اخبار
لغو ۲هفتهاي جريمه معاينه فني
در مبادي ورودي و خروجي شهر

مع��اون حملونقل و ترافيک ش��هرداري
تهران گفت :با توجه به هماهنگي با پليس
راهور تهران بزرگ تا دو هفته خودروهايي
که از مبادي ورودي و خروجي شهر تهران
تردد داشته باشند جريمه نميشوند و پس
از آن اعم��ال قانون ميش��وند .به گزارش
تس��نيم ،محسن پورس��يدآقايي در مراسم
افتتاحيه ثبت تردد معابر ورودي و خروجي
شهر تهران که با حضور سردار محمدرضا
مهماندار رئيس پليس راهور تهران بزرگ
اظهار داشت :با پيگيريهاي صورتگرفته
توانس��تيم تمام��يورودي و خروجيهاي
س��طح ش��هر تهران را به دوربين س��طح
تخلفات تجهيز کنيم .با نصب دوربينهاي
مبادي ورودي و خروجي تهران از اين پس
خودروهاي��ي که از اين مبادي وارد ش��هر
تهران ش��وند در صورتي ک��ه معاينه فني
نداش��ته باش��ند پالک آنها ثبت ميشود.
پورس��يدآقايي گفت 43 :س��امانه جديد در
مبادي ورودي و خروجي شهر تهران نصب
ش��ده اس��ت که هر کدام از آنها به  2الي
 3دوربين مجهز شده است ،اين کار بسيار
شايس��تهاي بود که توسط همکاران ما در
معاونت حملونقل ترافيک و شرکت کنترل
ترافيک ش��هرداري تهران انجام شد و کار
بزرگي بود.وي گفت :بنده اعتراف ميکنم
عليرغ��م اينک��ه دس��تور راهان��دازي اين
س��امانهها را به همکاران خود در ش��رکت
کنترل ترافيک دادم باور نميکردم در اين
بازه زماني تمام مب��ادي ورودي و خروجي
شهر تهران به س��امانههاي نصب دوربين
تجهيز ش��وند ،اين يعني کار جهادي و کار
درس��ت و بهموقع که تمام مبادي ورودي
و خروجي ش��هر ته��ران به س��امانههاي
دوربين ثبت تخلف مجهز ش��دهاند.معاون
حملونقل و ترافيک ش��هرداري تهران با
بي��ان اينکه با هماهنگي پليس راهور تا دو
هفته دوربينهاي جديد در مبادي ورودي و
خروجي جريمهاي را براي خودروهاي فاقد
معاينه فني ثب��ت نميکنند گفت :بهمدت
 2هفته براي رانن��دگان اينگونه خودروها
پيامک ارش��ادي ميرود که بعد از  2هفته
جريمه اعمال خواهد ش��د .البت��ه اين کار
بهدليل اطالعرساني بيشتر به شهروندان و
رانندگان بوده ضمن اينکه ما زمان الزم را
براي رانندگان براي مراجعه به مراکز معاينه
فني داشته باشيم.
وضعيت بحراني و شکننده
جنگلهاي کشور

عضو کميسيون کشاورزي مجلس اجراي
قانون را مهمتري��ن راهکار بهبود وضعيت
جنگلهاي کش��ور دانس��ت و گفت :خطر
حذف جنگل در آيندهاي نزديک وجود دارد.
علي اکبري درگفت وگو با خانه ملت با انتقاد
از اينکه وضعيت منابع طبيعي و جنگلهاي
کشور بسيار شکننده و بحراني است ،گفت:
اگر س��رعت تخريب پوش��ش جنگلهاي
ايران با وضعيت فعلي پيش رود تا آيندهاي
نزديکهيچجنگلينخواهيمداشتوجنگل
از کشور حذف ميشود.نماينده مردم شيراز
در مجلس ش��وراي اسالمي ،با بيان اينکه
وضعيت جنگلهاي شمال با جنوب کشور
متفاوت است ،افزود :بهره برداري صنعتي
از جنگلهاي شمال وضعيت بحراني آنها
را رقم زده اين در حالي اس��ت که در اغلب
کشورها پس از برداشت احياي درختان به
فوريت در دس��تور کار قرار ميگيرد.وي با
بيان اينکه در احياي جنگل ضعف داريم از
اجراي ناقص طرح تنفس انتقاد کرد و ادامه
داد :متاسفانه عليرغم تصويب طرح تنفس
جنگل هنوز ش��اهد برداشت از جنگلهاي
شمال هستيم در اين رابطه ميطلبد طرح
بايد به صورت کامل اجرايي شود.

رئيس سازمان نوسازي :

مدارس خشت و گلي امسال جمع آوري ميشود

رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور از افزايش ۱۱۰
درصدي اعتبارات اين سازمان در سال جاري و جمع
آوري مدارس خشت و گلي خبر داد.به گزارش مهر،
مهراهلل رخشاني مهر ،رئيس سازمان نوسازي توسعه
و تجهيز مدارس کشور صبح ديروز در اردوگاه شهيد
باهنر در جمع خبرنگاران گفت :بودجه مصوب امسال
نس��بت به رقم ابالغي امسال بين همه دستگاههاي
اجرايي  ۲۵درصد کاهش پيدا کرد اما براي س��ازمان
نوس��ازي کاهش��ي اتفاق نيفتاد و ده درصد افزايش

داش��تيم .وي ادامه داد  :امس��ال از رديفهاي اصلي
ش��امل رديف خيرين ب��ه همراه ردي��ف تخريب و
بازسازي و تکميل پروژههاي نيمه تمام ملي و استاني
هزار و  ۷۱۰ميليارد تومان اعتبار براي اين س��ازمان
گرفتيم .انتظار داريم با اين تخصيص اعتبار در حوزه
نوسازي مدارس اتفاقات خوبي بيافتد به همين دليل
اعتبارات امسال را مديريت کرديم و مانند هر سال بنا
نداري��م تعدادي کالس درس و پروژه تحويل دهيم.
رئيس س��ازمان نوس��ازي مدارس بيان ک��رد :اعتبار

امس��ال را براي پروژههاي خ��اص مثل جمع آوري
مدارس خش��ت و گلي در نظر گرفتيم .همچنين در
نظر داريم اعتبارات س��ازمان نوس��ازي را به سمت
پروژههاي مجتمعهاي آموزشي که پروژههايي با ۱۰
تا  ۱۵هزار مترمربع با معماريهاي خاص هس��تند و
داخل آنها س��الن ورزشي ،استخر و سالن اجتماعات
وجود دارد ،هدايت کنيم .وي اظهار کرد  :اين پروژهها
از سال  ۹۱تاکنون با پيشرفت فيزيکي بين  ۲۰تا ۶۰
درصد نيمه کاره رها شده است که بخشي از اعتبارات
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امس��ال به تکميل آنها اختصاص داده ش��ده است.
رئيس سازمان نوسازي مدارس اضافه کرد  :عزم خود
را جزم کرده ايم جمع آوري مدارس خشت و گلي را
به نتيجه برسانيم و پروژههاي نيمهتمام چندين ساله
را تکميل کنيم.

وزیر بهداشت خبر داد

شمار سالمندان کشور در سالهاي آينده  3برابر ميشود

گ�روه اجتماعي  :وزير بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کي گفت :آمار سالمندي در
جهان و در کش��ور ما رو به افزايش اس��ت
و طي س��الهاي آينده ت��ا  ۳برابر افزايش
مييابد.
سيد حسن قاضي زادههاشميوزير بهداشت،
درم��ان و آم��وزش پزش��کي در کنفرانس
منطقهاي س��المندي که صبح س��ه شنبه
برگزار ش��د ،اظهار کرد :آمار س��المندي در
جهان و در کش��ور ما رو به افزايش اس��ت
و طي س��الهاي آينده ت��ا  ۳برابر افزايش
مييابد.وي با بيان اينکه در س��ال  ۹۵اميد
به زندگي  ۶۰تا  ۶۵سال برآورد شده است،
اف��زود :امروز اميد به زندگي در بدو تولد ۷۵
سال برآورد شده است ،در حالي که کساني
که در سالهاي  ۹۷ -۹۶- ۹۵متولد شدند
و ميش��وند ،به طور ميانگين تا  ۹۵سالگي
زنده ميمانند.قاضي زادههاشميبيان کرد:
در آينده با جمعيت سالمندي بيشتري مواجه
هس��تيم که برآورد ما در اين زمينه حاکي
از آن اس��ت که طي  ۳سال گذشته هزينه
درمان  ۶۵سالهها  ۳برابر افزايش يافته است.
وي با بيان اينکه کهنس��الي يک موهبت
الهي است ،افزود :نياز کهنساالن به درمان
بيشتر از ساير افراد جامعه است و با توجه به
شرايطي که دارند به تأمين هزينههاي خود
قادر نيستند.وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کي تصريح کرد :بر اساس مطالعات
انجام ش��ده در س��ال  93مشخص شد که
تعداد مراجعه س��المندان به مراکز درماني
دو برابر س��اير اف��راد جامعه اس��ت.قاضي
زادههاش��ميگفت :در اي��ن مطالعه ميزان
بستري سالمندان دو برابر افراد معمول بوده
اس��ت ،يعني اگر ميزان بستري افراد عادي
 7درصد برآورد ش��ده ،اين افراد  16درصد
شاخص بستري داشتهاند.وي تشريح کرد:
مهم اين است که اثرات ناشي از سالمندي
را در کل جامع��ه در دس��تور کار قرار دهيم
و به ايجاد زيرساختهاي شهري،اجتماعي،
اقتصادي و سياسي و افزايش توان مورد نياز
سالمندان توجه کنيم.قاضي زادههاشميبا
بيان اينکه فرهنگسازي در مقوله سالمندي
امري مهم اس��ت ،تاکيد کرد :فرصت کم
است و بايد به صورت منسجم برنامههاي
س��المندي عملياتي شود تا آينده بهتري را
رقم بزنيم.
توجه بيش از پيش به نقش خانواده،رفاه
و بهبود زندگي سالمندان

وزير بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کي
اجتماعي ش��دن س�لامت را مهم دانست
و اف��زود :توج��ه بي��ش از پي��ش به نقش

بازنشس��تگي نيروهاي مسلح توسط دولت
تامين ميشود ،ادامه داد :در سالهايآينده
با انباشت بيشتري از نيروي انساني سالمند
روبرو خواهيم ش��د و بايد هزينهها توس��ط
صندوقها پرداخت شود ،اين در حالي است
که دو سند مهم جمعيتي و سياست خانواده
را در اوايل دهه  80داشتيم.
بندپي :افزاي�ش دوبرابري س�المندان
جهان طي  ۳۷سال

خانواده،رف��اه و بهب��ود زندگي س��المندان
بايد با رويکرد توانمندس��ازي و پيشگيري
مورد توجه قرار گي��رد.وي با بيان اينکه در
کشور با کمک بهزيستي ،وزارت بهداشت
و سازمان برنامه و بودجه سند ملي سالمت
و تقسيم کار ملي تهيه ش��ده و در شوراي
عالي امنيت و س�لامت غذاي��ي با حضور
رئيسجمهور به تصويب رسيده و در دستور
کار اصلي سازمانها براي توسعه خدمات به
اين قشر قرار گرفته اس��ت ،ادامه داد :ارائه
خدم��ات به س��المندان جزء ط��رح تحول
سالمت اس��ت ،طرحي که بزرگترين طرح
اجتماعي در کش��ور بوده و به جمعيت 50
درصدي کش��ور در ش��هرها و روستاها به
صورت راي��گان خدم��ات ميدهد.قاضي
زادههاشميبيان کرد :طرح تحول سالمت
براي روستاها ،حاشي ه شهرها ،بيماران خاص
و صعبالعالج رايگان بوده و چنانچه فردي
روستايي و کارمند دولت باشد ،فقط  5درصد
و فردي که شهري است  10درصد هزينهها
را پرداخت خواهد کرد ،درواقع پرداخت  90تا
 95درصد هزينهها بر عهده دولت است.
به  7ميليون سالمند در قالب طرح تحول
سالمت خدمات ارائه ميدهيم

وي با بيان اينکه به  7ميليون س��المند در
قالب طرح تحول س�لامت خدم��ات ارائه
ميدهيم ،گفت :اين در حالي است که حدود
 94درصد سالمندان بيمه هستند و  31درصد
نيز بيمه تکميلي دارند.وزير بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي اضافه کرد :اميدواريم در
آينده همه س��المندان در هر سطح و سني
امکان زندگي فعال را داش��ته باش��ند و در
تدوين سياس��تهاي حمايتي نقش داشته

باشند که در اين راستا برنامهريزيها شروع
شده ،هرچند مهم اجرا کردن آنها است.
جهانگيري :جمعيت سالمندان ايران تا
سال  ۲۰۵۰به  ۳۰ميليون نفر ميرسد

اس��حاق جهانگي��ري مع��اون اول رئيس
جمهور نيز در کنفرانس منطقهاي سالمندي
که صبح سهش��نبه برگزار شد ،اظهار کرد:
موض��وع جمعيت و آينده نگ��ري در دنيا و
کشور ما يکي از مهمترينترين برنامههاي
آتي جامعه است.وي با بيان اينکه برخي از
مقاطع تحصيلي ابتدايي در گذش��ته  ۳تا ۴
شيفت فعاليت داش��تند ،افزود :در آن زمان
توانستيم ظرفيت دانشگاهها را افزايش دهيم
و دانشگاههاي بسياري در شهرهاي مختلف
تأسيس کنيم.جهانگيري بيان کرد:جمعيت
سالمندي در  ۳۰سال آينده افزايش مييابد
و بايد از امروز براي  ۳۰س��ال آينده کشور
برنامهريزي داشته باشيم.وي با بيان اينکه
بر اس��اس سرش��ماري س��ال  ۹۵جمعيت
س��المندي ح��دود  ۷ميلي��ون و  ۴۰۰هزار
نف��ر بود ،تصريح کرد :در س��ال  ۲۰۵۰اين
جمعيت به ح��دود  ۳۰ميليون نفر افزايش
خواه��د يافت ،در حالي ک��ه ايران در هيچ
مقطعي با اين افزايش جمعيت مواجه نبوده
اس��ت.معاون اول رئيس جمهور بيان کرد:
اين کنفرانس فرصت خوبي براي کش��ور
است تا با استفاده از تجربيات جهاني بتوانيم
در اين زمين��ه برنامهري��زي دقيقي انجام
دهيم.وي با بيان اينکه اين نشست ميتواند
با توجه به تجربيات کشورهاي مختلف براي
برنامه ريزيهاي آتي سالمندان موثر باشد،
افزود :در اين فرصت بايد به کرامت و منزلت
سالمندان توجه کرد و برنامههاي دقيقي را

براي ارتقاي منزلت آنان تدوين کرد و اين
برنامهريزي بايد مرتبط با سالمت اجتماعي
و توسعه کشور باشد.
نهادهاي مدني به عنوان حلقههاي ميان
سالمندان و دولت نقش مهميدارند

جهانگيري ادام��ه داد :با توجه به جايگاه و
تجربيات س��المندان بايد برنامهاي تدوين
شود که به توسعه کشور نيز کمک کند.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد :نهادهاي
مدني به عنوان حلقههاي ميان س��المندان
و دولت نقش مهميدارند و بنياد فرزانگان
ميتوان��د در جه��ت اس��تفاده از ظرفي��ت
سالمندي در ارتباط با دولت نقش مهميرا
ايفا کند.وي با بيان اينکه قانون برنامه ششم
توس��عه مبني بر حفظ و ارتقاي س�لامت
جسمي ،رواني و اجتماعي سالمندان و ايجاد
زيرس��اختهاي مورد نياز در جهت امنيت
سالمند و ارتقاي س��طح اميد به زندگي در
اين افراد است ،بيان کرد :بايد از برنامه هفتم
توسعه به بعد سرفصل مشخصي در ارتباط
بانيازهايسالمنديداشتهباشيم.جهانگيري
افزود :نقش سالمندي در تمام ابعاد اقتصادي،
سياسي و اجتماعي مشخص بوده و بايد به
آن دقيق توجه شود ،چرا که بخش اعظمياز
هرم جمعيتي را سالمندي تشکيل ميدهد و
اين امر تاثير خود را بر هزينههاي بودجهاي
دولت ،صندوقهاي بازنشس��تگي و س��ن
بازنشس��تگي خواهد گذاش��ت.وي با بيان
اينکه صندوقهاي بازنشس��تگي به تعبير
صاحبنظران يک��ي از ابرچالشهاي پيش
روي ما هس��تند و در مقطع فعلي بيش از
 75تا  80درصد بودجهشان متکي به دولت
اس��ت و  100درصد هزينهه��اي صندوق

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
هم با اش��اره به اينکه افزايش چش��مگير
س��المندي در جهان گفت :باي��د خدمات
اجتماعي و اقتصادي را براي رفاه سالمندان
دو تا س��ه برابر افزايش دهيم.انوش��يروان
محس��ني بندپي در کنفران��س منطقهاي
سالمندي آسيا و اقيانوسيه با اشاره به اينکه
در س��ال  ۱۹۸۰تعداد س��المندان جهان به
 ۳۸۲ميليون نفر بوده ،گفت :در سال ۲۰۱۷
اين تع��داد به  ۹۶۲نفر رس��يد ولي به اين
معناست است که در طول  ۳۷سال جمعيت
سالمندان دنيا دو برابر شده است .پيشبيني
ميشود تا سال  ۲۰۵۰تعداد سالمندان به ۲
ميليارد و  ۱۰۰ميليون نفر برسد.وي گفت:
سالمندي يک موهبت الهي است و در حال
حاضر امي��د به زندگي در کش��ور افزايش
يافته اس��ت.وي با اشاره به اينکه بر اساس
سرشماريهاي سال  ۹۵جمعيت سالمندان
در کشور  ۹.۳درصد بوده است ،گفت :اين در
حالي است که رشد جمعيت کشور تنها ۱.۲
درصد بوده است و رشد جمعيت سالمندي
به  ۳.۸درصد رسيده است .بندپي تاکيد کرد:
بايد خدمات اجتماع��ي و اقتصادي را براي
سالمندان به دو تا سه برابر افزايش دهيم و
طي اين سالها برنامه ريزيهاي مشخصي
براي سالمندان انجام شده که از جمله آنها
اس��تقرار دبيرخانه شوراي ملي سالمندان و
تشکيل کارگروه ش��وراي عالي سالمت و
امنيت غذايي در وزارت بهداشت و شوراي
عالي رفاه و تامين اجتماعي در وزارت تعاون
از جمله آنها بوده است .وي با اشاره به اينکه
سند ملي سالمندان در جهت ارائه خدمات
بهتر به آنها تدوين ش��ده است ،گفت :اين
سند با همکاري س��ازمان برنامه و بودجه،
بهزيس��تي ،وزارت بهداش��ت تهيه و ابالغ
شده است.
بندپي گف��ت :برنامه ريزيه��اي علميو
تخصصي و اجراي پيمايش ملي سالمندان
با همکاري صندوق بي��ن المللي جمعيت
س��ازمان ملل و اساتيد دانشگاه انجام شده
اس��ت که هدف آن بررسي ابعاد اقتصادي،
اجتماعي و سالمت سالمندان بوده است.

ش پايتخت عنوان کرد؛
سردار رحيميدر حاشيه طرح جمعآوري اراذل و اوبا 

دستگيري  ۲۴۰نفر از اراذل و اوباش تهران به همراه سالح گرم

سالمت
 23تا  26درصد بزرگساالن ايراني
گرفتار چاقي هستند

عضو هيأت علميدانش��گاه علوم پزشکي
ش��هيد بهش��تي با اش��اره به اينک��ه  23تا
 26درص��د ايرانيها گرفتار چاقي هس��تند،
گف��ت :افراد چاق بايد با متخصص تغذيه و
روانشناس مش��اوره شوند و در گام دوم بايد
به اين نکته توجه داش��ت که هر فردي در
هر سطحي از چاقي اگر بتواند  5تا  10درصد
وزن��ش را کم کند ميتواند تا ح��د زيادي از
عوارض مرتبط با چاقي بكاهد  .دکتر فرزانه
شکيبافر اظهارکرد:در دنيا آمار چاقي و اضافه
وزن به طور متوس��ط  13درصد از جمعيت
بزرگساالن را تشکيل ميدهد که اين رقم
در کشور ما به  23تا  26درصد رسيده است.
بنابر اين توجه به اين مسئله امري ضروري به
شمار ميرود .وي بيان داشت :آمار چاقي در
کودکان ايراني نيز کم نيست که اين مسئله
به دليل بيتوجه��ي خانوادهها و عادتهاي
غذايي غلط شکل گرفته است .وي در مورد
 ۲نکت��ه طاليي براي مقابله با چاقي گفت:
براي درمان چاقي در گام نخست افراد چاق
بايد با متخصص تغذيه و روانشناس مشاوره
شوند و در گام دوم به اين نکته توجه داشت
ک��ه هر فردي در هر س��طحي از چاقي اگر
بتواند  5تا  10درصد وزنش را کم کند کافي
است.شکيبافر گفت :دهکده ديابت با هدف
اطالعرساني و افزايش ارتقائ آگاهي مردم
در روز جهاني ديابت  ۲۳آبان ماه در يكي از
پاركهاي تهران برگزار خواهد شد.

گروه اجتماعي  :رئيس پليس پايتخت گفت ۱۰ :قبضه پليس پاکسازي شد.
سالح ۲ ،قبضه کالش ۲ ،عدد نارنجک دستساز از
اراذل و اوباش تهران کشف و ضبط شد.
دستگيري  240نفر به دليل زورگيري
حسين
سردار
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛
سردار رحيميبا بيان اينکه  240نفر به دليل زورگيري،
چهارمين
در
ب��زرگ
رحيميفرمانده انتظاميتهران
ش اذهان
مزاحمت نواميس ،تجاوز به عنف و تش��وي 
مرحل��ه از طرح جمعآوري و برخورد با اراذل و اوبا 
ش عموميدر فضاي مجازي توس��ط پليس دس��تگير
پايتخ��ت گف��ت :چهارمين مرحله ط��رح برخورد با شدهاند ،گفت 45 :نفر از تعداد دستگير شدگان در اين
مزاحما ن نواميس در محال 
ت پايتخت توسط پليس طرح سنشا ن زير  18سال است که با بررسي پروندهها،
درآمد.
اجرا
مرحله
به
دوشنبه
طي روزهاي يکشنبه و
اين افراد تحويل خانوادههايشان شدند .همچنين 51
وي با توجه به ارس��ال گزارش��ات مردميو فعاليت نفر افراد دس��تگير شده داراي سوابق قبلي بودند.وي
اطالعاتي پليس و تماسهاي برقرار ش��ده با مرکز ب��ا بيان اينکه  10قبضه س�لاح 2 ،قبض ه کالش2 ،
گ و همچنين
فوريتهاي پليس��ي اظهار کرد :مقدمات اجراي اين عدد نارنجک دستساز و مقاديري فشن 
طرح در دس��تور کار پليس امنيت و اخالقي پايتخت  64قبض ه انواع سالح سرد از متهمان کشف و ضبط
ي
قرار گرفت که در اين راس��تا  228عمليات توس��ط شد گفت :برخورد با کساني که اقدام به هنجارشکن 
ت
پليس در نقاط مختلف پايتخت انجام ش��د.فرمانده در سطح شهر براي ش��هروندان ميکنند در اولوي 
انتظاميتهران بزرگ در رابطه با پرونده فوت فرشيد پليس اس��ت؛ لذا نيروي انتظاميدر صورت مشاهده
هکي گفت :روز چهارش��نبه هفته گذشته يک فقره تخلف با متخلفا ن برخورد خواهد کرد.سردار رحيميدر
آتشسوزي خودرو به کالنتري  140باغ في 
ض اعالم خصوص برخورد با کساني که اقدام به نشر کتابهاي
شد و بر اين اساس مأموران کالنتري به همراه مأموران غيرمجاز کردهاند گفت :طي عملياتي که در چندين
آگاهي تهران بزرگ بر سر صحنه حاضر شدند .بنابر نقطه از پايتخت توس��ط پليس انجام شد 333 ،هزار
اعالم پزشکي قانوني ،علت حادثه خودسوز 
ف شد که اين کتابها در 16
ي به دليل جلد کتاب غيرمجاز کش 
مشکالت مالي اعالم شد.سردار رحيميدر خصوص انبار دپو شده بودند و توسط  900نفر دستفروش در
مناطق مورد بررس��ي پليس جهت پاکساز 
ي و رفع مناطق مختلف شهر تهران بزرگ توزيع ميشدند.
حضور اراذل و اوباش در مناطق مختلف تهران گفت:
 210واحد صنفي ش��امل قهوهخانهها و باشگاههاي
دس�تگيري  15نف�ر به اتهام اق�دام به چاپ و
بدنس��ازي 68 ،پارک و تفرج��گاه در اين طرح مورد توزيع کتابهاي فاقد مجوز
بررس��ي و پاکسازي پليس قرار گرفت .همچنين  25فرمانده انتظاميتهران با اش��اره به دس��تگيري 15
نقطه از س��طح شهر بر اس��اس گزارشات مردميبه نف��ر از افرادي که اقدام به چاپ و توزيع کتابهاي

فاقد مجوز و کتابهاي ضد نظام ميکردند ،گفت :کالهبرداري به مبل��غ  4و نيم ميليارد تومان کرده
کپي کتابهاي غيرمجاز مجوز انتشار ندارد ،لذا در اس��ت که با رصد اطالعاتي مأموران پليس استان
صورتي که پليس با چنين صحنههايي مواجه شود آذربايجان شرقي اين متهم شناسايي و دستگير شد.
نسبت به برخورد و جمعآوري کتابها اقدام خواهد
ک��رد .اين طرح کماکا ن با همکاري صنف مربوطه
دس�تگيري گروهي از اراذل و اوباش در منطقه
ادام��ه دارد و در راس��تاي حمايت از نويس��ندگان و جنوب غربي پايتخت
ناشران گش��تهاي پليس در خصوص جمعآوري وي در رابطه با شناسايي و دستگيري گروهي از اراذل
کتابهاي غيرمجاز برقرار خواه��د بود.وي با بيان و اوباش در منطقه جنوب غربي پايتخت گفت :يک
اينک��ه گروه��ي از متهمان تحت عن��وان «پليس گروه از اراذل و اوباش که با آزار و اذيت دختران جوان
ت و خالف عرف اسالميآنها را
اماکن» اقدام به اخاذي از برخي اصناف ميکردند ،و رفتارهاي ناشايس 
گفت :طي عمليات پليس طی روزهای یکش��نبه و م��ورد اذيت ق��رار داده و از اين دختران جوان اخاذي
دوش��نبه تعدادي از اراذل و اوباش در نقاط مختلف ميکردند ،طي عمليات پليس��ي شب گذشته توسط
تهران که با سوء استفاده از عنوان پليس اماکن اقدام پليس پايتخت شناسايي و دستگير شدند.
ب��ه اخاذي و زورگيري از ش��هروندان ميکردند نيز
دستگير ش��دند .همچنين گروهي از اراذل و اوباش
احتم�ال تعوي�ق در اج�راي سراس�ري ط�رح
ن
که سابقه کيفقاپي مسلحانه از رايز 
ن سفارت ژاپ  «کاهش» در تهران
اقدامات
با
شد
در تهران در سابقه اين افراد ديده مي
سردار رحيميدر حاش��يه اجراي طرح جمع آوري
پليس دستگير شدند .اين گروه اقدام به سرقت يک اراذل و اوباش و در جمع خبرنگاران درباره اجراي
خودروي لوکس در خيابان اندرزگو 
ي تهران کرده و ط��رح کاه��ش در پايتخت و ممنوعي��ت تردد و
به
گلوله
ک

ش��لي
با پياده کردن راننده اين خودرو و
جريمه خودروهاي فاقد معاين��ه فني  ،گفت :اگر
گران
خودروي
مسلحانه
سمت وي در يک سرقت
احس��اس کنيم که مردم دچار مش��کل ميشوند
قيمت اين ش��خص را مورد سرقت قرار داده بودند .و زيرس��اختها هنوز آماده نش��ده است قطع ًا يک
س��ردار رحيميدر خصوص شخصي که با استفاده فرصت��ي را به مردم خواهي��م داد.وي با تأکيد بر
از تلفن همراه خ��ود در يک نرم افزار موبايلي اقدام اينکه بايد زيرس��اختها آماده ش��ود خاطرنشان
به کالهب��رداري از مردم ميکرد گفت :ش��خصي کرد بايد مردم بتوانند به راحتي نسبت به دريافت
سابقهدار در اس��تانهايي از قبيل استان خوزستان ،معاينه فني اقدام کنند اما متاسفانه خبرهايي به ما
آذربايجان ش��رقي ،اصفه��ان از طريق تلفن همراه گزارش ش��ده که صفهاي طويل براي دريافت
خود از شرکتهاي خدماترساني به مردم اقدام به معاينه فني ايجاد شده است.
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پلیس
انهدام  ۲باند بزرگ موادمخدر
درجنوب شرق کشور

فرمانده انتظامياستان سيستان وبلوچستان از
دستگيري  ۶سوداگر مرگ و کشف بيش از
 ۳ت��ن و  ۸۸۷کيلو گرم مواد افيوني خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان،
سردار محمد قنبري فرمانده انتظامياستان
سيستان و بلوچستان طي روزهاي يکشنبه و
دوشنبه پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان
«نيکش��هر» با گس��ترش چتر اطالعاتي از
فعاليت يک باند ب��زرگ قاچاق مواد افيوني
که با استفاده از خودروهاي تيزرو قصد جابه
جايي محموله سنگين مواد افيوني از مناطق
مرزي به عمق کشور را داشتند ،مطلع شدند.
وي افزود :تيمهاي عمليات ويژه پليس مبارزه
با موادمخدر شهرستان نيکشهر پس از يک
سري تحقيقات گسترده پليسي با رصد مداوم
تحرکات اعضاي اي��ن باند حرفهاي قاچاق،
آنان را در حال جابجايي محموله مواد مخدر
در يکي از محورهاي مواصالتي کوهستاني
شهرستان نيکشهر شناسايي و با آنان درگير
ش��دند.فرمانده انتظامياس��تان سيستان و
بلوچستان تصريح کرد :در اين عمليات شبانه
که با آتش پرحجم جان برکفان پليس مبارزه
با مواد مخدر همراه بود ۳ ،تن از اعضاي اين
باند دستگير و در پاکسازي منطقه  ۲تن و ۹۱
کيلو و  ۷۷۹گرم ترياک ۹ ،کيلو و  ۲۰۰گرم
حشيش ۷ ،کيلوگرم هروئين و  ۱۵کيلوگرم
ساير مواد مخدر کشف ش��د.وي با اشاره به
کش��ف  ۲دس��تگاه خودرو و يک دس��تگاه
موتورس��يکلت از اعضاي اين بان��د افزود :با
توجه به متواري شدن ديگر اعضاي اين باند
حرفهاي طرح مه��ار با هدايت پليس مبارزه
با مواد مخدر اس��تان و همکاري تيمهايي از
ماموران انتظاميشهرستان ايرانشهر ،قصرقند
و خاش ب��ه اجرا درآمد.س��ردار قنبري بيان
داش��ت :پس از  ۲۴س��اعت از اولين مرحله
اين عمليات ،سرانجام ديگر اعضاي اين باند
که با  ۲دس��تگاه خودرو تويوتا در محورهاي
فرع��ي به دنبال فرصتي براي فرار بودند ،در
کمين تکاوران پليس گرفتار ش��دند.فرمانده
انتظامياستان سيس��تان و بلوچستان افزود
در اي��ن عمليات نفس گير که با پش��تيباني
هوايي از طريق بالگردهاي هواناجا ماموران
انتظاميضمن دستگيري  ۳سوداگر مرگ در
بازرسي از  ۲خودرو آنان يک تن و  ۷۴۴کيلو
و  ۱۰۰گ��رم تري��اک و  ۲۰کيلو و  ۶۰۰گرم
حشيش کشف کردند.

پرونده
کالهبرداري ميليوني از  74نفر
در اراک

کالهب��ردار بورس با قصد خروج از کش��ور
از اراک گريخ��ت ،ام��ا کاراگاه��ان او را
دستگيرکردند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ؛ س��ردار کيومرث عزي��زي فرمانده
انتظامياس��تان مرکزي گفت :با تحقيقات
چندي��ن ماه��ه کارآگاهان پلي��س ،فردي
که تحت عن��وان امتياز و س��رمايه گذاري
در ب��ورس از  ۷۴نف��ر از ش��هروندان اراکي
در ح��دود  ۸۶ميلي��ارد و  ۷۴۰ميليون ريال
کالهبرداري کرده بود وقصد خروج از کشور
را داشت ،دس��تگير شد.سردارعزيزي افزود:
در پ��ي ارجاع چندين فقره پرونده به پليس
درباره کالهبرداري ميلي��اردي يک فرد در
شهر اراک ،تيميمجرب از کارآگاهان پليس
آگاهي استان بررسي تخصصي اين پرونده
را آغ��از کردند.وي اضافه کرد :در تحقيقات
انجام ش��ده از مالباختگان مشخص شد که
در چند س��ال اخير فردي با استفاده از امتياز
بورس و تبليغ س��رمايه گ��ذاري بورس و با
تحريک و اغفال ش��هروندان با شگردهايي
متقلبانه از آنان کالهب��رداري کرده و پس
از پرداخت اندک س��ودي ب��ه آنها ،اقدام به
ص��دور چ��ک بالمحل و يا س��فته به آنان
نموده و بعد از مدتي متواري ش��ده اس��ت.
فرمانده انتظامياستان مرکزي ادامه داد :با
ادامه يافتن تحقيقات پليس مشخص شد که
اين فرد مدتي است به همراه خانواده اش از
اراک گريخته و هيچ گونه اطالعي از او در
دست نيست .وي بيان کرد :در روند رسيدگي
به پرونده ،سرانجام اطالعاتي از برنامه ريزي
متهم براي خروج از کش��ور به دست آمد و
بالفاصله با هماهنگي انجام ش��ده با مرجع
قضائي ،دستور ممنوع الخروج بودن متهم از
کشور صادر شد.سردار عزيزي اضافه کرد :با
توجه به افزايش شاکيان اين پرونده و مبالغ
باالي کالهبرداري اين فرد از مالباختگان،
در اقدام��ات فني و رصد اطالعاتي ش��بانه
روزي کارآگاه��ان پليس که چندين ماه به
طول کشيد ،متهم در يک منزل استيجاري
در شهرستاني ديگر شناسايي و برنامه ريزي
عملياتي براي دس��تگيري او آغاز ش��د.وي
تصريح کرد :با برنامه ريزي دقيق کارآگاهان
پليس ،متهم در مخفيگاهش دستگير و بعد
از انتقال به پليس آگاهي استان مرکزي و در
مراحل بازجوييها با مشاهده اسناد و مدارک
موجود به  ۷۴فقره کالهبرداري به مبلغ ۸۶
ميليارد و  ۷۴۰ميليون ريال در شهرس��تان
اراک اعتراف کرد.

