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ناکامی سارقان مسلح
نوشهر - ایرنا: دو سرنشین خودرویی که در منطقه رادیودریا چالوس قصد 

سرقت داشتند با حضور به موقع پلیس ناکام ماندند.
یک منبع آگاه در نیروی انتظامی شهرســتان عباس آباد گفت: ســارقان 
مسلح در جریان تعقیب و گریز پلیس به سلمانشهر رسیدند و در این منطقه 

با استفاده از شلوغی محل گریختند.
وی با بیان اینکه درجریان این درگیری به هیچ کس آســیبی وارد نشد، 

افزود: خودروی مزدا 3 سفیدرنگ سارقان در این درگیری توقیف شد.
سوخت قاچاق

زاهدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان سراوان از کشف 
35هزار و 600 لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ »رضا زینلی« گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان هنگام 
کنترل خودروهای عبوری ضمن توقیف ســه دستگاه تانکر کشنده موفق به 

کشف 35هزار و 600 لیتر سوخت قاچاق از نوع »نفتگاز« شدند.
وی افزود: در این راستا سه قاچاقچی سوخت دستگیر که پس از تشکیل 

پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند.
سانحه مرگبار

سرویس شهرســتانها: رئیس پلیس راه شمال استان فارس گفت: بر اثر 
برخورد یک دستگاه نیسان با یک دستگاه موتورسیکلت در محور »خرامه به 

نی ریز«، دو نفر کشته شدند.
ســرهنگ »احمد احمدی« گفت؛ در پی تصادف فوتی در محور خرامه 
به نی ریز یک دســتگاه نیسان با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده که 
بر اثر آن راکب و ترک نشــین موتورسیکلت به دلیل شدت جراحت وارده در 

دم فوت کردند.
رئیس پلیس راه شمال استان بیان کرد: کارشناسان پلیس راه در صحنه 
حاضر شدند و علت وقوع این حادثه را انحراف به چپ راننده نیسان اعالم کردند.

برخورد قطار با خودرو
اندیمشک - ایرنا: یک دیزل قطار روز جمعه با یک دستگاه خودروی پراید 

در شهر اندیمشک برخورد کرد.
به گزارش شــاهدان محلی این حادثه غروب جمعه در کوی شــهدای 
اندیمشک رخ داد. به گفته منابع محلی این حادثه خسارت جانی نداشت اما 
به خودروی پراید خسارت وارد شد.حدود پنج کیلومتر از خط آهن از محدوده 
شهری اندیمشک عبور می کند. عبور قطار از محدوده شهر اندیمشک به ویژه 

مناطق مسکونی آن تاکنون چندین حادثه مرگبار را رقم زده است.
مرگ گردشگر در منطقه گردشگری

ایذه - خبرگزاری صداوســیما: بخشــدار دهدز از مرگ یک گردشگر در 
منطقه گردشگری شیوند از توابع شهرستان ایذه خبر داد. 

حجت اهلل خسروی گفت: یک بانوی 35 ساله گردشگر اهل شاهین شهر 
اصفهان در منطقه گردشگری شیوند در نزدیکی آبشار به دلیل سقوط از ارتفاع 
و برخورد سنگ به سرش دچار حادثه شد، اما به علت جراحات وارده قبل از 

رسیدن به بیمارستان جان باخت.
سقوط تریلی به دره

همدان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس اســتان همدان از ســقوط یک 
دســتگاه تریلی به ته دره در گردنه اســدآباد خبر داد و گفت: خودرو پس از 
سقوط به 300 متری دره، دچار حریق شد و به طور کامل در آتش سوخت.
سرهنگ رضا عزیزی با بیان اینکه یک دستگاه تریلی بار کود شیمیایی را 
از کرمانشاه بارگیری کرده و هنگام تردد از گردنه اسدآباد دچار سانحه شد، 
افزود: خودروی تریلی هنگام قرار گرفتن در سرازیری با دنده سبک تردد کرده 

و به علت شتاب گرفتن وسیله نقلیه راننده قادر به کنترل آن نشد.
وی ابراز داشــت: در این حین راننده این وسیله نقلیه، برای نجات جان 

خود به بیرون از تریلی پریده است.
قاچاق کاال

بندرعباس -  ایرنا: فرمانده دریابانی هرمزگان به کشف کاالی قاچاق به 
ارزش 380 میلیارد ریال توســط نیروهای دریابانی استان اشاره کرد و گفت: 

این بزرگ ترین محموله کاالی قاچاق کشف شده توسط دریابانی است.
سرهنگ علی اصغر خرم روی افزود: نیروهای مرزبانی در دو عملیات جداگانه 
موفق شــدند 9 فروند لنج حامل کاالی قاچاق را در محدوده آب های جزیره 
الوان و پارســیان شناسایی و توقیف کنند.وی ادامه داد: در این دو عملیات، 
چهار فروند لنج در محدوده جزیره الوان و پنج فروند در محدوده پارسیان با 
40 نوع کاالی قاچاق در حال حرکت به سمت ساحل برای تخلیه بار بودند 
که با اســتفاده از توان تمام نیروهای تحت امر در این دو منطقه شناســایی 
شدند. فرمانده دریابانی هرمزگان اضافه کرد: 28 نفر از عوامل قاچاق کاال در 

9 لنج یاد شده دستگیر شدند.
ســرهنگ خرم روی کاالهای قاچاق کشف شده را انواع پوشاک و پارچه، 

سیگار، لوازم برقی و الکترونیکی و دیگر کاالها اعالم کرد.
سقوط جرثقیل

سبزوار- ایرنا: معاون فنی و عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری سبزوار گفت: سقوط جرثقیل در حین اجرای طرح عمرانی ارگ 

امیریه این شهرستان یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
هادی زارعی افزود: این حادثه در میدان دروازه عراق ســبزوار روی داد 

که بالفاصله 2 دستگاه خودرو آتش نشانی و 6 مأمور به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه مصدوم این حادثه توسط اورژانس به بیمارستان امداد 
شهید بهشتی سبزوار منتقل شد، ادامه داد: علت حادثه از سوی کارشناسان 

مربوطه در حال بررسی است.
درگیری مسلحانه

شــوش- ایرنا: سرپرست دادگاه بخش شاوور شهرستان شوش گفت: در 
یک درگیری جمعی که در روستای میثم تمار شهرستان شوش رخ داد یک 

نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.
مصطفی یوسفی گفت: این درگیری طایفه ای در روستای خویس )میثم 

تمار(؛ از توابع بخش شاوور شوش اتفاق افتاد.
وی گفت: در این درگیری مسلحانه یک جوان 27 ساله با برخورد تیر به 
قفسه سینه اش کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. به گفته وی مجروحان به 

بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.
وی اظهار کرد: با دستور قضایی، نیروی انتظامی در محل درگیری حاضر 
و امنیت برقرار شد.یوسفی علت بروز این درگیری طایفه ای را اختالفات قبلی 

ذکر کرد و گفت: دستورات قضایی برای دستگیری قاتل صادر شده است. 
وی گفت: تا برقراری کامل آرامش نیروی انتظامی در روســتا مســتقر 

خواهد بود.
قاچاق دام

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرســتان بوئین زهرا از توقیف 
کامیون حامل دام فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ »حسین علیان نژادی« تشریح کرد: مأموران یگان امداد، حین 
کنترل محورهای مواصالتی به یک دســتگاه کامیون »بنز« مشــکوک و آن 
را متوقف کردند.این مقام انتظامی افزود: در بازرســی از کامیون، 107 رأس 
گوســفند فاقد هرگونه مجوز حمل کشــف شد که با هماهنگی مقام قضائی 

خودرو توقیف و در این خصوص یک نفر دستگیر شد.
ســرهنگ علیان نژادی با اشاره به ارزش تقریبی 900 میلیون ریالی دام 
برابر اعالم کارشناســان تصریح کرد: این محموله غیرمجاز که از استان های 
غربی کشور به مقصد اصفهان بارگیری شده بود تحویل اداره دامپزشکی شد.

کشف تریاک
سرویس شهرستانها: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد از کشف 
مواد افیونی توســط مأموران پلیس در بازرسی از یک دستگاه تریلی »ولوو« 
خبر داد.سرهنگ »محمدحسین ستوده نیا« گفت: مأموران پلیس حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی کانتینردار »ولوو« مشکوک شده و 

خودرو را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســی از این تریلی 147 کیلو موادمخدر از نوع تریاک 

کشف شد و دو متهم نیز دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد در پایان تصریح کرد: متهمان 
قصد انتقال این محموله موادمخدر را به یکی از شهرهای شمالی کشور داشتند 

که با هوشیاری مأموران، شناسایی و دستگیر شدند.

آتش ســوزی در مناطق گسترده ای از 
ادامه دارد که شــمار  کالیفرنیا در حالی 

جانباختگان به ۳۶ تن رسیده است.
بر اســاس گزارش تلگــراف، روز جمعه روز 
امیدوارکننده ای بــود زیرا خلبانانی که در مهار 

آتش ســوزی مشارکت داشتند، اولین پیشرفت خود را در زمینه مهار 
بخش های عمده ای از آتش به دست آوردند.

ایــن در حالی اســت که صدها آتش نشــان نیز بــرای کمک به 
همکارانشان به مبارزه با آتش پیوسته اند.

طبق این گزارش، شمار مفقودان این حادثه دست کم 500 تن اعالم 
شده است و در حال حاضر تیم های بازیابی جسد همراه با سگ های 
تربیت  شده به جست وجو برای یافتن اجساد احتمالی ادامه می دهند.
این مرگبارترین آتش ســوزی در این ایالت مهم آمریکا به حساب 

می آید.
شــعله های آتش هنوز به کنترل آتش نشانان در نیامده اند و آتش 
منطقه ای به وســعت 300 مایل مربــع )777 کیلومتر مربع(، یعنی 
منطقه ای به اندازه شــهر نیویورک را در برگرفته و پنج هزار خانه را 

خاکستر کرده است.
آب و هوای خشک و وزش بادهای گرم علت حادثه اعالم شده هر 

چند علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست.
آتش ســوزی از ساعات نخستین بامداد یکشنبه هفته گذشته به 
وقت محلی آغاز شــد و همچنان ادامــه دارد.در پی این حادثه هزار 
نفر بی خانمان شدند و در چندین استان این ایالت شرایط اضطراری 

اعالم شده است.
بیش از 8 هزار آتش نشــان در تالش برای فرونشاندن شعله های 
ســرکش هســتند.این مرگبارتریــن آتش ســوزی کالیفرنیا پس از 
آتش سوزی سال 1933 میالدی است که 29 کشته برجای گذاشت.

پس از صدور فرمان ســلمان بن عبدالعزیز 
پادشاه عربستان مبنی بر آزادی رانندگی زنان، 
یک شرکت اماراتی به زنان عربستانی آموزش 

رانندگی خواهد داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در شــهر 

الخبز یک شــرکت اماراتی به نام کریم Careem کار آموزش رانندگی به زنان 
عربستانی را آغاز کرده است.

این شرکت اماراتی که مقر آن در دبی است و در زمینه حمل ونقل در بیش 
از 53 شــهر کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و شرق آسیا فعالیت می کند 
امیدوار است که با آموزش رانندگی به زنان عربستان سود کالنی کسب کند.
زنان عربستانی پس از ثبت نام و موفقیت به استخدام این شرکت درآمده 

و در عربستان به عنوان راننده شرکت کار می کنند.

در حادثه هولناکی که در آسانســور اتفاق 
افتاد، دست دختربچه 8 ساله هندی قطع شد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، حرکت 
ناگهانی یک آسانســور در منطقه »پارل« در بمبئی 
هند حادثه ساز شد و دست »آرچانا تال« 8 ساله، طی 

حادثه هولناک قطع شــد. گفته می شود این حادثه زمانی رخ داد که کفش 
این دختر در داخل شکاف بین آسانسور و کف آپارتمان گیر کرد و هنگامی 
که وی قصد داشــت کفشش را از داخل شکاف خارج کند، ناگهان آسانسور 

شروع به حرکت کرد.
آرچانا، دختر شــجاع هندی برای اینکه مادرش را در جریان این اتفاق 
هولناک قرار دهد حدود 1 مایل دوید. در حالی که او خونریزی شدیدی داشت، 
موفق شد خود را به در منزلشان برساند و مادرش را با خبر کند. بالفاصله آرچانا 
توســط مادرش مینا و چند نفر از اقوامش به بیمارستان دولتی کی.ای.ام در 
شــهر »کاسارواداوالی« انتقال یافت. پزشکان پس از معاینه این دختر، اعالم 

کردند که وی متاسفانه یک دستش را از دست داده است.
گفتنی اســت، چندی پیش نیز حرکت ناگهانی یک آسانسور ناایمن در 
یکی بیمارستان های اسپانیا جان یک مادر جوان را گرفت. پرستار بیمارستان 
بعد از زایمان این زن، در حالی که قصد داشــت وی را با استفاده از برانکارد 
بــه طبقه دوم منتقل کند این حادثه هولناک رخ داد. در اثر حرکت ناگهانی 

آسانسور ناایمن، این زن جانش را از دست داد.

کاخ سفید در متنی که به عنوان استراتژی 
ترامپ درباره ایران منتشر کرده از نام خلیج فارس 

استفاده کرده است.
دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ســخنان 
ضدایرانی اخیرش، از خلیج فارس با نام جعلی »خلیج 

ع ر ب ی« یاد کرد.اما نکته جالب اینجاســت که کاخ سفید در متنی که به 
عنوان استراتژی ترامپ درباره ایران منتشر کرده، از نام خلیج فارس استفاده 

کرده است.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا 
ناجا گفت: زائران مراسم اربعین حسینی برای خرید 
بلیت به دفاتر هواپیمایی مراجعه کنند و از خرید بلیط 

از سایت ها خودداری کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرگرد مهدی 
شکیب با اشــاره به اینکه اصالت ســایت های فروش بلیط 
اینترنتی بسیار مهم است، افزود: برپایی سایت های جعلی و 
تقلبی یکی از مهم ترین شگردهای مجرمانه ای است که در 

این ایام و سایر مناسبت ها صورت می گیرد.
شکیب ادامه داد: برخی از سودجویان و مجرمان سایبری 
به امید کم دقتی و سهل انگاری هموطنان اقدام به راه اندازی 
سایت هایی جعلی موسوم به سایت های فیشینگ کرده و به 
دنبال ســرقت اطالعات مهم کاربران هستند و در نهایت از 
حساب های بانکی کاربران برداشت غیرمجاز انجام می دهند.
وی گفت: زائران اربعین هنگام پرداخت هزینه به  صورت 

اینترنتــی، نکات امنیتی را رعایــت کرده و حتی االمکان از 
مکان های عمومی )نت سرا( برای ثبت نام و پرداخت اینترنتی 

هزینه ها استفاده نکنند.
رئیس اداره پیشــگیری از جرائم ســایبری پلیس فتا با 
بیــان اینکه برخی تبلیغات که در فضای مجازی با عناوین 
سفر سریع، بدون ویزا و ارزان برای اربعین منتشر می شود، 
به منظور کالهبرداری از افراد می باشد، به شهروندان توصیه 
کرد: به هیچ عنوان فریب این گونه تبلیغات در فضای مجازی 

را نخورند و از ثبت نام در این سایت ها خودداری نمایند.
شــکیب افزود: مجرمان با طراحی سایت هایی شبیه به 
سایت های اصلی که درگاه های بانکی جعلی نیز دارند اقدام 
به سرقت اطالعات کارت بانکی افراد می کنند؛ بنابراین کاربران 
در هنگام خرید حتماً به سایت اصلی وارد شوند و برای این 
کار به جای جست وجو در موتورهای جست وجو مثل گوگل 
یا یاهو و... بهتر است خود اسم سایت را در نوار آدرس صفحه 

اینترنتی وارد کرده و حتماً از ســایت هایی که نماد اعتماد 
الکترونیک دارند خرید نمایند. ضمن اینکه سازمان هواپیمایی 
هرگونه فروش بلیط الکترونیکی و اینترنتی به مقصد نجف 
برای ایام اربعین را ممنوع اعالم کرده است و ارائه و فروش 
بلیط در مســیر مذکور، در روزهای 13 لغایت 22 آبان ماه 
سال جاری صرفاً توسط شرکت های هواپیمایی و نمایندگان 

فروش این شرکت ها انجام شود.
وی به  منظور آگاهی بیشتر زائران اربعین و پیشگیری از 
وقوع جرائم سایبری و ایجاد مشکل برای هموطنان، توصیه 
کرد: از اتصال به  دستگاه های وای فای ناشناس در طول سفر 
خودداری نموده و  در پایان استفاده از اینترنت به غیرفعال 
کردن وای فای تلفن همراه اقدام  نمایید، همچنین از ذخیره 
اطالعات مهم بانکی برروی حافظه های تجهیزات هوشمند که 
در طول مسیر همراهتان است بپرهیزید و اطالعات شخصی 

و محرمانه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

هشدار پلیس فتا به زائران عتبات

مراقبسایتهایجعلیثبتنام
وفروشبلیطهواپیماویژهاربعینباشید

مرکز کنترل اردو های برون استانی دانش آموزی 
با حضور مسئوالن آموزش و پرورش و پلیس راهور 

به بهره برداری رسید.
در این مرکز که به صورت 24 ســاعته فعالیت خواهد 
داشــت والدین دانش آموزان شــرکت کننده در اردو ها به 
صورت برخط )آنالین( از آخرین موقعیت اردوی دانش آموز 
خود و همچنین شهر هایی که در طول مسیر از آنها عبور 
می کنند و همچنین وضعیت ســالمت فرزندشــان مطلع 

خواهند شد.
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش در باره این مرکز 

به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این مرکز با ارتباط مستمر 
با اداره هواشناسی، راه و ترابری و پلیس راهور بستر مناسبی 
برای حرکت ایمن اتوبوس های اردویی دانش آموزان را در 

طول مدت سفر فراهم می کند.
مهدی فیض افزود: اطالعات مربوط به قبل از سفر، زمان 
آغاز سفر، انتخاب مسیر ها و اطالع از حوادثی که به صورت 
لحظه ای در جاده اتفاق می افتد و نیاز به تصمیم گیری برای 

ادامه راه دارند تا پایان اردو پایش می شود. 
فیض ادامه داد: این سامانه با اطالعات سامانه سپهتن 
پلیس راهور مرتبط شده و با ایجاد زیرساخت نرم افزار های 

پایشگر مسیر و ایجاد یک بستر نرم افزاری می توان کاروان 
دانش آموزی را به صورت یک موضوع متحرک روی نقشه 

دائماً رصد کرد.
وی با بیان اینکه ایــن مرکز در مرحله اول، اردو های 
راهیان نور دانش آموزی را که هم اکنون در حال برگزاری 
است رصد می کند و رصد سایر اردو ها نیز در مرحله دوم این 
مرکز قرار دارند، گفت: وظیفه این مرکز به عنوان مجموعه ای 
تلفیق کننده، تحلیل اطالعات اردویی اعم از شرایط آب و 
هوا و اطالعات راه ها به منظور هر چه ایمن تر برگزار شدن 

اردو های دانش آموزی است.

افتتاح مرکز کنترل 24 ساعته اردو های دانش آموزی

رئیس پلیــس آگاهی ناجا گفــت: 50 درصد 
سرقت ها به علت غفلت مالباختگان در کشور به 

وقوع می پیوندد.
سردار محمدرضا مقیمی به خبرگزاری صدا و سیما 
گفت: به جز ســرقت منزل و سرقت های کالن دیگری 
که ممکن اســت بخشــی از آن به بی مباالتی مالباخته 
برگردد، علت وقوع 50 درصد سرقت های خرد نیز غفلت 

و بی دقتی مردم است.
مقیمی با بیان اینکه بر اساس آمار در 6 ماهه امسال، 
90 درصد جرائم گزارش شــده پلیس مربوط به سرقت 
بوده است، افزود: از ابتدای امسال تاکنون این عدد کمتر 
از 80 درصد نشــده است و این یعنی عمده جرائمی که 

به پلیس ارجاع می شود، سرقت است.

وی ادامــه داد: اگــر مردم دقــت الزم در مراقبت و 
حفاظت از اموال خود را در بخش سرقت های خرد داشته 

باشند، حتماً این سرقت ها اتفاق نمی افتد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: 75 درصد سرقت های 
خودرو نیز در کشــور فقط مربــوط به یک مدل خودرو 
اســت، به عبارتی از هر 10 خودروی سرقتی 7 دستگاه 
متعلق به یک نوع خودرو است که این آمار نشان می دهد 
خودروســاز توجه کافی در تولید خودروی مورد نظر را 
ندارد و اگر موارد امنیتی در ســاخت این خودرو رعایت 
شود خود به خود آمار 75 درصد سرقت خودرو در کشور 

کاهش می یابد.
سردار مقیمی از وقوع چندین سرقت خودرو به همراه 
کودکانی که در ماشین بودند خبر داد و افزود: متأسفانه 

بعــد از حادثه تلخ بنیتا )طفــل 8 ماهه ای که به همراه 
خودروی پدرش ربوده شــد( در هفته های اخیر شــاهد 
چندین مورد از این بی دقتی ها بودیم که خوشــبختانه 

همه موارد به موقع کشف شد و موضوع رسانه ای نشد.
وی با  اشاره به سرقت وجه نقد و طال و جواهرات به 
ارزش 300 و 500 میلیــون تومان و حتی باالتر از این 
ارقــام در منازل، گفت: گویا برخی از مردم منزل خود را 
با خزانه بانک مرکزی اشتباه گرفته اند که این همه طال، 

سکه و وجوه نقد را در خانه نگهداری می کنند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا همچنین از مردم خواست 
کودکان خردســال خود را بدون داشتن زیورآالت برای 
تفریح و بــازی به پارک ها و مکان های تفریحی ببرند تا 

مورد سوء قصد سارقان قرار نگیرند.

غفلت؛ عامل 50 درصد سرقت ها در کشور است

کشف چند مورد سرقت شبیه حادثه »بنیتا« در هفته های اخیر

اجتماعی شهرداری  مدیرعامل سازمان خدمات 
تهران از ترانزیت کودکان اتباع بیگانه برای تکدی گری 
به تهران خبر داد و گفت: 90 درصد از کودکان کار مورد 

آزار جنسی در پاتوق ها قرار گرفته اند.
به  گزارش  ایسنا، رضا قدیمی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به طرح جمع آوری کودکان کار و متکدی در پایتخت با بیان 
اینکه شــهرداری تهران بر اساس مصوبه شورای اجتماعی 
وزارت کشور که زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کند، در 
این طرح با سایر دستگاه ها و به خصوص بهزیستی همکاری 
می کند، گفت : بر اســاس دســتورالعمل ابالغی، شهرداری 
تهران باید در کنار همه دستگاه ها به ویژه بهزیستی فعالیت 
کرده و لوازم و اسباب جذب و نگهداری کودکان را در اختیار 
بهزیســتی قرار دهیم که در این  راستا عالوه بر خودروهای 
متناسب، تعداد زیادی مددکار اجتماعی که حداقل مدرک 
تحصیلی آنها کارشناســی ارشد است را در اختیار سازمان 

بهزیستی قرار دادیم.
استثمار کودکان توسط بستگان

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری در ادامه  
صحبت های خود با بیان اینکه بســیاری از این کودکان به 
زور توسط بستگانشان که حتی صالحیت نگهداری ندارند 
به خیابان رانده شــده تا گدایــی کنند، گفت : این کودکان 
مورد استثمار خانواده هایشان قرار گرفته اند و این  در حالی 
است که فصل سرما نزدیک است و نباید احساسی صحبت 

کرده و عمل کنیم.
وی بــا بیــان اینکه پــس از جذب کــودکان، اولیاء و 
بستگانشان شناســایی شــده و تذکرات الزم به آنها داده 
می شود، خاطرنشان کرد: اگر خانواده های این افراد از تذکرات 
ارائه شده تعدی کنند، برخوردهای الزم قضایی با آنها صورت 
می گیرد، چرا که متاسفانه این کودکان به جای تحصیل از 

سوی خانواده هایشان وادار به تکدی گری می شوند.

جذب 41۶ کودک متکدی از خیابان های پایتخت
وی بــا بیان اینکه طی این مــدت 416 کودک جذب 
شده اند که 355 نفر برای کشورهای اطراف هستند، گفت : 
بســیاری از این کودکان خانواده هایشان اصال ایران نیستند 
و کودک به تهران ترانزیت شــده است! و باید این هشدار را 
بدهم که زنــگ خطر ترانزیت کودکان برای تکدی گری به 
صدا درآمده است و این  در حالی است که در کجای دنیا به 
یک خارجی اجازه می دهند در چهارراه های معروف گدایی 
کند! باور کنید تکدی گری جرم اســت و نباید احســاس را 
مخلوط این موضوع کنیم.قدیمی با  اشــاره به اینکه من از 
برخی اظهارنظرهای فعاالن اجتماعی تعجب می کنم که به 
خاطر عوام فریبی ، دلسوزی های بی مورد می کنند، ادامه داد: 
اســم این کار حمایت از کودکان کار و بدسرپرست است و 
بازداشت و دستگیری در کار نیست، اما دقت داشته باشید 
که نمی توان شــهر را رها کرد، چرا که فصل سرما پیش رو 

است و این کودکان بیش از پیش آسیب می بینند.
آزار جنسی در پاتوق ها 

قدیمی با بیان اینکه برخی باید از قبر و قیامت بترسند، 
چرا که 90 درصد از کودکان متکدی مورد آزار جنســی در 
پاتوق ها قرار گرفته اند، گفت : آیا نمی توانیم که این کودکان 

را حتی در مراکز ساده نگهداری کنیم؟
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم کودک به تکدی گری 
مشــغول شود، بیان  کرد: اگر این را قبول داریم باید فارغ از 

تعلقات حزبی، سیاسی و عوام فریبانه کار کنیم.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با 
بیان اینکه واقعیت موجود این است که اگر به این کودکان 
رسیدگی نکنیم، چند ســال بعد آنها به کارتن خواب های 
بی خانمان بدل می شــوند، خاطرنشــان کرد: باید فرایند را 
اصالح کنیم تا این کودکان بتوانند به درستی زندگی کنند، 

نه اینکه توسط بستگانشان مورد استثمار قرار گیرند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران خبر داد

آزار جنسی 90 درصد کودکان متکدی 
در پاتوق ها

پایان اعتبار کارت های ملی قدیمی
 تا آخر امسال

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تاکنون با همکاری 
تمامی دستگاه های اجرایی 28 میلیون کارت هوشمند ملی 

در کشور صادر شده است.
بــه گزارش ایرنا، حمید درخشــانی نیا با بیان اینکه به 
صــورت میانگیــن ماهانه دو میلیــون و 500 کارت صادر 
می شود، افزود: اعتبار کارت ملی قدیمی تا پایان سال جاری 
به پایان می رسد و مردم باید برای دریافت کارت جدید ثبت 

نام را انجام دهند.
به گفته وی، میانگین تولید و تحویل کارت هوشــمند 

ملی به مردم 15 روز است.
مهلت ثبت نام دانش آموزان در مدارس 

آموزش از راه دور تا اول آبان 
مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت: 
ثبت نام دانش آموزان واجد شــرایط در مدارس آموزش از 
راه دور داخل و خارج از کشــور بر اساس سیاست های وزیر 
آموزش و پرورش در خصوص تالش حداکثری جذب تمامی 
بازماندگان از تحصیل با وجود شروع سال تحصیلی، تا اول 

آبان ماه ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، گودرز شاهمرادی افزود: به دلیل تفاوت 

شــیوه آموزش در این مدارس که به صورت نیمه حضوری 
است، امکان جذب تمامی عالقه مندان به تحصیل از جمله 
شــاغالن در ادارات، نهادها و مشاغل خصوصی، کارگران و 
زنان خانه دار وجود دارد و این ظرفیت مهم آموزشــی قادر 
است تمامی دانش آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور را نیز 

بر اساس ضوابط پذیرا باشد. 
امکان اهدای ۳۶ بار پالسما و 24 بار پالکت 

در سال
مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور از ثبت نام اینترنتی 
اهــدای خون از طریق ســامانه نوبت دهی خبر داد و گفت: 
خانم ها هر سال می توانند 3 بار و مردان 4 بار جهت اهدای 
خون اقدام کنند ولی اهدای پالسما 36 بار و پالکت حدود 

24 بار در سال امکانپذیر است.
بــه گزارش فــارس، علی اکبر پورفتح اله در مراســم 
بهره برداری از ســامانه نوبت دهــی اینترنتی اهدای خون 
در سراسر کشور، بابیان اینکه راه اندازی سامانه نوبت دهی 
انتقال خون در سامان بخشی مراجعان برای اهدای خون 
بسیار مؤثر است، افزود: عمر پالکت های خون بسیار پایین 
بوده و مدت زمان زیادی نمی توان آن را نگه داشــت لذا 
راه اندازی سامانه نوبت دهی در جهت رفع این مشکل بسیار 

حائز اهمیت است.

ساخت نیمی از مدارس افتتاح شده
 درمهر امسال توسط خیران

مدیرکل مشــارکت های مردمی و نهادهای ســازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت:50 درصد از 
مدارسی که مهرماه جاری بهره برداری شد خیرساز بوده است.
به گزارش مهر، علی شیرزاده گفت: نزدیک به 20 سال 
اســت که از کمک خیرین مدرسه ساز استفاده می کنیم و 
اکنون به جایی رســیده ایم که می توان گفت مدارسی که 
با مشارکت خیرین احداث می شود، به دلیل داشتن بودجه 
بیشتر از بخش دولتی، از کیفیت باالتری برخوردار هستند.
پایان زورگیری های خشن دو جوان در شهر ری

دو زورگیر خشن که با استفاده از چاقو و ضرب و شتم 
اقدام به ســرقت از افراد می کردنــد با تالش پلیس هنگام 
زورگیری از یک شهروند در شهرری دستگیر شدند.سرهنگ 
کارآگاه حســین زارع رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ، با اعالم این خبر، گفــت: از مالباختگان به ویژه در 
محدوده شــهرری که بدین شیوه و شگرد، توسط دو سارق 
زورگیر جوان 18 ســاله مورد زورگیری و تهدید با ســالح 
سرد قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان 
به نشانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری 

- خیابان آستانه مراجعه کنند.

تایباد- خبرنگارکیهان:
فرمانده مرزبانی خراســان رضوی از هالکت 2 
قاچاقچی و کشف بیش از 4۳ کیلوگرم مواد مخدر در 
درگیری با سوداگران مرگ در مرزهای تایباد خبر داد.
ماشاءاهلل جان نثار اظهار داشت: مأموران تیم اطالعات 
عملیات هنگ مرزی تایباد و اکیپ تلفیقی گروهان مرزی 
ســمیع آباد با بررســی های اطالعاتی از ورود قاچاقچیان 

موادمخدر به مرزهای ایران مطلع شدند.
وی افــزود: مأمــوران با اتخــاذ مواضع مناســب در 
مســیرهای احتمالی قاچاقچیان کمین زده با اســتفاده از 
قانون به کارگیری سالح به سمت آنها تیراندازی کردند، در 
این درگیری ها مرزداران هنگ تایباد موفق شدند دو نفر از 
قاچاقچیان را به هالکت برسانند.فرمانده مرزبانی خراسان 
رضوی ادامــه داد: مــرزداران هنگ مــرزی تایباد هنگام 
پاکسازی محل های درگیری موفق شدند بیش از 43 کیلو 
و 470 گرم مواد مخدر از نوع هروئین فشــرده و همچنین 

تجهیزات فنی به همراه آنها را کشف کنند.

اهواز- خبرنگار کیهان
تحصن شبانه روزی مالباختگان موسسه آرمان در 

شعبه موسسه ملل اهواز همچنان ادامه دارد. 
در این تحصن که از هفته گذشته آغاز شده مالباختگان 
موسســه آرمان در اهواز اقدام به تحصن شــبانه روزی در 
شعبه موسسه ملل که مســئولیت بازپرداخت سپرده های 

سپرده گذاران آرمان را پذیرفته کرده اند.
این تجمعات در مقابل ساختمان استانداری خوزستان و 
سایر مراجع ذی ربط و معابر اصلی شهر نیز صورت می گیرد. 
یک بانوی اهوازی بسیار متاثر بود گفت: من یک مادر زجر 
کشــیده ام که با بدبختی این پول ها را جمع کرده ام و حاال 

دستم به جایی بند نیست.
یکی دیگر از معترضان که نســخه های دختر بیمارش 
را در دســت داشت و اظهار داشت دخترم مبتال به سرطان 
است و هزینه درمانش بسیار باالست و اکنون اموالم را نیز 

در این موسسه از دست داده ام.
شــهروند دیگری گفت: چند شبانه  روز است که با زن 
و فرزند درون شــعبه می خوابیم، زندگی و آسایش ما را از 

ما گرفته اند. 
وی که ســرمی در دست داشــت و بر روی زمین دراز 
کشــیده بود ادامه داد: توموری در دست راستم دارم برای 
گرفتن عکس و سی تی اسکن مجبور شدم از وسایل منزل 
بفروشم، 6 ماه است بالتکلیفیم نه اصل پولمان را می دهند 
و نه سودش را، پس من و خانواده ام با این وضعیت بیماری 

از کجا ارتزاق کنیم.  

هالکت 2 قاچاقچی
 در مرز تایباد

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند گفت: 5 نفر 
از اهالی روستای دهنو در مزرعه کشاورزی به ضرب 

گلوله کشته شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حسین 
ســنچولی فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند گفت: شب 
شــنبه 5 نفر از اهالی روســتای دهنو که در مزرعه شــان 
مشغول آبیاری بودند به ضرب گلوله کشته شدند و یک نفر 
دیگر در این درگیری مســلحانه زخمی شد. وی ادامه داد: 
براساس اطالعات اولیه، ساعت یک بامداد جمعه شب 3 نفر 
از اهالی روســتای دهنو واقع در شهرستان هیرمند ابتدا با 
یکی از کشاورزان سرمزرعه درگیر شدند و او را هدف سالح 
شــکاری قرار دادند و سپس همراهان وی را به گلوله بسته 
و اقدام به فرار کردند.وی گفت: تحقیقات برای شناسایی و 

دستگیری عوامل این جنایت ادامه دارد.

قتل 5 روستایی
 در مزرعه کشاورزی هیرمند

تحصن شبانه روزی مالباختگان آرمان 
در شعبه موسسه ملل اهواز

رئیس پلیس راهــور تهران بزرگ گفت: اولویت 
پلیس در طرح برخورد با خودروهای دودزا، خودروهای 
سرویس ادارات، اتوبوس ها و خودروهای عمومی فاقد 

معاینه فنی و دودزا است.
سردار محمدرضا مهماندار به ایرنا گفت: از صبح دیروز 
ماموران پلیــس راهور پایتخت در 62 نقطه از معابر اصلی 
سطح شهر مســتقر شده و نســبت به اعمال قانون برای 

خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی اقدام می کنند.
به گفته مهماندار، خودروهای دودزا توســط ماموران 
پلیس راهور تهران بزرگ در ســطح شهر متوقف و پالک 

اعزام به تعمیرگاه دریافت می کنند.
وی بــا بیان اینکه خودروهای فرســوده و فاقد معاینه 
فنی هر 24 ساعت یکبار در تهران جریمه می شوند، تصریح 
کرد: دوربین های طــرح زوج و فرد نیز به صورت مکانیزه 
خودروهای فاقد معاینه فنی را شناسایی و جریمه 50 هزار 

تومانی برای این وسائل نقلیه اعمال می شود.

19 مهرماه جاری فردی با مراجعه به کالنتری 151 
یافت آباد به مأمورین اعالم کرد که دخترش )متولد 
1۳78( برای رفتن به دانشگاه از منزل خارج شده و 

پس از آن مراجعتی به منزل نداشته است.
 به گزارش پلیس آگاهی، کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی در تحقیقات خود اطالع پیدا کردند که فقدانی)زیبا( 
دانشجوی رشته رادیولوژی دانشگاه تهران است که ساعت 
9 روز 18 مهرماه به قصد رفتن به دانشــگاه تهران از خانه 
خارج شده، در کالس درس دانشگاه نیز حاضر شده اما پس 

از خروج از دانشگاه ناپدید شده است.
با شناسایی جوانی 23 ساله به نام »م. ن« به عنوان نامزد 
دختر مفقود شده که از حدود چهار ماه پیش با یکدیگر عقد 
کرده بودند، کارآگاهان به تحقیق از وی پرداخته و با انجام 
اقدامات پلیسی اطالع پیدا کردند که در روز هجدهم مهرماه 

آخرین بار زیبا با وی مشاهده شده است.
سرانجام »م. ن« لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت 

و قتل نامزدش )زیبا( اعتراف کرد.
وی در اعترافات اولیه عنوان نمود: روز سه شنبه به دنبال 
زیبا رفته و او را از مقابل دانشــگاه سوار ماشین کردم؛ در 
مسیر بازگشت به سمت خانه بودیم که با یکدیگر مشاجره 
لفظی پیدا کردیم. کنترل خودم را از دست دادم و با دست 
»زیبا« را خفه کردم و بعد از چند دقیقه دیدم که زیبا نفس 
نمی کشــد؛ جنازه را در جاده شهریار رها کرده و به محل 

سکونتم مراجعه کردم.
سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، رئیس پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ با اشــاره اینکه تحقیقات تکمیلی برای 
مشخص شدن انگیزه اصلی جنایت در دستور کار کاراگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفته، گفت: با اعتراف صریح 
متهم مبنی بر رها کردن جسد مقتوله در شهرستان شهریار 
– جاده سعیدآباد ، موضوع به پلیس آگاهی این شهرستان 
اعالم و در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که جسد 
خانم جوانی ناشناس با مشخصات مقتوله در محل اعالمی 
از سوی متهم کشف و به پزشکی قانونی منتقل شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: در حادثه 
انفجار و آتش سوزی بخش ICU بیمارستان حضرت 
فاطمه زهرا )س( میاندوآب، یک نفر از بیماران جان 
خود را از دســت داد و یک بیمار به همراه 2 نفر از 
کارکنان این بخش مصدوم و به بیمارســتان دیگر 

منتقل شدند.
ابراهیم حسنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 
ساعت 2 و 40 دقیقه بامداد دیروز شنبه حادثه آتش سوزی 
در بخش ICU بیمارســتان حضرت فاطمه)س( میاندوآب 
اتفاق افتاد و اطفای حریق توســط کارکنان بیمارســتان 

بالفاصله آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه حریق در بخش ICU بیمارستان به 
دلیــل انفجار ونتیالتور صورت گرفته بود، اضافه کرد: گروه 
آتش نشانان با همکاری کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه 
)س( برای مهار آتش و همچنین نجات بیماران داخل بخش 
وارد عمل شدند و در سریع ترین زمان ممکن برای مهار آتش 

و نجات جان بیماران اقدام الزم را انجام دادند.
وی ادامه داد: با عملکرد مناسب تیم امدادی، پنج بیمار 
از 6 بیمار گرفتار در حریق به سالمت از این بخش خارج و 

به بخش ICU بیمارستان عباسی میاندوآب منتقل شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی آذربایجان غربی بیان کرد: متاسفانه ونتیالتور منفجر 
شــده در مجاورت تخت یکی از بیماران بوده که منجر به 

فوت این بیمار شد.
حســنی گفت: یکی دیگر از بیماران بخش نیز به علت 
ســوختگی 20 درصدی برای مــداوای تکمیلی به ارومیه 

اعزام شد.

برخورد با خودروهای دودزا 
در 62 نقطه تهران آغاز شد

قاتل دختر دانشجو
به دام افتاد

انفجار در بیمارستان میاندوآب 
جان یک نفر را گرفت


