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رئیــس پلیس پایتخت، با اشــاره به اقدامات انجام شــده 
برای تجهیز و گســترش مرکز نگهداری و درمان و کاهش 
آسیب های ماده ۱۶ سروش و ایجاد »شهر سالمت«، گفت: 
اقدامات الزم برای ایجاد »شــهر سالمت« شروع شده و ما 
طرح کامل و هادی آن را ارائه داده ایم تا این شــهرک ۱۰ 
هــزار نفری به همراه مراکــزی در آن مثل مرکز تفریحی 
و ســرگرمی و ورزشی و... راه اندازی شــود و افراد درگیر 
اعتیــاد آرام آرام بــه جامعه و کار و زندگــی باز گردند.به 
گزارش ایســنا، سردار حســین رحیمی که برای پیگیری 
مصوبات بازدید رئیس جمهوری به مرکز نگهداری و درمان 
و کاهش آســیب های ماده ۱۶ سروش رفته بود، با حضور 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این همه پیشــرفت در این 
مرکز با حداقل امکانات کار خوبی اســت. ارگان هایی مثل 
شهرداری و بهزیســتی که در حوزه آسیب های اجتماعی 
دســتی بر آتش دارند باید پای کار آیند. در حالی که بعضا 
در مســیرهایی اعتبارات حوزه های آســیب های اجتماعی 
هزینه می شــود که هیچ آثار و بــرکات ندارد.به گفته وی، 
در مرکز سروش هیچ قرص و شربتی دارویی نظیر متادون  
در فرآیند درمان به معتادان داده نمی شود و در عین حال 
تالش شــده تا به مددجویان این مرکز شــغل و حرفه ای 
آموخته شــود.رحیمی گفت: اکثر قریب به اتفاق خانواده 
این مددجویان آنها را طــرد و ترک کرده اند و حدود ۵۰ 
تا ۶۰ فرد در اینجا فاقد هویت هســتند که باید گام هایی 
برای اتصال این افراد به حانواده هایشان برداشته شود. ما در 
نهایت تمام مددجویان این مرکز را تحویل خانواده خواهیم 
داد. با حداقل امکانات طی حدود دو ســال گام های خوبی 
برداشته شده اســت. طی جلسه ای برای رئیس جمهوری، 
وزیر کشــور و حتی شــهردار هزینه های الزم برای تکامل 
پروژه این مرکز را توضیح داده ایم.رئیس پلیس پایتخت با 
انتقاد از شرایط فعلی بازپروری معتادین، تصریح کرد: ما به 
فرایندهای بازپروری و اقداماتی که االن در خیلی از مراکز 
بازپروری اتفاق می افتد منتقد هستیم و باید اینها را اصالح 
کنیــم . نباید عزیزان از این انتقادها ناراحت شــوند و ما تا 

روزی که در این مقام هستیم پای کار ایستاده  ایم.
ایجاد ۳۰ خانه مهر در کنار مرکز سروش

رئیس پلیس پایتخت در بخش دیگر برنامه نیز از خانه های 
مهری که در کنار این مرکز در حال ســاخت است بازدید 
و اظهار کــرد: اقداماتی را انجام داده ایم تا با کمک یکی از 
خیرین ۳۰ خانه مهر در کنار مرکز سروش درست کنیم تا 
اینگونه ارتباط بین معتاد و خانواده برقرار شــود و در ادامه 
کار نیز بحث مراکز ورزشــی را به عنوان شهر سالمت در 
کنار خانه های مهر خواهیم داشت که در کنار این خانه ها 
درست خواهند شــد.رحیمی با بیان اینکه خانه های مهر 

با مرکز ســروش کامال فاصله دارد و در حال حاضر تعداد 
این خانه ها ۳۲ سوئیت اســت، ادامه داد: در ادامه کار نیز 
بحث مراکز ورزشــی را خواهیم داشت که کنار خانه های 
مهر درست می شــوند.وی با بیان اینکه از روز نخست راه 
اندازی مرکز سروش تالش بر پیاده سازی بازپروری انجام 
شده است، یادآور شد: بخشــی از مشغولیت ذهنی روزانه 
من این مرکز اســت و مرتبا پیگیر آن هستم. اینجا با جان 
و دل و فارغ از مســئولیت اداری کار می کنیم اما با عشق 
تمــام و توکل به خدا اقدامــات را دنبال می کنیم تا حتی 
شده ســالمت را به یک نفر بازگردانیم.رحیمی ادامه داد: 
ایــن انگیــزه و اعتقاد و باور و عشــق در درون فرماندهی 
انتظامــی تهران و پلیس مبارزه بــا مواد مخدر وجود دارد 
که هر تعداد که بتوانیم ایــن عزیزان را از مواد مخدر دور 
کنیم و به خانــواده و جامعه بازگردانیم. این اتفاق هرچند 
محــدود اما اینجا رخ داده و این مســاله را دنبال خواهیم 
کرد. ما با حداقل هزینه ها اینجا را اداره می کنیم. گام های 
خوبی برداشته شده و انشاهلل سرعت می گیرد.رئیس پلیس 
پایتخت در بخــش دیگر بازدید خــود از گلخانه پرورش 
گل و گیــاه،  کارگاه آهنگری، کارگاه صافکاری و نقاشــی 
و کارگاه خیاطی و حســینیه این مرکــز نیز بازدید کرد و 
گفت:  در حال حاضر حدودا هشــت الی ۹ شــغل در این 
مرکز  آموزش می دهیم. خیلی از این مددجویان اینجا این 
کارها را بلد نبودند و اینجا آموزش دیدند و مشغول به کار 
شــدند. از همه کســانی که عالقمند به انسان ها و به ویژه 
آسیب دیدگاه  هســتند درخواست می کنیم به این مرکز 

کمک کنند.  این مرکز با رعایت تمام استانداردها و رعایت 
درســت فرآیند های الزم برای بازگشــت فرد به زندگی و 
نجات از اعتیاد خانمان ســوز به خانواده ایجاد شده و تا به 

جامعه باز گردد.
نگهداری و بازپروری معتادان وظیفه نیروی انتظامی نیست
دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشــور، درخصوص نحوه 
پرداخت وام اشتغال معتادان به مددجویان مرکز سروش، 
گفت: ســازمان بهزیســتی متولی آن است و در این راستا 
اعالم آمادگی کرده  اســت و ان شاء اهلل در بازدید بعدی از 
مرکز سروش، مسئوالن بهزیستی هم حضور داشته باشند 

و اطالعات ریز آن را ارائه دهند.
به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی که برای پیگیری مصوبات 
بازدید رئیس جمهوری به مرکز نگهداری و درمان کاهش 
آســیب های ماده ۱۶ سروش رفته بود، این مرکز را مدرن 
و نمونه دانســت و اظهار کرد: اینجا ارتباط بین خانواده و 
معتاد آرام آرام برقرار شــده و خانواده وقتی مطمئن شــد 
معتاد رها شــده)ترک کرده اســت(، او را جدی گرفته و 
اینگونه معتاد به خانــواده باز می گردد چراکه این راه حل 
اصلی اســت.وی با بیان اینکه حدود دو ســال اســت این 
مرکز با همت دســت اندرکاران راه اندازی شده، خطاب به 
مددجویان سروش ادامه داد: تمام این امکانات فقط و فقط 
برای بازگشــت شما به آغوش خانواده و جامعه است. تمام 
افــرادی که اینجا کار می کنند این اقدامات را وظیفه خود 
می دانند و همه قوا و مســئوالن و خانواده و جامعه نگران 
شــما هستند و دغدغه برگشت شــما به آغوش خانواده را 

دارند.مومنی اقدامات انجام شــده در مرکز ســروش برای 
بازگشــت معتادان به خانواده و جامعه را وظیفه دانست و 
خطاب به مددجویان این مرکز افزود: اما خودتان هم باید 
بخواهید و از این فرصت برای ترک اعتیاد اســتفاده کنید. 
برخی مددجویان پیش از این شغل داشته و پس از  اعتیاد 
هم شغل و هم خانواده را از دست داده اند و جامعه نیز آنها 
را طرد کرده است. خیلی از شما تصور می کردید با یک بار 
یا دو بار مصرف معتاد نشده  یا خیلی راحت ترک می کنید. 
بــا کار  تالش و تقویت اراده و ایمان ان شــاءهلل به آغوش 
خانــواده و جامعه بازگردید که نقش اصلی را شــما دارید.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، تصریح کرد: االن این 
شــرایط فراهم شده و اراده و اعتماد به نفس شما می تواند 
ایــن چرخه را کامــل  کند. اراده و توکل به خدا داشــته 
باشــید و با این اقدامات فرهنگی و مهارت آموزی و... که 
در این مرکز انجام می شود به خانواده بازگردید. دبیر ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کشــور، ادامــه داد: وقتی یک تحول 
جدیدی تصمیم گیری و ســپس اجرا می شود خوشحالی 
ایجاد می شــود و من امروز خوشــحالم و صمیمانه تشکر 
می کنم از تمام افراد دست اندرکاران و خیرین و مسئوالن 
و مددجویان با تمام وجود سپاســگزارم. مرکز مهر سروش 
تا اواخر ســال ۹۷ وجود خارجی نداشت و سردار رحیمی 
نقش برجســته ای در ایجاد این مرکز داشــتند و این کار، 
کاری عاشقانه و قلبی است و اجر  و پاداش فراوانی دارد.وی 
با بیان اینکه ایجاد مرکز مهر ســروش و نگهداری و درمان 
و بازپروری معتادان وظیفه نیروی انتظامی نیست، تصریح 
کرد: با این حال با توجه به اهمیت موضوع سردار رحیمی 
با تمام وجود پای کار آمدند و این جای تقدیر و تشکر ویژه 
دارد. ســال ۹۸ فاز ۲ این مرکز کلنگ خورد و امروز آماده 
بهره برداری است و خوشحال می شویم وقتی این اقدامات 
جهادی و تحولی انجام شــده است. ظرفیت این مرکز هم 
اکنون تا ۷۵۰ نفر رســیده اســت و این کار خیر را نیروی 
انتظامی شروع و آن را دنبال کرد.مومنی با بیان اینکه برای 
تکمیل چرخه این مرکز باید چند کار انجام شــود، تاکید 
کرد: در ابتدا سم زدایی و درمان و کارهای پزشکی و روا ن 
درمانی باید انجام شــود و سپس بحث مهارت آموزی مهم 
است. این افراد باید یک شغلی یاد بگیرند و اعتماد به نفس 
الزم در اینها ایجاد شــود. در نهایت نیــز باید ارتباط بین 
مددجو و خانواده و جامعه برقرار شــود. این موارد در این 
مرکز پیش بینی شده  و ایجاد خانه های مهر در کنار مرکز 
سروش نیز به همین منظور است که ارتباط برقرار شود و 
این ســاختمان مهر برای این موضوع است تا به بازگشت 
ســوی خانواده ها کمک کند و تاکنون بیش از ۹۰ درصد 

مددجویان این مرکز با خانواده ها مرتبط شده اند.

پاتک پلیس به بزرگترین باند سازمان یافته قاچاق دارو ایجاد شهر سالمت ویژه معتادان متجاهر
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچســتان گفت: با تالش پلیس امنیت اقتصادی 
اســتان یک باند سازمان یافته قاچاق دارو در شهر زاهدان منهدم و بیش از ۲۷۰ 
هزار قلم داروی قاچاق قبل از خروج از کشــور توقیف شد.سردار احمد طاهری 
اظهار داشــت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی سیســتان و بلوچستان با اشراف 
اطالعاتی خود به ســرنخ  هایی دست یافتند که نشــان می داد اعضای یک باند 
سازمان یافته قاچاق، قصد انتقال غیرقانونی یک محموله بزرگ دارویی از تهران 
به شهر زاهدان و سپس خروج غیرقانونی آنها از مرزهای شرقی، به خارج از کشور 
را دارند.به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان افزود: در 
این رابطه مأموران با رصد و کنترل نامحسوس تحرکات اعضای این باند، سرانجام 
روز گذشته قاچاقچیان را که به  وسیله یک دستگاه کامیون در حال انتقال محوله 
دارویی به یکی از انبارهای حومه شــهر زاهدان بودند مشــاهده و آنها را متوقف 
کردند.وی تصریح کرد: در بازرسی از کامیون توقیفی بیش از ۲۷۰ هزار قلم انواع 
اقالم داروی قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع کشف شد. ارزش اقالم دارویی 
کشف شده برابر اعالم نظر کارشناسان سازمان غذا و دارو بیش از ۶ میلیارد ریال 
برآورد شــده است.طاهری با اشاره به دستگیری سه فرد متخلف در این رابطه و 
معرفی آنها به مراجع قضایی با بیان اینکه پدیده قاچاق کاال و ســرمایه های ملی 
یکی از عوامل اصلی اخالل در نظام اقتصادی کشور است، بر عزم جدی پلیس در 
برخورد با این پدیده شوم تأکید و از شهروندان خواست اخبار و اطالعات خود را 

در این زمینه با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس بگذارند.

کشف کتیبه تاریخی فرخزاد در یک مرغداری 
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت  جمشــید گفــت: با تالش یگان حفاظت تخت 
جمشید کتیبه فرخزاد در یک مرغداری پیدا شد.حمید فدایی گفت: در دامنه کوه 
مهر و در مجاورت مجموعه جهانی تخت جمشــید، چهار کتیبه مربوط به اواخر 
دوره ساسانی وجود داشت که سال ها پیش یکی از آن ها موسوم به کتیبه فرخزاد، 
به ســرقت رفت.به گزارش رکنا، او افزود: با تالش یگان حفاظت تخت جمشید 
این کتیبه در یک مرغداری نزدیکی کوه رحمت مجموعه تخت جمشــید پیدا 
شد.فدایی با بیان اینکه این سنگ توسط سوداگران گنج به دو نیم تقسیم شده، 
ولی خود کتیبه تقریبا سالم مانده است، تصریح کرد: در این خصوص پرونده ای 

تشکیل شده و متخلفان تحت تعقیب هستند.

کشف مواد مخدر شیشه از کپسول گاز
فرمانده انتظامی عسلویه گفت: ۱۴ کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه که درون کپسول ال 
پی جی در صندوق عقب یک خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.سرهنگ ستاد 
پیمان فتاحی فرمانده انتظامی شهرســتان عسلویه بیان کرد: ماموران انتظامی 
مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مصطفی خمینی این فرماندهی در اجرای طرح 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، موفق شــدند ۱۴ کیلو و ۸۰۰ گرم  شیشــه از یک 
دستگاه خودروی سواری کشف کنند.به گزارش رکنا، او افزود: این میزان شیشه 
به صورت حرفه ای در صندوق عقب خودرو درون کپسول گاز مایع جاسازی شده 
بود، به دســت آمد که در تحقیقات پلیسی، مشخص شد سوداگران مرگ قصد 
انتقال این مواد را به استان های غربی کشور داشته اند.فرمانده انتظامی شهرستان 
عسلویه با بیان اینکه دو متهم در این زمینه دستگیر شدند، از مردم خواست در 
صورت برخــورد با هرگونه تهیه و توزیع مواد مخدر و قاچاق کاال از طریق تلفن 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

مرد جوان زن مطلقه اش را بخاطر پسرش آتش زد 
مرد جوان که از مالقات پســر ۸ ساله خود محروم شده بود همسرسابقش را در 
پارکینگ خانه با بنزین به آتش کشید.به گزارش رکنا، روز ۱۱ آذرماه فریادهای 
ســوختم سوختم زن جوان در پارکینگ، فضای یک ساختمان را در خیابان امام 
خمینی پر کرد.اهالی وحشت زده ساختمان که  دقایقی قبل از وقوع این حادثه 
صدای درگیری زن و مرد جوان  را شنیده بودند سراسیمه برای کمک به پارکینگ 
آمدند.همسایه ها در اولین اقدام آتشی که به جان زن جوان افتاده بود را خاموش 
کردند و همسایه در ادامه مانع فرار مرد جوان شدند و  با پلیس تماس گرفتند.با 
اعالم تلفنی این خبر به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تیمی از مأموران کالنتری 
۱۰۸ نواب برای تحقیقات میدانی راهی محل حادثه  شــدند.بدین ترتیب اولین 
تیم پلیس ظرف چند دقیقه در محل حادثه حاضر شد. ماموران پلیس به محض 
ورود به پارکینگ زن جوانی را دیدند که با بنزین توسط همسر سابقش سوخته 
بود و خیلی زود زن جوان برای درمان به بیمارســتان منتقل شد.روند تحقیقات 
نشان داد مرد جوان پس از مشاجره لفظی با همسر سابقش به دلیل ندیدن فرزند 
۸ ســاله خود پس از طالق، با یک بطری بنزین در پارکینگ خانه زن ســابقش 
دست به جنایت هولناکی زده است.تیم پلیسی پس از دریافت این اطالعات مرد 
جوان را به اتهام سوزاندن همسر سابقش دستگیر و به دادسرای امور جنایی برای 
تحقیقات منتقل کردند.با دستور بازپرس ویژه قتل متهم برای تحقیقات بیشتر در 
اختیار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.بنابراین گزارش. حال عمومی زن جوان 
با ۴۰ درصد سوختگی در بیمارستان مساعد گزارش شده است و تحقیقات درباره 

این حادثه ادامه دارد.

درگیری خونین در مسابقات کشتی اردبیل
رقابت های قهرمانی کشتی استان اردبیل با درگیری گسترده و جنجال در سالن 
مسابقات به پایان رسید.به گزارش رکنا، عبدالرضا اقبال رئیس هیات کشی استان 
اردبیل در این باره اظهار کرد: ۲ کشتی گیر که از مسابقات سال قبل با هم خصومت 
شــخصی داشتند باعث و بانی این درگیری شدند و کار به درگیری شدید میان 
آن ها و طرفداران شان انجامید.رئیس هیات کشتی اردبیل درباره زخمی شدن چند 
نفر در جریان این درگیری با ســالح سرد، گفت: متاسفانه یک نفر بر اثر اصابت 
چاقو از ناحیه صورت دچار جراحت عمیق شد که بالفاصله به بیمارستان انتقال 
داده شــد. فرد ضارب نیز از سوی ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد و پس از 
یک شب حضور در بازداشتگاه، با وثیقه سنگین تا رسیدگی قانونی آزاد شد.وی 
در پاســخ به این ســوال که با توجه به استفاده از سالح سرد در این درگیری ها، 
چرا نسبت به تفتیش بدنی تماشاگران برای حضور در سالن مسابقات، اقدام نشده 
است، خاطرنشان کرد: بله متاسفانه این کار انجام نشد. به هر حال این حادثه تلخ 
برای ما تجربه شــد تا در رویدادهــای بعدی جلوی این قبیل اتفاقات را بگیریم. 
تفتیش بدنی تماشــاگران پیشنهاد خوبی اســت و از این پس قطعا این موضوع 
رعایت خواهد شــد.اقبال در پایان گفت: مشکلی در برگزاری مسابقات به لحاظ 
فنی و داوری نبود اما متاسفانه این اتفاق مسابقات را تحت تاثیر قرار داد. زمانی 
که یکی از کشــتی گیرها از سوی کشتی گیر دیگر و طرفدارانش در سالن تهدید 
می شــود، این موضوع را به ما یا ماموران نیروی انتظامی حاضر در ســالن اطالع 
نمی دهد تا با آن ها برخورد کنیم، که همین امر زمینه درگیری ها را پدید می آورد. 
تعداد تماشاگران حاضر در سالن نیز بیش از ظرفیت سالن بود بگونه ای که تعداد 
زیادی از تماشاگران در کنار تشک حضور داشتند و همین امر نیز باعث تشدید 

درگیری ها و هجوم طرفین درگیری به وسط تشک مسابقات شد.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از مخالفت 
پلیــس با برگزاری هرگونه نمایشــگاه پرمخاطب در محل 
نمایشگاه بین المللی تهران در بزرگراه شهید چمران خبر 
داد.ســردار محمد حســین حمیدی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره تاثیر برگزاری نمایشــگاه های پرمخاطب بر ترافیک 
شــهر تهران اظهارکــرد:  پلیس با برپایی نمایشــگاه های 
تخصصی مشــکلی ندارد؛ اما با برگزاری نمایشگاه های پر 
مخاطب در محل هایی مانند محل دائمی نمایشــگاه بین 

تهران و دیگر نقاط شهر تهران مخالف است.
وی ادامه داد:  در همین راســتا نیز از برگزاری این دســت 
نمایشــگاهها که می تواند بر روی وضعیت ترافیکی منطقه 
تاثیر بگذارد جلوگیری خواهد شــد چرا که معتقد هستیم 

در این تصمیم باید نظر تخصصی پلیس و شــهرداری نیز 
به دلیل مدیریت ترافیک اعمال شــود.حمیدی با اشاره به 
ممنوعیت برگزاری نمایشــگاه های پــر مخاطب در محل 
نمایشــگاه های بین المللــی تهران تصریح کــرد:  با اینکه 
مسئولیت ساماندهی ترافیک شهر به عهده پلیس راهور و 
شــهرداری تهران است، اما عجیب است که  تصمیم گیری 
در مورد برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در سطح شهر 
بدون اطالع این دو دســتگاه انجام می شود و بدیهی است 
که ســرفصل هایی چون ترافیک سنگین و آلودگی هوا که 
محصول این تصمیم در معابر و مناطق اطراف نمایشــگاه 

است در این تصمیم لحاظ نشده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره مجتمع نمایشگاهی 

شــهر آفتاب نیز گفت: اگر این نمایشگاه دارای نقص است 
باید برای نواقص آن رفع و نمایشگاه های پرمخاطب در آن 

برگزار شود.
ضمــن اینکه این مجموعه دارای امکانات مناســبی نظیر 
ایســتگاه مترو و پارکینگ و ... است ومحل قرارگیری آن 

نیز اخاللی در ترافیک شهری ایجاد نمی کند.
به گفته حمیدی، برگزاری نمایشــگاه های پرمخاطب در 
مناطق داخلی شهر نه توجیه ترافیکی و نه زیست محیطی 
دارد و با هیچ منطقی نیز قابل توجیه نیست. تجربه پلیس 
نیز در عرصه مدیریت شــهری و ترافیک نشــان داده که 
برگزاری چند نمایشگاه پربازدید که قطعاً مخاطبان خودش 
را خواهد داشــت طبیعتاً بر روی ترافیک محدوده بزرگراه 

چمران، خیابان سئول، چهارراه پارک وی، خیابان ولیعصر 
و البته معابر منتهی به آن تاثیر گذار خواهد بود.وی ادامه 
داد: خواســته و مطالبه مردم این است که پلیس برای این 
مســئله چاره ای بیاندیشــد ضمن اینکه این نمایشگاه ها 
بــا توجه به حجم مخاطب و بازدیــد کننده می تواند روی 
روند ترافیک پایتخت در دیگر شریان های شهری نیز تاثیر 
گذاشته و حتی تا ســاعت ها خیابان های مرکز شهر را نیز 
تحت الشــعاع قرار دهد، چراکه پیــش بینی حمل و نقل 
عمومی از جمله ایســتگاه مترو برای این موضوع نشده و 
مخاطبین اکثرا از خودروی شــخصی استفاده می کنند و 
این مساله قطعا با اعمال محدودیت و ممنوعیت های پلیس  

همراه خواهد شد.

پلیس آگاهی اســتان البرز با دســتگیری ســارقی که در 
پوشش اقدامات نیکوکاری اقدام به جلب اعتماد خانم های 
مسن کرده و با شیوه متقلبانه ای اقدام به سرقت طالجات 
آن ها می کرد، از شــهروندان خواســت چنانچه توسط این 
شخص مورد سرقت قرار گرفته اند، برای تشکیل پرونده به 
پلیس آگاهی البرز مراجعه کنند.به گزارش ایلنا به نقل از 
پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ »محمد نادربیگی« در این 
خصوص بیان داشــت: در پی ارجــاع پرونده ای به پلیس 

آگاهی مبنی بر اینکه ســارقی با انتخاب سوژه های خود از 
بین خانم های مســن خود را  به عنوان نیکوکار معرفی و با 
اعالم این موضوع که قصد کمک کردن به افراد مستمند را 
دارد، اعتماد آن ها را جلب و پس از نزدیک شــدن به آن ها 
به بهانه خرید طال برای همســرش، طالجات مالباختگان 

را دریافت و با شــیوه متقلبانه ای اقدام به ســرقت آن ها 
می کرد، بررســی موضوع در دســتورکار کارآگاهان اداره 
مبارزه با سرقت قرار گرفت.وی افزود: در ادامه کارآگاهان با 
انجام اقدامات پلیسی گسترده موفق به شناسایی این سارق 
شــده و با تحت نظر قرار دادن اقدامــات نامبرده، او را در 

یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کردند.رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به اعتراف 
متهم به ۴۰ فقره سرقت به این شیوه در استان های البرز، 
تهــران، مازندران، اصفهان، هرمزگان و خراســان رضوی، 
اظهار داشــت: خوشــبختانه با اقدام جهادی کارآگاهان، 
همه مالباختگان ســرقت های اعتراف شده از سوی سارق 
شناســایی و تالش برای کشف سرقت های احتمالی دیگر 

ادامه دارد.

مخالفت پلیس با برگزاری نمایشگاه پر مخاطب در نمایشگاه بین المللی تهران

سارق طالجات دستگیر شد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۵۵۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســید محسن حسینی فرخد فرزند سید حسن در ششدانگ 
اعیان یک باب منزل مســکونی به مســاحت ۲۴۰ مترمربع قســمتی از پالک ۷۱ اصلی بخش ۹ 
مشهد واقع در خیابان رسالت ۵۲ حبیب بن مظاهر ۱۲ پالک ۷۴۳ اعیان متعلق به خود متقاضی 
و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 291:مالف
تاریخانتشارنوبتاول:1400/08/30
بشیرپاشائیتاریخانتشارنوبتدوم:1400/09/15

رئیسثبتاسنادوامالکمنطقه5مشهد

اعالم مفقودی 
 ســند مالکیــت و بــرگ کمپانــی زانتیــا ســفید

۷۴۲ ج ۸۶ ایران ۸۶ شــماره موتور ۸۱۱۶۹ شــماره 
 شاسی S ۱۵۱۲۲۸۸۱۷۸۳۷۰ بنام علی اکبر شیر خانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

برخی از ســودجویان با هک کردن آیدی صفحات مدیران 
و معلمان در شــبکه شــاد اقدام به ایجــاد کانال های غیر 
اخالقی می کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پلتفرم 
اختصاصی وزارت آموزش و پرورش یا همان شبکه آموزشی 
دانش آموزان »شاد« فروردین سال ۱۳۹۹ رونمایی شد و تا 
به امروز به عنوان یک بســتر آموزشــی مجازی در مدارس 
کشور فعالیت دارد.اما مدتی بعد از استفاده کاربران از شبکه 
شاد، برخی اخبار از تخلفاتی که با استفاده از اطالعات بعضی 
کاربران در این شــبکه رخ داده است، منتشر شد که در این 
بین از هویت مدیران، معاونان و معلمان برخی مدارس سوء 
استفاده شده است.با گذشت بیش از یک سال از راه اندازی 
شبکه شاد برای بررســی بیشتر، مجدد به سراغ این شبکه 
رفتیم که در ادامه متوجه ایجاد کانال هایی نامتعارف در این 
بستر شــدیم که در این بین افرادی با تشکیل این کانال ها 
اقدام به بارگذاری و انتشــار تصاویر و فیلم های غیراخالقی 
کــرده اند.برخــی از افراد با هک کردن صفحــه مدیران یا 
معاونان مدارس کانال  مدرســه را در اختیار می گیرند و در 

ادامه تبدیل به کانال های غیر درسی می کنند.
یکی از دانش آموزان در این باره اعالم کرد: کانال مدرســه 
من هک و به کانال فیلم و ســریال تبدیل شــد.نکته قابل 
توجه این است که فردی که اقدام به هک کانال های درسی 
در سیســتم آموزشی شــاد می کند، آیدی و نشانی خود را 
مدام تغییر می دهد تا مورد شناســایی قــرار نگیرد.والدین 
یکی از دانش آمــوزان دوره ابتدایی در این باره اظهار کرد: 
در شــرایط کرونایی و آموزش مجازی مدارس و برای عدم 
دسترسی فرزندم به فضا های غیرمجاز شبکه های مجازی از 
سیم کارت انارستان اســتفاده کردم.مادر دانش آموز ادامه 
داد: بعد از فعالسازی سیمکارت مشاهده کردیم که متاسفانه 
دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی مانند روبیکا و غیر ایرانی 
نظیر اینســتاگرام  را آزاد گذاشته و در آن امکان ایجاد پیج 

و کانال وجود دارد.
او گفت: بسیاری از مطالب غیرمجاز و مغایر با فرهنگ ایرانی 

اسالمی، که برای دانش آموزان مجاز نیست بدون پاالیش و 
کنترل در این اپلیکیشن وجود دارد که برای این رده سنی 
مناسب نیست، نظیر گروه موسیقی بی بند و بار کره ای که 
در چنــد ماه اخیر بین نوجوانان بــا هدف تهاجم فرهنگی 
به این رده ســنی وارد شده و باعث تشــویش اذهان آن ها 
و نگرانی والدینشان شده است.۱۷ خردادماه امسال بود که 
مصوبه جلسه هفتاد و یکم شــورای عالی فضای مجازی با 
موضوع صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، که 
در ابتدا به استحضار مقام معظم رهبری »حفظه اهلل« رسید 
و در ۲۳ تیر ماه سال جاری طی نامه شماره ۱۰۲۶۲۰ توسط 

دبیر شورای عالی فضای مجازی ابالغ شد.
بــا توجه به تصویــب و ابالغ مصوبه صیانــت از کودکان و 
نوجوانان در فضای مجازی، اما شــاهد هستیم که در برخی 
موارد و بدون در نظر گرفتن اســتفاده کننده از برنامه شاد 
که همگی دانش آموز هستند، کانال هایی دارای محتوا های 
غیر اخالقی تهیه و به اشــتراک گذاشته می شوند.ماده ۱۴ 
قانون جرایم رایانه ای می گوید: هرکس به وسیله سیستم های 
رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتویات مستهجن 
را تولید، ارســال، منتشــر، توزیع یا معامله کند یا به قصد 
ارســال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، 
به حبس از نود و یک روز تا دو ســال یا جزای نقدی از پنج 
تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.در 
تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای آمده است: ارتکاب 
اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت 
بــه حداقل یکــی از مجازات های فوق می شــود، در ضمن 
محتویــات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می گردد که دارای 
صحنه ها وصور قبیحه باشد.همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۴ 
قانون جرایم رایانه ای نیز آمده که: هرگاه محتویات مستهجن 
به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون 
ریال جزای نقدی محکوم خواهد شــد.در تبصره ۳ ماده ۱۴ 
قانون جرایم رایانه ای بیان شــده که: چنانچه مرتکب اعمال 
مذکــور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشــد یا بطور 

سازمان یافته مرتکب شود؛ چنانچه مفسد فی االرض شناخته 
نشــود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم 

خواهد شد.
ســرهنگ علی محمد رجبــی رئیس مرکز تشــخیص و 
پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جــوان، اظهار کرد: در بررســی های 
گســترده ای که در حوزه رصد کانال هــا در فضای مجازی 
داشتیم، تعداد قابل توجهی از کانال ها غیر اخالقی و مجرمانه 
در شبکه شاد مسدود شدند.وی افزود: تمام موارد شناسایی 
شــده به وزارت آموزش و پرورش ارجاع و اعالم شــدند و 
بر اســاس مصوباتی که در کارگروه های نظارتی مرکز ملی 
داشتیم، قرار بر این شد تا وزارت آموزش پرورش اختیار راه 
اندازی کانال ها را به گروه های خاصی واگذار کند.ســرهنگ 
رجبی ادامه داد: طی جلســات و صحبت هایی که انجام شد 
مقرر شد تا هر فردی که برای راه اندازی کانال در شبکه شاد 
مجوز می خواهد، این مجوز را از شورا و یا کمیته مستقر در 
اداره آموزش و پرورش منطقه و یا استان محل سکونت خود 
اخذ کند.وی افزود: در حال حاضر آموزش و پرورش در بحث 
چرخه نظارتی و گزارش گیری در این حوزه آن طور که باید 

و شاید مناسب عمل نمی کند و به دنبال آن شرکت پشتیبان 
شــاد به موارد توجهی نمی کند و در این باره پاالیش پیش 
دستانه در کانال های شــبکه شاد به خوبی انجام نمی شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا اظهار کرد: هک شــدن امنیتی کانال ها در شاد به 
دلیل ســاز و کار ضعیف این شبکه آسان است و از آنجایی 
که رمز دوم ندارد به راحتی هک می شــوند.وی افزود: علی 
رغم اینکه پلیس فتا در شبکه شــاد دارای کانال است، اما 
می بینیم که وزارت آموزش و پرورش به خوبی از محتوا های 
بارگذاری شده پلیس فتا در کانال شاد حمایت نمی کند  و 
این موارد در کانال های شاد بازنشر داده نمی شوند.به گفته 
ســرهنگ رجبی مهمترین دالیلی که وضعیت شــاد را به 
این شکل انداخته این اســت که ساز و کار احراز هویت در 
این شبکه یک ســاز و کار متناسب با این فضای و سیستم 
آموزشی نیست.وی افزود: بیشترین نقض و تهدیدات امنیتی 
که در فضای مجازی وجود دارد ناشــی از اکانت هایی است 
که هویتشان برای کاربران دقیق نیست و همچنین در این 
بین از مدل جعلی اکانت های پشتیبانی شاد برای هک کردن 

حساب معلمان و دانش آموزان دیگر نیز  استفاده می شود.

ایجاد کانال های مجرمانه در شبکه شاد توسط هکرها

ســارقان خانه های تهرانســر با تیراندازی هــای پی در پی 
دستگیر شدند. به گزارش رکنا، سرهنگ » کیومرث حسنوند 
» سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح خبر 
دستگیری سارقان منزل درتهرانسر گفت: دوشنبه ۸ آذر ماه، 
در راستای اجرای طرح پیشگیری از سرقت منازل ماموران 
کالنتری ۱۵۰ تهرانسر در منطقه در حال گشت زنی بودند 
که به یک پژو پارس سفید رنگ مشکوک و با استعالم پالک 

خودرو متوجه شدند خودرو مذکور سرقتی است.وی افزود: 
متهمان پس از مشاهده پلیس بالفاصله پا به فرار گذاشتند 
که ماموران کالنتری ۱۵۰ تهرانســر در یک تعقیب و گریز 
طوالنی با شــلیک تیرهوایی و ایجاد طرح مهار خودرو پژو 

پارس را متوقف و ۳ سرنشین آن را پس از حمله با چاقو به 
پلیس دستگیر کردند.این مقام پلیسی ادامه : در تحقیقات 
مشــخص شد ۳ سرنشین خودرو سارقان حرفه ای منزل در 
غرب تهران هستند و ماموران کالنتری در بازرسی ها تعداد 

زیادی اموال مســروقه همراه با ادوات سرقت کشف کردند.
ســرکالنتر پنجم پلیس پیشــگیری پایتخت با بیان اینکه 
متهمان دارای ســابقه کیفری هستند تصریح کرد: متهمان 
پس از انتقال به کالنتری ۱۵۰ تهرانســر در بازجویی ها به 
جرم خود مبنی ســرقت محتویات منــزل در غرب تهران 
اعتراف کردند.حســنوند در پایان خاطرنشــان کرد: پرونده 

متهمان برای سیرمراحل قانونی به دادسرا ارجاع شد.

بازداشت دزدان خانه های تهرانسر با شلیک دقیق پلیس 


