اخبار
اجراي طرح «طاهر»
توسط پليس راهور تهران

رئي��س پلي��س
راهنمايي و رانندگي
ته��ران ب��زرگ
از اج��راي ط��رح
«طاه��ر» ب��راي
برخ��ورد ب��ا خودروهاي آالين��ده و دودزا
خبر داد.به گزارش مهر ،سردار محمدرضا
مهماندار رئيس پليس راهنمايي و رانندگي
تهران ب��زرگ ،از اجراي ط��رح «طاهر»
توس��ط پلي��س راه��ور تهران خب��ر داد.
مهماندار گفت :با توجه به نزديک ش��دن
به فصل زمس��تان اين طرح از روز شنبه
اجرايي ش��ده و با خودروه��اي آالينده و
دودزا برخورد ميشود.وي در ادامه افزود:
پليس همچنين با خودروهايي که مرتکب
تخلفات حادثهساز مانند سرعت غيرمجاز،
سبقت غيرمجاز و حرکات مارپيچ ش��وند
برخورد ميکند .افزون بر اين ،خودروهايي
که امنيت اخالقي را خدش��هدار کنند نيز
مطابق قانون با آنها برخورد الزم صورت
ميگيرد.رئيس پليس راهنمايي و رانندگي
تهران بزرگ ،در رابطه با ديگر خودروهاي
متخلفي که مشمول برخورد در اين طرح
ميشوند ،گفت :پليس با خودروهايي که
داراي پالک مخدوش بوده يا فاقد پالک
باش��ند نيز مطابق قان��ون رفتار کرده و با
آنها برخورد ميشود.
بازداشتگاه کهريزک محل نگهداري
معتادان متجاهر ميشود

ريي��س پلي��س
پايتخ��ت از تغيير
کاربري بازداشتگاه
کهريزک خبر داد.
به گزارش ايس��نا،
سردار حس��ين رحيميبا اشاره به لزوم
سامانده��ي معت��ادان متجاه��ر گفت:
يکي از آسيبهاي اجتماعي کالنش��هر
تهران ،وجود معتادان متجاهر در اماکن
عموميهمچ��ون خيابانه��ا ،پارکها،
وس��ط اتوبانها و زير پله��ا است که
حضور آنان زمينه بروز جرايميهمچون
سرق��ت را فراه��م ميکند ک��ه گاليه
ش��هروندان را به دنبال دارد و خواستار
جمع آوري آنان هستند.
وي اضاف��ه کرد :باره��ا اعالم کردهايم
که پلي��س ميتوان��د در کمترين زمان
ممکن ،معت��ادان متجاه��ر را از سطح
ش��هر جمع آوري کند ،اما مسئله مهم
در اي��ن قضيه ،نگه��داري و بازپروري
آنان است ک��ه نيازمند مکان مناسب و
کافي براي اين موضوع ميباشد.
فرمان��ده انتظاميته��ران ب��زرگ
تصريح کرد :فرمان��ده محترم نيروي
انتظاميپس از چندين جلسه مشورتي
و کارش��ناسي ،تدبي��ر فرمودن��د ک��ه
بازداش��تگاه کهري��زک پ��س از آماده
سازي و مناسب سازي ،به محلي براي
نگهداري و بازپروري معتادان متجاهر
تبديل شود تا بخشي از مشکالت اين
حوزه رفع شود.
وي تاکي��د ک��رد :اگ��ر بخواهي��م اين
موضوع به صورت اصولي و کامل حل
شود نيازمند عزم و برنامه جدي ازسوي
سازمانهاي مسئول است.
فراخوان مشموالن کارداني
ديپلم و زيرديپلم در آذر ماه ۹۷

سازم��ان وظيف��ه
عموميناج��ا همه
مش��موالن داراي
م��درک تحصيلي
کاردان��ي ،ديپل��م
و زيرديپل��م که برگ آم��اده به خدمت
ب��ه تاريخ نوزدهم آذر م��اه سال  ۹۷را
درياف��ت کردهاند به خدم��ت سربازي
فراخواند.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،سازم��ان وظيف��ه
عموميناج��ا در اطالعيهاي اعالم کرد:
همه مش��موالن فارغ التحصيل مقاطع
کاردان��ي ،ديپلم و زيرديپل��م که برگ
آماده ب��ه خدمت به تاري��خ 97/۹/19
دريافت کرده اند ،ميبايست با مراجعه
به يک��ي از دفاتر خدم��ات الکترونيک
انتظامي(پلي��س )۱۰+برگ معرفي نامه
مشموالن به مراکز آموزش را دريافت و
برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
در اين اطالعيه آمده است :مش��موالن
ساکن تهران بزرگ ميبايس��ت ساعت
 ۶صب��ح روز دوش��نبه م��ورخ نوزدهم
آذرماه  ۱۳۹۷و مش��موالن ساکن ساير
استانه��ا نيز ساعت  ۷صبح تاريخ ذکر
ش��ده در محل و مراک��زي که در برگ
معرفي نامه مشموالن به مراکز آموزش
نيروهاي مسلح اعالم شده ،حضور يابند
تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
ع��دم حض��ور ب��ه موق��ع در زم��ان و
محلهاي تعيين شده ،غيبت محسوب
و براب��ر ماده  ۵۸قان��ون خدمت وظيفه
عموم��ي ،محروميته��اي اجتماعي را
براي آن��ان در بر خواهد داش��ت .همه
مش��موالن مذکور ميتوانند با مراجعه
ب��ه پاي��گاه فرهنگي سرباز به نش��اني
 www.vazifeh.irم��دارک و
وسايل مورد نياز جه��ت ارائه به مراکز
آموزش را رويت و در موعد اعزام همراه
داشته باشند.

«مدير و معاون» معلم شدند

مدي��رکل آم��وزش و پ��رورش استان
همدان در خصوص تنبي��ه دانش آموز
پايه هفتم مدرسه شهيد مقصودي استان
همدان گفت :معلم اين مدرسه تعليق و
از دانشآم��وز دلجويي ش��د.محمد پور
داوود درباره تنبيه بدني يک دانشآموز
در همدان توسط همکالسيهايش و به
اجبار معلم گفت :در کشور يک ميليون
معلم داريم که امکان دارد در ميان آنها
چنين مش��کالتي پيش بيايد ،اما به هر

معلم خاطي مدرسه همدان تعليق شد

حال معلم اش��تباه کرده است .خطاي او
هم به اين شکل بوده که نماينده کالس
اسم دانشآموز را مينويسد و سپس به
معلم ميگويد؛ معلم هم به جاي اينکه
برخورد تعليم وتربيتي کند به شاگردان
ديگ��رش ميگويد که آن دانش آموز را
بزنند.او ادامه داد :اين رفتار براي ما بسيار
سنگيني اس��ت ،زيرا ما نماينده تعليم و
تربيت هستيم و معلم نيز الگو است .به
هر حال معلم تعليق شده و مدير و معاون

مدرسه از سمت مديريت و معاونت برکنار
و معلم شدند.پور داوود با بيان اينکه به
خانه آن دانشآموز رفتيم و هديه مادي
به او داديم و از دلجويي کرديم ،گفت :در
اين زمينه برخورد قانوني را انجام دادهايم
و همواره سعي کرديم ،نظارت مستمري
داشته باشيم .دو روز در هفته به صورت
سرزه به مناطق مختلف استان ميروم
ت��ا نظارت دقيقتري بر روند آموزش��ي
استان داشته باشيم ،اما ممکن است در
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همه اقش��ار افرادي باشند که يکسري
مهارتها را نداشته باشند.باب الحواجي
(مدير آموزش و پرورش ناحيه  ۲استان
همدان) نيز در اين باره گفت :اين قضيه
به اندازه کافي مورد تفقد قرار گرفته و از
شما خواهش ميکنم راجع به آن بحث
نکنيد.وي ادام��ه داد :آموزش و پرورش
در اين زمينه اقداماتي انجام داده و فعال
مدير و معلم تعليق ش��دهاند.به گزارش
ايلنا ،چندي پيش در يکي از کالسهاي

پايه هفتم مدرسه ش��هيد مقصودي در
استان هم��دان ،معلم کالس تعدادي از
دانش آموزان را وادار کرده هم کالسي
خ��ود را کت��ک بزنند .به گفت��ه دانش
آم��وزان ،معلم گفته بود اگ��ر او را نزنيد
خودت��ان کتک ميخوريد .ناظم مدرسه
ني��ز در پاسخ به س��وال خبرنگاري که
پرسيده بود ،چرا اين اتفاق افتاده ،گفته
بود؛ اين کار ب��راي تغيير جو الزم بوده
است.

دکتر شادنوش 13:بيماري در بسته حمايتي گنجانده شده است

ابالغ بسته حمايتي براي ۱۳۱هزار بيمار خاص و صعبالعالج

گروه اجتماعي  :رييس مرکز مديريت پيوند
و درم��ان بيماريهاي وزارت بهداش��ت از
ابالغ بس��ته حمايتي براي ۱۳۱هزار بيمار
خ��اص و صعبالع�لاج خب��ر داد و گفت:
بسته حمايتي وزارت بهداشت ،بيماريهاي
تاالسمي ،هموفيل��ي ،دياليز خوني ،دياليز
صفاقي ،ام اس( EB ،پروانهاي)،MPS ،
پيون��د کليه ،پيوند کب��د ،پيوند قلب ،پيوند
پانکراس ،پيون��د روده و پيوند ريه را تحت
پوشش قرار ميدهد.
دکت��ر مه��دي ش��ادنوش گف��ت :طبق
وعدهاي ک��ه از قبل به بيم��اران خاص و
صعبالعالج کشور داده شده ،بسته حمايتي
از اين بيماران در اين مرکز تدوين و توسط
معاونت درمان به دانشگاهها ابالغ شد و از
دهم آذرماه امسال قابليت اجرايي پيدا کرده
است.ريي��س مرکز مديريت پيوند و درمان
بيماريهاي وزارت بهداش��ت ادامه داد :در
اين بس��ته ،حفاظت مالي بيماران خاص و
صعب العالج در برابر هزينههاي باالي اين
بيماران که مشکالت زيادي را براي خانواده
آنها ميتواند به وجود آورد ،ديده شده است.
شادنوش با بيان اينکه هدف وزارت بهداشت
حمايت مالي از اين هموطنان است ،افزود:
پوشش حداکثري سهم بيمار براي خدمات
تاييد شده در دستورالعمل ديده شده است.
همچنين بيم��اران آسيبپذي��ر به منظور
هدفمندس��ازي پرداخ��ت ياران��ه سالمت
به آنها شناسايي ش��دند.وي با بيان اينکه
ب��راي مراقبتهاي بيش��تر ب��ر روشها و
کارهايي که در دانشگاهها صورت ميگيرد
ساخت��ار گزارشها نظامند ش��ده ،افزود :با
اين کار ميتوان سياستگذاريهاي بهتر و
دقيقتري را اتخاذ کرد .همچنين پروتکلها

و راهنماه��اي مص��وب ب��راي مديري��ت
بيماريهاي خاص و صعب العالج و پيوند
مس��تقر و بکار گرفته ش��ده است.رييس
مرکز مديريت پيوند و درمان بيماريهاي
وزارت بهداشت با اشاره به اينکه اين گروه
از بيماران ميتوانند تمام خدمات درماني و
داروييشان را در بيمارستانهاي دانشگاهي
دريافت کنند ،اف��زود :در صورتي که مرکز
دانش��گاهي موردي از زيرساختهاي ارائه
اين خدمات را نداش��ته باشد با تعرفههاي
مشخص ميتواند در قالب قراردادهايي اين
خدمات را ب��ه بخشهاي ديگري خارج از
دانشگاه برون سپاري کند.وي اظهار داشت:
خدماتي که در اين بس��ته ب��راي بيماران
خ��اص و صعبالعالج ديده ش��ده است،
شامل خدمات تشخيصي ،درماني ،دارويي و

توانبخشي است.شادنوش يادآور شد :تامين
داروي اين بيماران براساس برنامه مجلس
شوراي اسالميبا تاکيد و اولويت بر مصرف
داروه��اي توليد داخل اس��ت و اگر دارويي
توليد مش��ابه داخلي نداشته باشد ،مطابق
قان��ون از اين بيم��اران حمايتهاي الزم
صورت ميگيرد .همچنين داروهاي مورد
نياز اين بيماران بايد در مراکز ارائه خدمت
تامين شود و طبق قانون کلي طرح تحول
نظام سالمت بايد از هرگونه ارجاع بيمار به
خارج از بيمارستان پيشگيري شود.وي در
ادامه اضافه کرد :خدمات دندانپزشکي براي
کليه بيماران خاص و صعبالعالج در اين
بسته تعريف شده است و طبق آن بايد به
اين بيماران خدمت ارائه شود.رييس مرکز
مديريت پيوند و درمان بيماريهاي وزارت

معاون وزير رفاه انتقاد کرد

بازنشستگي زودهنگام در برخي مشاغل اداري

معاون وزير رفاه گفت :بسياري از مشاغل هستند
که ماهيت و فرم اداري دارند اما شاغالن آن در سن
 ۵۰سالگي بازنشسته ميشوند و اين امر هم براي
صندوقهاي بازنشستگي مش��کل ايجاد ميکند
وهم فرصت اشتغال را براي جوانان محدود ميکند.
به گزارش فارس ،احمد ميدري در مورد چالشهاي
صندوقهاي بازنشس��تگي گفت :در حال حاضر،
بازنشسته حقوق کافي دريافت نميکند و دولت هم
براي تامين بودجه صندوقها ناگزير از استقراض يا
استفاده از نظام مالياتي است.وي ادامه داد :مبالغي
را که افراد طي زمان در آنجا انباشت ميکنند ،بايد
منبعي براي دوران بازنشس��تگي آنها شود .با اين
وجود ،بس��ياري از صندوقها از لحاظ منابع براي
پرداخت حقوق افراد تحت پوششش��ان متکي به
دولت هستند.ميدري گفت :وضعيت بازنشستگان
اصال ايدهآل نيست و بايد بتوانيم به سمتي برويم
که صندوقها پايدار باشند و همان منابعي که خود
افراد در سنين کاريش��ان پسان��داز ميکنند ،در
سنين بازنشستگي آنها مورد استفاده قرار گيرد.وي
افزود :برخي مشاغل سخت هستند و بازنشستگي
زودهنگامش��ان منطقي است ولي بسياري از افراد
ش��اغل را با  ۲۰الي  ۲۵سال سابقه کار بازنشست
کردهايم و پول پسانداز ش��ده ناش��ي از اين تعداد
سالهاي فعاليت ،کفاف دوران بازنشستگي افراد را
نميده��د و ايجاد سود هم نميکند.معاون رفاهي
وزير رفاه گفت :استفاده بهينه از ذخاير صندوقهاي
بازنشستگي و دستيابي به تعريف دقيقي از مشاغل
سخت و زيان آور ضروري است که استفاده بهينه

از ذخاير صندوقهاي بازنشس��تگي در حال حاضر
مدنظر قرار گرفته است و در مورد مشاغل سخت
و زي��ان آور نيز باي��د به تعري��ف درستي برسيم.
وي تصريح کرد :بس��ياري از مشاغل را داريم که
ماهيت و فرم اداري دارند اما ش��اغالن آن در سن
 ۵۰سالگي بازنشست ميشوند و اين امر عالوه بر
مشکالتي که براي صندوقهاي بازنشستگي ايجاد
ميکنند ،فرصت اشتغال را براي جوانان هم محدود
ميکنند چراکه کسي که بازنشست شده ،و از شغل
کنونياش بيرون ميآيد و در پي يافتن يک شغل
جديد ميرود ،عرصه کاريابي را بر جوانان نيز ،تنگ
ميکند.ميدري ادام��ه داد :کمتر از  ۳۰درصد افراد
در سنين کار در ايران شاغل هستند و بيش از ۶۵
درصد بازنشس��تگان زير  ۶۰سال س��ن دارند.وي
گفت :در حال حاضر صندوقهاي بازنشستگي سه
برابر  ۱۰سال گذشته به بودجه عموميکشور وابسته
هس��تند .حدود  ۱۰سال قبل ،تنها  ۳درصد بودجه
کمک زيان به صندوقهاي
عموميکشور به عنوان ِ
بازنشستگي تعلق ميگرفت اما در سال  ۹۶اين رقم
به  ۱۰درصد افزايش يافته است.

بهداشت با بيان اينکه اين بسته ساليانه حدود
۴ه��زار ميليارد ريال بودجه نياز دارد ،افزود:
در اين بس��ته حمايتي  ۱۳بيماري خاص و
صعبالعالج شامل بيماريهاي تاالسمي،
هموفيلي ،ديالي��ز خوني ،دياليز صفاقي ،ام
اس( EB ،پروانهاي) ،MPS ،پيوند کليه،
پيوند کبد ،پيوند قلب ،پيوند پانکراس ،پيوند
روده و پيوند ريه پوشش داده ميشوند که
در مجموع شامل  ۱۳۱هزار نفر ميشوند.
ش��ادنوش تاکيد کرد :در اين بس��ته تمام
خدمات بيماران خاص رايگان ميش��ود و
تنها در پيوندها فرانش��يزي که از قبل هم
وجود داشت دريافت ميشود.رييس مرکز
مديريت پيوند و درمان بيماريهاي وزارت
بهداش��ت ابراز کرد :ط��ي هفتههاي آتي
بسته حمايتي بيماران  SMAنيز تکميل

و ابالغ خواهد شد که اميدواريم به واسطه
آن بتوانيم اندکي از دغدغههاي خانواده آنها
را کاهش دهيم.ش��ادنوش افزود :خدمات
بيماران سرطاني و پيوند مغز استخوان نيز
به صورت جداگان��ه و در آيندهاي نزديک
اب�لاغ ميش��ود به دلي��ل اينک��ه نيازمند
زيرساختهايي است که بايد تکميل شود.
وي ب��ا بيان اينکه تاکن��ون  ۱۳بيماري در
اين بس��ته حمايتي گنجانده شده ،افزود :از
مجلس شوراي اسالميدرخواست کرديم تا
بيماريهاي بيشتري در اين بسته پوشش
داده ش��وند .امسال  ۴۰بيماري را به دولت
پيشنهاد کرديم تا پس از ارسال و موافقت
مجلس آن افراد هم بتوانند از حمايتهاي
وزارت بهداشت بهره مند شوند .رييس مرکز
مديريت پيوند و درمان بيماريهاي وزارت
بهداشت در پايان تاکيد کرد :اميدواريم که
مجلس شوراي اسالميبا تخصيص رديف
مستقل براي بيماران خاص و صعبالعالج
در برنامههاي اعتباري ،اعتبار واقع بينانهاي
را ب��راي حمايت از بيماران خاص و صعب
العالج در نظر بگيرد؛ چراکه بهتر است اگر
قرار باشد تا رديف و يارانهاي براي نيازمندان
ديده شود ،اين بيماران در اولويت باشند تا
بلک��ه مرهميبر رنج آنها باش��د و ما نيز با
توجه به زيرساختهايي که در کش��ور به
وجود آمده است تالش ميکنيم تا منابع اين
بخش دقيقا در جايي که بايد ،هزينه شود.
در س��ال  ۹۸نيز ب��ا توجه به سياستهايي
که در وزارت بهداشت در جهت حمايت از
اين طيف بيماران وجود دارد و اعتباري که
براي اين بخش تخصيص داده ميش��ود،
اميدواريم بيماريهاي بيش��تري را تحت
پوشش قرار دهيم.

مديرکل دفتر هماهنگي و نظارت بر امور جوانان تشريح کرد

شرايط استفاده از مشاورههاي ازدواج تا  ۳۵سالگي

مدي��رکل دفتر هماهنگ��ي و نظ��ارت بر امور
جوان��ان گفت :با افزاي��ش دامنه سن جواني به
 ۱۸ـ  ۳۵سال استفاده از خدمات مش��اورههاي
ازدواج و تس��هيالت اش��تغال براي جوانان ۳۰
تا  ۳۵سال فراهم ش��د.اميد مح��دث مديرکل
دفتر هماهنگ��ي و نظارت بر ام��ور جوانان در
گفتگو با فارس ،با اش��اره به برگزاري جلس��ه
ش��وراي عال��ي جوان��ان گفت :در اين جلس��ه
سه دستور جلس��ه مورد ارزيابي ق��رار گرفته و
به مرحله تصويب رسي��د.وي افزود :مهمترين
دستور جلسه مربوط به تغيير دامنه سن جواني
ب��ود که بر اساس اه��داف وظايفي که مصوب
ش��وراي عالي جوانان لود به تعيين دامنه جديد
سن جوان��ي پرداختيم.مديرکل دفتر هماهنگي
و نظ��ارت بر امور جوانان با اش��اره به اينکه با
تصويب اين ش��ورا بازه سن جواني به 35-18
س��ال افزاي��ش يافته ،گفت :در جلس��ه مذکور
اساسنام��ه مجمع ملي سمنها که پيش از اين
در ش��وراي عالي مطرح شده بود مورد تصويب
ق��رار گرفت��ه است.محدث از تصويب ش��ناسه
حقوقي سمنها خب��ر داد وگفت :اما مهمترين
اتفاق اين جلس��ه افزايش س��ن جواني بود.وي
تصريح ک��رد :ط��ي پايشهاي انج��ام گرفته
مهمترين رخدادهاي زندگي هر فرد در سالهاي
اخي��ر (ازدواج و اش��غال) د رمحدوده سني سي
سال اتف��اق ميافتد.مدي��رکل دفتر هماهنگي
و نظ��ارت بر امور جوانان يک��ي از نکات مورد
توجه در افزايش دامنه سن جواني را مربوط به

مش��اورههاي قبل ،حين و پس از ازدواج عنوان
کرد و گف��ت :با برگزاري دورههاي آزمايش��ي
مش��اوره در کش��ور به اين نتيجه رسيديم که
طالق مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره حوزه
جوانان نس��بت به ديگر اف��راد  25درصد کمتر
بوده است.محدث ادام��ه داد :بنابراين اگر بازه
سني جواني افزايش يابد فرصت بيشتري براي
برگزاري دورههاي مش��اوره در مراکز هستيم.
از طرف��ي بر اس��اس پايشهاي انج��ام گرفته
مش��اورههاي پيش از ازدواج باعث افزايش 10
درصدي ازدواج و رضايت از ش��ناخت پيش از
ازدواج ميان زوجين شده است.وي خاطرنشان
کرد :در ش��رايط حاضر اقتص��ادي و اجتماعي
کش��ور ت��ا ج��وان اراده استفاده از تس��هيالت
کارآفرين��ي و اش��تغال در دستگاههاي دولتي
را داش��ته باش��د از بازه سني جواني خارج شده
و از دريافت اين تس��هيالت محروم ميش��دند
و افزاي��ش اين دامنه سن��ي از  ۲۹-۱۵سال به
 ۳۵ -۱۸سال به استفاده بيش��تر از تس��هيالت
دولتي کمک ميکند.

اسارت چند روزه مرد کابينتساز داخل صندوق عقب« ام وي ام»

مع��اون مبارزه با جراي��م جنايي پليس
آگاه��ي ته��ران ب��زرگ ،از رهايي مرد
کابينتس��ازي خب��ر داد ک��ه در طول
مدت اسارتش  ،توسط آدمربايان داخل
صندوق عقب يک دستگاه« ام وي ام»
نگهداري شده بود.
به گزارش تسنيم ؛ روز چهارشنبه مورخه
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جناي��ي تهران ب��ه اداره يازدهم پليس
آگاه��ي تهران ب��زرگ ارجاع ش��د که
در آن خان��م جوان��ي به هم��راه برادر
همس��رش ب��ه اداره يازده��م مراجعه
کرد و گف��ت :از طري��ق تماس فردي
ناش��ناس به من و برادرش��وهرم اعالم
ش��ده است که همس��رم به نام بهمن
( 33ساله) ربوده ش��ده و آدمربايان در
قبال رهاي��ياش درخواست پول دارند.
همزم��ان با آغ��از رسيدگي ب��ه پرونده
آدمربايي ،آدمربايان طي چندين تماس
تلفني با برادر و همسر بهمن درخواست

مبلغ سنگيني از خانواده وي کردند که
نهايت ًا ب��ه دريافت مبل��غ  100ميليون
توم��ان رضايت داده و تهديد کردند که
در صورت ع��دم پرداخت پول از سوي
خانواده بهم��ن او را به قتل ميرسانند.
کارآگاهان اداره يازده��م در تحقيقات
از خان��واده بهم��ن اطالع پي��دا کردند
که وي ب��ا خودرو ش��خصي « ام وي
ام»از خانه خارج ش��ده که بالفاصله با
انجام اقدامات ويژه پليسي ،کارآگاهان
اداره يازده��م پليس آگاه��ي موفق به
ش��ناسايي محدوده تردد خ��ودروي «
ام وي ام» متعل��ق به بهمن در منطقه
سعادتآباد شدند.
با شناسايي محدوده تردد خودرو متعلق
به فرد ربوده شده ،چندين تيم عملياتي
در معاون��ت مب��ارزه با جراي��م جنايي
پليس آگاهي تهران بزرگ تشکيل شد
و اين مناطق تح��ت کنترل و مراقبت
نامحسوس قرار گرفت.سرانجام ساعت
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اخبار حوادث
فروش کد ملي و کاالهاي سرقتي
در سايت ديوار

رييس پليس فتا ناجا
با با اش��اره به فروش
کد مل��ي و کاالهاي
سرقت��ي در ساي��ت
ديوار گفت :به مديران
اي��ن سايت در اين زمينه اخطار دادهايم و در
ص��ورت تکرار جرم از طري��ق اين سايت از
طريق مراجع قضايي با آنها بر خورد ميکنيم.
سردار سي��د کمالهاديانف��ر در گفتوگو با
ايلن��ا درب��اره وقوع جرائميمانن��د سرقت و
قتل از طريق ساي��ت ديوار گفت :متاسفانه
در عي��ن اينکه مردم استفاده بس��يار از اين
سايت ميکنند ،تخلفات بسياري در آن رخ
ميدهد ،از همين رو به مديران سايت ديوار
تذکر دادهاي��م.وي ادامه داد :خريد و فروش
کاالهاي سرقتي که از طريق مالخران در اين
سايت صورت ميگيرد و همچنين فروش کد
ملي ،کارت ملي ،موضوعات ضداخالقي و ...
متاسفانه از جمله جرائمياست که در سايت
دي��وار اتفاق ميافتد.رييس پليس فتا ناجا با
تاکيد براينکه به صورت مداوم به مديران اين
سايت تذکر داده ش��ده ،خاطرنشان کرد :به
شهروندان تاکيد ميکنيم صرف اينکه سايت
ديوار است ،اعتم��اد نکنند ،چراکه متاسفانه
مدي��ران اين سايت به جاي اينکه به امنيت
مردم توجه کنند ،بيش��تر به کسب درآمد از
اين سايت توجه دارند.
جزئيات حريق اتوبوس ولوو
با  ۴۳سرنشين

رييس مرک��ز اطالعات و کنت��رل ترافيک
پليس راه��ور ناجا جزئيات حريق اتوبوس با
 ۴۳سرنش��ين را در خراسان رضوي تشريح
کرد.به گ��زارش ايلنا ،سرهنگ نادر رحماني
افزود :حوالي ساعت  ۷:۴۵بامداد ش��نبه در
کيلومتر  ۴۵محور سبزوار  -نيش��ابور استان
خراسان رض��وي يک دستگاه اتوبوس ولوو
با  ۴۳مس��افر به دليل نامعلوميدچار حريق
شد.وي با اش��اره به اين که اتوبوس مذکور
از همدان به سمت مش��هد در حال حرکت
بود ک��ه دچار اين حادثه ش��د تصريح کرد:
خوشبختانه اين حادثه هيچگونه تلفات جاني
در بر نداشت.رييس مرکز اطالعات و کنترل
ترافيک پليس راهور ناجا خاطرنش��ان کرد:
علت اين حادثه هم اکنون در دست بررسي
است.
پيدا شدن دو کوهنورد گمشده
در ارتفاعات کن

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ خبر داد
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 1397خ��ودروي « ام وي ام» در حين
تردد با ي��ک نفر سرنش��ين در منطقه
سعادتآباد ش��ناسايي شد که بالفاصله
کارآگاه��ان اداره يازده��م براي توقف
خودرو وارد عمل ش��ده ام��ا راننده« ام
وي ام» ب��ا اطالع از حض��ور پليس در
محل اق��دام به فرار کرد که کارآگاهان
با رعايت قانون به کارگيري سالح وارد
عمل ش��ده و خ��ودروي « ام وي ام»
م��ورد استفاده از س��وي آدمربايان را از
قس��مت الستيک خودرو م��ورد هدف
گلولههاي خود قرار داده و راننده آن نيز
به ناچار مجبور به توقف ش��د.با توقف
خ��ودرو « ام وي ام»  ،راننده آن به نام
کامران ( 40ساله) دستگير و در بازرسي
از صن��دوق عقب خ��ودرو «بهمن» با
دست و پا و دهان بس��ته ش��ده نجات
پيدا کرد.بهمن پ��س از انتقال به اداره
يازده��م پلي��س آگاهي درب��اره نحوه
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ربوده ش��دنش توسط آدمربايان گفت:
بن��ده توليدي کابينتس��ازي دارم؛ روز
چهارش��نبه صبح فردي ناشناس با من
تم��اس تلفني گرف��ت و ضمن معرفي
خود به عنوان مش��تري مدعي شد که
قصد سف��ارش چندي��ن کابينت براي
چن��د مجتمع آپارتماني را دارد و به اين
بهان��ه با من براي دي��دن چند مجتمع
ساختمان��ي قرار مالقات گذاش��ت.وي
افزود :ساعت  10صبح روز چهارش��نبه
از خانه خارج شدم تا به محل قرار خود
با مشتري در منطقه اوين بروم ،دقايقي
در مح��ل قرار در منطق��ه اوين منتظر
بودم تا اينکه مشتري طي تماس تلفني
ضمن عذرخواهي مرا به دفتر کارش در
منطقه کن دعوت ک��رد اما زمانيکه به
منطقه کن رسيدم ،ناگهان سه نفر وارد
خودرو بنده ش��ده و با ضرب و ش��تم و
تهديد به کش��تن ،مرا به داخل صندوق
عقب خودرو خودم انداخته و دست ،پا،

دهان و چش��مانم را بس��تند؛ طي اين
م��دت نيز که در اس��ارت آنها بودم ،در
داخ��ل صندوق عق��ب قرار داش��تم تا
نهايت ًا توسط پليس نج��ات پيدا کردم.
سرهنگ کارآگاه علي وليپور گودرزي؛
مع��اون مبارزه با جراي��م جنايي پليس
آگاه��ي تهران ب��زرگ ،با اع�لام اين
خبر گفت :تحقيق��ات از متهم دستگير
شده براي شناسايي و دستگيري ديگر
اعضاي گروه آدمرباي��ي در دستور کار
کارآگاه��ان اداره يازدهم پليس آگاهي
ته��ران بزرگ قرار گرفت��ه و فرد ربوده
ش��ده نيز در صحت و سالمت کامل به
اعضاي خانوادهاش تحويل داده شد.

رئيس سازمان امداد ونجات جمعيت هالل
احمر از پيدا ش��دن کوهنوردان گمشده خبر
داد.به گزارش ميزان ،مرتضي سليمياظهار
داشت:طبق اعالم عوامل امدادي مستقر در
محل ،دو کوهنورد گرفتار در ارتفاعات ورديج
تهران (محدوده امامزاده داود) در منطقه کشار
توسط نجاتگران جمعيت هالل احمر استان
تهران ،سالم و سرحال ،نجات پيدا کردند.
امدادرساني به بيش از  ۲هزار نفر
در برف و کوالک

مع��اون عمليات سازم��ان ام��داد و نجات
جمعيت هالل احمر گفت ۱۲ :استان کشور
طي روزهاي پنجشنبه و جمعه متأثر از برف
و کوالک بودند.شاهين فتحي معاون عمليات
سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر در
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،در خصوص
امدادرساني نيروهاي ه�لال احمر در برف
و کوالک در برخي از مناطق کش��ور اظهار
کرد :استانهاي آذربايجان ش��رقي و غربي،
اصفهان ،تهران ،خراسان ش��مالي ،قزوين،
کردستان ،کرمانش��اه ،لرست��ان ،مازندران،
مرکزي و همدان طي روزهاي پنجش��نبه و
جمعه متأثر از ب��رف و کوالک بودند.معاون
عمليات سازمان امداد و نجات جمعيت هالل
احمر بيان ک��رد :در اين مدت به  ۲۱۵۰نفر
امدادرساني شده است و  ۱۰۳نفر نيز اسکان
اضطراري دريافت کردند.فتحي با اش��اره به
امدادرساني در  ۲۴محور کوهستاني گفت :با
اع��زام  ۱۰۰نفر از نيروهاي امدادي در قالب
 ۲۸تي��م ۳۲۱ ،دستگاه خ��ودرو رهاسازي و
همچنين  ۱۰۶تخته پتو در مناطق متأثر از
برف و کوالک توزيع شد.
کشف عتيقه جات هزاره اول قبل از
ميالد با دستگيري يک قاچاقچي

فرمان��ده يگان حفاظ��ت سازم��ان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري از کشف
اشياي تاريخي هزاره اول قبل از ميالد خبر
داد و گف��ت :قاچاقچي که قصد فروش اين
عتيقه جات را داشت ،دستگير شد.به گزارش
ايس��نا ،سردار امير رحمتاللهي از کشف و
ضب��ط  106قلم عتيقه متعلق به هزاره اول
قبل از ميالد خب��ر داد و اظهارکرد :ماموران
يگان حفاظ��ت سازمان مي��راث فرهنگي،
صنايع دستي و گردش��گري در پي دريافت
گزارش مردمي ،اش��ياي تاريخي متعلق به
ه��زاره اول قبل از ميالد و سکههاي دوران
سلوکي و اش��کاني را در شهرستان هرسين
استان کرمانشاه کشف کردند.

