ،ش��اهد هس��تیم .همچنین استفاده از
ظرفیت هواناجا در حوزه بالگردها ،جایروپلن و پهپادها
که بتوانند گزارش لحظه به لحظه از وضعیت ترافیکی
جادهها و برخی از شهرها را به مرکز اطالعات و کنترل
ترافیک پلیس راهور ناجا اعالم کنند.هادیانفر ادامه داد:
این مسائل ،ظرفیتی است که انشاءاهلل در روزهای آتی
بیشتر از این توان استفاده خواهیم کرد.وی بیان کرد:
ما گشتهای مخصوص را به همراه گشتهای آشکار
و گشتهای نامحس��وس را نیز برای کنترل ترافیک
جادهه��ا در جادهه��ا مس��تقر میکنیم.رئی��س پلیس
راه��ور ناجا افزود :رانندگان ما ب��ه خصوص رانندگان
حرفهایمان ،ش��رطی شدهاند؛ به محض آنکه ماشین
پلیس را میبینند ،س��رعت خ��ودرا کاهش میدهند و
پس از آنکه از خودروی پلیس عبور میکنند ،به سرعت
خود میافزایند .گشتهای نامحسوس برای این است
که این اتفاق دیگر رخ ندهد و ما بتوانیم به این وسیله
تعداد تصادفات و به تبع آن تعداد کش��تهها را کاهش
دهیم.هادیانفر با بیان اینکه گش��تهای نامحسوس،
اس��اس این روند اش��تباه است ،گفت :س��عی داریم با
اس��تفاده از گشتهای نامحسوس ،این رفتار اشتباه را
در کش��ور کاهش دهیم.وی اظهار ک��رد :آنچه که در
آموزشها به گشتهای نامحسوس پلیس ابالغ شده
اس��ت ۸۲ ،درصد از علل اصل��ی تصادفات به  ۴عامل
اصلی بستگی دارد؛ سرعت غیرمجاز ،سبقت غیرمجاز،
عدم توجه به جلو و خستگی و خوابآلودگی .قرار است
گش��تهای نامحسوس بر روی این چهار مورد تمرکز
بیشتری داشته باش��ند.رئیس پلیس راهور ناجا گفت:

تالش میکنیم بتوانیم حداقل  ۱۰کیلومتر س��رعت را
در جادهه��ای خطرناک کاهش دهیم.هادیانفر تصریح
کرد ۱۰ :ه��زار و  ۵۸۵نقطه حادثهخی��ز در جادههای
کش��ور وجود دارد که  ۵۶درص��د تصادفات را به خود
اختصاص داده اس��ت .اگر راه و شهرس��ازی این نقاط
حادثه خیز را برطرف کند  ۵۶درصد تصادفات کاهش
می یابد.وی با بیان اینکه با کاهش س��رعت رانندگان
س��عی داریم آمار تصادفات و تعداد کشتهها را در این
مناطق کاهش دهیم ،افزود :پدیده سبقتهای غیرمجاز
به خصوص در جادههایی که محور جداشونده ندارند،
باید کنترل ش��ود.رئیس پلیس راه��ور ناجا بیان کرد:
اس��تفاده از تلفن هم��راه ،جدیترین عامل عدم توجه
به جلو اس��ت که باید به این موضوع هم دقت ویژهای
ش��ود.هادیانفر اضافه ک��رد :حوزه اس��تقرار و فعالیت
گش��تهای نامحسوس در محورهای اصلی و پرخطر
اس��ت .در ش��هرها ،بزرگراهها ،آزادراهها و اتوبانها و
محورهای خلوت و در جادهها ،محورهایی که بیشترین
تلفات در آنجا رخ خواهد داد ،گشتهای نامحسوس ما
مستقر میشوند.وی با بیان اینکه وظیفه کاهش کشته
صرف ًا با پلیس نیس��ت ،بلکه پلیس یک سازمان از ۳۳
س��ازمان موجود در کشور است ،گفت :همه دستگاهها
در کاه��ش تصادفات نق��ش دارند.رئیس پلیس راهور
ناجا گف��ت :وزارت راه و شهرس��ازی ،ش��هرداریها،
رس��انه جمعی ،صدا و س��یما ،بیمه مرک��زی و وزارت
بهداشت باید همگی پای کار بیایند .امروزه  ۶درصد از
کشتههای تصادفات در حال انتقال به بیمارستانها رخ
میدهد.هادیانفر با بیان اینکه  ۴۳درصد از مجروحان
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اخبار
شهادت مامور انتظامی میناب
در یک درگیری مسلحانه

فرمانده انتظامی اس��تان از درگیری مسلحانه
مأم��وران انتظامی با قاچاقچی��ان مواد مخدر
در ایستگاه بازرس��ی چغازردی میناب خبرداد
و گف��ت :در این درگی��ری یکی از مأموران به
درجه رفیع ش��هادت نائل و  500کیلو تریاک
کشف شد.سردارعزیزاله ملکی گفت :شب سه
شنبه عوامل گشت انتظامی شهرستان میناب
با انجام اقدامات اطالعاتی و شگردهای پلیسی
از تصمیم قاچاقچی��ان مبنی بر انتقال محوله
م��واد مخ��در مطلع و پیگیری موض��وع را به
صورت ویژه در دس��تور کار خود ق��رار دادند.
وی با اشاره به اینکه مأموران حین گشت زنی
در محورهای خاکی اطراف ایس��تگاه بازرسی
چغازردی خودروی قاچاقچیان را مش��اهده و
با قاچاقچیان مسلح درگیر شدند ،افزود :در این
درگی��ری قاچاقچیان عرص��ه را بر خود تنگ
دیده و به سمت مأموران شلیک کرده و پس از
طی مسافتی با به آتش کشیدن خودرو حامل
مواد مخدر قصد فرار داش��تند که با س��رعت
عمل مأموران  4نفر از متهمان دستگیر شدند.
س��ردار ملکی اظهار داش��ت :در پاک س��ازی
محل 500کیلوگ��رم موادمخدر که مقداری از
آن در آتش س��وخته بود کشف و یک دستگاه
خ��ودرو دیگر متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف
ش��د.بنابراعالم پایگاه خبری پلیس ،فرمانده
انتظامی هرمزگان تصریح کرد :متأس��فانه در
این درگیری س��توانیکم “حجت اله دشتبانی”
بر اثر اصابت گلوله و شدت جراحات به درجه
رفیع شهادت نائل و ستواندوم “صفدر ساالری”
مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
کشف  4مزرعه بیت کوین و 270
دستگاه ماینر در شهر قدس

فرمان��ده انتظام��ی غرب اس��تان ته��ران از
کش��ف  270دستگاه اس��تخراج ارز دیجیتال
(بیت کوین) در شهرس��تان ق��دس ،خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،سردار محس��ن خانچرلی
در ای��ن باره گف��ت :با به دس��ت آوردن اخبار
و اطالعات��ی مینی بر اینکه افرادی س��ودجو
در یک واحد س��ردخانه صنعتی اق��دام به راه
اندازی چهار مزرعه تولی��د ارز دیجیتال کرده
اند ،بررس��ی موضوع در دس��تور کار ماموران
پلیس شهرستان قدس قرار گرفت.وی افزود:
ماموران انتظامی پس از یک س��ری اقدامات
اطالعاتی و فنی موفق به شناسایی محل تولید
ارزهای دیجیتال در یکی از واحدهای صنعتی
شده و به محل مورد نظر اعزام شدند.این مقام
ارشد انتظامی تصریح کرد :در بازرسی از محل
مورد نظر 270 ،دس��تگاه ماینر (اس��تخراج ارز
دیجیتال) کش��ف که برابر اعالم کارشناسان
ارزش آن  23میلیارد ریال برآورد ش��ده است.
براساس گزارش سایت پلیس ،فرمانده انتظامی
غرب استان تهران با اشاره به دستگیری چهار
متهم در این راس��تا و معرف��ی آنان به مراجع
قضائی ،گفت :اس��تفاده از دستگاه های ماینر،
نیاز به مصرف برق زیادی داش��ته لذا متهمان
با اس��تفاده از برق یارانه ای واحدهای صنعتی
اقدام به فعالی��ت غیرقانونی کرده بودند که با
اشراف اطالعاتی پلیس به دام افتادند.
دستگیری جاعالن تراولچک و دالر

تصادفات در مراکز درمانی و طی درمان فوت میکنند،
افزود ۴۹ :درصد کش��تهها مربوط به وزارت بهداشت
اس��ت و باید به این موضوع رس��یدگی شود.وی ادامه
داد :اگر امروز  ۱۰هزار و  ۵۸۵نقطه حادثهخیز برطرف
شود ۵۶ ،درصد تصادفات کاهش پیدا میکند ،البته در
این نقاط ،ما تصادفات پرتک��رار داریم.به گفته رئیس
پلیس راهور ناجا ،س��هم خودروسازان در این آمار کم
نیست .خودروسازان ما ارابه مرگ تولید میکنند .پراید،
پ��ژو آردی و خودروهای��ی که ایمنی ندارن��د ،نباید در
جادههای کشور تردد کنند .خودروسازان باید به سمت
خودروهای ایمن حرکت کنند.هادیانفر با بیان اینکه ۹۲
درصد از تصادفات به عامل انس��انی برمیگردد ،گفت:
عامل انس��انی نیازمند آموزش اس��ت .همه دستگاهها
باید در حوزه آموزش و تغییر رفتار کمک کنند.وی در
پایان خاطرنشان کرد :بیمه مرکزی حاضر است برای
هر جانباخته  ۲۶۰ت��ا  ۳۱۰میلیون تومان بپردازد ولی
کاهش کشته در دستور کارش نباشد.

جاعالن دالر و تراول چک توس��ط ماموران
پلی��س ته��ران دس��تگیر ش��دند.به گزارش
ایس��نا ،حوالی س��اعت چهار صبح روز س��ه
ش��نبه عوامل گش��ت کالنتری ش��هدا حین
گش��تزنی در محدوده اس��تحفاظی خود به
سرنش��ینان یک دس��تگاه خودروی پراید که
حین جابهجایی لوازم بودند ،مش��کوک شده
و برای بررس��ی موضوع وارد عمل شدند اما
راننده پراید به محض رؤیت عوامل انتظامی
متواری شد.با فرار راننده پراید تعقیب و گریز
برای دستگیری این فرد آغاز شد و مدتی بعد
مأموران راننده و دیگر سرنش��ین این خودرو
را دس��تگیر و به همراه خ��ودرو به کالنتری
منتقل کردند.ب��ا انتقال متهمان به کالنتری،
مأم��وران اقدام ب��ه بازرس��ی از داخل خودرو
کردن��د که در جریان آن ح��دود  500تراول
 50هزارتومانی 55 ،تراول  100هزار تومانی و
اسکناسهای  100دالری جاسازشده و جعلی
به همراه مقادیری موادمخدر را از داخل پراید
کش��ف کردند.مأموران در ادامه با هماهنگی
با سرپرست دادس��رای ناحیه  14تهران وارد
مخفی��گاه متهم ش��ده و در آنجا نی��ز ادوات
تولید اس��کناس جعلی از جمل��ه چهار پرینتر
و اس��کنر مخصوص جعل اسکنانس کشف
شد.همچنین در مخفیگاه متهم خانم جوانی
نیز حضور داشت که مشخص شد وی با متهم
در جعل اسکناس فعالیت دارد که این زن نیز
به کالنتری انتقال یافت.

