اخبار
روزانه  ۳۷هزار جلد گذرنامه
صادر ميشود

رئي��س پليس مهاج��رت و گذرنامه نيروي
انتظاميبا بيان اينک��ه روزانه  ۳۷هزار جلد
گذرنام��ه صادر ميش��ود ،گف��ت :افرادي
ک��ه اقدام به جعل ويزا ميکنند شناس��ايي
شدهاند و با آنها برخورد خواهد شد .سرهنگ
محس��ن صمدي در گفتوگو با ايلنا درباره
ميزان صدور گذرنامه ب��راي زائران اربعين
در روزه��اي اخير گفت :در اين مدت روزانه
 ۳۷هزار جلد گذرنام��ه براي افرادي که در
خواس��ت کردهان��د ،صادر شدهاس��ت و در
روزهاي باقيمانده تا اربعين حسيني اين روند
در حال افزايش اس��ت.وي با بيان اينکه با
نزديک ش��دن به ايام اربعين حسيني ،ارائه
خدمات به زائران از سوي پليس مهاجرت و
گذرنامه افزايش مييابد ،افزود :با توجه به در
پيش رو بودن اربعين حسيني امکان افزايش
تع��داد صدور گذرنامه نيز وجود دارد و دفاتر
پليس  ۱۰ +در سراسر کشور در اين ايام در
کنار ديگر اقدامات از جمله صدور خالفي و
 ...اقدام به اخذ مدارک براي صدور گذرنامه
ميکنند.صمدي ادامه داد :همچنين زائران
اربعين براي اولين ب��ار در تهران ميتوانند
همزمان با درخواس��ت گذرنام��ه در دفاتر
پليس ۱۰+براي دريافت ويزا نيز اقدام کنند
با اين هماهنگ��ي که صورت گرفته زائران
سريعتر و همزمان ميتوانند گذرنامه و ويزا
درياف��ت کنند و در وق��ت نيز صرفهجويي
خواهد شد.رييس پليس مهاجرت و گذرنامه
نيروي انتظاميبا اشاره به اينکه مدت زمان
صدور گذرنامه در برخي شهرستانها به ۴۸
و در برخي ديگر به  ۷۲ساعت کاهش پيدا
کرده است ،گفت :يک مرکز چاپ گذرنامه
در اس��تان خوزس��تان ايجاد ش��ده است و
مراحل ثبتن��ام و صدور گذرنامه در همان
اس��تان خوزس��تان انجام داده ميش��ود و
گذرنامهها از آنجا صادر ميشود.
استخدامفرزندانبازنشستگان
در ادارات

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري از
راهاندازي س��امانه ثبت مشخصات فرزندان
افراد بازنشس��ته خب��ر داد و گفت :تا کنون
فرزندان داراي مدارک باال ثبتنام کردهاند و
قرار است اين فرزندان جايگزين بازنشستگان
در صندوقها و واحدهاي مربوطه ش��وند.به
گزارش فارس ،جمشيد تقيزاده در اختتاميه
جش��نواره ورزش��ي بازنشس��تگان گف��ت:
فراکسيون بازنشستگان در مجلس تشکيل
ش��ده و همچنين موضوع همسانس��ازي
حقوق اين افراد در دس��تور کار مجلس قرار
گرفته و اميدواريم به نتيجه برسد.وي با اشاره
به راهاندازي سامانه ثبت مشخصات فرزندان
افراد بازنشسته گفت :در اين سامانه  250نفر
از فرزندان بازنشستگان داراي مدرک دکترا و
 800نفر داراي مدرک فوقليسانس بودند که
قرار است اين افراد را جايگزين بازنشستگان
در صندوقه��ا و واحده��اي مربوطه کنيم.
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري با
اشاره به همسانسازي حقوق بازنشستگان
گفت :اين موضوع با جديت پيگيري ميشود
و بايد اين افراد مانند شاغالن از حداقل حقوق
برخوردار باشند و س��عي ميکنيم از طريق
اليحهاي به مجلس اين موضوع را رسيدگي
کنيم.وي ادام��ه داد :در بحث افزايش اميد
به زندگي ،ورزش و فعاليت فيزيکي بس��يار
مؤثر است به همين منظور جشنواره ورزشي
را برگزار کرديم و برنامهريزيهايي را براي
راهاندازي فدراس��يون ورزشي بازنشستگان
داري��م؛ اين پيش��نهاد به وزي��ر ورزش داده
ش��ده و اميدواريم تا س��ال آينده راهاندازي
ش��ود.تقيزاده گفت :با راهاندازي فدراسيون
ورزش��ي ،مسابقات بازنشس��تگان منظمتر
خواهد بود و حتي اعزام ملي و ارتقاي مراحل
باالتر ورزشي را خواهيم داشت.
استفاده از کتابهاي کمک آموزش
در مدارس بايد کنترل شود

رئيس کميته آموزش و پرورش کميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس گفت :استفاده
از کتابهاي کمک آموزش در مدارس بايد
کنترل شود و ما تالش ميکنيم تا با افزايش
سهم نظارتي خود استفاده از اين کتابها را
که صرفا س��هم بازاري و غيردرس��ي دارند
محدود سازيم.محمد بيرانوندي در گفتوگو
با خانه ملت ،با اشاره به استفاده از کتابهاي
ي رغم
کمک آموزشي در برخي مدارس عل 
ممنوعيت آن از س��وي آموزش و پرورش،
گفت :اگر کتابهاي کمک درس��ي بتوانند
مش��کلي را حل کرده و توضيح بيشتري را
ب��ه دانشآموزان ارائه کنند اس��تفاده از آنها
ايرادي ندارد اما اين کتابها به دليل داشتن
اطالعات��ي بيش از ظرفي��ت بچهها براي
آنها سنگين اس��ت.رئيس کميته آموزش و
پرورش کميس��يون آم��وزش و تحقيقات
مجلس ادامه داد :مولفان اينگونه کتابها را
به نحوي مينويسند که اطالعات بيشتري
براي آزمونه��ا در اختيار دانشآموزان قرار
دهن��د و تحت همي��ن عنوان ب��راي خود
دکان بازاري تعري��ف کرده تا جيب خود را
پر کنند.نماينده م��ردم خرمآباد در مجلس
شوراي اسالميبا بيان اينکه براساس اعالم
آم��وزش و پرورش اس��تفاده از کتابهاي
کمک آموزش در مدارس بايد کنترل شود،
اظهار کرد :بنده هم به عنوان کميته آموزش
و پ��رورش حتما تالش ميکنيم تا س��هم
نظارتي خود را افزايش دهيم ،تا اين کتابها
راکه صرفا س��هم بازاري و غيردرسي دارند
محدود سازيم.

فرمانده ناجا خبر داد

آماده باش  30هزار پليس در سه پايانه مرزي اربعين

فرمان��ده نيروي انتظاميبا اش��اره به آماده باش
 30هزار مأمور پليس در سه پايانه مرزي اربعين
اعالم کرد ک��ه خروج خودروه��اي عموميکه
داراي پالک مربوطه هس��تند از کش��ور و ورود
به عراق بالمانع اس��ت.به گزارش ايسنا ،سردار
حس��ين اش��تري در حاش��يه مراس��م تکريم و
معارفه جانش��ين فرمانده ناجا با حضور در جمع
خبرنگاران درباره آخرين اقدامات انجام شده در
س��ه پايانه مرزي براي خروج از کش��ور تصريح

ک��رد 30 :هزار نف��ر از مأموران پليس در س��ه
پايانه مرزي مس��تقر هستند و به زائران حضرت
اباعبداهلل الحسين خدماترساني ميکنند.وي با
بيان اينکه زائران نيز همکاري خوبي با مأموران
پليس دارند ،گفت :خوشبختانه با اقدامات انجام
ش��ده تا کنون هيچ مش��کل امنيتي نداشتيم و
مام��وران پلي��س به طور ش��بانه روزي در حال
رصد فضا و تامين امنيت زائران هستند.فرمانده
ناج��ا با بيان اينکه تامين امني��ت با همکاري و

هماهنگي زائران انجام شده است ،تصريح کرد:
اميدواريم که اي��ن وضعيت و همکاري تا پايان
طرح ويژه اربعين و بازگشت زوار به کشور ادامه
داشته باشد.س��ردار اشتري در پاسخ به پرسشي
درباره خروج خودروها از کشور و ورود به عراق
اظهارکرد :خروج خودروهاي عموميکه از قبل
پالک مربوطه را دريافت کرده و هماهنگيهاي
الزم را نيز انجام داده باشند مجاز است اما طرف
عراق��ي با تردد ديگر خودروها موافق نيس��ت و
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اج��ازه آن را نميده��د.وي درب��اره وضعي��ت
مرزبانان ربوده ش��ده نيز گفت :آن پايگاه متعلق
به سپاه پاسداران انقالب اسالميبوده و عزيزان
سپاه در اين زمينه پيگيريهايي را انجام داده و
در حال پيگيري هستند.

نژاد بهرام :به آخر راه رسيديم

مجلس براي شهردار تهران پايان کار صادر کرد

گروه اجتماعي  :عضو شوراي شهر تهران
در واکنش به تصويب نش��دن استفس��اريه
مربوط به بازنشس��تگي شهرداران گفت :ما
در اين مسير به آخر راه رسيدهايم.

بعد از آن که ديوان محاس��بات مجلس
و معاونت حقوقي رياست جمهوري نظر
خ��ود مبني بر بازنشس��تگي و ضرورت
کنارهگيري افش��اني از شهرداري تهران
را اعالم کردند ،همگان انتظار داش��تند
تا شوراي شهر تهران و شهردار تهران،
پيرو س��خنان قبلي خود مبن��ي بر تابع
قانون بودن ،بدون اما و اگر به اين ماجرا
خاتمه دهند و با تبعيت از قانون وارد فاز
انتخاب ش��هردار واجد صالحيت شوند.
از آنجائي که ش��وراي پنجم نام «اميد»
را ب��راي خ��ود برگزيده ،ل��ذا از ادامه به
کارافشاني نااميد نش��د و تالش کرد تا
اگر راهي براي ماندن افش��اني نيست،
خود راهي براي آن بسازد.شوراي پنجم
ابت��دا تالش ک��رد با س��اختن راهي به
نام «طرح دوفوريتي» ،ش��هردار تهران
را در جاي��گاه خود حفظ کن��د و به اين
منظور هفته گذشته نمايندگان تهران در
مجلس شوراي اسالميبه شوراي شهر
آمدند و بر سر طرح دو فوريتي به توافق
رسيدند.
اي��ن طرح از هم��ان ابتدا ن��اکام ماند و
فرصتي ب��راي مطرح ک��ردن خود پيدا
نکرد.راه دوم و ش��ايد آخري که شوراي
پنج��م به س��راغ آن رفت ت��ا از طريق
آن ش��هردار تهران را حفظ کند ،کسب
استفس��اريه از مجلس بود .براي اينکه
اين راه هم پيموده ش��ود ،ابتدا  140نفر
از نماين��دگان مجلس بايد با آن موفقت
ميکردند و درخواست خود را به صورت
کتبي به هيئت رئيسه مجلس ميدادند،
اما از آنجائي که اين تعداد به حد نساب
نرس��يد ،تعدادي از نمايندگان از دو شب
قب��ل از دفتر ش��هردار تهران با س��اير
نماين��دگان تم��اس تلفني برق��رار و در
نهايت  140امضاي موافق را جمع آوري
کردند.روز س��ه ش��نبه طرح استفساريه
در خصوص اس��تثنا کردن ش��هرداران
از قانون بازنشس��تگي ب��ا  140امضا به

هيئت رئيس��ه مجلس تقديم شد ،تا در
مورد آن تصمصمگيري شود.درخواست
استفس��اريه از مجلس ،هفته گذشته از
طريق نامهاي که مرتضي الويري رئيس
ش��وراي عالي اس��تانها ب��ه الريجاني
رئيس مجلس ش��وراي اسالمينوشت
هم مطرح ش��د که در نهايت با پاسخي
که از سوي معاونت قوانين مجلس اعالم
ش��د و به تأييد الريجاني هم رسيد ،اخذ
استفساريه براي شهرداران خالف قانون
اساسي اعالم شد.
مخالف�ت مجل�س با طرح مس�تثني
کردن ش�هرداراز قانون منع بکارگيري
بازنشستگان

صبح چهارشنبه هم هيئت رئيسه مجلس
آب پاکي را بر روي دست  140نماينده
متقاضي استفس��اريه ريخ��ت و با يک
فوريت اين طرح مخالفت کرد.زهرا نژاد
بهرام عضو هيئت رئيس��ه شوراي شهر
تهران در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران
جوان؛ با اش��اره به تصويب نشدن طرح
يک فوريتي استفس��اريه براي اس��تثنا
ش��دن ش��هرداران از قان��ون من��ع به
کارگيري بازنشستگان در مجلس گفت:
ما از تمام ظرفيتهاي حقوقي و قانوني

ظ آقاي افش��اني استفاده
خود براي حف 
کرديم ،اما اکنون در اين مس��ير به آخر
راه رسيدهايم.عضو هيئت رئيسه شوراي
ش��هر تهران با بيان اينکه ما براي حفظ
ش��هردار تهران در مس��يري بوديم که
اعتقاد داشتيم ميتوانيم آن را جمعبندي
کني��م ،تصريح کرد :اکن��ون با تصويب
نش��دن استفس��اريه ما در اين مسير به
آخر راه رسيدهايم.وي با تاکيد بر اينکه از
تمام توان حقوقي خود براي حفظ ثبات
مديريت ش��هري استفاده کرديم ،افزود:
متاس��فانه اين اتفاق رخ نداد و شورا هم
تابع قانون است.
ن�ژاد بهرام  :هن�وز وارد فاز انتخاب
شهردار نشدهايم

نژاد بهرام با بيان اينکه با تصويب نشدن
استفساريه شورا وارد فاز جديدي ميشود،
تصريح کرد :تاکنون در مورد کانديداهاي
شهرداري تهران هيچ صحبتي نکردهايم
و هنوز وارد فاز انتخاب شهردار نشدهايم.
عضو هيئت رئيس��ه شوراي شهر تهران
گف��ت :روز ش��نبه جلس��هاي داريم که
موضوع آن برنامه سوم است ،اما احتماال
در خصوص ش��هردار بع��دي هم بحث
خواهيم کرد.

انتخ�اب «ش�هردار» از ش�نبه آغ�از
ميشود

محمد عليخاني عضو شوراي شهر تهران
ني��ز در گفتوگو با فارس ،با بيان اينکه
نماين��دگان مجلس با يک فوريت طرح
مس��تثني کردن شهردار تهران از قانون
منع بکارگيري بازنشس��تگان مخالفت
کردند ،گفت :از روز شنبه  ۵آبان ماه وارد
بررسي گزينهها ميشويم.وي ادامه داد:
ساعت  7صبح روز ش��نبه اولين جلسه
بررس��ي گزينههاي ش��هرداري تهران
اس��ت و بايد به سرعت ش��هردار جديد
تهران انتخ��اب ش��ود.عليخاني با بيان
اينک��ه يکي از گزينهه��اي اصلي براي
ش��هرداري تهران محسنهاشميرئيس
فعلي شوراي شهر تهران است ،گفت :هر
عضو شورا ميتواند نام چند نفر را مطرح
کند.به اعتقاد عليخاني نميتوان شهر را
بدون مدير رها کرد و بايد هر چه سريعتر
موضوع شهردار تعيين تکليف شود .اين
گزارش ميافزايد  ،فرآيند تعيين تکليف
وضعيت بازنشستگي شهردار تهران که
بيش از چند ماه به طول کش��يد که اگر
از همان ابتدا تاکنون با مقاومت شوراي
پنجم روبرو نميش��د ،اي��ن همه وقت
صرف مباحث حقوقي نميشد و از سوي

ديگر شورا هم ميتوانست با استفاده از
شرايط ايجاد شده براي منع به کارگيري
بازنشس��تگان عملکرد خوب��ي در زمينه
جوانگراي��ي از خود به ي��ادگار گذارد.از
اين لحظ��ه به بعد ش��وراي پنجم وارد
مرحله انتخاب ش��هردار شده و بايد ديد
که با توجه به تجرب��ه بيماري ناگهاني
نجفي و بازنشستگي افشاني ،شورا تا چه
ميزان به ش��رايط سالمت جسميو سن
و سال ش��هردار بعدي توجه ميکند.بي
شک عوامل مه م ديگري هم در انتخاب
شهردار موثر هستند که نسبت به عوامل
مذک��ور در اولويت قرار دارند و ش��وراي
پنج��م بايد با دقت فروان تماميآنها را
شناسايي و بررسي کند تا شهردار بعدي
بتواند  4سال کامل به کار خود ادامه دهد،
زيرا اگر شورا انتخابي با دقت باال انجام
ندهد ،سرانجاميمشابه دو شهردار قبلي
خواهد داش��ت و از آنجائي که جابجايي
ش��هردار هم امري هزينه زاست ،هزينه
آن را تنها مردم تهران ميدهند.
گزينهه�اي مطرح براي ش�هرداري
تهران

در ح��ال حاض��ر عب��اس آخون��دي
وزي��ر س��ابق راه و شهرس��ازي،
محسنهاشميرفسنجاني رئيس شوراي
ش��هر تهران ،علي اصغر مونسان رئيس
س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
از گزينههاي مطرح تصدي ش��هرداري
تهران هس��تند.گفتني است ،نوع رابطه
آخون��دي با رئي��س جمهور ک��ه اخيرا
منجر به اس��تعفاي او از وزارت راه شد،
ش��انس آخوندي براي شهردار شدن را
پايين ميآورد ،زيرا که شوراي پنجم در
ابتداي کار خود ،برقراري روابط حس��نه
با دولت را يک��ي از عواملي عنوان کرد
ک��ه ميتوان ب��ا تکيه بر آن به ش��کل
شايس��تهاي امورات ش��هر را انجام داد
و ح��اال اگر بخواهد ف��ردي را به عنوان
ش��هردار انتخاب کند که اختالفات او با
رئيس جمهور س��بب جدايي او از دولت
ش��ده است ،بي شک با آن روابط حسنه
هم بايد خداحافظي کرد.

معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه:

مع��اون رف��اه اجتماع��ي وزارت رفاه با بي��ان اينکه
خراس��ان رضوي ،سيستان و بلوچستان و تهران سه
استان اصلي رو به رو با مشکل کودکان بيشناسنامه
حاصل ازدواج زنان با مردان خارجي هس��تند ،گفت:
بر اس��اس خود اظهاري اين زنان ،آنها  ۴۹هزار و ۹۶
فرزند دارند که فاقد شناسنامه هستند اما در سرشماري
وزارت کشور ،عددي که بهدستآمده است کمتر از ۷
هزار است.به گزارش ايسنا ،احمد ميدري ،معاون رفاه
اجتماعي وزارت تعاون ،کار و ر فاه اجتماعي در نشست
تخصصي «ازدواجهاي فراملي و سرنوش��ت هويتي
فرزن��دان حاصل از آن (تجارب بين الملي و ايران)»،
ضمن ارائه گزارش��ي از پيگيريهاي دولت دراينباره
گفت :پيگيري وزارت رفاه در مورد اين مسئله به زماني
رئيس کل دادگس��تري استان هرمزگان از
ص��دور محکوميت قطعي به بي��ش از 66
س��ال حبس ،ضبط تمامياموال حاصل از
جرم به نفع دولت و انتشار حکم محکوميت
براي سردسته و اعضاي باند يوسف کديور،
بزرگترين ش��بکه ضرب و توزيع سکههاي
تقلبي طال ب��ا اتهاماتي چون تهيه و توزيع
هزاران قطعه سکه تقلبي بهارآزادي ،جعل
پلمب ،مهر و نشان طالفروشيها ،صرافيها
و بانک مرکزي و ايجاد اخالل در بازار سکه
خبر داد .به گزارش ايس��نا ،حجت االسالم
والمس��لمين اکبري رئيس کل دادگستري
استان هرمزگان با اعالم صدور محکوميت
قطعي براي متهم اصلي و اعضاي باند ضرب
سکههاي تقلبي طال با اتهاماتي چون تهيه
و توزيع هزاران قطعه سکه تقلبي بهارآزادي
،جعل پلمب ،مهر و نش��ان طالفروشيها
،صرافيها و بانک مرکزي و ايجاد اخالل در
بازار سکه اظهار کرد :در پي شکايت تعدادي
از طالفروش��ان مبني بر فروش سکههاي
تقلبي و اغفال آنها از سوي عدهاي سودجو،
مراتب به صورت ويژه در دستور کار دستگاه
قضايي استان هرمزگان قرار گرفت.وي در
ادامه افزود :با گسترش چتر اطالعاتي و پس
از يک ماه رصد تحرکات و اقدامات متهمين
مشخص شد ،باند سازمان يافتهاي در حاشيه
شهر تهران در امر تهيه و توزيع سکههاي
تقلبي طال در سراس��ر کشور فعاليت دارد و
از طريق شبکه گستردهاي از طالفروشان،
واس��طهها و عوامل خود به اخالل گسترده
در بازار سکه مبادرت کرده است.وي اظهار

شناسايي۴۹هزارکودک«بيشناسنامه»دارايمادرايراني
برميگردد که اين وزارتخانه در پي ساماندهي کودکان
کار برآمد و با مسئله بيشناسنامگي مواجه شده بود.
وزارت رف��اه در پي رفع فقر اس��ت و يکي از بدترين
اشکال فقر ،نداشتن هويت است .اين مسئله را وزارت
رف��اه براي اولين بار در ش��وراي رفاه مطرح کرد و به
کميسيون اجتماعي ارجاع داده شد و حدود سه سال
است که در کميسيونهاي دولت دنبال ميشود.وي با
بيان اينکه پيگيري اين مسئله در مجلس هم سابقهاي
 ۱۵س��اله دارد اما به داليلي به نتيجه نرسيده است،
اظهار کرد :آمار و ارقام در اين زمينه متفاوت است و ما
هيچ تصويري از بچههاي بي شناسنامه نداريم.ميدري
در ادام��ه اظهار کرد :وزارت رف��اه از زناني که ازدواج
فراملي داشتند درخواست کرد تا کد ملي خود را پيامک

کنند و با آنان تماس گرفته شد تا بتوانيم بدانيم که چند
نفر در کشور با اين مسئله روبرو هستند که حدود ۱۴
هزار و  ۶۱۸کد ملي براي ما ارس��ال ش��د .بر اساس
اين خود اظه��اري آنها  ۴۹هزار و  ۹۶فرزند دارند که
فاقد شناسنامه هستند اما در سرشماري وزارت کشور،
عددي که بهدستآمده است کمتر از  ۷هزار است.وي
افزود :از نظر رفاه اجتماعي کوچک و بزرگ بودن عدد
مهم نيست به اين خاطر که اين مساله حق افراد است
و اگ��ر ما نخواهيم اين حق را اعاده کنيم ،با مس��ائل
بدتري روبرو خواهيم بود و اين فقر حقوقي به فقر مالي
تبديل ميشود و ميتواند انسانهاي فقير را در کشور
افزايش بدهد .به گفته معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه،
در تالش اخير وزارت رفاه براي اين سرش��ماري۱۴ ،

مليت شناسايي شدند که با زنان ايراني ازدواجکردهاند
و در ايران هستند اما بچههايشان شناسنامه ندارند .دو
مليت اصلي افغانستاني و عراقي است ،به اين ترتيب
که  ۶۰درصد افغانس��تاني ۱۲ ،درص��د عراقي و ۲۸
درصد از ساير مليتها هستند.ميدري با تاکيد بر اينکه
آمارها نشان ميدهد اين تصور که زنان ايراني از سر
فقر با مردان غيرايراني ازدواج ميکنند ،ديدگاه درستي
نيس��ت ،اظهار کرد ۵۴ :درص��د بچههايي که از اين
ازدواجها متولد شدهاند ،گواهي تولد از بيمارستان دارند.
 ۴۶درص��د ديگر يا در منزل بود يا گواهي نگرفتهاند
که اين خود از نظر سالمت ،نشاندهنده آسيب است.
همچنين  ۵۲درصد از اين بچهها پس��ر و  ۴۸درصد
دخترهستند.

حکم قطعي که از سوي دستگاه قضايي صادر شد

 66سال حبس براي اعضاي بزرگترين شبکه ضربوتوزيع سکه تقلبي
اس��ت» يادآور ش��د :پس از تکميل مراحل
تحقيقات و صدور کيفرخواست در دادسراي
عموم��يو انق�لاب بندرعباس ب��ه پرونده
اعض��اي اين باند بزرگ ضرب س��کههاي
تقلبي بهار آزادي که به منظور دستيابي به
اهداف مجرمان��ه خود اقدام به جعل پلمب
طالفروشيها ،صرافيها و حتي نشان بانک
مرکزي جمهوري اسالميايران نمودهاند در
شعبه دادگاه کيفري شهرستان بندرعباس
رس��يدگي و در نهاي��ت منجر ب��ه صدور
محکوميت شد.وي تصريح کرد :به موجب
حکم صادره از دادگاه کيفري دو شهرستان
بندرعباس ،متهمي��ن اصلي و اعضاي اين
بان��د بزرگ ضرب مس��کوکات تقلبي طال
در مجموع به تحمل  66س��ال و شش ماه
حبس تعزيري ،توقيف تمامياموال حاصل از
جرم و منع اشتغال در حرفه مربوط به صنف
طال و انتشار حکم محکوميت توسط مرکز
رسانه قوه قضائيه ،محکوم شدند که حکم
ص��ادره پس از تأيي��د در دادگاه تجديدنظر
اس��تان هرمزگان هم اکنون در مرحله اجرا
است.

کرد :پس از شناسايي و دستگيري تعدادي
از اعضاي اين باند  ،متهم اصلي اين پرونده
که از بندرعباس به تهران گريخته بود تحت
تعقيب قرار گرفت و پس از شناسايي ديگر
عوامل اين باند و محل اختفاء آنان ،به دستور
مقام قضايي ،اکيپ مجربي از مأموران پليس
امنيت عمومياس��تان هرمزگان به تهران
اعزام و ب��ا همکاري مأموران پليس امنيت
عموميناجا در يک اقدام عملياتي منسجم و
گسترده  6نفر از سرباندهاي ضرب سکههاي
تقلبيرادستگيرکردند.رئيسشورايقضايي
استان هرمزگان خاطرنشان کرد :در بازرسي
از من��ازل ،کارگاهها و ضرابخانههاي متعدد
ساخت سکههاي جعلي ،بيش از هفت هزار
سکه تقلبي آماده فروش ۲ ،دستگاه پلمب
سکه ۷ ،دس��تگاه تراش براي ساخت مهر
و ضرب س��که ۱۵ ،کيلو ورقه مسي براي
س��اخت س��که تقلبي ۳۵ ،عدد مهر تقلبي
ضرب س��که ۶ ،ع��دد مهر جعل��ي ادارات
و نهاده��اي دولتي و غيردولت��ي ،تعدادي
برچسب تقلبي مربوط به سکه و پلمب آن،
چندي��ن هزار دالر و  ۲عدد کيس کامپيوتر
که مورد استفاده براي جعل مهرهاي سکه
احکام صادر ش�ده به ترتيب به شرح
بود ،کش��ف و به همراه  7دستگاه خودروي
متعلق به اين باند توقيف ش��د.وي با اعالم زير است:
اينکه «روند رس��يدگي به پرونده تا صدور بر اين اساس متهمين به نامهاي-1،يوسف
رأي قطعي کمتر از سه ماه به طول انجاميده کدپور(کدي��ور) فرزن��د احمد ب��ا  11فقره

س��ابقه کيفري به جرم ساخت سکه شبيه
مس��کوکات داخلي و خريد و فروش آن و
همچنين مشارکت در ترويج اين نوع سکه
ب��ا وصف تعدد و تکرار جرم و سردس��تگي
گروه مجرمانه به 15س��ال حبس تعزيري
و ضبط اموال تحصيلي ش��امل مبلغ س��ه
ميليارد و هفتصد و نود و هفت ميليون تومان
،خودروي سانتافه ،سيزده ميليون تومان وجه
نقد و  490گرم طال به نفع دولت و به جرم
جعل پلمب  59مغازه طالفروشي و ا 2واحد
صنفي به 3سال حبس تعزيري و همچنين به
اتهام جعل عالمت بانک مرکزي جمهوري
اسالميايران به  15سال حبس تعزيري و
منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طال
و جواهر و انتشار حکم محکوميت به عنوان
مجازات تکميلي محکوم شد.
-2فري��د کاظم لو فرزند عل��ي با  14فقره
س��ابقه کيفري به جرم ترويج مس��کوک
شبيه سکه طالي داخلي به  15سال حبس
تعزيري ،اس��ترداد کليه اموال به ش��کات و
ضبط ام��وال حاصل از جرم ش��امل مبلغ
هش��تاد ميليون تومان و خودروي مزدا  3و
 10گرم طال ب��ه نفع دولت و همچنين به
اتهام تخريب به  4سال و نيم حبس تعزيري
و منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طال
و انتشار حکم محکوميت به عنوان مجازات
تکميلي محکوم شد.

 -3سياوش ش��هرياري فرزند محمود با 4
فقره س��ابقه کيفري به جرم خريد سکه با
عيار پايين شبيه به مسکوکات داخلي به 5
س��ال حبس تعزيري و ضبط اموال و وجوه
حاصل از جرم به نفع دولت و منع اش��تغال
ب��ه حرفه مرب��وط به صنف طال و انتش��ار
حکم محکوميت به عنوان مجازات تکميلي
محکوم شد.
-4کاظم شيرمحمدزاده فرزند محمد با يک
فقره س��ابقه کيفري به جرم مش��ارکت در
ترويج سکه با عيار پايين شبيه به مسکوکات
طالي رايج داخلي از طريق خريد و فروش
آن به  4سال حبس تعزيري و ضبط اموال
و وج��وه حاصل از جرم به نفع دولت و منع
اش��تغال به حرفه مربوط ب��ه صنف طال و
انتشار حکم محکوميت به عنوان مجازات
تکميلي محکوم شد.
 -5حس��ين کديور فرزند احمد با يک فقره
سابقه کيفري به جرم معاونت در ترويج سکه
شبيه مسکوکات داخلي از طريق تسهيل در
خريد و فروش آن به  3سال حبس تعزيري
و منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طال
و انتشار حکم محکوميت به عنوان مجازات
تکميلي محکوم شد.
 -6حام��د کديور فرزن��د احمد با يک فقره
سابقه کيفري به جرم معاونت در ترويج سکه
شبيه مسکوکات داخلي از طريق تسهيل در
خريد و فروش آن به  2سال حبس تعزيري
و منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طال
و انتشار حکم محکوميت به عنوان مجازات
تکميلي محکوم شد.
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اخبار
عامالن قتل منطقه نامجوي تهران
به زانو در آمدند

مع��اون مبارزه ب��ا جراي��م جنايي پليس
آگاهي تهران بزرگ از دستگيري عامالن
قت��ل دو خانم  ۴۰و  ۲۵س��اله در منطقه
نامجو خبر داد.به گزارش فارس ،سرهنگ
عل��ي وليپور گ��ودرزي معاون مب��ارزه با
جراي��م جنايي پليس آگاه��ي پايتخت با
اعالم خبر فوق اظهار داش��ت :در ساعت
 ۱۲مورخه  ۳۰مهرماه س��ال جاري وقوع
دو فقره جنايت در يک خانه مسکوني به
کالنتري  ۱۰۶نامجو اعالم شد.وي گفت:
با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع قتل
عمد و با انجام اقدامات ويژه پليس��ي ،دو
مته��م پرونده به نامهاي حميد و محمود
(ه��ر دو نفر  ۳۰س��اله) در کمت��ر از ۱۲
ساعت شناسايي ش��ده و اقدامات جهت
دس��تگيري آنها در دستور کار کارآگاهان
اداره ده��م پلي��س آگاهي ق��رار گرفت.
س��رهنگ گودرزي تصريح کرد :با توجه
به متواري شدن متهمين از شهر تهران،
اقدامات جهت دس��تگيري آنها کماکان
ادامه داش��ت تا نهايت�� ًا کارآگاهان پليس
آگاهي تهران اطالع پيدا کردند که اين دو
نفر در شهرس��تان اروميه به اتهام سرقت
گوشي تلفن همراه ش��هروندان دستگير
ش��دند.وي گف��ت :بالفاصل��ه موضوع با
پليس آگاهي شهرستان اروميه هماهنگ
ش��د و برابر روال قانوني متهمين جهت
انجام تحقيقات در اختيار کارآگاهان اداره
ده��م پليس آگاهي ق��رار گرفتند تا پس
از انتقال به پلي��س آگاهي تهران بزرگ،
تحقيقات از آنها آغاز شود.
دستگيري عامل حمله به زنان
با شيء تيز در نقاط مختلف تهران

رئيس پليس آگاهي
ته��ران ب��زرگ ،از
دس��تگيري ف��ردي
موتورس��وار خبر داد
که ط��ي چن��د روز
گذش��ته اقدام به مجروح کردن تعدادي از
بانوان در مناطق مختلف شهر تهران کرده
بود.به گزارش ايلنا ،سردار عليرضا لطفي در
توضيح اين خبر گفت :در پي چندين فقره
جرح عمدي تع��دادي از بانوان در مناطق
مختلف ش��هر تهران توس��ط راکب يک
دستگاه موتورس��يکلت طرح هوندا  ۱۲۵و
ب��ا توجه به اهميت و حساس��يت موضوع،
پروندهاي در اين خصوص در اداره شانزدهم
پليس آگاهي تهران بزرگ تشکيل و اقدامات
پليسي جهت شناسايي و دستگيري متهم
در دس��تور کار ويژه قرار گرفت.بالفاصله
پس از انتقال متهم به اداره شانزدهم پليس
آگاهي تهران بزرگ ،تحقيقات از وي آغاز
شد و صراحتا به ارتکاب جرم اعتراف کرد.
متهم در اظهارات اوليه عنوان داشت :بنده
مدت چهار س��ال است که متأهل هستم .
مدتي است که با همسرم دچار مشکل شدم
طوري که همسرم خانه را ترک کرده است؛
به همين علت از تماميزنان متنفر شدم و
تصميم به انتقامگيري گرفتم .يک ش��ي
نوک تيز داش��تم که آن را برداشته و سوار
موتورسيکلت شدم؛ در خيابانهاي شهر به
دنب��ال خانمها ميرفتم و در مکاني خلوت
[با جس��م تيز] به آنها ميزدم .مدتي است
ک��ه از لحاظ رواني تحت فش��ار فرار دارم؛
ب��ه همين علت اقدام به اين کار ميکردم؛
بيش��تر در مناط��ق خاني آباد ،ن��ازي آباد،
خيابان نبرد و افسريه اين کار را ميکردم.
در پايان متهم انگيزه خود از اين اقدامات را
اينگونه عنوان داشت« :ميخواستم از زنها
انتقام بگيرم».
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کودک سه سالهاي که با مصرف اشتباهي
داروي متادون به جاي شربت استامينوفن
توس��ط والدين��ش ،با حالت کم��ا و نيمه
هوش��يار به اورژانس اطفال بيمارس��تان
ش��هيد صدوقي ي��زد ارجاع ش��ده بود ،با
دقت کادر اورژانس در تش��خيص سريع
و به موقع مس��موميت داروي��ي ،از مرگ
حتمينجات يافت.به گزارش ايس��نا ،مادر
اين کودک سه ساله در رابطه با اين حادثه
گفت :به همراه دخترم که کميتب داشت،
به مهمان��ي رفتيم و از آنجا يک قاش��ق
مرباخوري ش��ربت استامينوفن از صاحب
خانه گرفتم و به کودکم دادم ولي دخترم
به مدت  40دقيقه به خواب رفت و در حالي
با تحريک به سختي بيدار شد که فک وي
سفت شده بود.وي ادامه ميدهد :سريع ًا به
اورژانس اطفال بيمارستان شهيد صدوقي
مراجعه کرديم که پس از معاينه توس��ط
متخصص اطفال با ش��ک مسموميت با
متادون ،داروي خنثيکننده تزريق و سبب
بهبودي سريع و هوشياري کودکم شد.اين
مادر يزدي ضمن قدرداني از تش��خيص
س��ريع و درمان مناس��ب و به موقع کادر
اورژانس اين مرکزي ،دليل اين مس��اله را
مصرف متادون ذکر ميکند که در شيشه
شربت استامينوفن نگهداري شده بود.

