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ســخنگوى نيروى انتظامى از شناسايى و تذكر به 3627 
واحد صنفى فروشنده مانتوها و پوشاك غيرمتعارف خبر داد 
و گفت: 825 واحد پلمب شــده اند. به گزارش ايسنا، سردار 
ســعيد منتظرالمهدى در مورد اقدامات ناجــا در برخورد با 
مانتوها و تى شــرت هاى نامتعارف و مغاير با فرهنگ ايرانى، 
اظهار كرد: در تاريخ 22 تير ماه سال جارى موضوع ممنوعيت 
توليد مانتوهاى نامتعارف توسط رييس اتحاديه پوشاك شهر 
تهــران، اعضاى هييــت مديره و اماكن تهــران بزرگ، مورد 
بحث، بررسى و تصويب قرار گرفته و ممنوعيت توليد، فروش 
ونمايش اينگونه البســه و به ويژه مانتو بــه كليه واحد هاى 

صنفى ابالغ شد. 
وى بــا بيــان اينكه مقرر شــد يك هفته پــس از ابالغ 
مصوبه به اتحاديه پوشــاك شــهر تهران مبنى برجمع آورى 
البسه نامناســب از جمله مانتو هاى نامتعارف طى10 روز با 
كمك بازرســين اتحاديه ها، طرح اجراشده و در نهايت مغازه 

و توليدى متخلفين پلمب شــوند، ادامه داد: در همين راستا 
نيــز معاونت نظارت بر اماكن ناجــا پيگير حكم قضايى براى 
برخورد با توليدكنندگان وفروشندگان بوده و هست. به گفته 
ســخنگوى ناجا، تهيه پيش نويس اليحه كشورى بين اماكن 
ناجا با همكارى اماكن تهران بزرگ از ديگر اقدامات ناجا بود 
كــه پس از امضا و توافق در شــهر تهران قابل اجرا شــده و 
به كليه اســتانها نيز اطالع رسانى شــد. اين طرح در سراسر 
استان ها اجرا شــد و 3627 واحد صنفى متخلف شناسايى ، 
مورد تذكر قرار گرفته و براى آنها اخطاريه صادر شــد كه از 
بين واحدهاى مذكــور 825 واحد به تذكرات توجهى نكرده 
و پلمب شدند. ســخنگوى ناجا اضافه كرد: قبل از اين اقدام 
نيــز پليس اماكن تهران بزرگ در تاريخ 26 ارديبهشــت ماه 
ســال جارى اقدام به بازديد اماكن كــرده و از 1498 مورد 
بازديد 406 فقره داراى اشكاالتى بودند كه صورتجلسه و 206 

اخطاريه براى پلمب صادر شده بود.

سخنگوى ناجا خبر داد

نشست زمين در خيابان صفى على شاه پايتختتذكر پليس به 3627 فروشنده پوشاك نامتعارف و پلمب 825 واحد
فرونشست زمين در خيابان صفى على شاه گودال آب 5 مترى ايجاد كرد كه 
هيچگونه مصدومى نداشت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساعت 8 صبح 
ديروز فرونشست زمين در خيابان انقالب اسالمى، خيابان صفى على شاه باعث 

ايجاد گودال آبى به عمق 5 متر شد. 
اين حادثه در محلى كه يك دســتگاه كانكس بدون بار مستقر شده بود به 
وقوع پيوست كه اين كانكس به دنبال ايجاد حفره مذكور به صورت معلق در هوا 
و در آستانه سقوط قرار گرفت.  متاسفانه شهر تهران فاقد كانال تاسيسات شهرى 
اســت و مجلس شوراى اسالمى نيز بارها بر لزوم ايجادآن تاكيد داشته است كه 
اين موضوع به گفته كارشناسان در شهرى همچون تهران با وجود  400 مغاره 
در زير زمين داراى اهميت بســزايى اســت و مى طلبد مسئوالن مربوطه سريع 

تررسيدگى كنند.

واژگونى مرگبار وانت پيكان در جاده ماهشهر
رئيس پليس راه استان خوزستان از واژگونى خونين يك دستگاه وانت پيكان 
در جاده ماهشهر خبر داد. سرهنگ دولتشاهى رئيس پليس راه استان خوزستان 
در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در محور ماهشهر - هنديجان يك 
دستگاه وانت پيكان با از انحراف از جاده از مسير خود واژگون شد. وى در ادامه 
افزود: متاسفانه در پى وقوع اين حادثه يك تن كشته و يك تن مجروح شدند كه 
با حضور نيروهاى امدادى مجروح به بيمارستان منتقل شد. سرهنگ دولتشاهى 
علت وقوع  اين حادثه اشاره كرد و اظهار داشت:  كارشناسان پليس با حضور در 
صحنه حادثه علت اين تصادف را عدم توجه به جلو ناشــى از خستگى و خواب 
آلودگى از جانب راننده وانت پيكان اعالم كردند. در ادامه رئيس پليس راه استان 
خوزستان از برخورد مرگبار يك دستگاه پژو با يك درخت در حاشيه راه محور 
بهبهان - رامهرمز خبر داد. وى افزود: متاســفانه در پى وقوع اين حادثه راننده 
سوارى پژو در دم جان خود را از دست داد. سرهنگ دولتشاهيبا اشاره به علت 
وقوع  اين حادثه اظهار داشت:  كارشناسان پليس علت اين تصادف را عدم توجه 
به جلو ناشى از خستگى و خواب آلودگى از جانب راننده سوارى پژو اعالم كردند.

دستگيرى عامل قراردادن بسته مشكوك دراهواز
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان خوزستان ازدستگيرى عامل قرار 
دادن بسته مشكوك در اهوازخبرداد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان خوزستان گفت: عامل قرار دادن بسته 
مشــكوك در اهواز با تالش ماموران انتظامى شناســايى و دستگير شده است. 
وجود يك بســته مشكوك در خيابان شماره 5 شهيد وهابى اهواز در روز جمعه 
باعث حضور ســريع پليس در اين منطقه شد هر چند نه بمبى در كار بود و نه 
شى انفجارى. سرهنگ على قاسم پور افزود: در پى اين اقدام نيروى انتظامى وارد 
عمل شده و در مدتى كمتر از 48 ساعت جوانى حدودا 18 ساله را دستگير كرد. 
وى افزود: انگيزه اين جوان از اين اقدام كه موجب نگرانى شهروندان اهوازى شد 
در دســت بررسى است. قبل از ظهر جمعه برخى شهروندان در تماس با پليس 
110 از وجود يك شــى مشــكوك در خيابان شماره 5 شهيد وهابى اهواز خبر 
دادند و پس از آن بالفاصله نيروهاى پليس و آتش نشانى در صحنه حاضر شده 
و شــى مشكوك را مورد بررسى قرار دادند. در ابتداى كار مردم منطقه به دليل 
حساسيت از اطراف اين شى دور شدند تا مبادا مشكلى برايشان ايجاد شود. پس 
از بررسى هاى انجام شده با تدابير امنيتى معلوم شد كه اين شى شامل تعدادى 
لوله فشــرده همراه يك تايمر بود بدون اينكه مواد منفجره اى بر روى آن نصب 

شده باشد و حالت شى انفجارى داشت.

نجات از قنات پس از چهار روز
مرد جوانى پس از چهار روز از قنات 15 مترى نجات يافت. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان از شــيراز؛ نورالدين ارجمند شهردار دوبرجى گفت: جوان 34 
ساله اى پس از چهار روز جستجو، در قناتى نزديك شهر دوبرجى داراب پيدا شد. 
وى افزود: حســين عباسى ساكن روستاى شاه ابوذكريا بخش فورگ شهرستان 
داراب عصر چهار شــنبه از منزل خارج شــد و پس از اطالع از مفقود شدن وى 
جســتجو براى يافتن اين جوان آغاز شد و اين فرد توسط خواهرش درون قنات 
پيدا شــد. شــهردار دوبرجى تصريح كرد: اقدامات اوليه درمان توسط پزشكان 

اورژانس  انجام و مصدوم براى ادامه درمان به بيمارستان داراب منتقل شد.

كشف 12 ميليارد طالى قاچاق در مرز مريوان
فرمانده مرزبانى استان كردستان از كشف بيش از 11 كيلوگرم طال به ارزش 
12 ميليارد  ريالطى يك عمليات غافلگيرانه در مرز مريوان خبر داد. به گزارش 
مهر ســردار كيومرث شيخى گفت: در راســتاى جلوگيرى از هرگونه قاچاق و 
اقدامــات غيرقانونى در مرز، كنترل دقيق نوار مرزى از اولويت هاى مرزبانان اين 
اســتان اســت. وى افزود: مرزبانان در حال گشــت زنى در نوار مرزى يك نفر 
متجاوز مرزى را كه در منطقه امنيتى در حال تردد بود مشاهده كرده و بالفاصله 
وارد عمل شــدند. فرمانده مرزبانى كردستان تصريح كرد: ماموران در عملياتى 
غافلگيرانه اين فرد را دســتگير و در بازرسى وسايل همراه وى، چند گردنبند، 
دستبند، گوشواره و انگشتر به وزن 11 كيلو و 235 گرم را كشف كردند. سردار 
شيخى عنوان كرد: كارشناسان ارزش ريالى اين مقدار طال را بيش از 12 ميليارد 

ريال برآورد كرده اند.

صدور حكم 3 پرونده قاچاق در زنجان
مديــركل تعزيرات حكومتى زنجان جزئيات صدور حكم 3 پرونده قاچاق در 
اين استان را اعالم كرد. به گزارش ميزان به نقل از  پايگاه اطالع رسانى سازمان 
تعزيرات حكومتى، مرتضى مميزى مديــركل تعزيرات حكومتى زنجان گفت: 
متهم پرونده قاچاق 201 گوشى تلفن همراه هوشمند در شعبه ويژه قاچاق كاال 
و ارز شهرســتان ايجرود به ضبط كاال و پرداخت يك ميليارد و دويست ميليون 

ريال جزاى نقدى محكوم شد. 
وى از كشف محموله قاچاق ديگرى در زير ضايعات چوب از يك كاميون خبر 
داد و گفت: در اين پرونده 998 هزار و 940 نخ سيگار قاچاق به نفع دولت ضبط 
و حكم به ضبط كاميوه حامل كاالى قاچاق و پرداخت جريمه نقدى يك ميليارد 
و هفتصد ميليون ريالى صادر شــد. مميزى در مورد حكم پرونده قاچاق 1987 
ثوب انواع پوشاك هم گفت: عوامل قاچاق اين محموله عالوه بر ضبط كاالهاى 

قاچاق به پردخت 802 ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شدند.

طوفان «نامتئون» ژاپن را درنورديد
بنابر اعالم رسانه هاى داخلى ژاپن، طوفان «نامتئون» مناطقى از اين كشور را 
درنورديد. به گزارش ايســنا، طوفان «نامتئون» بامداد ديروز شهر «ناگازاكى» در 
ژاپن را درنورديد كه به دنبال آن ســازمان هواشناسى اين كشور نسبت به وزش 
شــديد باد، بارش باران، طغيان رودخانه ها و رانش زمين هشدار داد. طبق اعالم 
رسانه هاى داخلى ژاپن، اين طوفان پس از ساعت يك بامداد به سمت شمال شرق 
منطقه «كيوشــو» و سپس شمال غرب شــهر «فوكوئوكا» حركت كرد. سازمان 
هواشناســى ژاپن سرعت حركت اين طوفان را 64 كيلومتر بر ساعت اعالم كرده 
اســت. همچنين طبق اعالم مقامات محلى در استان «كاگوشيما» وزش شديد 
باد موجب مجروحيت يك نفر شده است. به گزارش ژاپن تودى، همچنين هفته 
گذشته طوفان «اليون راك» استان «ايواته» را درنورديد كه بر اثر حوادث مرتبط 

با آن دست كم 16 تن جان خود را از دست داده اند.

سقوط مرگبار بالگرد در شرق كانادا
رســانه هاى كانادايى از ســقوط يك فروند بالگرد در شرق اين كشور و كشته 
شــدن دو تن بر اثر اين حادثه خبر دادند. به گزارش ايســنا، عصر روز يكشــنبه 
يك فروند بالگرد در شــرق كانادا ســقوط كرد كه در پى آن دو تن جان خود را 
از دســت دادند و يك تن ديگر نيز مجروح شــد. به گفته مقامات محلى استان 
«نيوبرانزويك»، اين بالگرد با ســه سرنشــين با كابل هاى برق برخورد و سقوط 
كرده اســت. به گزارش شينهوا، به دنبال وقوع اين حادثه برق منطقه وسيعى از 

اين استان قطع شد.

افقى:
از  مصايــب-  و  ــكالت  ش م  -1
كشــورهاى حوزه آمريكاى شمالى 

و مركزى
2- ســر و صدا- جامعــه كوچك 

انسانى با حرفه كشاورزى
3- دعوى داشــتن- بهتان- اتاقك 
آهنى بــر روى كاميون ويژه حمل 

مايعات
4- موبــد زردشــتى- گوشــه، از 
اصطالحات هندســه- منســوب، 

متعلق 
5- جويدنى تمام نشــدنى- عضو 
جونده- به تركى و مغولى ده هزار 

است
6- دسته بزرگ نظامى- زردپى- از 
الفاظ احترامى قبل از اسم بزرگان 

7- عمل ريسندگى و رشته كردن- 
از شركت هاى ماشين سازى ايران- 

دل آزار كهنه
8- دريانورد پرتغالى كه براى اولين 

بار دور دنيا را گشت
9- حــرص و طمــع- گرفتگــى 
كشــور  اســتان هاى  به  ماهيچه- 
آمريكا مى گويند كه در امور داخلى 

خودمختار هستند
10- جنگى- شكوه كردن- مالش 
دادن خمير براى يكنواخت شــدن 

آن
11- سرسلسله سالطين آل باوند- 

از زبان هاى برنامه نويسى رايانه- قسمت پايين جامه را گويند
12- مواد مستى آور كه خوردن آنها حرام است- واضح و آشكار- تكرار حرف

13- شايسته نيست- به هويج مى گويند- خانم، خاتون
14- نام عمه شيرين در داستان شيرين و فرهاد نظامى- بلندمرتبه

15- از كنيت هاى حضرت على(ع)- راه غيرمعمول.

عمودى:
1-  درجات، مراتب- درجه دار رده باالى نظام

2- از اعياد بزرگ شيعيان- پسر طوس و داماد كيكاووس
3- هر يك از خطوط تشــكيل دهنده يك شــكل هندسى- گاو مقدس 
مصريان باســتان- رئيس جمهور آفريقاى مركزى كه به جرم خيانت به 

ملتش در سال 1988 محكوم به حبس ابد شد
4- آالت و وسايل- كم وزنى- از وسايل آرايشى خانم ها
5- سپيد تركى- پنهان شدن در جنگ- صحرا، بيابان

6- نوعى پســتاندار ســاكن آمريكاى جنوبى با بدن پوشــيده از فلس- 
پايبندى به اصول اخالقى- شهرى در استان تهران

7- له شدن- اتصال، برخورد- سولفات نزد شيميدانان قديمى ايران
8- شاخه اى در علم شيمى كه به ساخت مولكول هاى درشت و زنجيره اى 

مى پردازد 
9- هنر انگليسى- در حال دويدن- جدل لفظى

10- چهره- نام آيه 51 سوره قلم- جاپاى سوار شدن بر است
11- گلزار- جاويد و بى زوال- پارچه جين

12- شرم داشتن- محبوبا- محل ذخيره كاال
13- مطلع شدن- پيچ تنظيم شدت صوت- لفظ احترامى براى مردان

14- مخفى كردن مطلبى- تراوش كننده
15- كتابى است از استاد شهيد مرتضى مطهرى- نوعى ساز هندى.

اخبار كوتاه

رئيس مجلس شــوراى اســالمى با تاكيد بر تاثير مخرب 
قاچاق كاال بر اقتصاد كشور، گفت: نيروى انتظامى بايد از همه 
توان و ظرفيت خود براى مقابله با اين پديده شــوم استفاده 

كند.
به گزارش ايســنا،  على الريجانى عصر يكشنبه  در ديدار 
با سردار اشترى فرمانده نيروى انتظامى، با تشكر از اقدامات 
نيروى انتظامى در ارتقاء امنيت بر ضرورت توجه بيشــتر به 
دغدغه ها و نيازهاى اصلى مردم در حوزه نظم و امنيت تاكيد 
كرد. رئيس مجلس شوراى اســالمى به تاثير مخرب قاچاق 
كاال بر اقتصاد كشــور اشــاره و تاكيد كرد: نيروى انتظامى 

بايــد از همه توان و ظرفيت خود بــراى مقابله با اين پديده 
شوم استفاده كند، از اين رو توان عملياتى ناجا براى اين امر 
بايســتى در برنامه ششم توسعه تقويت شود. وى با تاكيد بر 
نقش تاثيرگذار كنترل مرزها در امنيت كشــور، تقويت توان 
عملياتى و اقتدار مرزبانى، تجهيز يگان هاى مرزى در مرزهاى 
زمينى و دريايى و توجه به روحيه و انگيزه خدمتى مرزبانان 

را در برنامه ششم ضرورى دانست.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى همچنيــن از آمادگى 
مجلس و كميسيون تلفيق اليحه برنامه ششم جهت بررسى 
پيشــنهادات ناجا و تقويت اين نيرو خبر داد. گفتنى است در 

اين ديدار سردار اشترى فرمانده نيروى انتظامى، گزارشى از 
آخرين وضعيت امنيتى و انتظامى كشور، كنترل عبور و مرور 
و حوادث رانندگى در ماه پايانى تابستان و همچنين اقدامات 
ناجا در توســعه و ارتقاء امنيت اجتماعى ارائه كرد و توجه به 
نيازهاى ناجا در حوزه نظم و امنيت در برنامه ششــم توسعه 
را خواستار شد. سردار سليمانى معاون هماهنگ كننده ناجا 
نيز گزارشى از اقدامات صورت گرفته در راستاى تقويت توان 
و آمادگى عملياتى، معيشــت و امور رفاهــى كاركنان و نيز 
كمبودهاى نيروى انتظامى ارائه كرد. در اين جلسه همچنين 
ســردار رضايى فرمانده مرزبانى ناجا، گزارشــى از وضعيت 

امنيتى مرزها، اقدامات اين فرماندهى براى كنترل موثر مرزها 
و مقابله قاطع با گروه هاى تروريستى و اشرار ارائه كرد.

در ادامه سردار اشراق معاون حقوقى و امور مجلس نيروى 
انتظامــى با تاكيد بر اهميت و ضــرورت تقويت حوزه نظم و 
امنيت در برنامه ششم توسعه به پيشنهادهاى ناجا در زمينه 
تقويــت رده هاى انتظامى به منظور پاســخگويى به نيازهاى 
امنيتى واجتماعى، كاهش تصادفات و كشــته هاى ســوانح 
رانندگى، مبارزه موثر با قاچــاق كاال و موادمخدر و مقابله با 
جرايم فضاى مجازى براى لحاظ شدن در برنامه ششم تاكيد 

كرد.

رئيس مجلس در ديدار با فرماندهان ناجا:
نيروى انتظامى از تمام توان خود براى مقابله با قاچاق استفاده كند

حريق گسترده انبار 10 هزار مترى در جنوب تهران
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهر تهران از حريق گسترده در 

يك انبار 10 هزار مترى در جنوب تهران خبر داد.
سيدجالل ملكى در گفت وگو با ايسنا، در اين باره گفت: در ساعات 9:52 ديروز ، 
عوامل آتش نشانى باقرشهر در تماس با آتش نشانى تهران از وقوع حريق گسترده در 
يك انبار 10 هزار مترى كاال در حوزه استحفاظى خود خبر داده و درخواست نيروى 
كمكى كردند و بالفاصله با هماهنگى معاونت عمليات، شش ايستگاه آتش نشانى به 
همراه 15 تانكر آب، خودروى فوماتيك و خودروى حامل تجهيزات تنفسى به محل 

حادثه واقع در جاده قديم قم، شهر سنگ اعزام شدند.
وى با بيان اينكه تا پيش از رســيدن آتش نشــانان عوامل آتش نشانى باقرشهر و 
كهريزك در محل حضور داشــته و عمليات اطفاى حريق را آغاز كرده بودند، گفت: 
پس از حضور عوامل آتش نشانى تهران در محل حادثه مشاهده شد كه حريق در يك 
انبار نگهدارى از كاال به مساحت بيش از 10 هزار متر مربع رخ داده و داخل اين انبار 

چندين سوله كه هر كدام مملو از اجناس مختلف بود، قرار داشت.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهر تهران با بيان اينكه يك سوله 
2000 مترى كامال شعله ور شده و شعله هاى آتش در حال سرايت به بخش هاى ديگر 
بود، اظهار كرد: داخل اين سوله ها مملو از چسب، لوازم يدكى ماشين، چوب و... بود 
كه كامال شــعله ور شده و با توجه به جنسى كه داشتند، عمليات اطفاى حريق را با 

دشوارى روبه رو كرده بود.
ملكى افزود: آتش نشانان از چند جهت عمليات اطفاى حريق را آغاز كرده و پس 
از مدتى موفق به مهار و اطفاى كامل حريق شدند و در حال حاضر عمليات لكه گيرى 
در حال انجام اســت. وى با اشاره به بازديد ايمنى كارشناسان آتش نشانى باقرشهر از 
اين محل گفت: پيش از اين كارشناســان آتش نشانى اين شــهر از اين انبار بازديد 
كرده و موارد نقص ايمنى را به آنان تذكر داده بودند اما متاســفانه مالك توجهى به 
آن نداشته است. سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهر تهران با بيان 
اينكه اين حادثه مورد مصدوم و فوتى نداشــت، گفت: اما خسارات مالى به جا مانده 

از آن باال بود.

كشف و ضبط هشت كانتينر كاالى قاچاق در هرمزگان
 فرمانده نيروى انتظامى هرمزگان از كشف و ضبط هشت كانتينر قاچاق كاال طى 

هفته گذشته به ارزش 300 ميليارد ريال خبر داد.
 به گزارش ايسنا،  سردار عزيزاهللا ملكى در جمع خبرنگاران افزود: در هفته گذشته 
چندين محموله ســنگين به ارزش 300 ميليارد ريال در قالب هشت كانتينر كاالى 

قاچاق ضبط و هشت خودرو نيز  توقيف شده است.
وى با بيان اينكه تنها يك دهم اين كشــفيات از مبادى غيررســمى وارد استان 
شده افزود: از 300 ميليارد ريال كاال تنها 30 ميليارد از طريق مبادى غير رسمى و 

270 ميليارد ريال آن از مبادى رسمى به صورت قاچاق وارد هرمزگان شده است.
سردار ملكى همچنين از دستگيرى 15 نفر خبر داد و گفت: همزمان با كشف اين 
محموله ها 15 نفر نيز دستگير شدند كه مرتبط با هيچ دستگاه و سازمانى نبوده اند.

رييس پليس هرمزگان از جهش 63 درصدى در كشــف قاچاق كاال طى پنج ماه 
نخســت سال جارى خبر داد و افزود: از ابتداى ســال تا كنون 383 ميليارد تومان 
در هرمزگان كاالى قاچاق كشــف و ضبط شده است كه اين ميزان يك جهش 63 

درصدى را نشان مى دهد.
وى بــا بيان اينكه پرونده قاچاق كاالى 210 كانتينرى در مراجع قضايى در حال 
بررســى است، افزود: تمامى اسناد و مدارك اين پرونده به مراجع قضايى اراجع داده 

و در دست بررسى است.
ســردار ملكى اضافه كرد: پنج شركت كاغذى و بدون آدرس نيز مرتبط با پرونده 

210 كانتينر قاچاق كاال شناسايى و عوامل آنها دستگير شدند.

جانشين پليس پيشــگيرى ناجا گفت: براى بهره مندى 
بيشــتر از فناورى و اصــالح فرايندها، چرخه رســيدگى به 

پرونده ها در كالنترى به روش الكترونيكى انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، ســردار مهدى معصوم بيگى گفت: براى 
كيفى سازى و بهبود خدمات انتظامى، طرحى در دست نهايى 
شدن است كه فرايند چرخه رسيدگى در كالنترى ها به روش 

الكترونيكى و پيامكى به اطالع شاكى خواهد رسيد.
وى با بيان اينكه يكى از راهبردهاى اين پليس در جهت 
بهره مندى بيشتر از  فناورى و اصالح فرايندهاست، افزود: در 
اين راســتا، به منظور بهبود خدمات انتظامى ، تسهيل در امر 

رسيدگى به پرونده ها و افزايش رضايتمندى مردم، با استفاده 
از ســامانه ثبت شكايت در كالنترى ها، ظرفيت اطالع رسانى 
به روش الكترونيكى و پيامكى فعال مى شود. جانشين پليس 
پيشگيرى ناجا اضافه كرد: در طى فرايندها و مراحل انتظامى، 
پرونده هاى مطروحه در مرحله رسيدگى در كالنترى به اطالع 
شاكى خواهد رسيد. ســردار معصوم بيگى خاطرنشان كرد: 
فعال شدن اين سيستم موجب تسريع در رسيدگى، افزايش 
رضايت مندى مردم و كاهش حجم مراجعات حضورى ارباب 
رجوع به كالنترى ها مى شود.  اين روند ضمن تسهيل در امور، 

در ايجاد و ارتقاء اعتماد عموم به حوزه انتظامى موثر است.

رئيس مركــز اجراييات پليس راهور ناجا گفت: ســرعت 
غيرمجاز، 22 درصد تخلفات ســوارى هاى كرايه بين شهرى 
را به خود اختصاص داده اســت. به گــزارش خبرنگار مهر، 
سرهنگ احمد كرمى  اسد درباره جزئيات تخلفات سوارى هاى 
كرايه اى بين شهرى گفت: در طول چهار ماهه اول سال 95، 
ســوارى هاى كرايه بين شــهرى حدود 28 هزار مورد تخلف 
داشته اند كه از اين تعداد، حدود 22 درصد مربوط به سرعت 
غيرمجاز بوده كه توســط دوربين هاى ثبت تخلفات رانندگى 
به ثبت رســيده و يا توسط گشــت نامحسوس پليس راهور 
رصد شده است.وى افزود: پس از اين تخلف، استفاده نكردن 

از كمربند ايمنى با 15.5 درصد، نقص در سيســتم روشنايى 
وســيله نقليه با 9 درصد و سبقت غيرمجاز با 0.4 درصد در 
رتبه هاى بعدى بيشــترين تخلفــات راهنمايى و رانندگى از 

سوى رانندگان سوارى هاى كرايه اى بين شهرى قرار دارند.
ســرهنگ كرمى اســد با اعالم اينكه بــا 28 هزار تخلف 
رانندگان ســوارى هاى كرايه اى، در طول چهار ماهه نخست 
امسال برخورد شده و خودروهاى متخلف به پاركينگ منتقل 
شده اند، ادامه داد: همزمان با موج پايانى مسافران تابستانى، 
سرعت غيرمجاز، خط قرمز پليس راهور محسوب مى شود و 
پليس بدون چشم پوشى با رانندگان متخلف برخورد مى كند.

برخورد با 28 هزار راننده متخلفرسيدگى به پرونده ها در كالنترى به روش الكترونيكى

كارگــر افغان كه متهم اســت زن جوانى را مقابل نوزادش مــورد آزار و اذيت 
قرار داده اســت، در جلسه دادگاه منكر اتهاماتش شد. به گزارش ميزان، رسيدگى 
به اين پرونده دى ماه ســال 93 همزمان با شــكايت مرد جوان در پليس آگاهى 

ورامين آغاز شــد. مرد جوان به نام مراد در شــكايتش به ماموران پليس گفت: در 
يكى از ويالهاى  ورامين ســرايدار هســتم و صبح ها براى كار به باغ مى روم.عصر 
ديروز وقتى به خانه آمدم متوجه كبودى صورت همســرم شــدم، از ســهيال علت 

موضوع را جويا شدم كه او ادعا كرد يك كارگر افغان پس ازضرب و شتم او را مورد  
آزار و اذيت قرار داده است.

در ادامه زن جوان با تاييد حرف هاى همســرش گفت: مشــغول كار در اتاقك 
سرايدارى بودم كه پسر جوان از روى ديوار به داخل ويال پريد و پس از كتك زدنم 
در حالى كه التماس مى كردم جلوى نوزاد 7 ماهه ام  كارى با من نداشته باشد،مرا 
مورد آزار و اذيت قرار داد. پس از اين شــكايت ماموران توانستند پسر افغان را كه 
ســرايدار يك باغ در همان حوالى بود شناسايى و دستگير كنند. در تحقيقات اوليه 
كارگر افغان به جرمش اعتراف كرد. صبح يك شــنبه جلسه محاكمه عامل اذيت و 
آزار زن ســرايدار در شعبه هشتم دادگاه كيفرى به رياست قاضى حسين اصغرزاده 

برگزار شد.
 متهم در جلســه دادگاه تمامى اتهاماتش را انكار كرد و گفت: من زن سرايدار 
را مــورد آزار و اذيت قرار نداده ام.در ادامه پس از دفاعيات متهم و وكيل مدافعش، 

قضات دادگاه براى صدور راى وارد شور شدند.

اذيت و آزار زن سرايدار توسط كارگر افغان


