اخبار
 ۲هزار زندانی جرایم
غیرعمد تاکنون آزاد شدهاند

فرمانده بسیج قوه قضائیه گفت :تا به امروز
 ۲هزار زندانی توس��ط بس��یج قوه قضائیه و
حقوقدانهای بسیجی آزاد شدهاند.به گزارش
مهر ،نشس��ت خبری اختتامیه جشنواره ملی
شعر سردار دلها ش��هید سپهبد حاج قاسم
س��لیمانی با حضور س��عید عمران��ی معاون
قضائی دادس��تانی کل کشور دوشنبه صبح
در مرکز بس��یج قوه قضائیه برگزار ش��د.در
ابتدای این مراس��م س��عید عمرانی با اشاره
به س��الگرد شهادت س��ردار سلیمانی گفت:
شهید س��لیمانی همیش��ه خود را خدمتگزار
مردم میدانس��ت.وی در ادامه با بیان اینکه
با همکاری بسیج  ۴۵۰۰بسته معیشتی میان
خانواده نیازمندان توزیع شده است گفت :این
اقدام تا پایان سال ادامه دارد.عمرانی با اشاره
ب��ه اینکه تا به امروز  ۲هزار زندانی توس��ط
بس��یج قوه قضائیه و حقوقدانهای بسیجی
آزاد ش��دهاند ،افزود :تا پایان س��ال ،دو هزار
زندانی دیگر که به دالیل غیر عمد و جرایم
مالی در زندان هس��تند آزاد میشوند .هدف
گذاری ما این است که عالوه بر این  ۴هزار
نفر ،هزار نفر دیگر از زندانیان را با همکاری
بسیج آزاد کنیم.فرمانده بسیج قوه قضائیه در
ادامه گفت :چهارش��نبههای خدمت از دیگر
برنامههایی اس��ت که در حال حاضر انجام
میشود و این ارتباط میان مردم و مسئوالن
بسیار قابل توجه است.
ساماندهی مشاغل خانگی و
روستایی در دستور کار کمیته امداد

مع��اون اش��تغال کمیت��ه امداد با اش��اره به
اینک��ه تا پایان س��ال  ۲۲۰هزار ش��غل راه
اندازی خواهد شد گفت :ساماندهی مشاغل
خانگی و روس��تایی در دس��تور کار است .به
گزارش مهر ،حجت اهلل عبدالملکی با اشاره
به اینکه تاکنون  ۱۴۹هزار و  ۸۸۷اش��تغال
مستقیم ایجاد شده است ،گفت :در مجموع
با احتس��اب مش��اغل غیرمس��تقیم تاکنون
 ۲۱۰هزار شغل مس��تقیم و غیرمستقیم در
کمیته امداد ایجاد ش��ده اس��ت.وی با اشاره
به اینکه تا پایان س��ال نیز  ۲۰۰هزار شغل
ایجاد خواهد شد ،گفت :تعداد مشاغل ایجاد
ش��ده از ابتدای سال تاکنون  ۲۵درصد رشد
داشته است.معاون اشتغال کمیته امداد گفت:
 ۱۵۰۰راهبر ش��غلی برای ایجاد مش��اغل و
راهنمایی مددجویان با ما همکاری میکنند
و آموزشه��ای الزم را برای روش درس��ت
کس��ب درآمد و مدیریت شغل به مددجویان
ارائه میکنند.عبدالملکی با اش��اره به اینکه
درآمد ماهانه حاصل از طرحهای کمیته امداد
سال گذشته یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
بود گفت :امس��ال این مبلغ ب��ه دو میلیون
تومان در ماه رسیده است.وی تاکید کرد۲۵ :
هزار و  ۵۰۰ش��غل نیز ب��ا تعامل کارآفرینان
کشور ایجاد شده است و همچنین  ۳۲هزار
شغل نیز با هم افزایی برنامه راهبری کمیته
امداد شکل گرفته است.معاون اشتغال کمیته
امداد تصریح کرد :ظرفیت اش��تغال زایی در
هر طرح کمیته امداد  ۱.۳۳اس��ت و منابعی
که در بخش اش��تغال زای��ی در نظر گرفته
شده  ۴هزار و  ۲۲میلیارد تومان خواهد بود.
عبدالملکی با اش��اره به اینکه در سال ۱۴۰۰
مشاغل خرد خانگی و روستایی را ساماندهی
خواهیم کرد ،گفت :بر این اساس پیش بینی
میشود  ۵۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
به گفته وی ۶ ،ه��زار و  ۵۰۰میلیارد تومان
باید از سوی بانکها تسهیالت برای اشتغال
زایی پرداخت شود که تاکنون  ۴هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان آن اختصاص یافته است و در
صورت تخصیص کام��ل ،در مجموع ۲۲۰
هزار شغل ایجاد خواهد شد.
ممنوعیت ورود به شهرهای قرمز و
نارنجی ادامه دارد

س��ردار حس��ینی گفت :با توجه به مصوبه
س��تاد ملی مقابله با کرونا ،ممنوعیت ورود
به شهرهای قرمز و نارنجی کماکان ادامه
دارد.به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
سردار سیدتیمور حس��ینی جانشین رئیس
پلیس راه��ور ناجا اظهار کرد :طبق آخرین
وضعیتی که از سوی وزارت بهداشت اعالم
ش��د ،ما  ۷شهر قرمز در اس��تان مازندران
و خوزس��تان داریم و  ۳۰شهر نارنجی که
در سایر استانهای کشور پراکنده هستند.
وی ادام��ه داد :ب��ا توجه به مصوبه س��تاد
ملی مقابله ب��ا کرونا ،ممنوعی��ت ورود به
ش��هرهای قرمز و نارنجی کم��اکان ادامه
دارد و شهرهایی هم که اکنون به وضعیت
زرد یا آبی رس��یدهاند ،از نظر ترددهای بین
ش��هری مش��کلی ندارند و بالمانع اس��ت.
جانش��ین رئیس پلیس راه��ور ناجا تصریح
ک��رد :درباره ترددهای ش��بانه از س��اعت
 ۲۱ت��ا  ۴صبح در تمامی ش��هرهای قرمز،
نارنجی ،زرد و آبی کماکان ممنوعیت تردد
داریم.وی افزود :خروج از شهرهای قرمز و
نارنج��ی به قصد ورود به یک ش��هر دیگر
ممنوعیت دارد و امکان پذیر نیست.

واکسن ایرانی جزء ایمنترین مدلها؛

کشورهای خریدار واکسن امیدی به کنترل کرونا در کوتاهمدت ندارند

مجری تس��ت بالینی واکس��ن کرونای ایرانی با بیان اینکه واکسیناسیون
حداقل باید چندین ماه به ش��کل مستمر انجام شود تا موجب توقف شیوع
ویروس شود ،گفت :واکسن ایرانی یکی از ایمنترین و کمعارضهترینها در
بین مدلهای مختلف واکسن است .محمدرضا صالحی مجری کارآزمایی
و تس��ت بالینی واکسن کرونای ایرانی در گفتوگو با فارس با عنوان اینکه
واکسن ایرانی از مدل و پلتفرم ویروسهای کشته شده «»Inactivated
اس��ت ،گفت :واکسنهای کشته شده جزو اولین پلتفرم های تولید شده در
دنیا هستند و کشور ما سابقه خوبی در ساخت این مدل واکسنها در انستیتو
پاس��تور رازی دارد.این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه

بیش از  3ماه اس��ت که از مرحله تست حیوانی واکسن ایرانی سپری شده
اس��ت ،ادامه داد :در این مرحله ،واکس��ن نتایج فوق العادهای را از خود بروز
داده اس��ت و با توجه به نتایج مرحله تست حیوانی تخمین زده میشود که
این واکس��ن بین  80تا  90درصد ایمنی را در مرحله انس��انی از خود نشان
دهد.مجری کارآزمایی بالینی واکس��ن کرونای ایرانی با پیشبینی اینکه تا
قبل از فصل بهار واکسن ایرانی آمادگی الزم را برای تزریق عمومی ندارد،
گفت :حال عمومی افراد واکسن زده خوب و مساعد است و به غیر از عالئم
خفیفی همچون تب و حالت تهوع ،آثار مش��کوکی را از خود بروز ندادهاند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه واکسنهای مدل ویروس کشته

شده ،در دنیا از شناخته ش��دهترین ایمنترین و کم عارضهترین واکسنها
در مش��ابه با س��ایر مدلهای واکسن هستند ،گفت :این واکسنها به علت
آنک��ه عمده ترکیبات ویروس کرون��ا را در داخل خود نگهداری میکند ،به
همین خاطر در برابر س��ایر خانوادههای واکسنها مثلViral vectors
و  recombinaseاز ایمن��ی بیش��تری برخودار اس��ت .فوق تخصص
بیماریهای عفونی با اشاره به اینکه پیشبینی نمیشود که در کوتاه مدت
استفاده از واکسن تاثیر چشمگیری در متوقف کردن شیوع کرونا در جهان
داشته باشد ،گفت :باید تزریق در چندین ماه به شکل مستمر صورت پذیرد
تا شاهد متوقف شدن ویروس در یک منطقه خاص باشیم

وزیر بهداشت عنوان کرد:

اجازه ندادیم مردم برای واکسن ،محل کارآزمایی بالینی شوند

گروه اجتماعی :وزیر بهداش��ت درب��اره رتبه ایران در ثبت
کارآزمایی بالینی کرونا گفت :دلیل آن این است که هیچ
کشوری در منطقه مانند ایران نظام ثبت داده ندارد و اطالق
موش آزمایشگاهی به مردم کمال بی انصافی است.دکتر
سعید نمکی در اختتامیه جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی
رازی افزود :در موضوع کووید روزهای س��ختی گذشت و
جمهوری اسالمی ایران اثبات کرد با تکیه بر دانشمندان
ایرانی و وفاق ملی و با وجود تحریمها ،بسته بودن دستها
و کمبود منابع مالی یکی از کش��ورهای ممتاز در عرصه
مبارزه با کووید است.وی افزود :دلم میخواست در عرصه
کووید پژوهش فعالتر از این باشد زیرا چراغ راه ما پژوهش
است و پژوهش باید بتواند بار بیماریها را در زمان کرونا
شناس��ایی کند و بگوید کدام منطقه به سمت زرد و کدام
منطقه به سمت قرمز میرود.

اگ�ر بخ�ش خصوصی وارد ش�ود س�هم دانش�گاه از

پژوهش باال میرود

رتبه ایران در ثبت کارآزمایی بالینی کرونا


نمکی در زمینه رتبه ایران در کارآزمایی بالینی کووید در
دنیا گفت :دلیل رتبه ایران این است که هیچ کشوری در
منطقه مانند ای��ران نظام ثبت داده ندارد و رتبه پنجم در
کارآزمای��ی بالینی و رتبه چهارم در ثبت اطالعات کووید
افتخاری برای کش��ور است و اینکه میگویند جمهوری
اسالمی ایران مردم را موش آزمایشگاهی تحقیقات کرونا
کرده اس��ت کمال بی انصافی اس��ت.وی گفت :در مورد
واکس��ن کرونا واقعیت مسلم این اس��ت که کشورهای
همسایه که از واکسیناس��یون کووید نام میبرند چیزی
ج��ز کارآزمای��ی بالینی در جمعیت آنها نیس��ت .ما اجازه
ندادی��م که مردم کش��ور ما برای واکس��ن کووید محل
کارآزمایی بالینی ش��وند.وزیر بهداشت اظهار داشت :اگر
فالن داروی ضد ویروس با سرعت و در اوج تحریم و بی
پولی تهیه ش��د برای احترام به مردم بود تا فردی نگوید
که نزدیکانش به دلیل ب��دون دارو ماندن جان خود را از

دست داده اما چرا این موضوع را تحقیر میکنید و این را
وابستگی تلقی میکنید .تهیه دارو یعنی ما ضعیف نیستیم
و قدرت داریم و آن دارو را برای مردم تهیه میکنیم این
چه بی انصافی اس��ت.وی تاکید کرد :هیچ کش��وری در
منطقه مانند ایران نظام ثبت داده ندارد و اگر رتبه ایران در
دنیا چهارم است به این دلیل است که کشورهای همسایه
و منطقه نه نظام ثبت داده دارند و نه مرگ کرونا را ثبت
میکنند و نه اص ً
ال این تعداد آزمایشگاه دارند و نه  ۱۷هزار
خانه بهداشت و نه این همه مراکز همکاری با بسیج .چرا
یک موضوع را به یک حرف بی ربط بدل میکنید.نمکی
گفت :من از ابتدای انقالب درگیر مسائل اجرایی بودم و
اگر از بنده س��وال کنید بزرگترین اشکال نظام پژوهش

چیس��ت ،میگویم بزرگترین آفت و نگاه به پژوهش این
است که آن را فقط در دانشگاه دنبال میکنیم و هرگز به
پژوهش از زم��ان ورود به اجتماع نگاه نکردیم .باید روح
جس��تجوگر را چند پله قبل از دانش��گاه پیش ببریم.وزیر
بهداشت افزود :تا زمانی که بخش خصوصی وارد پژوهش
نش��ود هیچ دولتی نمیتواند از سهم منابع عمومی ،سهم
زی��ادی را به پژوهش اختصاص دارد .اگر رژیم اش��غالگر
قدس  ۴درصد به تحقیق اختصاص میدهد بخش عمده
این بودج��ه صرف تحقیقات دفاعی و امنیتی میش��ود.
آمری��کا هم همین طور  ۵۰درص��د بودجه تحقیقاتی در
بخش دفاعی صرف میشود و در بخشهای دیگر بودجه
بخش خصوصی هزینه میشود.

وی افزود :ما در کش��ور بخش خصوصی که جرأت کند
وارد عرصه پژوهش ش��ود و بعد ما برای آن مش��کالت
بوروکراس��ی ایجاد نکنیم بس��یار نادر اس��ت زیرا بخش
خصوص��ی میبیند تا زمانی که با ران��ت و رانت خواری
میشود رش��د کرد ،به شکل مقتدر و شجاع پا به عرصه
نمیگذارد .اگر بخش خصوصی وارد شود سهم دانشگاه
از پژوهش باال میرود.نمکی با اش��اره به حضور پر رنگ
پژوهش ب��ه خصوص در دوره کرون��ا گفت :این حضور
بسیار ستودنی اس��ت .روزهای اول غصه شبانه روزی ما
تهیه ماس��ک ،لباس ،ونتیالتور و دارو ب��ود .اما امروز به
صادرکننده این اقالم بدل ش��دهایم .هر دارویی که گفته
ش��د در کرونا مؤثر است بچههای داروس��ازی  ۶۰روزه
فرموله کردن.وی افزود :این ظرفیتها کم نیست و نباید
نفی کرد اگر از اشکاالت میگوئیم از قدرتمندی هم نباید
غافل ش��ویم ۵ .هزار شرکت دانش بنیان در کل کشور و
 ۱۴۰۰شرکت دانش بنیان در علوم پزشکی داریم.
ما به دانشمندان طب سنتی بها دادیم


به گزارش مهر  ،وی همچنین تاکید کرد :طب س��نتی
دانشگاه دیده مورد تأیید است و دانشگاه جای کار عوام
فریبانه و غیر علمی نیست و نخواهم گذاشت جان مردم
فدای غوغاساالری ش��ود.وزیر بهداشت یادآور شد :هر
محصولی چه شیمیایی و چه گیاهی باید از مسیر درست
پژوهش تولید ش��ود و از سوی دیگر هم اجازه نخواهم
داد کس��ی محصول طب س��نتی که مس��یر تحقیقاتی
درست خود را طی کرده است زیر سوال ببرد.وی تاکید
کرد :مقام معظم رهبری یکی از کارش��ناس محورترین
مدیر نظام جمهوری اسالمی هس��تند و در مورد کرونا
همواره گفتهاند که هر چه وزارت بهداشت بگوید.

استخدام  ۳۸۹۵۲نیروی جدید؛

معاون توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت خبرداد؛

بزرگترین آزمون استخدامی تاریخ وزارت بهداشت؛ بهمنماه

 ۹۱میلیارد سرمایهگذاری برای اشتغالزایی در مناطق محروم

معاون توس��عه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی وزارت
بهداشت گفت :برگزاری بزرگ ترین آزمون استخدامی
تاریخ وزارت بهداشت برای جذب و بکارگیری ۳۸هزار
و  ۹۵۲نیروی انسانی جدید ،نشان دهنده همکاری و
همدلی با حوزه سالمت کشور است.
دکتر س��یدکامل تقوی نژاد در گفت و گو با ایس��نا ،با
بی��ان اینکه برگزاری بزرگ ترین آزمون اس��تخدامی
تاریخ وزارت بهداشت برای جذب و بکارگیری ۳۸هزار
و  ۹۵۲نیروی انس��انی جدید ،نشان دهنده همکاری
و همدلی با حوزه س�لامت کشور اس��ت ،گفت :این
دس��تاوردهای مهم در راستای فرمایشات مقام معظم
رهب��ری و تاکید رئی��س جمهوری مبنی ب��ر تامین
نیروی انس��انی و تقویت مالی وزارت بهداشت انجام
شده است که بخش عمده ای از مشکالت این حوزه
تخصصی ،که می توانس��ت خللی در خدمت رس��انی
در ای��ن روزهای مبارزه با بیم��اری کرونا ،ایجاد کند
را رفع کرده اس��ت.وی تاکید کرد :در دوسال اخیر ،با
تالش های بی وقفه وزیر بهداشت ،در کنار همراهی
و هم��کاری بس��یار خوب س��ازمان برنام��ه و بودجه
و س��ازمان اداری و اس��تخدامی ،موفق شدیم بالغ بر
 ۵۲هزار مجوز اس��تخدامی جدید برای حوزه سالمت
کش��ور دریافت کنیم؛ این در حالی است که مجموع
مجوزه��ای ص��ادره از س��ال  ۱۳۹۲تا انتهای س��ال
 ۱۳۹۷در مجموع  ۳۵هزار و  ۴۲۲مجوز ،بوده اس��ت.

تقوی نژاد اظهار کرد :ترکیب دیدگاه های س��تادی و
محیطی در تقسیم بندی مجوزهای اعالم شده ،باعث
شد رضایت عمومی در دانشگاه ها و وزارت بهداشت
ایجاد و بر اس��اس نیازها و ش��اخص ه��ا اقدام الزم
ص��ورت گیرد ،به گونه ای ک��ه همکارانم در معاونت
های توس��عه کشور در  ۴۸س��اعت گذشته به صورت
مرتب و با انگیزه کافی در ثبت اطالعات درخواس��تی
برای انتشار آزمون ،نهایت ازخودگذشتگی و همراهی
را نش��ان دادند.معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه
ریزی وزارت بهداش��ت تصریح کرد :به همین دلیل،
آزمون بهمن س��ال جاری ش��مولیت قابل توجهی در
حوزه تامین نیروی انسانی دارد ،به گونه ای که برای
بیمارس��تان های تازه تاسیس و فعال بالغ بر  ۱۵هزار
نیروی انسانی ،مراکز بهداشتی برای اولین بار بالغ بر
۸هزار نیرو ،اورژانس  ۱۱۵تعداد  ۳هزار و  ۷۰۰نیرو و
سازمان غذا و دارو ،ستاد دانشگاه های علوم پزشکی و
انتقال خون نیز بخش دیگری از مجوزهای این آزمون
را شامل ش��وند.تقوی نژاد در پایان به ایسنا گفت :در
این آزمون همچنین خدمات مدافعان س�لامت نیز در
نظر گرفته شده است و برای این عزیزان امتیازهایی
لحاظ شده که اطالع رسانی خواهد شد .ضمن اینکه
همچنان در تالش هس��تیم موضوع تبدیل وضعیت
نیروهای ش��رکتی و قراردادی وزارت بهداش��ت را از
طریق راهکارهای قانونی به سرانجام برسانیم.

معاون توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت
گفت :بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تا پایان
امسال بیش از  ۴هزار شغل را در استان هرمزگان
به بهره برداری میرساند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مرتضی نیازی
معاون توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت
گفت :تا پایان سال جاری  ۱۳۵۴طرح اشتغالزایی
اجتماع محور در مناطق محروم و روستایی استان
هرمزگان به به��ره برداری میرس��د که ایجاد ۴
هزار و  ۶۲ش��غل خرد و خانگ��ی را به دنبال دارد.
نیازی خاطرنش��ان کرد :تا به امروز  ۹۶۸طرح با ۲
هزار و  ۹۰۴اش��تغال به بهره برداری کامل رسیده
و  ۳۸۶طرح دیگر نیز در شرف افتتاح است.به گفته
معاون توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت،
شهرهای بش��اگرد ،میناب ،قشم و سیریک و ۶۴
روستای استان هرمزگان تحت پوشش فعالیتهای
اشتغالزایی اجتماعمحور این بنیاد قرار دارند.وی از
فعالیت  ۸مجری و تسهیلگر بنیاد برکت در استان
هرمزگان خبر داد و گفت :میزان س��رمایهگذاری
کل ب��رای را هان��دازی طرحهای اش��تغالزایی در
مناطق محروم اس��تان  ۹۱۰میلیارد ریال اس��ت.
نیازی در تشریح رس��تههای شغلی ایجاد شده در
مناطق محروم اس��تان هرمزگان بیان کرد :بیش
از نیمی از کس��ب و کارهای ایجاد شده در زمینه

مشاغل فنی و خدماتی است و پرورش دام سبک،
تولیدی پوش��اک ،صنایع دس��تی ،کشت گیاهان
دارویی ،صنایع دس��تی و پرورش شتر و آبزیان به
ترتیب بیش��ترین سهم را از ش��غلهای برکت در
هرمزگان به خود اختصاص میدهند.معاون توسعه
کارآفرین��ی اجتماعمحور بنیاد برکت خاطرنش��ان
کرد ۴۸ :درصد از کارآفرینان بنیاد برکت در استان
هرمزگان را زنان تشکیل میدهند.وی تاکید کرد:
بنیاد برکت تا به امروز  ۹۰هزار طرح اجتماعمحور
را در مناطق محروم و روس��تایی کشور راهاندازی
کرده که باعث ایجاد  ۲۷۰هزار ش��غل مستقیم و
غیرمستقیم در این مناطق شده است.نیازی یادآور
ش��د :برای راهاندازی این تعداد طرح اشتغالزایی
 ۸۱هزار میلیارد ریال هزینه شده است.وی تصریح
ک��رد :بنیاد برکت در  ۲۷۵شهرس��تان و  ۷هزار و
 ۴۸۰روس��تا در  ۳۱استان کش��ور در زمینه ایجاد
مشاغل خرد و خانگی فعالیت میکند.معاون توسعه
کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت اظهار کرد :ستاد
اجرایی فرمان امام از طریق بنیاد برکت و با هدف
ایجاد فرصتهای کس��بوکار ،محرومیتزدایی،
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ،ارتقای سطح
زندگ��ی و توزی��ع عادالنه امکان��ات و فرصتها،
نهض��ت ایج��اد اش��تغال را در مناط��ق محروم و
روستایی کشور راهاندازی کرده است.

سخنگوی ناجا مطرح کرد؛

صدور اعالن قرمز اینترپل برای  ۴نفر از عامالن ترور شهید فخریزاده

س��خنگوی ناجا از درخواست صدور اعالن
قرمز برای چهار نفر از مرتکبان ترور ش��هید
فخری زاده به اینترپل خبر داد.
به گزارش ایسنا ،س��ردار مهدی حاجیان در
یک نشست خبری گفت :درخواست صدور
اعالن قرمز برای چهار نفر از مرتکبان ترور
شهید فخری زاده به اینترپل داده شده است.
وی ادامه داد :همچنین الیحه دفاعی صدور
اعالن قرمز اینترپل ب��رای عامالن وآمران
ترور سردارش��هید قاسم سلیمانی نیز تنظیم
ش��ده اس��ت.وی در بخش دیگری از این
نشست همچنین با اشاره به اینکه ما حافظ
حقوق بشر هس��تیم و جمهوری اسالمی از
بش��ریت محافظت میکند گف��ت :عملکرد
پلیس ما ،جهان شمول است و جامعه جهانی
باید بداند که ما در صف اول مبارزه با جرائم
س��ازمان یافته هستیم.حاجیان با بیان اینکه
دولتهای مس��تبد ما را ناقض حقوق بش��ر
میدانند ،گف��ت :اما در عم��ل مردم جهان
میدانن��د که ک��دام کش��ورها حافظ حقوق

بش��رند و اقدامات جهان ش��مول ما در این
زمین��ه چه بوده اس��ت.معاون اجتماعی ناجا
با بیان اینکه مبارزه با تروریس��م در س��طح
جهانی و بینالمللی نی��ز برعهده جمهوری
اسالمی اس��ت ،گفت :منبع درآمد تروریسم
موادمخدر وجرائم س��ازمان یافته اس��ت که
ایران در صف اول این مبارزه قرار دارد.

شناسایی  ۱۰باند حرفهای با  ۱۶۴عضو

در حوزه شرطبندی و قمارآنالین

س��ردار حاجیان همچنین با اشاره به پلیس
فتا گفت :در موضوع ش��رط بن��دی و قمار
آنالی��ن افراد به صورت بان��دی عمل کرده
و از شگردهای بسیار حرفه ای استفاده
م��ی کردند .م��ردم باید در ای��ن زمینه
اطالعات خ��ود را افزایش دهند ۱۰.باند
حرفه ای با  ۱۶۴عضو توسط پلیس فتا
شناسایی شدند .همچنین  ۳۹۰۰شبکه
شناسایی و هزار و  ۴۴۰پرونده تشکیل
شده است.وی ادامه داد :در دیگر جرایم
س��ایبری در کشف جرم در این مدت ۶

درصد افزایش داشته ایم.او افزود ۶۴۰ :هزار
خدمات مشاوره در مراکز مشاوره و مددکاری
به مردم ارائه شده و  ۳۱۲هزار پرونده به این
مراکز ارجاع ش��ده و  ۷۰درصد به مصالحه
انجامیده اس��ت.او با اش��اره به ایجاد پلیس
امنی��ت اقتصادی گفت :حضور پلیس امنیت
اقتص��ادی در حوزه قاچاق کاال و ارز ،احتکار
و قاچاق دارو تاثیرگذار بوده و در این  ۹ماهه
در بازدی��د از اماکن و داروخان��ه ها از ۱۴۷
ه��زار انبار و داروخانه بازدی��د کرده و حدود
 ۸هزار اماکن متخلف شناسایی و پلمب شده
و  ۱۹۶۵پرونده قضایی تش��کیل و دو هزار

و  ۱۵۸نفر به مراجع قضایی معرفی ش��دند
و نس��بت به سال گذش��ته مدت مشابه ۳۱
درصد افزایش داشته است .تخلفات آنها نیز
شامل احتکار ،داروی قاچاق ،تخلفات صنفی
بوده است.
وی درباره احتکار گفت :با افزایش نرخ دالر
احتکار افزایش داشته و در این مدت  ۹ماهه
 ۶۰۰درصد افزایش پرونده منجر به کش��ف
در احتکار نس��بت به سال گذشته داریم .در
ح��وزه قاچ��اق ارز و کاال پرون��ده منجر به
کش��ف  ۳۶درصد افزایش داشته است.وی
همچنی��ن درباره اس��تفاده از س�لاح گفت:
قانون بکارگیری سالح وضعیت پلیس را
مشخص کرده است و تشخیص استفاده
از س�لاح برعهده مامور است و مأموران
ما آم��وزش الزم را در این زمینه دیدهاند
همچنی��ن همه باید براس��اس قانون در
برابر پلیس براس��اس قانون تبعیت کنند
وقتی سارق برابر قانون باید خود را تسلیم
پلیس کند و وقتی تمکین نمی کند پلیس

براساس قانون اجازه استفاده از سالح را دارد
و ما ب��رای تامین امنیت ت�لاش می کنیم
چراکه خدشه دار شدن امنیت آسان است اما
ترمیم امنیت سخت است قانون پلیس مقتدر
را تعریف ک��رده و پلیس از اختیارات قانونی
خود اس��تفاده می کند.وی ادامه داد :تعامل
خوب��ی با قوه قضاییه داریم و از همه مراجع
قضایی تش��کر داریم ما مکمل هم هستیم
و با ه��م تالش می کنیم.او اف��زود :قانون
تکلیف افرادی که س�لاح در دست گرفته و
ناامنی ایجاد می کنند کامال مشخص کرده
اس��ت و پلیس در جرایم مشهود وظیفه دارد
فورا اقدام کند.
انتشار کلیپهای سرقت جرم است


وی درباره انتشار کلیپ های سرقت گفت :در
قانون جرایم یارانهای برای انتشار کلیپ جرم
انگاری شده است .درست است که کلیپ به
کش��ف جرم کمک می کند اما انتشار آن در
فضای مجازی براساس قانون جرایم یارانه
ای جرم محسوب می شود.
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اخبار حوادث
سهم  ۴۰درصدی عابران پیاده
از تصادفات در تهران

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور
تهران ب��زرگ از س��هم  ۴۰درصدی عابران
پی��اده از تصادفات رخ داده در تهران خبرداد.
سرهنگ علی همه خانی در گفتوگو با ایسنا،
در ای��ن باره گفت :آم��ار و ارقام تصادفات در
ش��ب می گوید دیده نشدن عابر پیاده و عدم
توجه به جلو توس��ط رانندگان در شب عامل
اصلی تصادفات شبانه عابران پیاده در تهران
است.معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس
راهور ته��ران بزرگ با بیان اینکه میدان دید
رانندگان در ش��ب با توجه به عدم وجود نور
کافی کم می شود ،گفت :همین مساله کافی
اس��ت تا عابران پیاده با ع��دم رعایت قوانین
تردد از معابر در معرض تصادفات قرار بگیرند.
همه خانی افزود :پوش��ش تی��ره  ،نور معابرو
ع��دم توجه به جلو به دالیل مختلف از جمله
اس��تفاده از تلفن همراه  ،خواب آلودگی و ...
در بروز تصادفات ش��بانه موثر است و آمار و
ارق��ام می گوید  40درص��د تصادفات تهران
برای عابرین پیاده ثبت شده است که بخش
اعظمی از آن در ش��ب اتفاق می افتد.معاون
آموزش پلی��س راهور تهران ب��زرگ افزود:
عابران پیاده بایستی از محل مجاز بر اساس
آئین نامه تردد کرده و در تاریکی شب پوشش
مناسبی داشته باشند که رانندگان عبوری بهتر
آنها را ببینند و حتی المقدور از لباس و کفشی
استفاده نمایند که یا رنگ روشن داشته باشد
یا بازتاب نور مناس��بی داش��ته باش��ند تا در
بهترین شرایط دیده شدن برای رانندگان قرار
گیرند و توجه داشته باشند که در زمان های
تاریکی هوا از قس��مت های روشن معابر و از
زیر نور چراغ خیابان ها عبور کنند تا رانندگان
به خوبی آنها را تشخیص دهند.
انهدام باند قاچاق سالح
درعملیات مشترک پلیسی

فرمانده انتظامی غرب استان تهران  ،از انهدام
باند بزرگ قاچاق سالح و کشف  4قبضه کلت
کمری و  128فش��نگ جنگی و ش��کاری در
عملیات مشترک با پلیس استان البرز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار “کیوان
ظهیری” با اش��اره به جزئیات این خبر اعالم
کرد :ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان
م�لارد ،اخبار و اطالعاتی از فعالیت باندی در
امر قاچاق س�لاح و مهمات به دست آورده و
بررس��ی آن را به صورت جدی در دستور کار
خود قرار دادند.وی ادامه داد :ماموران موفق به
شناسایی افرادی می شوند که قصد داشتند با
اس��تفاده از اتوبوس عمومی در مسیر نقده به
تهران از استان آذربايجان غربي ،چندین قبضه
سالح جنگی را منتقل کنند ،که با هماهنگي
مقام قضائی ،در عملیاتی مش��ترک با پلیس
اس��تان البرز،خودرو توقیف می شود.فرمانده
انتظامی غرب استان تهران بیان داشت:در این
عملیات س��ه عضو این باند دستگیر 4 ،قبضه
کلت کمري و  103عدد فشنگ جنگي و 25
عدد فشنگ ش��کاري غيرمجاز کشف و یک
دستگاه خودروی نیسان متعلق به متهمان نیز
توقیف شد.
توقیف کاالی قاچاق
در عوارضی «تهران – قم»

فرمان��ده یگان امداد پلیس ته��ران بزرگ از
کشف کاالی قاچاق در یک دستگاه خودروی
پژو پ��ارس به ارزش  ۵میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش ایس��نا  ،سرهنگ سلمان آدینهوند
اظهارکرد :با کنترل تردد خودروهای عبوری
محورهای مواصالتی به شهر تهران ،ماموران
قرارگاه جنوب گش��ت انتظام��ی یگان امداد
تهران موفق شدند یک دستگاه خودروی پژو
پارس دارای کاالی قاچاق را در بزرگراه خلیج
فارس عوارضی «تهران – قم» شناس��ایی و
توقیف کنند.وی با اشاره به دستگیری راننده
این خودرو گفت :در بازرس��ی انجام ش��ده از
داخل این خودرو ۲۰دستگاه لپ تاپ۲۲۹ ،
ع��دد دس��تگاه وایرلس و  ۴۰۵قطع��ه لوازم
جانب��ی کامپیوت��ر ک��ه فاقد فاکت��ور و برگه
گمرکی بودند ،کشف شد.فرمانده یگان امداد
پایتخت با اشاره به اعتراف راننده خودرو مبنی
بر خرید و فروش کاالی قاچاق ،خاطر نشان
کرد :کارشناسان ارزش ریالی این کاالها را ۵
میلیارد ریال برآورد کرده اند.آدینه وند با تاکید
بر ادامه اجرای اینگونه طرح ها خاطرنش��ان
کرد :مبارزه با قاچاق کاال ازاهداف همیشگی
پلیس است و یگان امداد فاتب با تمام توان با
قاچاقچیان و برهم زنندگان نظم بر خورد می
کنند.وی در پایان گفت :متهم برای تحقیقات
تکمیلی تحویل پلیس امنیت اقتصادی تهران
بزرگ شد.

