اخبار
شهردار تهران:اخذ عوارض
از تونلهاي شهري واقعيت ندارد

ش��هردار ته��ران
در خصـــ��وص
اخ��ذ ع��وارض از
تونلهاي ش��هري
گفت :اين موضوع
صح��ت ن��دارد و از رس��انهاي که اين
موضوع را منتش��ر کرده اس��ت گله مند
هستم.به گزارش ايس��نا ،پيروز حناچي
در حاشيه مراسم والدت حضرت زينب
(س) و روز پرس��تار با حض��ور در جمع
خبرنگاران در پاس��خ به س��والي مبني
بر اخذ ع��وارض از تونلهاي ش��هري
گفت :در حال حاضر برخي مس��ائل در
حوزه کارشناس��ي مطرح ميش��ود و در
همين حوزه کارشناسان مختلفي اظهار
نظر ميکند اما ب��ي ترديد زماني چنين
موضوعاتي عملياتي شود که شهرداري
نس��بت به ارس��ال اليحه اق��دام کند و
موضوع در ش��ورا مطرح و مورد بررسي
قرار گيرد و نهايتا ش��ورا آن را بپذيرد تا
اجرايي شود.وي افزود :هنگاميکه هيچ
يک از اين اتفاقات نيفتاده پس موضوع
خاصي مطرح نيس��ت و از رسانهاي که
اين موضوع را منتش��ر کرده اس��ت گله
مند هس��تم چرا که اساسا اين موضوع
واقعيت ندارد.ش��هردار ته��ران به ادغام
برخ��ي معاونتهاي ش��هرداري تهران
نيز گف��ت :مباحث کارشناس��ي در اين
خصوص مط��رح و ايدههايي هم اعالم
ش��ده بنابراين بايد پس از اظهار نظرها
و بررس��يهاي کارشناس��ي  ،در انتظار
تصميم و مصوبه ش��وراي ش��هر تهران
باشيم.
بطحائي:اصالحاتساختاريوزارتخانه
به تبع دستورات دولت انجام ميشود

وزي��ر آم��وزش و
پ��رورش در م��ورد
تغيي��رات اخير اين
وزارتخان��ه گف��ت:
وزارت آم��وزش و
پرورش به تبع دستورات دولت ،اصالحات
ساختاري داشته و االن در سطح ستادي
اس��ت و سپس به حوزه استاني هم وارد
خواهيم شد.به گزارش ايسنا ،سيد محمد
بطحائ��ي در مراس��م تودي��ع و معارفه
رئيس س��ازمان پژوهش و برنامهريزي
اف��زود :اگر مهمتري��ن ماموريت و تنها
ماموري��ت آموزش و پ��رورش را فراهم
کردن امکانات و شرايط براي يادگيري
بچهها تلقي کنيم ،کارشناسان و مديران
سازمان پژوهش معماران اين يادگيري
هستند که فرايند آموزش و آنچه بچهها
بايد بياموزند و حجم و چگالي آنچه که
در قالب برنامهها در مدرس��ه به اجرا در
ميآيد ،را تعيين ميکنند.وي افزود :بايد
پرس��يد آيا آنچه بچهها ام��روز در قالب
برنامهه��اي درس��ي ميآموزن��د ،نبايد
دستخوش تغيير شود؟ آيا حجم و چگالي
محتوا بايد همين باش��د؟ روشي که در
قالب برنامهها بايد اجرا شود ،اينگونه بايد
باشد که االن هست؟.بطحائي ادامه داد:
در جلس��هاي که با آقاي توراني داشتم،
عنوان کردند که جامعه و افکار عموميو
ما در ح��وزه پژوهش در درجه اول و در
حوزه برنامه ريزي آموزش��ي همواره به
ذات و ماهي��ت مفاهيم بيش از آنچه در
عمل اجرا ميشود توجه ميکنيم.
دستور وزارت بهداشت براي
پرداخت کارانه پرستاران

سرپرس��ت وزارت
بهداش��ت ضم��ن
تاکي��د ب��ر ل��زوم
دگرگ��ون ش��دن
آموزش پرس��تاري
و تغيير نگاه به حرفه پرس��تاري ،درباره
ج��ذب 19هزار نيروي جديد پرس��تاري
گفت :محکم روي اين موضوع ميايستم
و آن را تامين اعتبار شده ،فرض کنيد.
ب ه گزارشايس��نا ،دکتر س��عيد نمکي در
پاسخ به س��والي درباره پرداخت معوقات
پرس��تاران نيز گفت :طي هفته آينده اين
موضوع را بررسي و سعي ميکنيم معوقات
پرداخت شود .درباره پرداخت کارانه دستور
داديم تا در اسرع وقت پرداخت شود.وي
همچنين گفت :حدود  19هزار پرستار در
بخش دولتي جذب ميکنيم و ش��رايطي
فراهم ميکنم ت��ا به غير از اين ،تعدادي
پرس��تار هم در بخ��ش خصوصي به کار
رفته ش��ود.نمکي در پاس��خ به س��والي
درباه تفاوت حقوق پزش��کان و پرستاران
گفت :بين پرس��نل نظام سالمت از نظر
پرداخت تفاوتهايي وج��ود دارد .حقوق
پرس��تاران نيز به عنوان قشر زحمتکش
نظام سالمت بازنگري ميشود و اگر عدم
عدال��ت در پرداخت ببين��م آن را اصالح
ميکنيم .نمکي در حاش��يه اين مراسم با
حضور درجمع خبرنگاران با بيان اين که
مصمم هس��تيم طرح تحول سالمت به
عنوان اصليترين طرح دولت روحاني را
با ش��دت ادامه دهيم گفت :در اين زمينه
پکيجهايي که شامل کاهش هزينههاي
کمرش��کن از جيب بيمار ،تهي��ه داروي
بيماران خاص و صعبالعالج و ماندگاري
پزشکان در مناطق محروم است ،بيشتر
تقويت ميکنيم.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش:

آموزش و پرورشيها از بودجه  ۹۸رضايتي ندارند

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت
آموزش و پرورش ضمن اشاره به رشد
 ۲۵درص��دي بودجه آموزش و پرورش
در اليح��ه بودجه  ۹۸گفت که اعداد و
ارقام لحاظ ش��ده بدين منظوررضايت
ندارن��د چرا که بايد  ۹۴درصد اعتبارات
را باب��ت هزينههاي اجتن��اب ناپذير ـ
که عمدتا حقوق و دستمزد فرهنگيان
و کارکنان آموزش و پ��رورش را در بر
ميگيرد ـ مصرف کنند.به گزارش ايسنا،
علي الهيار ترکمن در برنامه تلويزيوني

پرسشگر که با موضوع بودجه آموزش
و پ��رورش به روي آنت��ن رفت ،با بيان
اينکه اليحه بودجه بر اساس ويژگيها
و رويکردهاي کالن نش��ات گرفته از
وضعيت اقتصاد کالن کش��ور بس��ته
شده اس��ت گفت :اليحه بودجه عالوه
بر کارکرد تامين منابع مالي سه رويکرد
تنظيم گري ،سياست گذاري و اصالح
ساختار را نيز داراست.وي افزود :کليات
اعتب��ارات آموزش و پرورش در س��ال
 ۹۷بال��غ بر  ۴۳هزار و  ۴۶۲ميليارد بود

که ۱۱.۳درصد از بودجه عموميکشور
را ب��ه خود اختصاص ميداد و اين رقم
براي سال آينده  ۵۶هزار و  ۳۴۹ميليارد
تومان اس��ت ک��ه اگر دوه��زار ميليارد
توم��ان رتبه بن��دي را کن��ار بگذاريم،
آموزش و پرورش  ۱۳.۴درصد از منابع
بودجه کل کشور را شامل شده و درصد
رش��د آن  ۲۵بوده است.وي با اشاره به
 ۲۰درصد رشد افزايش دستمزد و حقوق
گفت :رقم سرانه دانش آموزي  ۲۵هزار
و ۸۰۰تومان ،س��رانه غ��ذاي مدارس
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شبانه روزي روزانه  ۳۵۰۰تومان ،سرانه
ورزش��ي  ۷۶۰۰تومان ،س��رانه ارتقاي
سالمت جس��ماني ۴۴۰۰تومان،سرانه
پيش��گيري از آس��يبهاي اجتماع��ي
 ۲۵۵ه��زار تومان ب��راي جامعه هدف
حدود دوميليون نفر و همچنين س��رانه
پرورش��ي در اليحه بودجه سال آينده
 ۲۰هزار تومان ديده شده است.معاون
توس��عه مديريت و پش��تيباني وزارت
آموزش و پرورش اف��زود :روي بودجه
براي  ۱۲.۳ميليون دانش آموز مدارس
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دولتي هدفگذاري ش��ده و جمع جبري
کارکنان ما در مهر  ۹۸حدود  ۹۵۷هزار
و ۸۰۰نفر اس��ت.الهيار ب��ا بيان اينکه
از اي��ن اع��داد و ارقام رضاي��ت نداريم
گف��ت :بايد  ۹۴درص��د اعتبار را صرف
هزينهه��اي اجتناب ناپذي��ر که عمدتا
حقوق و دستمزد است ،بکنيم.

دکتر شادنوش :اهداي عضو نيازمند فرهنگسازي است

 ۲۵هزار نفر در ليست انتظار پيوند عضو هستند

گروه اجتماع�ي  :رئيس مرکز مديريت
پيوند و امور بيماريهاي وزارت بهداشت
گفت :درحال حاضر  ۲۵هزار نفر در کشور
در ليست انتظار پيوند عضو قرار دارند که
ب��ه دليل کافي نبودن تعداد اهداء عضو،
هر روز هفت تا  ۱۰نفر از اين افراد جان
خود را از دست ميدهند.
دکتر مه��دي ش��ادنوش در اولين دوره
آم��وزش تخصص��ي و مديريتي فراهم
آوري اعضاي پيوندي اس��تان کرمانشاه
با اش��اره به اهميت اين ام��ر در احياء و
زنده کردن مجدد انسانها ،گفت :مقوله
پيوند اعضا در کشور ايران به عنوان يک
کش��ور ديني از ديرباز موانعي داشت که
در س��ال  ۶۸با فتواي امام خميني (ره)
بستر انجام آن در کشور فراهم شد.
وي بابيان اينکه  ۱۱سال پس از فتواي
ام��ام (ره) ،تصويب قانون پيوند اعضا در
مجلس و صدور فتوا از سوي ديگر مراجع،
راه پيوند اعضا را در ايران هموارتر کرد،
افزود :مجموعه اين اقدامات باعث ش��د
تا امروز شاهد باشيم که امر پيوند اعضا
در ايران بصورت يک حرکت رس��ميدر
جريان باشد ،اما براي شتاب اين حرکت
قدرتمن��د نياز به مس��اعدت بيش��تري
داريم.رئيس مرکز مديريت پيوند و امور
بيماريهاي وزارت بهداشت تاکيد کرد:
از س��ال  ۷۹ک��ه قانون پيون��د اعضا در
مجلس به تصويب رس��يد تا پايان سال
 ،۹۶ميزان پيوند اعضا در ايران رش��دي
 ۶۰درصدي داش��ته ،اما اين رشد هنوز
جوابگوي ميزان نياز کش��ور نيست.وي
در ادامه به وقوع ساالنه  ۱۶هزار حادثه
ناش��ي از تصادفات در کشور اشاره کرد
و گفت :حدود پنج تا ش��ش هزار نفر از
اين افراد حادثه ديده ،دچار مرگ مغزي

بيماران نيازمند به دياليز در کرمانش��اه
را  ۶۵۴بيم��ار اعالم کرد و گفت :از اين
تعداد  ۴۵۶نفر امکان پيوند دارند و ۱۹۰
نفر نيز بايد بصورت قطعي به آنها کليه
پيوند داده شود.وي تاکيد کرد :براي هر
ب��ار دياليز هرکدام از اي��ن بيماران ۴۰۰
هزار توم��ان از خزانه دولت پول صرف
ميش��ود که در يک دوره پنج ساله رقم
آن به  ۳۵۰ميليون تومان ميرسد.

توان اهداي عض�و در ايران  ۴برابر
آمار فعلي است

ميش��وند که  ۲۵۰۰تا چهار هزار نفر از
آن��ان قابليت اهداء عضو دارند.وي تعداد
س��االنه اهداء عضو در ايران را کمتر از
 ۱۰۰۰نفر اعالم کرد و گفت :در س��ال
 ۹۶تعداد اهداي عضوهاي انجام ش��ده
در ايران  ۹۲۶نفر بوده است.ش��ادنوش
همچنين ب��ا بيان اينکه در کش��ور ۲۵
هزار نفر در ليست انتظار پيوند اعضا قرار
دارن��د ،عنوان کرد :در حال حاضر با اين
تعداد اهداء عضو در کشور تنها ميتوانيم
 ۱۵درصد از اين افراد در ليس��ت انتظار
را ج��واب دهي��م و  ۸۵درص��د آنها درد
ميکشند.
هر  ۳ساعت يک بيمار نيازمند پيوند
عضو ،جان ميبازد

وي اضافه کرد :هر سه ساعت يک نفر
و روزي هف��ت تا  ۱۰نفر از اين تعداد به
اين دليل که عضوي براي اهداء نيست

که به آنان داده ش��ود ،ج��ان خود را از
دس��ت ميدهند .با اين روال اهداء عضو
در کش��ور تا س��ال  ،۱۴۰۰درصد افراد
در ليس��ت انتظار ک��ه ميتوانيم به آنها
پيوند عضو بدهيم به  ۴۵درصد افزايش
مييابد که اصال رضايت بخش نيست،
لذا بايد آن را به  ۷۵درصد برسانيم.
رئي��س مرک��ز مديريت پيون��د و امور
بيماريه��اي وزارت بهداش��ت بر لزوم
فراهم کردن زيرساخت و فرهنگسازي
براي باال بردن آمار اهداء عضو درکشور
تاکيد کرد و گفت :س��ال  ۹۶تعداد افراد
دارنده کارت اهداء عضو در کشور به پنج
ميليون نفر رس��يد.به گفته وي ،کس��ب
رضاي��ت اهداء عض��و از خان��واده افراد
مرگ مغزي ش��ده در ايران بين شش تا
 ۹۰س��اعت زمان ميبرد؛ درحاليکه اين
زمان در کش��ورهاي پيشرفته تنها يک
تا دو س��اعت اس��ت.وي در ادامه گفت:

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران:

بوي نامطبوع پايتخت ناشي از پسماندهاي آرادکوه نيست

مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند شهرداري
ته��ران با تاکيد بر اين که بوي نامطبوع پايتخت
ناشي از پسماندهاي مجموعه آرادکوه نبوده است،
گفت :اگر اين بو ناشي از پسماندهاي آرادکوه بود،
بايد ابتدا در مناطق جنوبي و با ش��دت بيشتري
در اين مناطق بو احس��اس ميشد ،اما اين گونه
نبوده اس��ت .رضا عبدلي در گفتوگو با ايس��نا،
ل از اس��تاندار
در خصوص اظهار نظري که ب ه نق 
تهران در برخي رس��انهها مبني بر اين که «بوي
نامطبوع پايتخت ناشي از شيرابههاي پسماندهاي
آرادکوه است» منتشر شده است ،اظهار کرد :هنوز
در خصوص اين که اظهار نظر منتسب به استاندار
تهران باشد ،مطمئن نيستم ،لذا موضوع را از روابط
عمومياستانداري پيگيري خواهيم کرد ،اما بايد به
اين نکته توجه داشته باشيم که استاندار تهران در
مصاحبه تلويزيوني احتمال داد که بوي نامطبوع
پايتخت ناش��ي از فاضالب و ي��ا افزودن ماده به
گاز ش��هري بوده باشد و صحبتي از پسماندها به
ميان نياورد.وي افزود :اگر چنين صحبتي از سوي
استاندار تهران مطرح شده باشد کامال قابل د فاع
است ،چرا که شيرابهها در سنوات گذشته در محل
آرادکوه از طريق بازچرخاني خشک شده است و
ش��يرابهاي براي توليد بوي نامطبوع وجود ندارد.

مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند شهرداري
ته��ران ،در ادامه خاطر نش��ان کرد :بر اس��اس
گزارشاتي که از بوي نامطبوع پايتخت منتشر شده
اس��ت ،اين بو در مناطق مرکزي و شرقي تهران
استشمام شده اس��ت و اين بو در مناطق جنوبي
شهر استشمام نش��ده است .همچنين پسماندها
در منطقه آرادکوه در  ۴۰کيلومتري جنوب ش��هر
قرار گرفته اس��ت .در حالي که اگر اين بو ناشي
از پس��ماندها باش��د اولين نقطهاي که بايد بو در
آن استشمام شود مناطق جنوبي خواهد بود.وي
ادام ه داد :انتشار بو پسماند نميتواند در يک روز به
صورت مقطعي باشد و حتما تداوم خواهد داشت،
لذا همه اين موارد داليل محکمياس��ت تا اثبات
کند تا بوي نامطبوع پايتخت ناشي از پسماندهاي
آرادکوه نبوده است.

از س��ال  ۷۹تا پايان سال گذشته بيش
از  ۴۶ه��زار و  ۷۰۰پيوند کليه افراد زنده
و افراد مرگ مغزي ش��ده ۵۵۰۰ ،پيوند
کب��د ۱۰۴۲ ،پيوند قلب ۱۵۱ ،پيوند ريه،
 ۲۶۳پيون��د لوزالمع��ده و  ۵۲پيوند روده
در کش��ور انجام ش��ده است.ش��ادنوش
در بخ��ش ديگري از س��خنان خود به
وضعيت اهداء عضو در استان کرمانشاه
اشاره کرد و گفت :از جمعيت دو ميليون
نفري اين استان ،س��االنه  ۵۰نفر دچار
مرگ مغزي ميشوند که تعدادي از آنها
ميتوانند با اهداء عضو باعث نجات جان
ديگر افراد بيمار نيازمند پيوند شوند.وي
با بيان اينکه در استان کرمانشاه از سال
 ۹۰امکان پيوند به بيماران نيازمند فراهم
شده ،گفت :طي هفت سال گذشته تنها
 ۲۹اهداء عضو در کرمانش��اه انجام شده
است.رئيس مرکز مديريت پيوند و امور
بيماريه��اي وزارت بهداش��ت تع��داد

کتايون نجفيزاده مديرعامل انجمن اهداء
عض��و ايران نيز در اولي��ن دوره آموزش
تخصصي و مديريتي فراهمآوري اعضاي
پيوندي استان کرمانش��اه با بيان اينکه
اهداء عضو مس��ئلهاي اجتماعي و ملي
اس��ت که بايد براي ترويج آن در جامعه
فرهنگسازي کنيم ،افزود :ضروري است
براي مردم فرهنگسازي کنيم که افراد
مرگ مغزي در واقع مردههايي هس��تند
که تنها قلبشان براي مدتي کوتاه تپش
دارد.مديرعام��ل انجمن اه��داي عضو
اي��ران با بيان اينکه اف��راد مرگ مغزي
يک درصد از افراد فوت ش��ده جامعه را
تش��کيل ميدهند ،گفت :معتقديم اينها
افرادي هستند که خداوند به آنها توفيق
داده تا مرگي قهرمانانه داش��ته باشند و
باعث نجات جان انسانهاي ديگر شوند.
وي رشد اهداي عضو در ايران را از سال
 ۷۹تا پايان س��ال گذشته خوب توصيف
کرد و به ايس��نا گفت :سال  ۷۹شاخص
اهداي عضو در کش��ور ب��راي هر يک
ميليون نف��ر ،دو دهم درصد بود که اين
رقم در س��ال  ۹۶به  ۱۱.۵۸رس��يده که
پيشرفت خوبي است.

مديرکل دفتر جمعيت نيروي کار مرکز آمار ايران هشدار داد

 13ميليون مجرد و  ۲۲۰هزار مجرد قطعي در کشور

به افرادي که از سن تجرد قطعي عبور کرده باشند،
مجردان قطعي ميگويند و تعداد آنها در کل کشور
 ۲۲۰هزار نفر است.به گزارش ايسنا ،علي اکبر محزون
مديرکل دفتر جمعيت نيروي کار مرکز آمار ايران و
مديرکل س��ابق اطالعات و آمار جمعيتي سازمان
ثبت احوال کش��ور در يک برنام��ه راديويي با بيان
اين مطلب ،اظهار داشت :طبق آخرين سرشماري،
 ۹ميليون و  ۷۶۹هزار نفر در س��ن متعارف ازدواج و
هرگ��ز ازدواج نکرده داريم و همچنين تعداد افرادي
که از س��ن متعارف ازدواج عب��ور کردهاند اما هنوز
به سن تجرد قطعي نرس��يدند يک ميليون و ۸۱۰
هزار نفر است.وي گفت :به افرادي که از سن تجرد
قطعي عبور کرده باشند ،مجردان قطعي ميگويند
و تعداد آنها در کل کش��ور  ۲۲۰هزار نفر است۱۱ .
ميليون و  ۸۰۰هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده در
کشور داريم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر
فوت يا طالق ،جمعيت مج��ردان ايران به رقم ۱۳
ميليون و  ۳۲هزار ميرس��د.وي با اشاره به افزايش
سن ازدواج درکشور در سالهاي مختلف گفت :طي
چند دهه گذش��ته س��ن ازدواج آقايان از  ۲۴به ۲۸
سال و براي خانمها از  ۱۹به  ۲۳سال رسيده است.
ضمن اينکه اين آمار در ش��هرهاي مختلف و حتي
در شمال و مرکز و جنوب کالنشهري مانند تهران

رئيس پاي��گاه دوم پليس آگاهي تهران
ب��زرگ از دس��تگيري دو نفر س��ارق با
بي��ش از  ۲۰۰فق��ره س��رقت گوش��ي
هم��راه خبر داد و گفت :اين س��ارقان با
اس��تفاده از موتور س��يکلتهاي ان اس
در نقاط مختلف ش��هر ته��ران از جمله
غ��رب تهران اقدام به س��رقت گوش��ي
همراه ش��هروندان به شيوه گوشي قاپي
ميکردن��د .به گزارش ميزان س��رهنگ
کارآگاه محس��ن معظميگودرزي اظهار
داش��ت :در پ��ي افزايش وقوع س��رقت
گوش��ي همراه و اعالم شکايت تعدادي
از ش��هروندان از س��رقت گوشي همراه
آنان به روش قاپيدن با توجه حساسيت
و اهمي��ت ماج��را ،موضوع ب��ه صورت
ويژه در دس��تور کار قرار داده ش��د.يکي
از مالباختهه��ا که مردي ميانس��ال بود
در اظهارات خ��ود ميگويد غروب موقع
برگشتن به خانه در حال صحبت کردن
با گوش��ي همراه بودم که يک دس��تگاه
موتور س��يکلت از کناردستم به سرعت
رد ش��د و ترک نش��ين آن در کسري از
ثاني��ه گوش��ي موبايلم را از دس��ت من

قاچاق کنسروي «شيشه»
به خارج از کشور ناکام ماند

رئيس پلي��س مبارزه
با م��واد مخدر تهران
بزرگ از کش��ف ۱۷
کيلوگرم مخدر شيشه
ک��ه براي قاچ��اق به
خارج از کش��ور در قوطي کنس��رو جاسازي
شده بود ،خبر داد.سرهنگ محمد بخشنده در
گفتوگو با ايسنا ،دراين باره گفت :ماموران
پلي��س مبارزه با موادمخدر ته��ران بزرگ با
رصد اطالعاتي و با همکاري پليس مبارزه با
مواد مخدر فرودگاه امام خميني (ره) ،محموله
شيش��ه جاسازي ش��ده در انواع کنسروهاي
خوراکي را کش��ف کردند که در بررس��ي از
آنها مشخص شد کنسروهاي خوراکي حاوي
بس��تههاي ماده مخدر شيش��ه به مقدار ۱۷
کيلوگرم هستند.وي با بيان اينکه در همين
راستا سه نفر قاچاقچي دستگير شدند ،گفت:
قاچاقچيان قصد داش��تند که کنس��روهاي
حاوي بستههاي موادمخدر شيشه را از کشور
خارج و به مقصد کشور اندونزي منتقل کنند.
به گفت��ه وي اين محموله فقط براي قاچاق
موادمخدر در حال توزيع بوده و به هيچ عنوان
در فروشگاههاي کش��ور چنين محصوالت
آلودهاي وج��ود ندارد.رييس پليس مبارزه با
موادمخدر تهران بزرگ با اش��اره به تشکيل
پرونده براي متهمان دستگير شده ،گفت :اين
افراد براي ادامه روند رس��يدگي به جرم روانه
دادسرا شدند.
واژگوني تانکر حمل سوخت
در سه راهي اهر

مدير عامل س��ازمان آتش نشاني و خدمات
ايمني شهرداري تبريز گفت :عصر روز جمعه با
گزارش واژگوني يک دستگاه خودروي حامل
تانکر سوخت ،در سه راهي اهر و مصدوميت
راننده خودرو ،آتش نشانان ايستگاه شماره 9
به محل حادثه اعزام شدند.به گزارش ايسنا،
محمد قليزاده در تشريح اين خبر ،اظهار کرد:
اين حادثه بر اثر انحراف از مس��ير و واژگوني
خودروي حامل تانکر در مسير سه راهي اهر
به سمت تبريز ،رخ داد.وي با اشاره به اينکه
خودروي حامل تانکر حامل هيچ گونه سوختي
نبود ،افزود :آتش نشانان به سرعت عمليات
ايمن س��ازي خودرو تانکر و محل حادثه را
آغاز کرده و راننده  57ساله تانکر را که دچار
مصدوميت سطحي شده بود ،جهت بررسي و
مداوا در اختيار عوامل اورژانس قرار دادند.وي
با تاکيد بر شعار ايمني «دير رسيدن ،بهتر از
هرگز نرسيدن است» ،از رانندگان خواست تا
با سرعت مطمئن و ايمن در جادهها حرکت
کرده و رعايت اصول ايمني در جادهها را مورد
توجه قرار دهند.
سرقت از منازل در پوشش نظافتچي

کام ً
ال متفاوت است.محزون بيان داشت :بخشي از
دليل افزايش سن ازدواج به دليل تحوالت اجتماعي
است و بخشي هم به سياست گذاريها برميگردد.
وي يادآور شد :آخرين سرشماريها نشان ميدهند
در س��الهاي اخير خانوادههاي گسترده چند نسلي
در کش��ور به حداقل رسيده اس��ت .در حال حاضر
خانوار هس��تهاي بيش��ترين فراواني را دارد و خانوار
يک نفره در س��ال  ۱۳۸۵از  ۵,۲دهم درصد به ۷.۱
دهم درصد در سال  ۱۳۹۰افزايش داشته و در سال
 ۱۳۹۵به  ۸.۵درصد رسيده است.محزون مهمترين
راهکار براي کاهش تجرد در ايران را اجراي صحيح
سياستهاي کلي جمعيتي خانواده دانست و گفت:
همه موارد در هفته بندي که ابالغ شده وجود دارد و
مسئوالن بايد به آن توجه کنند .قطع ًا اجراي صحيح
اين بندها بهترين مسير خواهد بود.

اعتراف مجرمان حرفهاي به سرقت بيش از  ۲۰۰دستگاه گوشي همراه
قاپيد و به س��رعت از محل دور ش��دند
و به واس��طه تاريکي هوا هم نتوانس��تم
ش��ماره آن را يادداشت کنم.فردي ديگر
هم که براي اعالم ش��کايت از سارقان
به اداره دوم پايگاه آگاهي مراجعه کرده
بود در اظهارات خود اعالم داشت تازه از
ماش��ينم پياده شده بودم و در حال قفل
کردن درب خودروام همزمان مش��غول
صحب��ت ک��ردن ب��ا موبايلم ب��ودم که
يک دس��تگاه موتور سيکلت به سرعت
از کنار دستم رد ش��د و ترک نشين آن
موبايلم را به س��رقت برد.در تحقيقات و
بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد
اين سارقان که بيست و چهار ،پنج ساله
هس��تند در قس��متهاي غرب تهران و
بيشتر در محدودههاي اشرفي اصفهاني،
س��تارخان ،ميدان صنعت با اس��تفاده از
موتور سيکلتهاي ان اس در رنگهاي
سياه و سفيد و سياه و قرمز و به صورت
دو ترک از ش��هروندان و غالبا از طريق
قاپيدن س��رقت ميکردند.اين دو سارق
که هر دو داراي س��وابق متعدد کيفري
از جمله درگيري و زورگيري ميباش��ند

اخبار حوادث

پرونده

متهمان طعمههاي خود را در غرب تهران شکار ميکردند

هر دو مج��رد و داراي مدرک تحصيلي
س��يکل ميباشند که بيش��تر در جاهاي
خل��وت در فرصتي مناس��ب اق��دام به
س��رقت گوش��ي همراه مردم ميکردند
و در برخي موارد ک��ه با مقاومت طرف
مقابل روبرو ميش��دند ب��ه زور و تهديد
و ارع��اب با اس��تفاده از چاقو متوس��ل
ميش��دند.در بررسيهاي صورت گرفته
محل س��کونت يکي از س��ارقان به نام
محسن مش��خص و اين سارق در يک
عملي��ات ضربتي و غافلگيرانه س��اعت
ح��دود  ۴صبح در خواب دس��تگير و به
پايگاه دوم پليس آگاهي انتقال داده شد.
در بازجوييهاي صورت گرفته از محسن
مخفيگاه سارق دوم (اميد) که از آنجائي
که هيچ جاي ثابتي نداشت به علي جني
معروف بود شناسايي و سارق دوم نيز در
يک عمليات ضربتي دستگير شد.سارقان
در اعتراف��ات خود اعالم داش��تند که از
حدود  ۶ماه پيش با موتور س��يکلت ان
اس در قس��متهاي غربي تهران اقدام
به موباي��ل قاپي ميکردن��د وروزانه دو
يا س��ه مورد س��رقت موبايل داشتهاند و

جامعه

در غ��روب همان روز ه��م با مراجعه به
خيابان مولوي گوش��يهاي سرقتي را با
توجه به مدل گوشيهاي سرقت شده از
 ۵۰۰هزار تومان تا چند ميليون تومان به
فروش ميرساندهاند و پول گوشيهاي
س��رقتي را صرف مصرف م��واد مخدر،
مشروبات الکلي و  ...ميکردند.سرهنگ
محس��ن معظميگ��ودرزي با اش��اره به
اينکه يکي از س��ارقان ک��ه غالبا ترک
نش��ين بوده و اقدام به قاپيدن گوش��ي
مالباختهها ميکرده اس��ت بر روي الله
گوشي داراي خالکوبي ستاره و همچنين

بر روي گردن داراي خالکوبي ميباشد،
بيان داش��ت :س��ارقان به دستور قاضي
شعبه سوم بازپرسي ناحيه  ۳۴تهران در
اختيار پاي��گاه دوم آگاهي تهران بزرگ
ق��رار دارند از اين رو از ش��هرونداني که
از ح��دود  ۶م��اه پيش ت��ا  ۱۸دي ماه
س��ال جاري در محدوده غ��رب تهران
(مناطق اعالم شده) گوشي تلفن همراه
آنها س��رقت شده است براي شناسايي
س��ارقان ب��ه پايگاه دوم پلي��س آگاهي
تهران بزرگ به آدرس جنت آباد شاهين
شمالي مراجعه کنند.

رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ
از دستگيري باند پنج نفره سارقان منازل که
چند نفر از آنها در پوشش نظافتچي فعاليت
ميکردند ،خبر داد.به گزارش ايسنا ،سرهنگ
کارآگاه مرتضي نثاري گفت :مهر ماه س��ال
جاري به دس��تور قاضي شعبه سوم بازپرسي
ناحيه  ۸تهران پرون��دهاي از کالنتري ۱۲۷
نارم��ک مبني بر س��رقت از منزل پيرمردي
بازنشسته ساکن آپارتماني در خيابان مجيديه
جنوب��ي به روش تخريب ب��ه پايگاه چهارم
پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع داده شد که
سارقان مقاديري طال ،جواهر و اشياي قيمتي
به ارزش تقريبي  ۱۰۰ميليون تومان سرقت
کرده بودن��د.وي ادامه داد :در بررس��يهاي
ميداني و تحقيقات صورت گرفته مشخص
ش��د اين سرقت توس��ط افرادي انجام شده
اس��ت که قبال در همان آپارتمان به عنوان
نظافتچي حضور داشتند و اطالعات کاملي
از اهال��ي آپارتمان و وضعي��ت و زندگي آنها
کس��ب کرده بودند .در نهايت چند روز بعد از
اتمام قراردادشان دوباره به اين منزل مراجعه
کردن��د و با ب��اال رفتن از دي��وار آپارتمان به
روش تخريب ،منزل پيرمرد بازنشستهاي را
سرقت ميکنند.وي با بيان اينکه چهار نفر از
اعضاي اين باند سارقاني افغانستاني هستند
که مجوز الزم براي تردد در کشور را ندارند و
نفر پنجم نيز مالخر است ،گفت :اين سارقان
با نصب تراکت در نقاط مختلف ش��هر خود
را نظافتچي معرفي ميکردند و معموال بعد
از انج��ام نظافت اطالع��ات کاملي از محل
به دس��ت ميآوردند و در فرصتي مناسب از
محلهاي مورد سرقت ميکردند.نثاري افزود:
با به دس��ت آمدن سرنخهايي از مشخصات
سارقان ،دس��تگيري آنان در دستورکار قرار
گرف��ت و اين س��ارقان روز  ۱۷دي ماه طي
يک عملياتي ضربتي در منطقه خاک سفيد
دستگير شدند .در بررسيهاي صورت گرفته،
سارقان تاکنون به چهار فقره سرقت منزل به
همين شيوه اعتراف و اظهار کردند که حين
نظافت منازل ،اطالعات الزم را از سکنه به
دس��ت ميآوردند .با اعتراف اين سارقان نفر
پنجم اين باند که در يکي از استانهاي غربي
طال فروش��ي داش��ت و طالهاي سرقتي را
خريد و فروش ميکرد نيز دستگير شد.

