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واريز «عيدي» بازنشستگان
تأمين اجتماعي

بنابر اعــام روابط عموميســازمان تامين
اجتماعي ،عيدي بازنشســتگان و مستمري
بگيران ســازمان تأمين اجتماعي مطابق با
برنامه ريزي انجام شده به حساب آنان واريز
شد.به گزارش ايســنا ،عيدي بازنشستگان
بر اســاس برنامه ريزي قبلــي از  ١٥تا ٢٢
اسفندماه بر اساس حروف الفبا پرداخت شده
است.الزم به ذکر اســت که براي پرداخت
عيدي بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين
اجتماعي  ٢١٠٠ميليارد تومان اختصاص يافته
است.
ساماندهي دستفروشان مترو
به ما مربوط نيست

مديرعامل شــرکت بهرهبرداري مترو گفت:
کار ما در حوزه حمل و نقل است و موضوع
دستفروشــان به ما مربوط نميشود ،مردم
ميتوانند از دستفروشان خريد نکنند چون
ما نميتوانيم جلويشان را بگيريم و بگوييم
نفروشيد.به گزارش فارس ،پرنوش نوبخت در
مراسم امضاي تفاهمنامه همکاري ميان مترو
و کميته امداد استان تهران ،گفت :کميته امداد
از جمله نهادهايي است که پس از انقالب به
درستي اهداف انقالب را دنبال کرده و به طور
مستقيم به نيازمندان رسيدگي کرده است.وي
ادامه داد:شــرکت بهرهبرداري مترو با 110
ايستگاه فعاليت ميکند و قرار است در آينده
به  115ايستگاه برسد و با اين جمعيتي که در
آن در حال تردد هستند به مانند شهري شده
است و سعي ميکنيم به نحو خوبي حمل و
نقــل را انجام دهيم و در اين کار خير هم با
کميته امداد شريک شويم.مديرعامل شرکت
بهرهبــرداري مترو در رابطه با ســاماندهي
دستفروشــان مترو گفت :دستفروشــان
ساماندهي نميخواهند چرا که جزء مسافراني
هســتند که اقدام به فروش کاال ميکنند و
برخي مســافران مترو را به مثابه يک مرکز
خريد ميبينند که بيشتر هم محصوالت را به
فروش ميرسانند.نوبخت افزود :دستفروشي
مال ما نيست ،دستفروشان شهروند و مسافر
هســتند و ميتوانند مسافران به عنوان يک
حق شهروندي آن را مطالبه کنند و بخواهند
که با آن برخورد شود.

محسن هاشمی ضمن تایید استعفای شهردار تهران علت آن را یک مشکل جدید پزشکی غیرقابل بیان عنوان کرد

«استعفای نجفی» بیماری یا نا توانی؟!

در شرایطی که عملکرد ناموفق نجفی صدای اعتراض اصالحطلبان را نیز بلند کرده است برخی در تالشند تا استعفای وی را به ماجرای جشن برج میالد نسبت دهند

گروه اجتماعي :روز گذشــته محمدعلي
نجفي به دليل بيماري از شهرداري تهران
اســتعفا کرد .با اين وجود نبايد از اين امر
هم غافل شــد که نجفي بيشتر مدير در
حالگذاراست تااينکه در جايي به خدمت
به مردم بپــردازد ،وي در حالي شــهردار
تهران شد که هيچ کدام از مسئوليتهاي
خود بيش از  1سال حضور نداشته و رکورد
مســئوليت خود را در شهرداري تهران به
ثبت رسانده است.نجفي طبق آمار 5ماه و
 11روز رئيس سازمان ميراث فرهنگي6 ،
ماه و  9روز دبير ستاد هماهنگي اقتصادي
دولت 3 ،ماه و  5روز سرپرست وزارت علوم
و  7مــاه و  13روز شــهردار تهران که آن
هم به گفته برخي منابع خبري نزديک به
شــهردار نجفي ،به دليل بيماري سرطان
پروســتات که بيماري جديد وي اســت،
بايد به زودي ســاختمان بهشت را به فرد
ديگري تحويل داده و شوراي شهريها که
زود يا دير بايد با استعفاي وي موافقت کنند
چراکه نجفي توان اجرايي را براي اداره شهر
نخواهد داشت.
بهگزارشتسنيم،بامدادروزگذشتهخبرهايي
در خصوص اســتعفاي شــهردار پايتخت
مطرح شــد اما ساعتي بعد از سوي بعضي
از اعضاي شوراي شهر تكذيب شد تا اينكه
رحمتاهلل حافظي در توييتر خود نوشــت:
«مدير منصوب شهردار سابق مراسم رقص
در برج ميالد را تدارک ميبيند ،شــهردار
فعلي به دادســتاني احضار ميشود سپس
با وثيقه آزاد ميشود ،نهايتا استعفا ميدهد.
با اين رفتارها و چنين عملکردي نيازي به
ستون پنجم دشمن نداريم ،خودمان تيشه
به ريشهها خواهيم زد».
نجفي در حالي بر صندلي شهرداري تهران
تکيه زد که از همان ابتدا مشــخص بود
شهردار جديد توان رقابت با حتي معاونان
شــهردار قبل خود را هم ندارد کما اينکه
از قريــب به شــش ماه پيــش تهران و
تهرانيها ديگر شــاهد افتتاح پروژههاي
شهري نيســتند و حتي در کمال تعجب
خط هفت متروي تهران نيز عليرغم آنکه
افتتاح شــده بود را به بهانه نداشتن امنيت
کافي ،از دسترس شهروندان خارج کردند.
اعضاي شــوراي شهر که خود نيز از ادامه
خط ممتد بيتحرکي در شــهر تهران رنج
ميبردنــد در اقداميجالب بــه نامگذاري

و برنامهريزي براي ســال اينده داشــته
باشــيم.وي ادامه داد :بــا توجه به مطرح
شــدن استعفا ،جلســه روز چهارشنبه به
اين امر اختصاص يافــت .آنچه در متن
استعفاي آقاي نجفي آمده است ،بيماري
جديد ايشــان دليل اين اقدام است .عضو
کميســيون عمران و حمل و نقل شوراي
شهر تهران گفت :نجفي در شفافسازي
و فسادزدايي از شهرداري بسيار جدي بود.
وي تاکيد کرد :هنوز در مورد اســتعفاي
شهردار تهران تصميميگرفته نشده و قرار
است به اين موضوع به طور رسميدر سال
آينده رسيدگي شود.
بــراي شــهردار جديد ســال آينده
تصميمگيريميشود

خيابانها به و گذرگاهها به نام همکيشان
خود کردند .يک خيابان به نام مصدق ،يک
ساختمان به نام سعيد حجاريان و البته يک
سالن هم به نام عباس آقاي شيباني .اين
اقدامات اگر چه از منظر سياسي ميتوانست
نظــر عدهاي از رأي دهندگان به ليســت
اصالحطلبان با مهر تأييد مرد «تکرار» را
جلب کند اما براي بسياري از رأي دهندگان
که از قضا شــهروند تهران هستند چندان
خوشايند نبود .تهرانيها قريب به  10سال
شهرداري را ديده بودند که به محض ابري
شدن هوا در زمستان تمام امکانات را براي
پيشگيري از مشکالت احتمالي برف بسيج
ميکردند اما در کمال بهت و ناباوري اين
بار شــهرداري تهران را در برابر يک برف
زمستاني غافلگير شــده ميديدند و برف
تا مدتها عبور و مرور آنان را با مشــکل
مواجه ميکرد.اما در روزهاي پاياني ســال
 96دوباره بحث تکراري استعفاي شهردار
تهران مطرح ميشــود؛ بحثي که اگرچه
همــواره مطرح بود و هر بــار نيز اعضاي
شوراي شهر آن را دسيسه يک عده براي
سياسيکاري ميدانستند و همواره اظهار
ميکردنــد که نجفي چــون خوب عمل
ميکند عدهاي با او مخالفنــد ،اما اينبار
استعفاي شهردار عالوه بر اينکه همانند
استعفاهاي قبلي واقعيت داشت ،بلکه عملي
نيز شد و بالفاصله گمانهزنيها درباره خبر
استعفاي نجفي آغاز شد و در کمتر از يک
ساعت استعفاي او توسط يکي از اعضاي

شوراي شهر هم تأييد شد.اين استعفا اگرچه
قابل پيشبيني بود و راه را براي به رياست
رسيدن مرتضي الويري در شوراي شهر و
شهردار شــدن محسنهاشميهموار کرد
اما در اين ميان اظهار نظر يکي از اعضاي
سابق شوراي شــهر کميعجيب به نظر
ميرســد که اســتعفاي نجفي را به طور
تلويحي به احضار او در پي رقص دختران
در حضورش و آزادي او با قرار وثيقه مرتبط
ميداند باورپذيــري اين جمالت در حالي
بيشــتر رنگ ميبازد که اين عضو سابق
اين ماجرا را دسيسهاي از سوي نفوذيهاي
شهردار قبل ميداند.

توئيت شــهردار تهــران همزمان با
استعفا

همزمان با مطرح شدن استعفاي محمدعلي
نجفي شهردار تهران در رسانههاي مختلف
و تأييد و تکذيب آن از ســوي شوراييها
و سکوت معنادار روابط عموميشهرداري
تهران ،محمد علي نجفي توئيت ميکند.
وي در اين توئيت مينويســد« :در بعضي
از موارد که افراد در شــهرداري قبال کارت
تردد نميزدند الــزام کرديم ورود و خروج
خود را ثبت کنند ،بعضي در کمال صداقت
گفتند اگر کارت بزنيم به کارهاي ديگرمان
نميرسيم .اين موضوع صرف نظر از مسأله
مديريتي يک جنبه شــرعي هم دارد چرا
که پــول پرداختي از جيب مــردم تهران
اســت» .ين گزارش مي افزايد  ،شهردار
مستعفی تهران ظهر چهارشنبه در حکمی

اکبر نعمتی را به عنوان سرپرست سازمان
خدمات اجتماعی شهرداری تهران منصوب
کرد.

هاشمي :عصر سه شنبه استعفايي را از
دکتر نجفي دريافت کرديم

رييس شوراي شهر تهران نیز در خصوص
استعفای نجفی گفت :همانطور که احتماال
در اخبار شنيدهايد از عصر روز سه سه شنبه
استعفايي را از دکتر نجفي دريافت کرديم و
چهارشــنبه هم با حدود  20نفر از اعضاي
شوراي شهر طي جلسهاي موضوع را بررسي
کرديم .موضوع استعفاي نجفي يک مشکل
جديد پزشکي وي است.هاشمياظهار کرد:
ميدانيم که اطالعات پزشکي را نميتوان
علني کرد هر چند که از کم و کيف مشکل
باخبر هستم اما بحث شخصي و خصوصي
است .رييس شوراي شهر تهران همچنين
گفت :قصد شهردار شــدن ندارم و دنبال
چنين موضوعي نيستم.
بيماري جديد دليل استعفاي شهردار
تهران

افشين حبيبزاده عضو کميسيون عمران
و حمل و نقل شــوراي شــهر تهران در
پي اســتعفاي محمدعلي نجفي شهردار
تهــران در کانال تلگرامــياش با تاييد
استعفاي نجفي شهردار تهران و بررسي
استعفاي او در جلســه غيررسميشوراي
شــهر تهران اعالم کرد :از چند روز پيش
قرار بود اعضا به طور غيررسميجلسهاي
بــراي جمعبندي اقدامات ســال جاري

مجيد فراهاني عضو شوراي شهر تهران با
تاييد استعفاي نجفي اظهار کرد :استعفاي
آقاي نجفي واقعيت داشــت و در جلســه
غيررسميشوراي شــهر مطرح شد .وي
تصريح کــرد :در حال حاضــر هماکنون
در حــال بررســي ابعاد موضوع جلســه
غيررسميشوراي شهر تهران هستيم.عضو
شوراي شهر تهران بيان کرد :تصميمگيري
در خصوص شــهردار جديد نيازمند زمان
است لذا اعضاي شورا در ادامه کار شهردار
تا انتهاي تعطيالت نــوروز توافق جمعي
دارند .بنا شد اســتعفا در نخستين جلسه
رسميشوراي شــهر تهران در سال جديد
رســم ًا قرائت شده و تصميمگيري قطعي
کنيم.
معرفي  ۴گزينه به عنوان جايگزينهاي
شهردار تهران

در شرايطي که موضوع استعفاي محمد علي
نجفي از شهرداري تهران مطرح شده است،
منابع آگاه از انتخاب برخي گزينهها براي
شهرداري تهران خبر ميدهند .به گزارش
ميزان ،محمد ســتاري فر ،رئيس سازمان
برنامه و بودجه دولت اصالحات ،اســحاق
جهانگيــري معاون اول دولــت يازدهم و
دوازدهم ،محسنهاشميرئيس حال حاضر
شوراي شهر تهران و محمود حجتي وزير
جهاد کشاورزي از جمله اصليترين گزينهها
براي قبول سمت شهرداري تهران هستند.
در شرايطي که محسنهاشميبخواهد از
رياست شــوراي شهر به شهرداري تهران
برود ،عضو عليالبدل ديگر ،مهدي چمران
وارد شوراي شهر تهران خواهد شد.

محروميت اعضاي صندوق از سهم دولت در برنامه پنجم

در نامه صندوق ذخيره فرهنگيان به اعضاي اين
صندوق آمده اســت :اگر حق عضويت اعضا ،به 5
درصد حقوق و مزاياي مندرج در قانون برنامه دوم
رسيده بود و ســهم دولت نيز معادل آن پرداخت
ميشــد و همچنين اعضا از سهم دولت در برنامه
پنجم محروم نميشــدند ،اندوخته اعضا بيشتر از
ميزان فعلي بود.به گــزارش فارس ،در ماه پاياني
ســال  ،96يک نامه همراه بــا موجودي صندوق
ذخيره فرهنگيان و شرايط هر فرد در اين صندوق،
براي تمام اعضا ارســال شده اســت.در اين نامه
عنوان شــده است« :اگر حق عضويت اعضا ،به 5

نامه صندوق ذخيره فرهنگيان به اعضا

درصد حقوق و مزاياي مندرج در قانون برنامه دوم
رسيده بود و ســهم دولت نيز معادل آن پرداخت
ميشــد و همچنين اعضا از سهم دولت در برنامه
پنجم(1395ـ )1390محروم نميشــدند ،اندوخته
اعضا هماکنون بيشتر از ميزان فعلي ميبود».يکي
از فرهنگيــان تهراني به فارس گفت :در اين نامه
به عدم پرداخت سهم دولت طي پنج سال گذشته
اشاره شده و کلمه «محروم شدن» اعضا از سهم
دولت را بيان کرده است؛ به عبارت ديگر در آستانه
نوروز متوجه شديم که اگر دولت ،ما را از سهممان
محــروم نميکرد ،اکنون اندوخته ما بيشــتر بود.

وي ادامه داد :ســوال اينجاست که دليل فرستادن
اين نامه و اعالم اينکه دولت ،شــما را از سهمتان
محروم کرده ،چيست؟ آيا به همين راحتي ميتوان
حق کســي را نداد و فقط بگوينــد ،اگر محروم
نميشديد ،سهمتان بيشتر بود؟فرهنگي ديگري نيز
اظهار داشــت :از صندوق ذخيره فرهنگيان انتظار
ميرفت که اگر قرار بود شفافســازي کند ،چند
نمونه از پيگيريها براي تحقق حقوق فرهنگيان
در صندوق را نيز ذکر ميکرد؛ نه اينکه تنها اعالم
کند از حقتان محروم شديد .وي افزود :آيا اعالم
اينکه «فرهنگيان از حقشــان محروم شــدند»،

به معناي اين اســت که ديگر سکوت کنيم و به
همين که هســت قانع باشيم؟ يکي از فرهنگيان
نيــز گفت :در نامه صنــدوق ذخيره فرهنگيان به
موضوع تخلفات مالي و پيگيريهاي انجام شده،
اشاره نشــده و نگرانيهايي نيز در اين خصوص
وجود دارد که هنوز رفع نشــده است.در اين نامه
آمده اســت :مؤسس صندوق ذخيره فرهنگيان در
ســال  1374به موجب تبصــره  63قانون برنامه
دوم توسعه جمهوري اسالميايران تأسيس شد تا
بخش کوچکي از زحمات معلمين ارجمند ،به ويژه
در دوران بازنشستگي جبران شود.

سرپرست اورژانس کشور 3446 :نفر مصدوم شدهاند

استقرار کامل نظام آموزشي
« »۶،۳،۳در سال ۹۷

معاون توســعه منابع و پشــتيباني سازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشي گفت :سال
 ۹۷اســتقرار نظام آموزشــي  ۶،۳،۳تکميل
ميشود و توليد محتواي کتابها بر اساس
اين نظام نيز به اتمام خواهد رسيد.به گزارش
مهر ،حســين طاليي صبح چهارشــنبه در
نشستي به تشريح فعاليتهاي اين معاونت در
تدوين کتابهاي درسي بر اساس سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش پرداخت .وي گفت:
توليد محتوا امري دشوار است و قبل از مهر
 ۹۷توليد محتواي کتابها در پايه دوازدهم
نيز کامل ميشود تا شاهد استقرار کامل نظام
 ۶،۳،۳باشــيم .با توجه به فرصت محدودي
که در اختيار داشتيم و الزاميکه شوراي عالي
آموزش و پرورش براي ما تعيين کرده بود ما
هر سال به توليد محتوا براي دو پايه پرداختيم.
در دو سال اخير کار دشواري در پيش داشتيم
چرا که در دوره دبســتان در هر پايه نهايتا با
 ۵عنوان کتاب درســي رو به رو بوديم اما در
متوسطه اول ميانگين با  ۱۲عنوان کتاب و در
متوسطه دوم با حجم عناوين در شاخه نظري
و فني و حرفهاي رو به رو هستيم.

وزير آموزش و پرورش گفت :لزوم ًا نبايد همه معاونان و مديران حوزه ســتادي در مســائل
مختلف همنظر و هم سو باشند زيرا اگر همگي تنها يک نظر بدهند ،کارها به شايستگي پيش
نخواهد رفت.به گزارش مهر ،سيد محمد بطحايي در دومين نشست بررسي دستاوردها ،نقد و
نظر و چشمانداز سند تحول بنيادين اظهار کرد :در استقرار سند تحول پيشرفت ما ضعيف بوده
است و ما در زيرنظامهايي که اختيار و توان آن در خود آموزش و پرورش بوده است ،پيشرفت
خوبي داشتيم اما در بخشهايي که براي عملياتي کردنشان به بيرون از آموزش و پرورش
نيازمند بوديم مانند نيروي انساني و فضاهاي آموزشي ،با مشکل مواجه شديم.

مشــاور معاون درمان وزارت بهداشــت در امور بيماريها گفت  :مشکل در دسترس نبودن
فاکتورهاي بيماران هموفيلي به صورت مقطعي رفع شــده است.دکتر جمشيد کرمانچي در
گفتوگو با ايســنااظهار داشت :بايد توجه کرد که در سال  ۹۶ما کمبود فاکتور براي بيماران
هموفيلي نداشتيم ،مگر در مواردي که دانشگاهها به دليل بدهيهاي باال به شرکتهاي پخش،
نتوانستند دارو را تحويل بگيرند .بنابراين داروهاي توليد داخل و وارداتي به ميزان کافي در کشور
و در بازار وجود داشت ،اما مشکل نبود دارو به تاخير بيمهها در پرداخت مطالبات بيمارستانها و
دانشگاههاي علوم پزشکي بازميگردد که باعث شد شرکتهاي پخش به ما دارو ندهند.

آمادهباش  ۱۳۵۸پايگاه امدادي در
طرح ويژه سالمت مسافران نوروزي

رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل
احمر جزئيات آمادهباش اين سازمان در ايام
نوروز را تشريح کرد.به گزارش ايسنا ،مرتضي
سليميدر رزمايش بزرگ ترافيکي و خدمات
سفر نوروز  ۹۷که پيش از ظهر چهارشنبه با
حضور وزير راه ،فرمانده ناجا ،رئيس سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري ،رئيس سازمان
اورژانــس کشــور و  ...در ضلع جنوبي حرم
حضرت امام خميني (ره) برگزار شد ،گفت:
امسال  ۱۳۵۸پايگاه امدادي در دو طرح امداد
و نجات و سالمت مسافران نوروزي فعاليت
ميکننــد و بالغ بر  ۱۰هزار امدادگر و ۳۴۵۰
دســتگاه خودرو و  ۲۴فروند بالگرد خدمات
هوايي در اين طرح بکارگيري شده است.وي
ادامه داد :همچنين در  ۵۷۰پايگاه نيز عالوه
بر اقدامات امداد و نجات اقدامات مربوط به
اسکان اضطراري مسافران در شرايط اضطرار
نيز پيشبيني شده است.

آموزش و پرورش در عملياتي کردن سند تحول ضعيف بود

قطع عضو  52نفر در چهارشنبه آخر سال

سرپرســت اورژانس کشور با اشاره به مصدوميت  3446نفر به دليل انفجار
مواد محترقه خبر داد و اعالم کرد 52 :مصدوم در حوادث چهارشنبه آخر سال
دچار قطع عضو شدهاند.
پيرحسين کوليوند در گفتوگو با فارس ،در ارتباط با آخرين آمار مصدومان
چهارشنبه آخر سال ،اظهار داشت :خوشخبتانه تعداد فوتيهاي چهارشنبه آخر
سال نسبت به سالهاي گذشته کمتر و شدت مصدوميت نيز کاهش يافته بود.
وي افزود :بيشترين آمار مصدومان مربوط به استان تهران و کمترين مربوط
به استانهاي لرستان ،چهارمحال و بختياري و هرمزگان بوده است .همچنين
 30درصد مصدومين عابرين پياده بوده و ميانگين سني حادثهديدگان  6تا 29
سال است .سرپرست اورژانس کشور به کاهش  30درصدي آمار مصدومين
و  50درصدي آمار بيماران بســتري در اين ايام اشاره کرد و گفت :به طور
کلي از ابتداي اسفند تاکنون  3446نفر به دليل حوادث چهارشنبه آخر سال
مصدوم شــده که  825مورد آنها دچار سوختگي  2و  3و  52نفر دچار قطع
عضو شدهاند.کوليوند به بستري شدن  318نفر اشاره کرد و گفت 1447 :نفر
به دليل آسيب دست و  1113نفر به دليل آسيب چشم مصدوم شده و به طور
کلي تا عصر چهارشنبه  4نفر جان خود را از دست دادهاند.
وقوع  ۱۷۰آتش سوزي مرتبط با چهارشنبه سوري در تهران

همچنين در راستاي اخبار اين حوزه  ،سخنگوي سازمان اتش نشاني گفت:
 170آتش سوزي مرتبط با چهارشنبه سوري ديروز به سازمان آتش نشاني
اطالع داده شد.جالل ملکي در گفت و گو با ميزان ،اظهار داشت :از ساعت
 16:30تا  24سه شنبه  170آتش سوزي مرتبط با حوادث چهارشنبه سوري

به ســامانه  125آتش نشاني تهران اعالم شد .اتش نشانان در حداقل زمان
در محل اين حوادث حاضر و امدادرســاني کردنــد .وي ادامه داد 72 :آتش
سوزي مربوط به ساختمانهاي مسکوني 17 ،مورد آتش سوزي در ساختمان
غير مســکوني رخ داده و  11حريق وسيله نقليه نيز گزارش شد .همچنين
 68حريق فضاي سبز ،درخت،ضايعات و سطل زباله گزارش شد .سخنگوي
سازمان آتش نشاني افزود :در مجموع  3نفر در حوادث اعالميبه آتش نشاني فوت نوجوان  ۱۷ساله بر اثر استفاده از مواد محترقه
مجروح شــدند .درروز گذشته  12هزار تماس با آتش نشاني گرفته شد که ســرهنگ امين محمدي رييس کالنتري  ۱۶۸سيزده آبان نيز در اين راستا
تماسهاي مرتبط با حوادث چهارشنبه سوري  4هزار تماس بود .اين تعداد گفت  :نوجوان  ۱۷سالهاي که سه شنبه در خيابان  ۲۲بهمن باقرشهر بر اثر
انفجار نارنجک دستي دچار مصدوميت شديد شد و به بيمارستان هفت تير
منتقل شد ،ظهر روز جاري متاســفانه به دليل جراحات و سوختگي شديد
فوت کرد.

سال گذشته پنج هزار تماس بود .خوشبختانه امسال  20درصد کاهش تماس
را شاهد ببوديم .ملکي با اشاره به اينکه وضعيت تهران آرام بود،تاکيد کرد :با
وجود برگزاري جشن ،اصول ايمني از سوي شهروندان رعايت شده و جشن
با ايمني برگزار شــد .بسياري از تماسهاي روزسه شنبه درخواست مشاوره
ايمني بود.

کاهش  30درصدي حوادث شب چهارشنبه آخر سال

فرمانده نيروي انتظامياز کاهش  30درصدي حوادث شب چهارشنبه آخر سال
خبر داد.به گزارش ايلنا ،سردار حسين اشتري در خصوص تعداد مجروحان
حوادث سهشــنبه آخر سال گفت :اين برنامه تعداد زيادي مجروح و مصدوم
داشــت که آمار آن تا ظهر امروز اعالم خواهد شد اما حوادث چهارشنبه آخر
سال در شب گذشته  30درصد نسبت به سالهاي گذشته کاهش داشت و
ما اميدواريم هر ساله با رعايت مردم محيط آرامتري نسبت به گذشته داشته
باشيم.فرمانده ناجا با اشاره به همکاري مردم در شب آخرين چهارشنبه سال
گفت :آمار مجروحان اين حادثه امروز از طريق سازمان اورژانس اعالم خواهد
شد.

حوادث در ايران
افشاي راز قتل زني
در محدوده شهرک غرب

تحقيقات جنايي براي افشاي راز قتل زني
مجهول الهويه در محدوده شهرک غرب
تهران با تشــکيل پروندهاي در شعبه سوم
بازپرسي دادسراي جنايي تهران کليد خورد.
به گزارش فارس ،ساعت  22:10سه شنبه
بود که ماموران کالنتري  134شــهرک
غرب تهران در تماس با بازپرس کشــيک
قتل پايتخت خبر از کشف جسد زني حدودا
 35ســاله دادند.با اعــام اين خبر قاضي
سجاد منافي آذر ســريعا به همراه تيمياز
ماموران جنايي به محل حادثه که زير پل
واليت ســعادت آباد اعزام شدند.براساس
شــواهد موجود در صحنه مشخص بود از
زمان فوت زن جوان  4الي  7روز ميگذرد
و جســد به شدت فساد نعشــي پيدا کرده
بود .اين جســد در پرده توري سفيد رنگي
پيچيده شده و مشــخص بود که از جايي
ديگر بــه اين مکان که گودالي بود منتقل
شده است.در نهايت جسد که مورد بررسي
قرار گرفت مشخص شد هيچ آثار جراحت
و يا شيار گردني نيز روي آن نمانده است.
در انتهاي رسيدگي به اين موضوع با دستور
بازپرس کشيک قتل پايتخت پروندهاي در
اين زمينه در شعبه سوم بازپرسي دادسراي
جنايي تشکيل شد و جسد براي تعيين علت
اصلي فوت به پزشکي قانوني منتقل شد.
تعقيب و گريز نفس گير پليس و سارقان
لوازم خودرو در يوسف آباد

رئيس کالنتري  ۱۲۵يوســف آباد ،با اشاره
به دستگيري دو سارق لوازم داخلي خودرو
در اين محدوده اشــاره کــرد و گفت :اين
متهمان در يــک تعقيب و گريز نفس گير
دستگير شــدند.به گزارش مهر ،سرهنگ
«احمد ناصري» ،در اين خصوص گفت :با
شکايتهاي شهروندان ساکن اين محدوده
در خصــوص ســرقتهاي لــوازم داخلي
خودروهايشان ،تيمياز ماموران اين کالنتري
براي تحقيقات وارد عمل شده و به بررسي
ســرنخهاي موجود پرونــده پرداختند.وي
افزود :با تحقيقات از مالباختگان و بررسي
محلهاي ســرقت و فيلــم دوربينهاي
مداربســته ،چهره و مشــخصات ظاهري
سارقان به دست آمد و در ميان گشتهاي
انتظاميتوزيع شد.اين مقام انتظاميعنوان
داشــت :بررســيها ادامه داشت تا اين که
شب سهشنبه ماموران يکي از گشتهاي
انتظاميدر حال گشتزني در محدوده جهان
آرا ،فردي را در حال سرقت از خودرويي در
اين محدوده مشاهده و براي دستگيري وي
اقدام کردند و سپس همدست وی را نیز به
زانو درآوردند.

حوادث دور دنيا
 38کشته در پي سقوط
اتوبوس در اتيوپي

بنابر اعالم مقامات اتيوپي ،بر اثر ســقوط
يک دســتگاه اتوبوس بــه داخل درهاي
در شــمال اين کشور دســت کم  38تن
کشــته شــدند.به گزارش فــارس ،بنابر
اعالم مقامات اتيوپي ،بر اثر ســقوط يک
دستگاه اتوبوس به داخل درهاي در شمال
اين کشور دست کم  38تن کشته شدند.
مقامات اتيوپي با بيــان اينکه اين حادثه
 10مجروح نيز به جاي گذاشــت ،اظهار
داشتند :احتمال شــمار تلفات وجود دارد.
پليــس اتيوپي گفت :ســرعت غير مجاز
موجب انحراف از مسير اصلي و پرتاب به
دره شده اســت .شنيدهها حاکي از آنست
که بيشــتر قربانيان اين تصادف دانشجو
بودهاند.ســيانان گزارش کرده است :در
فاصله ســالهاي  2014تا  ،2017سوانح
جــادهاي به مرگ بيش از  16هزار نفر در
اتيوپي منجر شده است.
تصادف در افغانستان  ۴۱کشته و
زخميبرجاي گذاشت

تصادف در واليت «قندهار» افغانســتان
منجر به کشته و زخميشدن  ۴۱تن شد.
به گزارش مهر به نقل از جمهور ،مسئوالن
محلي در واليت قندهار افغانســتان اعالم
کردند کــه در اثر تصادف يک دســتگاه
اتوبوس بــا يک ماشــين در اين واليت،
دســتکم  ۱۷تن کشــته و  ۲۴نفر ديگر
زخميشدند«.قدرتاهلل وياند» سخنگوي
والي قندهار نيز با تاييد اين خبر گفت که
اين رويــداد در منطقه «تورمانده» واقع در
شهر «ميوند» رخ داده است.

