اخبار
ورود اتوبوس های نو به ناوگان
اتوبوسرانی تهران تا  19روز آینده

معاون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری
تهران از وروداتوبوس های جدید به ناوگان
اتوبوسرانی شهر تهران در اینده نزدیک خبر
داد .به گزارش ایس��نا ،سیدمناف هاشمی در
بازدید از خ��ط تولید اتوبوس های جدید که
قرار اس��ت به زودی وارد ناوگان اتوبوسرانی
ش��هر تهران ش��ود ،با اش��اره به اینکه اراده
مدیری��ت ش��هری بر تامی��ن اتوب��وس از
کارخانه های تولید داخلی بوده ،گفت :تا 19
روز آینده نخس��تین بخ��ش از اتوبوس ها و
مینی بوسهای جدید وارد پایتخت می شود.
هاشمی با اشاره به دغدغه مدیریت شهری
در س��اماندهی ناوگان فرسوده حمل و نقل
عمومی ،افزود :در تالش هس��تیم با استفاده
از ظرفی��ت و توان تولی��دات داخلی ناوگان
اتوبوس��رانی ش��هر تهران را که هم اکنون
حدود  ۶۲درصد آن فرس��وده است ،نوسازی
و بازس��ازی کنیم.بنا بر اعالم روابط عمومی
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ معاون حمل
و نق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران با بیان
اینک��ه هماهنگ��ی الزم ب��رای خرید ۵۰۰
دستگاه اتوبوس و مینی بوس جدید صورت
گرفته که حداقل  ۲۵۰دس��تگاه آن تا پایان
سال وارد ناوگان می شود ،خاطر نشان کرد:
قراردادهای دیگری هم در حال انجام است
و هم��ه این اقدامات برای بهب��ود و ارتقای
خدمات رسانی به ش��هروندان عزیز تهرانی
صورت میگیرد.
تاثیر کرونا بر شیوع بیشتر پدیده چاقی

وزی��ر آموزش و پرورش با بیان اینکه چاقی،
محصول س��بک زندگی ماست که بر میزان
تح��رک و پویایی افراد اثر گذاش��ته اس��ت،
گفت :در ای��ن میان کرونا ب��ر کم تحرکی
جمعی افزوده و خانه نشینی و کم تحرکی به
شیوع بیشتر پدیده چاقی کمک کرده است.
به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی در
مراس��م افتتاحیه طرح کنت��رل وزن و چاقی
دانش آموزان و افتتاح نمایش��گاه آن که به
ص��ورت ویدئو کنفرانس برگزار ش��د با بیان
اینک��ه دو تا  ۹درصد هزینه های س�لامت،
صرف پیامدهای چاقی می شود که در دهه
های اخیر افزای��ش یافته و بیش از دو برابر
ش��ده اس��ت ،گفت :پدیده چاقی بین نیم تا
 ۱.۷درصد از تولید ناخالص داخلی کش��ورها
را هدر م��ی دهد.وی اف��زود :هزینه درمان
خانواده ه��ای دارای افراد چ��اق  ۳۷درصد
بی��ش از س��ایر خانواده هاس��ت ۶۰ .درصد
دیابت و  ۱۸درصد بیماریهای قلبی ناش��ی
از اضاف��ه وزن اس��ت و افراد چ��اق دو برابر
بیش��تر دارو مصرف و یک و نیم برابر بیشتر
به پزش��ک مراجعه می کنند .میزان بستری
آنها بیش��تر و میزان از کارافتادگی ش��ان دو
برابر بیشتر اس��ت .همچنین امید به زندگی
شان چهار تا  ۱۰سال کمتر از سایرین است
و این آمارها نش��ان می دهد با پدیده بزرگ
و خطرناک��ی روبه رو هس��تیم که باید برای
آن تدبیر کرد.
هوای آلوده و کرونا ریه تهرانیها را
نشانه قرار دادهاند

رئیس بیمارستان شهدای تجریش هشدار داد؛

شاهد ورودی بیماران کرونایی در تمام سنین هستیم

رئیس بیمارستان شهدای تجریش نسبت به فرسودگی و کمبود تجهیزات
بیمارس��تانی در صورت ادامه روند افزایش��ی بیماران کرونایی هشدار داد.
رضا جلیلی خشنود رئیس بیمارستان شهدای تجریش در گفتوگو با ایلنا
با اش��اره به افزایش چشمگیر ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان بیان
کرد :متاسفانه در چند هفتهی اخیر ،به خصوص در روزهای گذشته شاهد
افزایش روند ورودی بیماران به خصوص بیماران بدحال به مراکز درمانی
و بیمارستانی بودیم.وی ادامه داد :در چند روز اخیر هم میزان ورودیهای
بیمارس��تان افزایش پیدا کرده و هم میزان میرایی و درگیریهای ریوی
بیماران بیش��تر از قبل شده است .قبال بیشتر مراجعهکنندگان که بیماری

در آنها شدت میگرفت باالی  ۶۵سال بودند که عمدتا دارای بیماریهای
زمینهای بودند ،اما االن در تمام ردههای س��نی شاهد ورودی بیماران به
بیمارس��تان هس��تیم ،البته هنوز هم مراجعهی بیماران باالی  ۶۰الی ۶۵
سال بیشتر از سنین دیگر است.خشنود در رابطه با ابتالی کادر درمان به
ویروس کرونا و تاثیر آن بر کاهش نیرو در بیمارس��تان گفت :پرس��نل در
زمان ابتال به ویروس ،حداقل تا دو هفته باید استراحت کنند ،اما به دلیل
ناتواناییهایی که به دنبال بیماری ایجاد میش��ود ،ممکن است تا  ۴الی
 ۵هفته نتوانند برگش��ت به کار و انجام فعالیت قبل خود را داشته باشند،
این موضوع باعث میشود تا در چرخهی ابتالی کادر درمان بیمارستانها

همیش��ه تعدادی از نیروهای درمان را نداش��ته باشیم و چون کار پزشکی
یک کار گروهی است ،در این شرایط به بقیهی اعضا فشار مضاعف وارد
میشود که ریسک کار را باال خواهد برد.وی با اشاره به وضعیت تجهیزات
بیمارس��تانی افزود :وزارت بهداشت و س��تاد کرونا به هر طریق که شده
تجهیزات فردی و امکانات بیمارستانی را به ما رساندند تا با کمبود مواجه
نشویم ،اما باالخره تمام اینها یک ظرفیتی دارد و اگر تعداد بیماران از یک
حدی فراتر برود ،قطعا بیمارستانها با کمبود تجهیزات و فرسودگی مواجه
خواهند شد ،امیدواریم که مردم با رعایت پروتکلها در کنترل این بیماری
به کادر درمان کمک کنند.

رییس پلیس پایتخت خبر داد؛

جریمه  ۶۰۰۰خودرو و پلمب  ۱۳۹واحد صنفی متخلف کرونایی

گ�روه اجتماع�ی  :رییس پلیس پایتخ��ت از ارائه بیش از
 ۳۶۲ه��زار تذکر لس��انی و جریمه بیش از ش��ش هزار
خودرو ب��ه دلیل ع��دم رعایت پروتکلهای بهداش��تی
درپایتخت خبر داد .سردار حسین رحیمی در اجرای طرح
مش��ترک امنیت س�لامت محور در سطح شهر تهران ،
گف��ت۶۰۰۰ :خودرو به دلیل ع��دم رعایت پروتکلهای
بهداشتی درپایتخت جریمه شده اند.رحیمی گفت :پلیس
با تمام توان و در سطح تمامی رده ها و یگان ها اعم از
راهور پلیس پیشگیری ،پلیس امنیت ،پلیس اماکن و ...در
اجرای طرح امنیت سالمت محور که از چند روز پیش در
پایتخت آغاز شده مشارکت خواهد داشت و حتی ظرفیت
 ۵۰گش��ت امنیت اخالقی را نیز در خدمت س�لامت و
اجرای این طرح در آوردیم.وی با بیان اینکه  ۱۵۰گشت
مش��ترک ش��کل گرفته و اقدام به گشت زنی در سطح
شهر و بازدید و نظارت و رعایت پروتکل های بهداشتی
از س��وی صن��وف خواهد کرد ،گفت :در این گش��ت ها
عالوه بر پلیس تیم هایی از تعزیرات ،صنوف ،دانش��گاه
عل��وم پزش��کی و  ...نیز حضور دارند و ب��ا تمام توان بر
رعایت پروتکل ها نظارت خواهیم کرد.
6ارائه بیش از  ۳۶۲هزار تذکر لسانی به بی ماسک ها
رحیم��ی با بیان اینکه از چندی��ن هفته قبل بحث تذکر
لس��انی به افراد فاقد ماسک و کسانی که پروتکل ها را
رعایت نکنند آغاز شده است ،گفت :در همین راستا طی
این مدت  ۳۶۲هزار و  ۳۹۲مورد تذکر لس��انی از سوی
ماموران پلیس به افراد فاقد ماسک و کسانی که پروتکل
ها را رعایت نکرده اند داده ش��ده اس��ت .ما تاکید کرده
ایم که در صورت مش��اهده این افراد ماموران از طریق
بلندگو یا به شکل تذکر لسانی به افراد تذکر داده و آنان
را دعوت به رعایت پروتکل ها و استفاده از ماسک کنند.
رحیمی ادامه داد :در همین راستا نیز تا کنون بیش از ۳۵
هزار عدد ماس��ک که در مرکز مهر سروش پلیس تولید
ش��ده به ش��کل رایگان در میان مردم توزیع شده است.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در همین مدت پلیس
از  ۲۴ه��زار و  ۵۰۵واحد صنفی نیز بازدید کرده اس��ت،
گفت ۱۳ :هزار و  ۵۳۶واحد صنفی تذکر دریافت کرده و
 ۷۱۰واح��د صنفی نیز که ضوابط را رعایت نکرده بودند
اخطار اولی��ه پلمب گرفتند که از این تع��داد  ۱۳۹واحد
متخلف پلمب شدند.

س��خنگوی وزارت بهداش��ت نیز درباره پیگیری افراد
کرون��ا مثب��ت نیز گفت :یک��ی از چالشه��ای ما این
اس��ت که اگر در آینده میزان تس��ت را افزایش دهیم،
اما برنامهای برای تعقیب افراد مثبت نداش��ته باشیم و
قرار باش��د این افراد در جامع��ه حرکت کرده و بیماری
را منتق��ل کنند ،قطع��ا تاثیرگذار نخواه��د بود .آخرین
خبرها حاکی از مذاکراتی اس��ت که وزیر بهداش��ت در
این زمینه با وزیر ارتباطات داش��تند .در حال حاضر هم
آزمایشگاههای خصوصی به سامانه سیب متصل شدند
و هم اطالعات آزمایش��گاههای خصوصی و هم دولتی
و اطالعات دقیق بیم��اران اعم از محل زندگی ،محل
کار و...اخذ تعهد از آنها برای قرنطینه دو هفتهای انجام
میش��ود.وی ادامه داد :در حال حاضر  5500نفر از این
افراد توسط نرم افزار ماسک توانستند ردیابی شوند که
در کجای کش��ور هس��تند و ترددهایشان ارزیابی شود.
امیدواریم این کار س��ر و سامان بهتری بگیرد و بتوانیم
ای��ن موضوع را کنترل کنیم .ای��ن غربالگری و تعقیب
افراد مش��کوک و مثبت در پیشگیری از انتقال بیماری
موثر خواهد بود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اش��اره به اجباری شدن
اس��تفاده از ماس��ک از مقاب��ل در منازل گف��ت :تمامی
خودروهایی که بیش��تر از یک نفر در آن حضور داش��ته
باشند باید تمام سرنشینان ماسک بزنند .در همین راستا
نیز  ۶۰۲۲مورد اعمال قانون خودرو به دلیل عدم استفاده
سرنشینان از ماسک داشتیم.

الری همچنین در پاسخ به سوال ایسنا ،درباره وضعیت
جریمهه��ای کرونای��ی و میزان ای��ن جریمهها ،گفت:
آنچ��ه مطالبه ما بود و ما مرتب اع�لام میکردیم ،این
بود ک��ه اداره بیماری و بحثهای بهداش��تی با وزارت
بهداشت است ،اما واقعا کنترل و اداره ویروس کاری فرا
وزارتخانهای بوده و مش��ارکت همه را میطلبد .به نظر
میآید بعد از هشت ماه ش��یوع ویروس هم بحثهای

جریمه  ۶۰۰۰خودرو به دلیل رعایت نکردن پروتکل

های بهداشتی

دماوند و ورامین کانونهای بحرانی در استان تهران

هستند

پیگیری افراد مشکوک و مثبت کرونا


شناسایی و مجازات متخلفان کرونا


معاون وزیر بهداشت:

برخی داروهای درمانی کرونا اثر که ندارند «مضر» هم هستند!

رئیس کمیته محیط زیس��ت ش��ورای شهر
تهران با اش��اره به نبرد تهران با سه اهریمن
کرونا ،آلودگی هوا و تحریم گفت :هوای آلوده
و کرونا ریه تهرانیها را نش��انه قرار دادهاند.
به گزارش ایسنا ،سید آرش حسینی میالنی
در دویس��ت و چهل و پنجمین جلسه علنی
شورای اسالمی ش��هر تهران در نطق پیش
از دس��تور خود گفت“ :مدتهاس��ت مساله
آلودگ��ی هوای ته��ران و خطراتی که از این
جهت متوجه س��اکنین این ش��هر خصوصا
فرزندان ما میش��ود ،به شکل های مختلف
گوش��زد شده است .اما متاسفانه سادهانگاری
و مماش��ات و پردهپوشی باعث شده واقعیت
خطراتی که زندگی ش��هروندان ما را تهدید
میکند ،نادیده بماند و برخورد جدی و موثری
با این شرایط انجام نگیرد.وی به متن بیانیه
ای اش��اره کرد و گف��ت“ :ما امضاکنندگان
این بیانیه بنا بر وظیفه انسانی و اعتقادی ،بر
خود فرض میدانیم نکات��ی از واقعیتهای
موجود در زمینه آلودگی هوای تهران را بدون
پردهپوشی به اطالع ساکنین این شهر برسانیم
و از مردم و نهادهای قانونی کشور بخواهیم تا
با یک همت جمعی دست در دست هم نهاده
و برای نجات جان فرزندان خود که محکوم
به تنفس در هوایی این چنین مسموم و آلوده
هستند ،چارهای بیاندیشند».وی ادامه داد :این
مطلب بخشی از بیانیه هوای تهران  ۷۲است
که در اجتماع پارک ش��هر به امضای  ۶۲نفر
از اساتید دانشگاه کارشناسان و فعاالن محیط
زیست رسید.
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معاون تحقیقات وزارت بهداش��ت درباره مش��ارکت
ایران در مطالعه داروهای مؤثر بر کرونا در س��ازمان
جهانی بهداشت گفت :ما در این مطالعه به این نتیجه
رس��یدیم که این داروها خیلی اث��ری ندارند و برخی
از ای��ن داروها ض��رر نیز دارند! دکت��ر رضا ملکزاده
در گفتوگو با تس��نیم در پاس��خ به این س��ؤال که
آی��ا داروهایی که بیتأثیر یا کمتأثی��ر بودن آنها به
اثبات رس��یده اس��ت از پروتکل درمانی کرونا حذف
میشوند ،اظهار کرد :خیر! این داروها جدید نبودهاند،
مردم همین حاال نیز استفاده میکنند؛ ما در مطالعه،
 3500بیم��ار را که از این داروها اس��تفاده میکردند
چک کردیم تا ببینیم آیا این داروها تأثیر دارند یا خیر
و به این نتیجه رسیدیم که خیلی اثری ندارند و برخی
از این داروها ضرر نیز دارند!وی افزود :به همین علت
دو داروی «هیدروکس��ی کلروکین» و «کلترا» را از
پروتکل ح��ذف کردیم؛ این دو دارو ه��م در ایران و
هم در کشورهای دیگر از پروتکل درمان کرونا حذف
شده است؛ دو داروی دیگر بهنامهای «رمدسیویر» و
«اینترف��رون» وجود دارد که ای��ن داروها را چون در
مراحل آخر بیماری به بیم��ار داده بودیم این فرضیه
مطرح است که اگر این داروها در فاز اول بیماری داده
شوند ،ممکن است مؤثر باش��ند و روی این موضوع
داری��م بحث میکنیم که ای��ن دو دارو را چگونه باید
برای بیماران مبتال به کرونا اس��تفاده کنیم.ملکزاده
ادامه داد :هنوز این دو دارو حذف نشدهاند؛ این داروها
از قب��ل در فارماکوپه دارویی ای��ران و دنیا بودهاند اما
اینکه چقدر برای کووید 19مؤثرند ،مشخص نیست؛
در ایران و جهان در حال مطالعه هستیم که ببینیم آیا
تجویز این داروها در مراحل اولیه بیماری مؤثر است
یا خیر.معاون تحقیقات وزارت بهداش��ت در پاسخ به
این شائبه مطرحشده در افکار عمومی مبنی بر اینکه
«مسئوالن وزارت بهداشت از بیماران کرونایی کشور

بهعنوان موش آزمایشگاهی در یک تحقیق بینالمللی
درباره میزان اثرگذاری داروهای پیش��نهادی استفاده
کردهاند” گفت :این سخن دروغ است؛ ما  3500نفر را
در این مطالعه شرکت دادیم این در حالی است که در
کشوری مانند انگلیس مطالعه مشابهی با  12هزار نفر
انجام شده است؛ ثانی ًا این داروها داروهایی هستند که
مردم قب ً
ال نیز استفاده میکردند و ما فقط این 3500
نفر را دقیق چک کردیم! بیماران با رضایت خود وارد
این مطالعه شدند.

"جنبه تجاری” پش�ت صحنه تأیی�د برخی داروها

است!

مع��اون تحقیقات وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی درباره علت تأیید ش��دن داروی رمدسیویر
توس��ط ( FDAسازمان غذا و داروی ایاالت متحده)
تصریح کرد :تأیید رمدس��یویر احتما ًال قبل از انتش��ار
نتایج مطالعه س��ازمان جهانی بهداشت صورت گرفته
باشد البته باید این را نیز بدانیم که سیستمهای تأیید
دارو بهخص��وص در آمری��کا ،به صنع��ت متصلاند و
ممکن است جنبه تجاری پشت آن باشد و اگر نتیجه
مطالعه صورتگرفته در سازمان جهانی بهداشت مبنی
بر کمتأثیر یا بیتأثیر بودن این دارو به  FDAمنتقل
شود ،ممکن اس��ت این س��ازمان ،نظر خود را درباره
رمدسیویر تغییر دهد.
بررسی طرحهای پژوهش�ی طب سنتی در درمان

کرونا

وی در پاسخ به این سؤال که "آیا در ایران طرحهای
پژوهش��ی در راس��تای طب س��نتی و کرونا داریم؟"،
تصری��ح کرد :بله! اما مش��کلی که داریم این اس��ت
که افرادی که در حیطه طب س��نتی فعالیت میکنند،
روشهای تحقیقی را بلد نیستند یا اعتقادی به تحقیق
کردن در این زمینه ندارند؛ پشت برخی از این ادعاها،
منافعی وجود دارد و در این زمینه با چالشی مواجهیم.

اقناعی از س��وی وزارت بهداشت و رسانهها انجام شده
است .به نظر میآید که باید یک حمایتی از مردم توسط
قانون انجام ش��ود .برای متخلفین مجازاتهایی تعیین
شده اس��ت و اکنون توس��ط دوربینها افرادی متخلف
جریمه میش��وند .به عنوان مثال رانندگان تاکسی اگر
ماس��ک نزنند 100 ،ه��زار تومان بای��د جریمه بدهند،
مس��افران تاکس��ی اگر ماس��ک نزنند 20 ،هزار تومان
جریمه میش��وند .البته با توجه به اینکه مسوول اجرای
این برنامه وزارت بهداش��ت نیست ،من اطالعی ندارم
که چقدر این جرایم اجرایی شده است ،اما قطعا در حال
پیگیری است.
مطالبه ضمانت اجرایی قوانین ضد کرونا


وی افزود :به نظر میآید در کش��ور ما همه چیز خیلی
کند انجام میش��ود و بعد از اینکه تصمیمی میگیریم،
تصمیمات بینبخش��ی ،اقناع به موقع همه دستگاهها،
تصمیم گیری و عملیاتی ش��دن ،به صورت کند پیش
میروند ،اما بیانات مقام معظم رهبری بس��یار کارگشا
بوده است .با دس��تور اکید ایشان هماهنگی باید انجام
ش��ود .البته برای اولین بار کمیته نظارت ملی بر اجرای
پروتکلها تش��کیل ش��د ک��ه نماینده هم��ه اصناف و
بخشهای بازرسی و حراست و وزارت بهداشت در آن
حضور دارند و همه س��ازمانها باید گزارش کارشان را
ارائه دهند و وظایفشان را توضیح داده و گزارش آن به
ستاد ملی رود .در عین حال همانطور که رهبری دستور
دادند باید واقعا یک قرارگاهی تشکیل شود تا بر اجرای
مصوبات س��تاد ملی کرونا نظارت کنند .در این شرایط
مطالبه همه ما باید ضمانت اجرایی برای قوانین باش��د
که وضع میکنیم تا این قوانین اثرگذار باشند.

سخنگوی وزارت بهداشت در مورد تعطیلیهای مربوط به
شیوع کرونا افزود :هیچ کشوری به سمت تعطیلی مطلق
نرفت��ه و از ابتدا نیز رنگبندیهای مناطق مختلف انجام
شد و بر اساس آن محدودیتهای اعمال شد که اینها بر
اساس خطر فوتی و بستری در هر شهرستان است ،در حال
حاضر به این نتیجه رسیدیم که بین استانهای کشور که
در وضعیت خاصی قرار دارند ،کانونهای بحرانی را در هر
استان در نظر بگیریم و شهرستانهایی که بیشتر ویروس
در آنجا ش��یوع دارد را شناسایی کنیم ،در حال حاضر ۴۳
شهرستان شناسایی ش��ده که قرار است محدودیتهایی
مثل مشاغل دو  ،سه و چهار شغلی را در آن شهرستانها
اعم��ال کنیم ،چون اگ��ر بخواهیم در این ش��رایط هم ه
مش��اغل را تعطیل کنیم ،با توجه به مشکالت اقتصادی
ممکن است عملیاتی نباش��د و فشار زیادی به مردم وارد
ش��ود.وی ادامه داد :بنابراین سیاست در حال حاضر روی
این  ۴۳شهرس��تان خواهد بود و در اس��تان تهران کانون
بحرانی دماوند و ورامین است.الری افزود :شهر تهران به
دلیل پرتردد بودن ،بحث دورکاری در آن به نتیجه رسید و
مطالب ه ما این است که دورکاری جدی اجرا شود ،بخشنامه
این موضوع آمده و باید جوری اجرا شود که اگر سازمانی
نمیتوان��د تا  ۵۰درصد کاه��ش دورکاری را انجام بدهد،
درصد خود را اعالم کند .به طور مثال وزارت بهداش��ت تا
 ۳۰یا  ۴۰درصد میتواند دورکاری را اجرایی کند.
روزهای تلخ کرونایی پایتخت را می گذرانیم


همچنین علیرضا زالی فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در
کالنشهر تهران در همایش اجرای طرح مشترک امنیت
س�لامت محور با هدف پیش��گیری و مقابله با ویروس
کرونا در ستاد فرماندهی فاتب ،افزود :با همکاری پلیس
توانس��تیم اقدامات خوبی را در سطح شهر تهران انجام
دهی��م.وی ادامه داد :از همان روزهای نخس��ت ش��یوع
بیماری کرونا ش��اهد همکاری پلیس با س��تاد مقابله با
کرونا بودیم و هس��تیم.زالی گفت :امروز س��فید پوشان
سنگر بهداشتی مستحضر حضور قدرتمند پلیس هستند.
وی افزود :روزهای تلخ کرونایی پایتخت را میگذرانیم و
باید شاهد سختگیری در پروتکلهای بهداشتی باشیم
و بای��د اقدامات خوبی در این زمینه انجام ش��ود.زالی با
بیان اینکه اقناع افکار عمومی یکی از اقداماتیس��ت که
باید انجام شود اظهار داشت :تجربه پیشین حوزه مختلف
بهداش��تی پلیس میتواند کار آفرین باشد.وی ادامه داد:
 ۴۸۰هزار واحد صنفی در س��ایتهای بهداشتی ثبت و
ریجستری ش��ده اس��ت.زالی گفت :خواست شهروندان
لزوم اقدامات انتظاماتی است و طی آخرین نظر سنجی
که داش��تیم ش��هروندان از ما درخواس��ت کردهاند که با
قاتعیت با افراد متخلف برخورد شود.

سردار شرفی خبر داد

برنامه جدید نیروی انتظامی در برخورد با اوباش

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا از برنامه جدید
نی��روی انتظامی برای برخورد با اراذل و اوباش خبر
داد.سردار محمد شرفی در گفتگو با مهر با اشاره به
برنامه ناجا برای برخورد ش��دیدتر با اراذل و اوباش
اظهار کرد :ناجا برنامه خوبی برای برخورد شدیدتر و
جدیتری با اراذل و اوباش طرحریزی کرده اس��ت.
وی ادامه داد :در این طرح اطالعات اراذل و اوباش
شناس��ایی شده ،آنها به س��ه سطح (یک ،دو و سه)
تقس��یمبندی شده که متناس��ب با میزان خطراتی
که هر اوباش میتواند برای جامعه داش��ته باش��د،
تقسیمبندی شدهاند.
س�طح بن�دی اوباش بر اس�اس میزان آس�یب

رسانی برای جامعه

جانش��ین معاون هماهنگکننده نی��روی انتظامی
افزود :برای هر دس��ته و سطح از اوباش که به سه
گروه اصلی تقسیم میش��وند ،دستورالعمل خاصی
صادر ش��ده که مبنای این دس��تورالعمل همانطور
که اش��اره شد ،میزان خطراتی اس��ت که هر گروه
میتواند برای جامعه داش��ته باشد.به گفته شرفی،
این دس��تورالعمل جدی��د ناجا به تمامی اس��تانها
ابالغ ش��ده و به زودی ش��اهد طرح جدید مقابله با
اراذل و اوباش از س��وی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی هستیم.وی بیان کرد :تیمهای عملیاتی هم
برای رصد ،کنترل ،دس��تگیری ،مقابله و توجیه این
افراد در این دس��تورالعمل پیشبینی شده و به طور
کل��ی باید گفت که تمامی مواردی که الزم اس��ت
را در ای��ن طرح در نظر گرفتهایم.جانش��ین معاون
هماهنگکنن��ده نیروی انتظامی اظهار کرد :نیروی
انتظامی جمهوری اس�لامی ایران پیش��تر سعی در
برخورد با اراذل و اوباش داشت که موفق هم بوده و
در راستای فرامین مقام معظم رهبری که در نامهای
در هفته ناجا به اطالع ما رس��ید ،ناجا طرح جدیدی

ب��رای مقابله با این افراد در نظ��ر گرفت و در حال
حاضر بر این موضوع تسلط کامل دارد.

احس�اس رضایتمندی بانوان از طرحهای مقابله

با اراذل و اوباش

وی با اش��اره به احس��اس رضایتمن��دی بانوان از
طرحه��ای مختلف برخ��ورد ب��ا اراذل و اوباش که
از س��وی ناجا در نظر گرفته میش��ود ،گفت :طبق
افکارس��نجی که اخیراً انجام ش��ده ،آح��اد جامعه
بخصوص قش��ر بانوان از عملک��رد پلیس در مورد
برخورد با اراذل و اوباش بس��یار احس��اس رضایت
کرده بودند.شرفی گفت :به نظر میرسد اگر فرآیند
برخ��ورد با چنین افرادی که مخ��ل نظم ،امنیت و
آرامش جامعه هس��تند ،شدیدتر شود و اجازه ندهیم
ک��ه آنها به حقوق دیگران دس��تدرازی کنند و در
نهای��ت فرآین��د مقابلهای ناج��ا ب��ا اراذل و اوباش
کاملتر شود ،تأثیر بسزایی در اجرای شاخصهای
نظم اجتماعی خواهد داشت.
جمعآوری بانک اطالعاتی اراذل و اوباش


پیش تر س��ردار حس��ین اش��تری فرمانده ناجا در
مصاحبه ب��ا خبرگزاری مهر با اش��اره به پیام مقام
معظم رهبری که در هفته ناجا ابالغ شده بود؛ اظهار
کرد :با افرادی که اوباشگری و قدارهکشی میکنند
و در جوامع به عنوان اراذل و اوباش معروف هستند،
به ش��دت برخورد شده و الحمداهلل این رفتار پلیس
مورد رضایت م��ردم هم بوده اس��ت.رئیس پلیس
کشور افزود :با کمک مردم و استفاده از سیستمهایی
که در اختیار داریم و اش��راف اطالعاتی کامل ،روند
برخورد ما با اوباش همچنان ادامه خواهد داشت.وی
خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی تا زمانی که مردم از
حضور اراذل و اوباش در جامعه نگرانی نداشته باشند
و این افراد جرأت حضور در جامعه را پیدا نکنند ،کنار
مردم و جامعه ایستاده است.
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اخبار حوادث
کالهبرداری  ۱۷میلیاردی
به بهانه خرید ملک

رئی��س پایگاه پنج��م پلیس آگاه��ی تهران
از دس��تگیری فردی خب��ر داد که ب��ه بهانه
پیش��نهاد خرید ملک مزای��ده ای  ۱۷میلیارد
ریال کالهبرداری ک��رده بود.به گزارش ایلنا،
س��رهنگ کارآگاه “خیراله دولتخ��واه” اظهار
داش��ت  :دوازدهم تیرماه پروندهای با موضوع
کالهب��رداری در کالنت��ری  ۱۵۰تهرانس��ر
تشکیل و برای رسیدگی تخصصی به پایگاه
پنجم پلیس آگاهی ارجاع شد.وی عنوان کرد:
ش��اکی اظهار داش��ت ،فردی به نام فرهاد که
از آش��نایان دورم می باشد و شناحت کمی از
او دارم ،پیش��نهاد خرید ملک مزایده ای را به
من داد و مدعی ش��د که می تواند یک ملک
 ۴۰۰میلیاردی را با قیمت بسیار کمتر برای من
در مزای��ده بخ��رد و در عوض این کار ،تقاضا
کرد که او نیز در مالکیت ملک ش��ریک شود.
پول ملک از من و کارهای اداری با او تا اینکه
مبلغی را برای ش��رکت در مزایده و پرداخت
اولیه در خواس��ت کرد با توجه به اینکه قیمت
اصل��ی ملک  ۴۰۰میلیارد ریال بود و با قیمت
بس��یار کمتری امکان خرید فراهم شده بود،
حتی ش��راکت با فرهاد مقرون به صرفه بود با
پرداخت مبلغ  ۱۷میلیارد ریال  ،قراردادی را در
خصوص ش��راکت در خرید یک ملک مزایده
ای بین خودم و فرهاد تنظیم کردم و مبلغ ۱۷
میلیارد ریال به وی پرداخت کردم تا این مبلغ
را به عنوان مبلغ اولیه شرکت در ملک مزایده
به حساب مجری مزایده واریز کند .ولی پس
از گذشت مدتی از فرهاد خبری نشد و متوجه
ش��دم وی کالهبرداری کرده اس��ت .رئیس
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران افزود :با اخذ
اظهارات شاکی و رصد اطالعاتی کارآگاهان
موفق شدند مخفیگاه فرهاد را در شمال تهران
شناسایی و با هماهنگی های قضائی وی را در
یازدهم مهر ماه دستگیر کنند.این مقام انتظامی
بیان داشت :متهم به پایگاه پنجم پلیس آگاهی
منتقل و در بازجویی های اولیه به جرم ارتکابی
اعتراف و تحقیقات پلیس��ی برای کشف سایر
جرایم احتمالی ادامه یافت.
خواب آلودگی مرگبار راننده پژو

جانش��ین پلیس راه از واژگونی یک دستگاه
خودروی پژو  ۴۰۵و کشته و مصدوم شدن ۷
نفر خبر داد.س��رهنگ ایوب شرافتی جانشین
پلی��س راه در گفتوگ��و با ف��ارس از وقوع
یک فقره تص��ادف فوتی خبر داد.جانش��ین
پلیسراه گفت :در س��اعت  8:35روز دوشنبه
 5آبان یک دستگاه سواری پژو  ۴۰۵به دلیل
خستگی و خواب آلودگی راننده دچار واژگونی
شد.س��رهنگ ش��رافتی تصریح کرد :در این
حادث��ه واژگونی که در محور یزد_ کرمان به
وقوع پیوس��ت متاسفانه دو نفر کشته و  ۵نفر
مصدوم شدند.جانش��ین پلیس راه ،سرعت و
سبقت غیرمجاز ،خستگی و خواب آلودگی و
عدم توجه به جلو را عامل وقوع  ۸۲درصد از
تصادفات جادهای دانست.
آتشسوزی ساختمان
 ۳طبقه در خیابان ولیعصر

سخنگوی آتشنشانی تهران از آتشسوزی در
یک ساختمان س��ه طبقه در خیابان ولیعصر
(عج) خبر داد.س��ید جالل ملکی در گفتوگو
با تس��نیم با اعالم خبر آتشس��وزی در یک
س��اختمان قدیمی در ابتدای خیابان ولیعصر
(ع) اظهار کرد :س��اعت  22:31دوش��نبه یک
مورد آتشس��وزی در یک س��اختمان قدیمی
باالت��ر از خیابان مخت��اری ،کوچه کرمانی به
س��امانه  125آتشنشانی تهران اعالم شد که
به سرعت آتشنشانان سه ایستگاه آتشنشانی
ب��ه همراه خودروی حامل تجهیزات تنفس��ی
محل حادثه اعزام شدند.س��خنگوی س��ازمان
آتشنش��انی و خدمات ایمنی تهران با اش��اره
به حضور نخس��ین گروه از آتشنشانان زمان
دو دقیقه در مح��ل حادثه ،افزود :محل حادثه
ساختمان س��ه طبقه قدیمی بود که از هر سه
طبقه به عنوان کارگاه و انبار اس��تفاده میشد.
وی خاطرنش��ان ک��رد :طبقه اول انب��ار لوازم
سوپرمارکت و اقالم خوراکی بود و از طبقه دوم
و سوم به عنوان کارگاه کفاشی استفاده میشد؛
داخل حیاط نیز یک انباری کوچک به وسعت
حدود  20متر با س��قفهای شیروانی و ایرانیتی
وجود داشت که در آن نیز مقادیری جنس چیده
شده بود .سخنگوی آتشنشانی تهران تصریح
کرد :آتشنشانان موفق به خارج کردن یک آقا
و یک پس��ر نوجوان حدوداً  12تا  13س��اله از
میان شعلهها آتش شدند ،این دو نفر در همان
کارگاه در طبقه سوم مشغول کار بودند که دچار
مصدومیت شده و تحویل عوامل اورژانس شدند
البته وضعیت مرد جوان کمی وخیمتر بود.

