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معاون شهرسازی شــهرداری منطقه ۱۲ با 
تاکید بر اینکه شاهد کاهش حضور شهروندان 
در این منطقه برای زندگی هســتیم،گفت: از 
مهمترین دالیل این کاهش جمعیت می توان به 
تبدیل خانه های مسکونی به انبار و کارگاه های 

تولیدی پشتیبان برای بازار اشاره کرد.
مهــدی حضرتی با بیان این مطلــب افزود: باید 
اعالم کنم که در کل ســطح شهر تهران در مناطقی 
که بافت فرســوده وجود دارد و نوسازی در آنها انجام 
می شود، شــاهد افزایش جمعیت هستیم اما جالب 
اســت بدانید در منطقه ۱۲ کاهش جمعیت در بافت 

فرسوده را داشته ایم.
وی با اشــاره به اینکه به نسبت سرشماری سال 
۱۳۸۵ در مقایسه با  سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت 
منطقه ۱۲ بطور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، 
خاطرنشــان کرد: مدیریت شهری تهران طی ۲ سال 
گذشته بطور مستمر به بررسی عوامل کاهش جمعیت 

در این منطقه پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  حضرتی با تاکید بر 
اینکه کمبود خدمات پشتیبان سکونت در منطقه ۱۲ 

یکی دیگر از علل مهاجرت شهروندان از این منطقه 
اســت، ادامه داد: در همین راستا و در جهت ارتقای 
زندگی در منطقه، شــهردار پایتخت نگاه ویژه ای در 
ســال ۹۳ و  به خصوص ســال جاری به این منطقه 
داشته اســت.معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
منطقه ۱۲ با بیان اینکه کارگروه مشــخصی نیز در 
جهت ارتقای زندگی در این منطقه تشکیل شده که 
ریاست آن  برعهده شهردار تهران است، تصریح کرد: 
معاونت های مختلف شــهرداری نیز در این کارگروه 
شرکت دارند و اولویت کاری هریک از معاونت ها ارائه 
برنامه برای افزایش سطح زندگی در این منطقه است.

حضرتی در ادامه با اشاره به اینکه این منطقه در 
حصار ناصری شهر تهران واقع شده است، افزود: منطقه 
۱۲ بیش از ۴۰۰ ســال قدمت دارد که ۷۳ درصد از 
بناهای آن  سابقه سکونتی بیش از ۲۰۰ سال دارند.

وی با تاکید بــر اینکه ۳۵ درصد بافت منطقه را 
بافت فرسوده تشکیل می دهد که شامل ۵۷۵ بلوک 
شهری می شــود، عنوان کرد: این میزان حدود ۵۹۳ 
هکتار از کل منطقه را شــامل می شود که  سه شرط 

ریز دانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری را داراست .

حضرتی با بیان اینکــه کل محدوده منطقه ۱۲ 
حداقل یکی از سه شــرط فوق را دارد، تصریح کرد: 
۷۴ درصــد از منطقه را بافــت ناپایدار، ۵۰ درصد را 
بافت های نفوذ ناپذیــر و حدود ۵۷ درصد منطقه را 

نیز بافت ریزدانه  تشکیل می دهد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۲ 
با بیان اینکه رکود ســاخت وساز در چند سال اخیر  
بر نوسازی بافت فرسوده این منطقه نیز تاثیر گذاشته 
اســت، گفت: در سال گذشته صدور پروانه ساخت و 
ساز در بافت فرسوده برای منطقه  ۲۴۵ پروانه بوده که 
نسبت به سال ۹۲ به رغم تالش های مدیریت شهری 

برای ترغیب به نوسازی افت شدیدی داشته است.
وی افزود: در ۴ ماه اول ســال جاری نیز مجموعا 
۳۹ پروانه ســاخت و ساز برای بافت فرسوده  منطقه 

۱۲ صادر شده است.
حضرتی در پایان با تاکید بر اینکه شهرداری تهران 
در سال جاری بسته تشویقی بسیار مناسبی را برای 
نوسازی بافت فرسوده در اختیار شهروندان قرار داده 
اســت، تصریح کرد: امیدواریم صدور پروانه در ۶ ماه 

دوم امسال رونق پیدا کند.

معاون شهرسازی منطقه ۱۲ هشدار داد

تبدیل خانه های مسکونی قلب تهران به انبار و کارگاه های تولیدی

سرپرســت معاونت عملیات ســازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر از وضع آماده باش نارنجی 
برای تهران و رنگ زرد برای ســمنان در پی زلزله 
۴/۱ریشتری در عمق ۱۳ کیلومتری مرز این دو استان 

در حوالی جوادآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین درویشی سرپرست 
معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
بــا پرداختن به جزئیات زلزله ۴/۱ ریشــتری در عمق ۱۳ 
کیلومتری مرز استان های تهران و سمنان در حوالی جوادآباد 
اظهار داشت: این زلزله در ساعت ۲۳:۱۲ دقیقه رخ داد و سه 
زمین لرزه دیگر نیز به بزرگی ۳/۱، ۴/۱ و ۳/۴ این منطقه را 
تحت تاثیر قرار داده است.وی با اشاره به اعالم وضع آماده 
باش نارنجی برای تهران و زرد برای سمنان، عنوان کرد: هم 
اکنون امدادگران استان های تهران و سمنان در حالت آماده 
باش قرار دارند.به گزارش هالل احمر، سرپرســت معاونت 
عملیات سازمان امداد و نجات خاطرنشان کرد: بررسی های 
تیم های ارزیاب در مناطق زلزله زده حاکی از آن است که 

زلزله هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.

هالل احمر در پی وقوع زلزله های 
خفیف اعالم کرد

تهران و سمنان 
در وضع آماده باش

معاون امور بین الملل جمعیت هالل احمر از 
آمادگی برای ارسال محموله ای به وزن ۱۰۴تن 
شامل کمک های امدادی، دارو و مواد مصرفی 
پزشکی به کشور یمن در هفته جاری خبر داد.

محمد شهاب الدین محمدی عراقی در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، آخرین وضعیت ارسال کمک های 

بشردوستانه به یمن را تشریح کرد.
وی به سفر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ 
به یمن اشــاره کرد و گفت: آقای مائورر بعد از سفر 
به یمن روز چهارشــنبه به ایران آمد تا صحبت های 
نهایــی در مورد نحوه ارســال کمک های امدادی به 

یمن را انجام دهیم.
معاون امــور بین الملل جمعیت هالل احمر ادامه 
داد: کمیته بین المللی صلیب سرخ با همکاری مؤسسه 
خیریه عمان مرکز لجستیکی را در بندر سالله فراهم 
آورده تا کمک های امدادی کشورهای مختلف در این 

بندر جمع شده و به یمن ارسال شود.
وی بــا بیان اینکــه هماهنگی ها برای ارســال 
کمک های بشردوســتانه ایران به یمن در حال انجام 
اســت، گفت: محموله ای ۱۰۴ تنی را شــامل دارو و 
مواد مصرفی پزشکی آماده کرده ایم که امیدواریم طی 
هفته جاری به بندر ســالله ارسال و سپس به دست 

مردم یمن برسد.محمدی عراقی تأکید کرد: یکی از 
دغدغه هایی که ما در این بین داشــتیم این موضوع 
بود که کمک ها به دســت نیازمندان واقعی برسد لذا 

مقداری در ارسال کمک ها به یمن وقفه ایجاد شد.
معاون امــور بین الملــل جمعیــت هالل احمر 
خاطرنشــان کرد: تصمیم داریم زمان بندی حرکت 
کشتی از ایران را طوری تنظیم کنیم تا وقتی کشتی 
حامل کمک ها قصد دارد از ســالله به ســمت یمن 
برود کشتی ایرانی به سالله برسد و بارها از کشتی به 
کشتی منتقل شود و این گونه سرعت ارسال کمک ها 

افزایش می یابد.

معاون امور بین الملل جمعیت هالل احمر خبر داد

ارسال محموله 104 تنی به یمن

رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: با پیگیری 
پرونده قتل ۱۳ نفر از مردم شمال کشور، ۱7 نفر 
از اعضای باند موســوم به »خون آشام شمال« 

دستگیر شده اند.
به گزارش خبرنگار ایرنــا محمدرضا اکبری روز 
چهارشنبه در نشســتی خبری افزود: از مجموع این 
تعداد ۲ نفر به هویت »حسین دال« و »حسین س« 
متهم به قتل ۱۳ نفر هستند، و ۹ نفر نیز مالخر و بقیه 
در سرقت و قتل مشارکت و همدست بودند و یک نفر 

فروشنده اسلحه است.
وی افزود: البته اولین قاتل به هویت »تیمور الف« 
که با »حسین س« در قبل از سال ۱۳۷۸ اقدام به قتل 
فردی کرده بود حدود سه سال قبل هنگام سرقت کابل 

و ترانس برق دچار سانحه شده و فوت کرد.
اکبری ادامه داد: ســرقت های این باند که توسط 
»حســین دال« و دو فرزندش »وحید« و »رضا« و یا 
توســط افرادی دیگر و یا با همدستی »حسین س« 
انجام داده و یا »حسین س« به همراه افراد دیگر در 
سطح استان گلستان انجام داده اند، ۳۰ فقره بوده که 
۳ مورد مربوط به موادمخدر است.وی افزود: »حسین 
س« در مجموع ۱۱ فقره قتل داشته که از این تعداد 
۱۰ مورد به صورت مستقیم اقدام کرده و در یک مورد 
مشارکت داشــته و از سوی دیگر »حسین دال« نیز 
به ۲ مورد قتل اعتراف کرده که در هر دو مورد نقش 
مستقیم داشته است.به گفته اکبری اقدامات مجرمانه 
این گروه برنامه ریزی شده بود و آنان در سرقت های 
مسلحانه از تلفن همراه استفاده نمی کردند و از دیگر 
سو پوکه های فشنگ را نیز جمع می کردند تا آثاری 
از خــود بر جــا نگذارند.وی تصریح کــرد: این افراد 
هیچگاه اقدامات مجرمانه خود را جلو چشــم عموم 
انجام نمی دادند و بیشــتر در حاشیه شهرها دست به 

جرم و جنایت می زدند.

رئیس پلیس آگاهی گلستان:
17 عضو باند »خون آشام شمال« 

دستگیر شدند

فرمانده نیروی انتظامی کردکوی استان گلستان 
از کشف قطعات تقلبی خودرو و پلمب کارخانه تولید 
این قطعات در یک شهرک صنعتی این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش ایرنا از پلیس گلســتان، سرهنگ محمود 
علی فر اظهــار کرد: درپی دریافت گزارش هایی مبنی بر 
فعالیــت یک کارخانه تولید قطعــات خودرو در یکی از 
شــهرک های صنعتی کردکوی که به صورت غیرمجاز با 
برند شــرکت های دیگر اقدام به فروش محصوالت خود 
در بازارهای داخل و خارج استان می کرد، اکیپی ویژه از 
مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع تشکیل شد.

وی افزود: مأموران پس از تحقیقات میدانی گسترده 
که به صورت نامحســوس از محل کارخانه انجام دادند و 
اطمینان از فعالیت غیرمجاز این شــرکت، با هماهنگی 
مقام قضایی نسبت به بازرسی از این کارخانه اقدام کردند.
سرهنگ علی فر اضافه کرد: در بازرسی از این کارخانه 
که با حضور کارشناســان اداره استاندارد صورت گرفت، 
تعداد زیادی قطعات و ماشین آالت تولیدی غیراستاندارد 
)صفحــه کالچ و لنت ترمز( و همچنین ۷۰ هزار کارتن 
خالی مختص بسته بندی با برند شرکت های معتبر داخلی 
و خارجی و تعداد زیادی برچسب هولوگرام تقلبی کشف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان کردکوی افزود: با توجه به 
تشخیص کارشناسان اداره استاندارد مبنی بر غیراستاندارد 
بودن قطعات و تجهیزات این کارخانه و پس از هماهنگی 

با مقام قضایی، این واحد صنعتی پلمب شد.

رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ 
گفت: خودروی سواری پژو به علت توجه نکردن به 
جلو در بزرگراه امام علی)ع( با تاکسی پیکان که به 
علت نقص فنی متوقف شده بود برخورد می کند که 
به دنبال این حادثه راننده خودروی تاکسی پیکان به 
همراه راننده وانت امدادی مجروح شده و پسر بچه ۱۰ 
ساله سرنشین تاکسی پیکان نیز در دم فوت می کند.

سرهنگ مراد مرادی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
در مورد جزئیات حادثه تصادف روز چهارشنبه بزرگراه امام 
علی )ع( اظهارداشــت: سواری تاکسی پیکان که در مسیر 
جنوب به شمال بزرگراه امام علی )ع( در حال حرکت بود در 
محدوده ورودی سبالن به علت نقص فنی متوقف شده بود.

رئیس مرکز اطالع رســانی پلیــس راهور تهران بزرگ 
تصریح کرد: در این مکان، راننده تاکســی پیکان به همراه 
راننده وانت امدادی مشــغول رفــع نقص خودرو بودند که 
در همین حین ســواری پژو تاکسی که در مسیر جنوب به 
شــمال بزرگراه امام علی )ع( در حال حرکت بود به علت 
توجه نکردن به جلو، از ناحیه جلو با عقب تاکسی پیکان به 
شدت برخورد و تصادف می کند.سرهنگ مرادی ادامه داد: 
به دنبال این تصادف، راننده تاکســی پیکان و راننده وانت 

امداد به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل می شوند.
وی گفت: پســر بچه حدوداً ۱۰ ساله سرنشین تاکسی 
پیکان که در محل توقف خودروها از ماشــین پیاده شــده 
بود به علت تصادف بین دو وســیله قرار گرفته و در محل 
فوت می کند.این مقام ارشــد راهــور فاتب علت تصادف را 

بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو عنوان کرد.

بی احتیاطی راننده پژو 
منجر به مرگ پسر 1۰ ساله شد

کارخانه تولید قطعات تقلبی خودرو 
در کردکوی پلمب شد

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در حالی 
که ۲ ماه پیش دریافت هرگونه وجه از اولیا در زمان 
ارائه کارنامــه و هنگام ثبت نام را ممنوع و تخلف 
نامیده بود، در اظهار نظری جدید گفت: کمک های 
مالی خانواده ها به مدارس دولتی یک ضرورت است 

اما الزام نیست!
مســعود ثقفی با حضور در شبکه سه سیما با اشاره 
به اینکه دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی داریم، اظهار 
داشت: مدارس دولتی به ۵ نوع دولتی عادی، هیئت امنایی، 

شاهد، نمونه دولتی و سمپاد تقسیم می شوند.
وی افــزود: مدارس دولتی عادی براســاس محدوده 
زندگی افراد اقدام به ثبت نام می کنند و هیچ شرط دیگری 
برای ثبت نام ندارند. مدارس شاهد ویژه خانواده های شهدا و 
ایثارگران و  مدارس سمپاد نیز ویژه دانش آموزان تیزهوش 
هستند. مدارس هیئت امنایی هم مانند مدارس عادی بوده 
و صرفاً نحوه اداره آن تفاوت  دارد. به عنوان مثال در اداره 
مدارس هیئت امنایی از مشارکت نهادهای اجتماعی مانند 

شهرداری ها استفاده می شود.
ســخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: 
مــدارس دولتی عــادی و هیئت امنایی شــهریه ندارند 
اما مدارس نمونه دولتی، ســمپاد و شــاهد به دلیل فوق 
برنامه هایی که با برنامه مصوب رســمی مدرســه در هم 

تنیده است، شهریه دارند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، ثقفی در پاسخ به این 
پرســش که برخی از مدارس دولتی تحت عنوان »خارج 
از محدوده بودن« از خانواده ها ثبت نام نمی کنند، عنوان 
کرد: در تمام مناطق شــهر تهران مدارس دولتی وجود 
دارند به گونه ای که ۸۰ درصد مدارس شهر تهران دولتی 
عادی اســت اما اعمال محدوده بنــدی مدارس به دلیل 

توزیع مناســب دانش آموزان و استفاده از فضای موجود 
مدارس اســت و این مرزبندی ها را به هرگونه که درنظر 
بگیریم موجب نارضایتی عده ای از افراد می شــود که در 

مرز قرار دارند!
وی گفــت: در تمام مناطق آموزش و پرورش شــهر 
تهران ستادهای ثبت نام فعال هستند که  وظیفه آنها حل 
مشکالت خانواده ها در زمینه ثبت نام به ویژه در خصوص 

مرزبندی ها است.
چراغ سبز سخنگوی آموزش و پرورش

 به دریافت وجه از دانش آموزان!
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص 
دریافــت وجه در قالب کمک هــای مردمی از خانواده ها 
توســط مدارس افزود: از آغاز تأسیس نظام مدرسه ای در 
کشور بحث مشارکت مردم در تعلیم و تربیت فرزندانشان 
مطرح بود و خانواده به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت 
شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد با وجود مشکالت 
اقتصادی، همواره در سبد هزینه خانوار بخشی برای تعلیم 

و تربیت فرزندان در نظرگرفته شده است.
ثقفــی ادامه داد: در مدارس دولتی بحث مشــارکت 
مردمی را داریم، کمک هــای مالی خانواده ها به مدارس 
دولتی یک ضرورت اســت اما الزام نیســت)!( برهمین 
اساس هرخانواده ای که به تعلیم و تربیت فرزندش اهمیت 
می دهد در بحث مشارکت مالی به مدرسه کمک می کند! 
مدیران مدارس باید این موضوع را برای خانواده ها تبیین 
و برای آنها ترسیم کنند که کمک های مردمی خانواده ها 

به مدارس در چه بخش هایی هزینه شده است!
این اظهارات متناقض ســخنگوی آموزش و پرورش 
تهران در حالــی صورت می گیرد که وی ۲ ماه پیش در 
مصاحبه ای دریافت هرگونه وجه از اولیا در زمان دریافت 

کارنامه و هنگام ثبت نام را ممنوع و تخلف نامیده بود.
ثقفی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: 
دریافــت هرگونه وجهی از اولیا در زمان دریافت کارنامه 
و هنگام ثبت نام ممنوع و تخلف اســت و اولیای گرامی 
در صورت مشــاهده این تخلــف می توانند به واحدهای 
رسیدگی به شکایات در مناطق آموزش و پرورش مراجعه 

و درخواست شکایت کنند.
همچنین الزم به ذکر است بنا به اخبار رسیده از اولیاء 
دانش آموزان هنگام ثبت نام و یا در طول سال تحصیلی در 
مدارس مختلف شهر تهران، دریافت وجه در قالب کمک به 
مدرسه در حالی به صورت مجاز از اولیا دریافت می شود که 
در ابتدا با عنوان اختیاری و زمانی که برخی آن را پرداخت 
می کنند، پرداخت نکرده ها هم در عمل انجام شــده قرار 
گرفته و برای اینکه انگشت نما نشوند، زیر بار روانی کمک 
نکردن به مدرسه معموالَ و علی رغم میل باطنی مجبور 
به پرداخت کمک به مدرســه می شوند و این عمل ظاهراَ 
با سوء استفاده از مجوز آموزش و پرورش برای دریافت به 

اصطالح اختیاری کمک به مدرسه انجام می شود.
به این ترتیب به نظر می رســد اگر آموزش و پرورش 
واقعاَ عزمی در جلوگیری از دریافت وجه اجباری از اولیاء را 
دارد، باید دریافت هرگونه وجه را )حتی کمک به مدرسه( 
ممنــوع اعالم کند و یا حداقل کمک اختیاری را از اولیاء 

مطالبه نکند که در پوشش آن اتفاقات دیگری بیفتد.
ســازمان تعزیرات بنا بر شکایت های متعدد مردمی 
مبنی بر دریافــت وجه هنگام ثبت نام در مدارس به این 
قضیه ورود کرد که با مخالفت آموزش و پرورش هم مواجه 
شــد. گفتنی است تنها در یک مورد گشت های تعزیرات 
یک میلیارد و ششصدمیلیون تومان اضافه دریافتی در یک 

مدرسه کشف کردند.

مدیــر طرح خدمات الکترونیــک انتظامی از 
مکانیزه شدن فرایند اخذ گذرنامه به دو شیوه فروش 
)اینترانتی و اینترنتی( در تهران خبر داد و گفت: 
فرایند اقدامات مربوط به حذف فرم و پوشه به زودی 

در سطح کشور به اجرا در خواهد آمد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، محمود رحیم زاده، 
مدیر طرح خدمات الکترونیک انتظامی اظهار داشت: طبق 
هماهنگی های به عمل آمده با پلیس مهاجرت و گذرنامه 
ناجا مقرر شد، فرم و پوشه گذرنامه از فرایند اقدامات حذف 
و روش مکانیزه به دو شــیوه فروش اینترانتی و اینترنتی 

جایگزین آن شود.
وی با بیان اینکه این طرح از روز شنبه ۱۰ مرداد ماه و 
فعاًل در شهر تهران اجرایی شده است، تصریح کرد: فرایند 
اقدامات مربوط به حذف فرم و پوشه به زودی در تمام دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی سطح کشور به اجرا در می آید.

رحیم زاده بــا بیان اینکه هزینه خدمت تعرفه قبلی 
به میزان ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان بوده اســت، خاطرنشان 
کرد: هزینه صدور فرم گذرنامه جدید که متضمن شناسه 
الکترونیــک اســت از طریق اینترنت یــا اینترانت برای 

متقاضیان گذرنامه یک هزار تومان خواهد بود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: فروش فرم و شناسه 
الکترونیکی توسط دفاتر از طریق اینترانت در محاسبات 
مالی شرکت به میزان ثبت تعداد تقاضای گذرنامه منظور 

خواهد شد.
مدیر طرح خدمات الکترونیک انتظامی، خاطرنشان 
کرد: مبلــغ دریافتی برای ارائه خدمــت گذرنامه جمعاً 
۲۳هزار و ۵۰۰ تومان اســت که از ایــن میزان، ۵ هزار 
تومان آن بابت هزینه جلد گذرنامه، ۴ هزار و ۳۶۰ تومان 
برای هزینه پست و مبلغ ۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان بابت حق 
السهم شرکت و دفاتر بدون کسر ارزش افزوده می باشد.

وی ادامه داد: سهم دفتر از تعرفه ارائه خدمت به همان 
میزان قبلی و مصوبه ســازمان حمایت از ســوی شرکت 
محاســبه و پرداخت خواهد شد و نسبت به تعرفه فعلی 

تغییری نخواهد داشت.
این مقام مسئول درباره نحوه خرید شناسه اینترانتی 
در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، گفت: کاربر دفاتر با 
ورود کد ملی می تواند برای متقاضی فرم و شناسه مورد 

نظر را از سایت داخلی E.police.ir خریداری کند.
رحیم زاده بیان داشت: پس از انجام خرید، فرم مزبور 
پرینت گرفته شــده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا 

نسبت به تکمیل اطالعات فردی اقدام کند و از سوی دیگر 
سایر مراحل همچون روال قبل انجام می شود.

مدیرطرح خدمات الکترونیک انتظامی، خاطرنشــان 
کرد: هزینه هر برگ پرینت فرم گذرنامه ۲۰۰ تومان بوده 
و چنانچه فرم مزبور به صورت پشــت و رو در یک برگ 
پرینت شود، هزینه آن ۳۰۰ تومان است؛ فرم مزبور بعد 
از اتمام مراحل انجام کار همانند ســایر مدارک گذرنامه، 

به متقاضی تحویل داده می شود.
رحیم زاده درباره نحوه خرید شناسه اینترنتی در دفاتر، 
گفت: متقاضیان گذرنامه می توانند از طریق سایت اینترنتی 
Epolice.ir  مبادرت به خرید فرم و شناســه الکترونیکی 
گذرنامه کنند، سپس شناســه خریداری شده به همراه 
فرم گذرنامه توسط متقاضی پرینت شده را جهت انجام 
اقدامــات الزم به کاربر دفتر تحویل دهند؛ در صورتی که 
متقاضی فرم و شناسه را از طریق اینترنت خریداری و به 
دفتر ارائه دهند، دفتر مبلغی بابت فرم و شناســه از وی 

دریافت نخواهد کرد.
گفتنی است، نرخ جدید تعرفه های خدمات الکترونیک 
انتظامی در ســال ۱۳۹۴ به دفاتر پلیس + ۱۰ ابالغ شده 

است.

نرخ جدید خدمات الکترونیک انتظامی اعالم شد

مکانیزه شدن فرایند اخذ گذرنامه

غربی  آذربایجــان  انتظامــی  فرمانــده 
از دســتگیری عامل حادثه انفجــار در یک 

کتابفروشی شهر ارومیه خبر داد.
ســرتیپ ناصر اصالنی در گفت وگو با ایرنا گفت: 
این فرد پس از دســتگیری به جــرم خود اعتراف و 
علت اقدام خود را نیز تصفیه حساب شخصی با مالک 

کتابفروشی عنوان کرد.
وی افزود: پس از وقوع این حادثه که ساعت ۱۲ 
ظهر پنج شــنبه در خیابان شهید باکری شهر ارومیه 
اتفــاق افتاد، مأموران انتظامی در محل حادثه حاضر 
شده و با اقدامات ســریع پلیسی متهم موردنظر در 

کوتاه ترین زمان دستگیر شد.
وی ادامه داد: درپی اقدام این فرد دستگیر شده، 

مالک کتابفروشی پس از انفجار نارنجک دستی جان 
خود را از دست داد و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند 
که سه نفر از آنها جزو بستگان مالک کتابفروشی و یک 

نفر دیگر هم از شهروندان ارومیه ای بودند.
وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای روشن شدن 
ابعاد این حادثه افزود: متهم دســتگیر شده اختالف 
ملکی خود درخصوص سرقفلی همان واحد کتابفروشی 
را انگیزه اصلی خود در انتقام از مالک مغازه و مقتول 

حادثه عنوان کرده است.
در همین حال رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی 
انتظامی آذربایجان غربی هم با تأکید بر این مطلب که 
انفجار خیابان باکری ارومیه نه تنها امنیتی نبود بلکه 
براثر خصومت و خرده حســاب شخصی بین صاحب 

ملک و صاحب کتابفروشی مستقر در آن ملک بودبه 
شایعه پراکنان هشــدار داد: به کسی اجازه تشویش 
اذهان عمومی نمی دهیم و با افرادی که بخواهند نظم 
و امنیت جامعه را دچار خدشه کنند به صورت قانونی 

برخورد می شود.
عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
اسالمی نیز دیروز در گفت وگو با فارس ضمن تأکید بر 
غیرامنیتی بودن حادثه انفجار در کتابفروشی ارومیه 
گفت: عده ای سعی در شایعه پراکنی دارند و با توجه 
به مسائل مرز بین ایران و ترکیه و ناامنی موجود در 
کشــور ترکیه، تالش دارند با عداوت و دشمنی که با 
مردم ایران اسالمی دارند حتی مسائل شخصی، نزاع 

و درگیری را به مسئله ترکیه نسبت دهند.

عامل حادثه انفجار کتابفروشی ارومیه دستگیر شد

سخنگوی آموزش و پرورش تهران:

دریافت هرگونه وجهی از اولیاء ممنوع و تخلف  است
کمک مالی خانواده ها به مدارس ضروری است!

برخی آداب و رسوم عجیب، هنوز در 
برخی نقاط جهان با وجود پیشرفت  های 

فراوان بشر وجود دارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، در یکی از 
قبایل اندونزی مرسوم است که جنازه مردگان 

بر اثر تیراندازی های متعدد چهارشــنبه و 
پنجشنبه در آمریکا چندین  نفر کشته شدند.

در ادامه خشــونت ها در آمریکا، رسانه ها از کشته 
شــدن ۴ نفر از ساکنان شهر ســنت لوئیس بر اثر ۳ 
تیراندازی جداگانه خبر دادندکه به جزئیات بیشتری از 
این خبر اشاره نشده است.همچنین، پلیس آمریکا در حال تحقیق درخصوص 
چهار تیراندازی شــبانه در منطقه بوستون است که به جان باختن پنج نفر 
منجر شد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران، در این تیراندازی ها یک مرد عصر 
چهارشــنبه در کمبریج نزدیک محوطه موسسه فناوری ماساچوست در یک 
خودرو به ضرب گلوله کشــته شد. سه مرد نیز شامگاه چهارشنبه در بخش 
راکسبری بوستون هدف تیراندازی قرار گرفتند و دو نفر از آنها جان باختند.
حدود پنج دقیقه بعد، ســه مرد دیگر در محله ماتاپان در بوستون هدف 

تیراندازی قرار گرفتندکه یکی از آنها جان باخت. 
صبح پنجشنبه، پلیس اعالم کرد یک زن در یک پارکینگ شهرداری در 

اورت به ضرب گلوله کشته شد.
تاکنون هیچ نشانه ای از اینکه هیچ یک از این تیراندازی ها با هم مرتبط 

بوده اند، وجود ندارد.

گرفتــن تصویــر از دو بی خانمان و به 
اشتراک گذاشــتن آن در فضای مجازی، 
توسط یکی از اعضای پلیس انگلستان منجر 
به ایجاد کمپین های اعتراض آمیز توســط 

کاربران شد.

اسکلت های  باستان شناســان چینی 
مادری را یافته اند که فرزندش را در آغوش 

گرفته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فسیل مادری که 
گویا از فرزندش در برابر زلزله شدیدی که استان 

چینگهای را لرزانده بود، محافظت کرده پس از سال ها پیدا شده است.
اســکلت های دیگری نیز در ناحیه الجیا پیدا شده که گفته می شود 
مربوط به طغیان دریاچه زرد و زلزله بوده است. این منطقه که عنوان 
پمپئی )ویرانه های شــهری در ایتالیا که بر اثر آتشفشان خراب شده 

و ساکنان آن جان باختند( آسیا را دارد، به عصر برنز باز می گردد. 
یافته های تیم تحقیقاتی به زودی در کنفرانسی ارائه و این اسکلت ها 

در موزه این منطقه به نمایش در خواهند آمد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،  چنــدی پیش در یکی از 
شهر های انگلســتان پلیس با حرکت عجیبی خشــم کاربران را در 
صفحــات اجتماعی بر انگیخت. گرفتــن تصویر از دو بی خانمان و به 
اشتراک گذاشتن آن در فضای مجازی، باعث شد تا کاربران با ایجاد 
کمپین هایی خاطرات تلخ خود از برخورد نامناسب پلیس انگلستان را 
یادآور شوند و بگویند پلیس وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد.
دغدغه مردم در این کمپین ها یادآوری وظیفه اصلی نیروی امنیتی 
انگلستان است، کاربران از  پلیس خاطی خواستند از این دو بی خانمان 

عذرخواهی کند.

از  پارک آسماني سندز سنگاپور یکي 
تفریحي  هاي  محوطه  انگیزترین  شگفت 
دنیاست که در ارتفاع ۲۰۰ متری بر بام سه 
برج ۵۵ طبقه هتل مارینا بی ســندز  قرار 
گرفته و این سه برج را به هم متصل می کند.

به گزارش  باشــگاه خبرنگاران، پارک آســمانی ســندز که یک 
شگفتی مهندسی است، به شــکل یک کشتی بزرگ، به طول ۳۴۰ 
متر با گنجایش ۳۹۰۰ نفر و یک استخر به طول ۱۵۰ متر، بر بام ۳ 
آسمانخراش در کنار ساحل زیباي ماریناي سنگاپور قرار گرفته است  

وبه عنوان بزرگترین مکان عمومی معلق دنیا ،شناخته می شود. 
براي ساخت این استخر، مهندسان زیادي دور هم جمع شده اند 
و کف و دیواره هاي آن را با استفاده از ۱۸۲ تن استیل مقاوم سازي 
شــده، پوشانده اند، طوري که حاال این استخر تحمل ۳۸۰ هزار گالن 

آب را دارد.
برای آنکه ارتعاش های طبیعی برج ها به راحتی انجام شود،۴ مفصل 
متحرک در زیر اســتخر در نظر گرفته شده است. هر کدام از این ۴ 
مفصــل، محدوده حرکتی خاص خود را دارد که با توجه به موقعیت 
آن طراحی شــده، اما محدوده حرکتی کل استخر بر روی برجها در 

حدود ۵۰۰ میلیمتر است.
عالوه بر مشکل وزش باد، مشکل نشست زمین نیز در ساخت این 
استخرمطرح بوده که برای رفع آن مهندسان جک هایی داخل سه برج 
نگهدارنــده پارک در نظر گرفتند که می توانند در ۵۰۰ نقطه در زیر 
سیستم استخر تنظیم شوند و از برج ها در مقابل زلزله و توفان هاي 

شدید محافظت کنند. 

را مومیایی و در روز تولدش آن را با لباس نو در جمع خود حاضر 
کنند.

زمین لرزه های زنجیره ای در جوادآباد ورامین
تهران- ایرنا: مؤسسه لرزه نگاری کشور وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهران اعالم کرد که شش زمین لرزه پنجشنبه شب منطقه 
جوادآباد ورامین را لرزاند که شدیدترین آن ۴/۱ و ضعیف ترین آن ۱/۵ 

درجه ریشتر بود.
به گزارش این مؤسســه، زمین لرزه ۴/۱ ریشــتری در ساعت ۲۳ و 
۱۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه در عمق ۱۳ کیلومتری زمین و در ۱۷ کیلومتری 
جوادآباد تهران، ۲۰ کیلومتری پیشوا و ۲۶ کیلومتری ورامین روی داد. 

این زمین لرزه ها تلفات و خسارتی در پی نداشت.
۲ کشته در واژگونی ۲ خودرو

کاشان- ایرنا: فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: براثر واژگونی 
یک دستگاه پراید در محور ترانزیتی شهر بهاباد به اردستان تنها سرنشین 
این حادثه در دم جان باخت و راننده خودرو نیز به علت جراحات وارده 

به بیمارستان منتقل شد.
سرهنگ پاسدار رحمت اهلل مهرانفر افزود: بر اثر واژگونی یک دستگاه 
سواری سمند با پنج سرنشین در محور ترانزیتی بهاباد به بادرود، یکی 
از سرنشــینان خودرو به علت جراحــات وارده در دم فوت کرد و چهار 
سرنشین این خودرو به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس راه، عدم توجه راننده به جلو و عدم 

توانایی در کنترل وسیله نقلیه را دلیل این سانحه اعالم کردند.
هالکت قاچاقچی

سرویس شهرستانها: فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از هالکت 
یک قاچاقچی و کشف ۳۵ کیلوگرم مواد افیونی توسط مرزداران هنگ 

مرزی تایباد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرتیپ دوم پاسدار »محمد کاظم 
تقوی« فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی اظهار کرد: در پی اخبار 
واصله به هنگ مرزی تایباد، مبنی بر ورود مواد مخدر توسط قاچاقچیان 
مسلح از حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد، بالفاصله موضوع در دستور 

کار عملیاتی مرزبانان این هنگ قرار گرفت.
وی افزود: مرزداران با اشرافیت اطالعاتی در مبادی ورودی احتمالی 
قاچاقچیان کمین نموده و با ســوداگران مرگ درگیر شدند، که در این 
درگیری مرزداران یک قاچاقچی مواد مخدر را به هالکت رساندند و مابقی 
قاچاقچیان که تاب مقابله با مرزداران این فرماندهی را نداشتند، با استفاده 

از عوارض طبیعی زمین و تاریکی شب به آنسوی مرز متواری شدند.
ایــن مقام انتظامی ادامه داد: مــرزداران هنگ مرزی تایباد هنگام 
پاکســازی محل درگیری، موفق شدند ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع 

تریاک و حشیش را کشف کنند.
سرعت زیاد ۲ قربانی گرفت

زاهدان- ایرنا: رئیس پلیس راه جنوب سیســتان و بلوچستان روز 
پنجشــنبه گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه 
بامداد دیروز در کیلومتر ۳۰ محور نیکشــهر- ایرانشهر بالفاصله گشت 

تصادفات برای بررسی صحنه در محل حضور یافت.
محمدرضا کورس افزود: در این حادثه یک دستگاه سواری پژو پارس 
به دلیل عدم توانایی در کنترل وســیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت 
مطمئنه از جاده خارج و واژگون شد که براثر شدت ضربه وارده راننده 
و یک سرنشین این خودرو در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

برق جان یک نفر را گرفت
اراک- ایرنــا: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی، 
از جان باختن یک نفر به دلیل نقص فنی سیســتم برق ساختمانی در 

اراک خبر داد.
سرهنگ سید احمد خسروی گفت: این فرد میانسال روز چهارشنبه 
در پشت بام منزلش دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
وی افزود: جســد این فرد برای بررسی بیشــتر به پزشکی قانونی 

منتقل شد.
کشف ۲ انبار گوشی تلفن همراه

ســرویس شهرستانها: با تالش مأموران پلیس آگاهی استان فارس 
یک هزار و ۵۸۱ دستگاه گوشی تلفن به ارزش تقریبی ۷ میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون ریال در شیراز کشف شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس آگاهی اســتان فارس 
گفت: مأموران از نگهداری تعدادی کاالی قاچاق در دو باب منزل واقع 
در یکی از محله های شــیراز مطلع و با اخذ مجوز قضائی به محل مورد 

نظر اعزام شدند.
سرهنگ »ســیروس حیدری« ادامه داد: در بازرسی از این دو باب 
منزل تعداد یک هزار و ۵۸۱ دستگاه گوشی تلفن کشف و در این راستا 

سه نفر متهم دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی محموله قاچاق کشف شده بالغ بر 
۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه دو 
دستگاه خودرو پژو پارس و پژو ۴۰۵ متعلق به متهمان نیز توقیف شد.

منزل پدر زن انبار مواد مخدر داماد
قم- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف بیش 
از یک کیلو گرم هروئین متعلق به داماد از منزل پدر همسرش خبر داد.
سرهنگ هادی دیده ور گفت: با اطالع مأموران یکی از کالنتری های 
قــم از فعالیت فردی در امر تهیه و توزیع مــواد مخدر، اطالعات اولیه 
جمــع آوری و با هماهنگی مقام قضائی از منــزل مورد نظر بازدید و با 
بکارگیری شــگردهای پلیسی از محل نگهداری مواد مطلع و در نهایت 

بیش از یک کیلو هروئین کشف کردند.
وی افزود: صاحب منزل، مواد مکشوفه را متعلق به داماد خود دانست 
و با هوشیاری مأموران، داماد و همدست وی شناسایی و دستگیر شدند.
دیده ور ادامه داد: از متهمان یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و چندین 

خط تلفن همراه و ۴ دستگاه گوشی تلفن همراه توقیف شد.
کشف داروهای غیرمجاز در محالت

اراک- ایرنا: فرمانده انتظامی محالت از کشف داروهای غیرمجاز از 
یک مغازه لوازم آرایشی و بهداشتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرامرز گودرزی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان در تحقیقاتی، مطلع شدند که شخصی در تهیه و توزیع قرص 
و شــربت های ترامادول و متادون و همچنین انواع قرص های غیر مجاز 

فعالیت می کند.
وی افــزود: پس از بررســی موضوع و اطمینــان از صحت خبر، با 
هماهنگی مقام قضایی، تیمــی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان، فرد مورد نظر را در مغازه آرایشی بهداشتی خود شناسایی 

و دستگیر کردند.
گــودرزی ادامه داد: در بازرســی از مغازه این فرد، ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
عدد قرص متادون و ترامادول، ۶ هزار و ۶۰۰ سی ســی شربت متادون 
و ۲۱ هــزار عدد انواع قرص هــای دیگر غیرمجاز و مقداری ماده مخدر 

صنعتی شیشه کشف شد.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهم پس از انجام مراحل مقدماتی 
و تشــکیل پرونده قضایی به همراه موارد کشــف شده جهت سیر روند 

قانونی، تحویل مقام قضایی شد.
سقوط مرگ آفرین از تیر برق

یزد- فارس: فرمانده انتظامی اشکذر گفت: با اعالم خبر فوت فردی 
از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ در یکی از خیابان های اصلی 
رضوانشــهر، بالفاصله مأموران کالنتری مرکز، برای بررسی موضوع به 

محل اعزام شدند.
ثقفی افزود: با حضور مأموران در محل و بررسی های به عمل آمده 
مشــخص شد جوان ۲۷ ســاله ای به هویت ع.آ در هنگام تعمیر شبکه 
هوایی، به دلیل فرسودگی پایه تیر برق، همراه با تیر برق سقوط کرده 
و در اثر شدت جراحات وارده در محل جان خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: جسد وی با هماهنگی مقام قضایی به پزشکی قانونی 

منتقل شد.

http://www.farsnews.com

