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رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت:

ارائه خدمات به بیماران  MPSدر  ۸مرکز فعال کشور

ساعت کاری ادارات تهران در تابستان
تغییر میکند؟

مع��اون توس��عه ،مدیریت و منابع انس��انی
اس��تانداری تهران در تش��ریح احتمال تغییر
س��اعت کاری ادارات گف��ت :در ص��ورت
عدم رعایت طرح مص��رف بهینه انرژی در
دس��تگاههای اجرایی ،در مورد تغییر ساعت
کاری ادارات تصمیمگیری خواهد شد.پاش��ا
در گفت و گو با ایس��نا ،گفت :در حال حاضر
در خص��وص کاهش س��اعت کاری ادارات
تصمیمی اتخاذ نش��ده است اما در نخستین
جلسه ش��ورای اداری استان تهران در سال
جاری طرح مصرف بهینه در دس��تگاههای
اجرایی مصوب شد؛ البته اگر شرایط در حالت
اضطرار قرار گیرد با نظر اس��تاندار و تشکیل
کمیتهای تصمیم در خصوص تغییر س��اعت
کاری ادارات اتخاذ خواهد شد اما فع ً
ال در این
خصوص هیچ تصمیمی گرفته نش��ده است.
وی افزود :به دستگاههای اجرایی تاکید شده
که ت��ا  ۴۰درصد در مص��رف انرژی صرفه
جویی را در دس��تور کار خود قرار دهند ،اگر
این مورد توسط دستگاههای اجرایی رعایت
نشود مجبور به تغییر س��اعت کاری ادارات
خواهیم بود.پاش��ا در خصوص ل��زوم وجود
مصوبه هیئت دولت برای تغییر ساعت کاری
ادارات نیز گفت :این موضوع به اس��تانداران
تفویض اختیار شده و نیازی به مصوبه هیئت
دولت نیست و جمع بندی این موضوع توسط
استاندار تهران انجام خواهد شد.
استخدام دیپلمهها در پلیس پایتخت

رئی��س پلیس پایتخت با اش��اره به اینکه در
نی��روی پلیس تهران ب��زرگ ظرفیت خوبی
برای جذب نیروی جوان ایجاد ش��ده اس��ت
افزود:امس��ال حدود دو هزار نی��رو به نیروی
انتظامی تهران بزرگ اضافه میشوند.سردار
حس��ین رحیم��ی در گفتگو با می��زان اظهار
داشت:ما در تهران بزرگ تا سقف دو هزار نفر
جذب نیروی جدی��د داریم تا از این نیروهای
جوان برای تقویت هرچه بیشتر پلیس بهرهمند
ش��ویم.وی در ادامه گفت:ب��ه صورت جدی
گزینش در این خصوص فعال ش��ده است و
از این طریق از همه جوانان عزیزی که دارای
مدرک تحصیلی دیپلم هستند تشریف بیاورند
وجذب نی��روی پلیس شوند.س��ردار رحیمی
اضافه ک��رد:از نیروه��ای جوانی که گزینش
میشوند ،در پایان دروههای آموزشی الزم از
توانمندیه��ای آنها در کالنتریها و پلیس
راهنمایی و رانندگی بهره خواهیم گرفت.

سالمت
توانبخشی و بازتوانی بیماران
از مسیر سنتی خارج شده است

رئیس هیئت مدیره ش��بکه ملی توانبخش��ی،
ب��ا اش��اره به اهمی��ت تجهیزات پزش��کی در
مس��یر بازتوانی بیماران ضایعه نخاعی ،گفت:
توانبخش��ی از مسیر س��نتی خارج شده است.
به گزارش ش��بکه ملی توانبخش��ی ،داریوش
نس��بی طهرانی ،در کارگاه آموزش و آش��نایی
فیزیوتراپیست ها با دستگاه رباتیک دست که
در حاش��یه کنگره فیزیوتراپی ای��ران در مرکز
همایشهای برج میالد تهران برگزار شد ،افزود:
توانبخش��ی موضوع بس��یار مهمی در حوادث
تروما ،سکتههای مغزی ،ام اس و آسیبهایی
است که سیستم اعصاب را مختل میکند.وی
افزود :ام��روز دیگر نمیتوان بیم��اران و افراد
ضایعه نخاعی را با حرکتهای ورزشی ،توانمند
ساخت.نس��بی طهرانی ،بر ضرورت استفاده از
تجهیزات و دستگاههای پیشرفته در مسیر باز
توانی بیماران ضایعه نخاعی و… ،تاکید کرد
و افزود :این تجهیزات پیش��رفته ،مسیر درمان
را بهبود می بخشد.رضا بهروزی فیزیوتراپیست،
با عنوان این مطلب که توانبخشی و فیزیوتراپی
بیماران ام اس ،ضایعه نخاعی ،سکته مغزی و
پارکینسون نیازمند استفاده از تجهیزات پزشکی
پیشرفته است ،گفت :در فاز توانبخشی ،شاهد
استفاده از تجهیزات رباتیک در دنیا هستیم که
ما توانسته ایم در این کنگره ،استفاده از رباتیک
دست را برای فیزیوتراپیست ها آموزش دهیم.
حمیدرضا امامی جو مدیر ش��رکت وارد کننده
تجهیزات رباتیک پزش��کی ،مشکل اصلی در
تأمین نیاز کشور به این قبیل تجهیزات پیشرفته
را ،انتقال ارز عنوان کرد و گفت :تحریمها باعث
ش��ده انتقال ارز با دشواری صورت بگیرد و در
نتیجه هزینهه��ای خرید و تأمی��ن این قبیل
تجهیزات باال برود.

رئیس مرک��ز مدیری��ت پیون��د و درمان
بیماریهای وزارت بهداشت گفت :بیماران
مبتال به  MPSمیتوانند به  ۸مرکز ارائه
خدمات فع��ال در کش��ور مراجعه کرده و
خدمت مربوطه را دریافت کنند.

به گزارش فارس ،مهدی شادنوش اظهار
کرد :شرایط امروز بیماران  MPSبا سال
گذش��ته قاب��ل قیاس نیس��ت.وی با بیان
اینک��ه از حدود  ۸م��اه پیش طی پروتکل
ق��وی درمان��ی و تش��خیصی ،نمونههای
ژنتیک��ی جم��عآوری ش��د و امکان��ات و
زیرس��اختهای مربوطه ایجاد شد ،گفت:
این نمونهها توسط آزمایشگاههای داخلی
مورد ارزیابی قرار گرفت.شادنوش تصریح

ک��رد :در حال حاضر ب��رای هر فرد مبتال
به  MPSدر کش��ور پرونده قطعی داریم
و دیگ��ر ب��ر اس��اس اظهار ف��ردی رفتار
نمیش��ود.وی با اش��اره به اینکه این کار
توس��ط  ۸قطب در سراسر کش��ور اتفاق
افتاد ،اظهار کرد :در گذش��ته برای برخی
از خدم��ات ،بیماران بای��د از راههای دور
ب��ه تهران میآمدند ،ام��ا امروز با  ۸قطب
فعال در کش��ور ،بیماران مبتال به MPS

میتوانند مراجعه کرده و خدمات مربوطه
را دریافت کنند.شادنوش تاکید کرد :همه
اطالعات بیماران تا پایان خرداد امس��ال
جمعآوری شده و کمیسیونهای پزشکی
آن در حال برگزاری است و تا پایان امسال
میدانیم داروهای گران قیمت مربوطه باید
برای کدام بیماران استفاده شود و افرادی
که باید پیوند مغز استخوان شوند تا بهبود
قطعی پیدا کنند ،چه کسانی هستند.وی با

بیان اینکه هزینههای تمام شده برای ارائه
خدمات به این بیماران برآورد شده است،
گفت :تا پایان خرداد ماه بررس��یهای ما
ادامه خواهد یافت و اگر نتایج بررسیهای
ما نش��ان دهد این بیماران قابلیت درمان
قطع��ی ب��ا  BMTرا دارن��د ،ای��ن افراد
میتوانن��د ب��ا مراجعه به مراک��ز مربوطه
معرفی شده ،خدمات را به صورت رایگان
دریافت کنند.

معاون تجاریسازی معاونت علمی و فناوری از برنامهریزی در حوزه داروهای تحریمی خبر داد؛

آغازتولید داروهای خاص وارداتی در کشور

گ�روه اجتماع�ی  :معاون تجاری س��ازی و
ن��وآوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
تهای
جمهوری با اش��اره به پیشرفت شرک 
دانشبنیان با وجود تحریمها گفت :در حوزه
داروهای تحریمی ی��ک برنامه کوتاه مدت
در نظر گرفتی��م و تولید داروهای وارداتی را
شروع کردیم.
علی صالحی درباره تاثیر تحریمها بر فعالت
ش��رکتهای دانشبنیان گف��ت :هیچ کس
نمیتواند منکر مشکالت ایجاد شده به دلیل
وجود تحریمها باشد ،ممکن است تحریمها
در برخی مواقع برای ما مش��کالتی را ایجاد
کرده باشد .زمانی که نقل و انتقاالت بانکی و
بینالمللی محدود شود ،باالخره شرکتهای
دانشبنیان نیز دچار مشکل خواهند شد.وی
ادامه داد :خیلی از ش��رکتهای بزرگ دنیا،
مواد اولیهشان را تولید نمیکنند و از جاهای
دیگر آنها را به دست میآورند ،بنابراین نیاز
به یک ارتباط بینالمللی در این گونه مواقع
احس��اس میشود ،ولی ما باید به این نتیجه
برسیم که شرایط کنونی برای ما یک فرصت
اس��ت .با توجه به فرصتی که به وجود آمده،
رویکرد تمام سازمانهای دولتی ما به سمت
تولید داخل و شرکتهای دانش بنیان آمده
اس��ت و ما االن درگیر این قضیه هس��تیم،
یعنی مرتبا از طرف س��ازمانهای دولتی به
شرکتهای دانشبنیان اعالم نیاز میشود.
مع��اون تجاریس��ازی و ن��وآوری معاونت
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری افزود:
من فرصت به وجود آمده را خیلی بزرگتر از
آن مخاطراتی میدانم که به خاطر تحریمها
ایجاد شده است .تحریمها کمک کرده ،یک

مقدار آبدیده هم بشویم و بتوانیم مشکالت را
حل کنیم .همانطور که میبینید؛ در باالترین
سطح کشور دیپلماسیهای حوزههای متعدد
در حال انجام است .از این رو ما نیز به عنوان
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری
ماموریت دیپلماسی علمی ،فناوری و نوآوری
را داریم.صالحی درباره حل مشکالت حوزه
فناوری گفت :از آنجا که نگاه ما در راستای
حل مشکالت است ،باید یک دیپلماسی در
س��طح بینالمللی داشته باشیم تا بتوانیم در
تهای
ن��وآوری ،فناوری و حمایت از ش��رک 

دانش بنیان اثرگذار باش��یم.وی اضافه کرد:
برخی از حوزهه��ا را اولویت بندی کردهایم
به عنوان مث��ال در حوزه داروهای تحریمی
ی��ک برنامه کوتاه م��دت در نظر گرفتیم و
تولی��د داروه��ای وارداتی را ش��روع کردیم.
بنابراین یک سری از حوزهها مثل سالمت و
کشاورزی را هدف قرار دادهایم ،زیرا اینها با
امنیت غذایی و سالمت ما در ارتباط هستند.
تمام این اقدامات و بررسیها در شرکتهای
دانشبنیان انجام میشود .اولویتهای ما به
مرور احصا خواهند شد و ما هم برنامهریزی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد؛

پزشکان در مناطق مختلف کشور بومیگزینی شوند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به
اینکه علت کمبود پزش��ک در برخی از شهرستانها
توزیع ناعادالنه و نامناس��ب پزش��کان است،گفت:
بومیگزینی پزش��کان متخصص راه��کاری برای
برونرفت از این مسئله است.
اکبر رنجبرزاده ،در گفتوگو با فارس ،اظهار داشت:
اگر بگوییم کمبود پزش��ک داری��م موضوع منطبق
بر واقعیت نیس��ت چرا که توزیع پزشک در مناطق
مختلف کشور به درستی انجام میگیرد و این سبب
بروز نارضایتی میشود .وی افزود :کمبود پزشکی که
در برخی از شهرس��تانها و مناطق محروم شاهدیم
علت آن توزیع ناعادالنه و نامناس��ب پزشک است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد:
برخی از پزش��کان تمایل ندارن��د در مناطق محروم
فعالیت کنند و از طرفی ساز و کاری برای تشویق و
ترغیب آنها وجود ندارد .هر چند که وزارت بهداشت
ت�لاش ک��رده برنامههای��ی مانند طرح پزش��کان
متخصص را انجام دهد .رنجبرزاده گفت :پزش��کان
زی��ادی برای رفتن ب��ه مناطق مح��روم خودداری
میکنن��د و حتی رایزنیهای زیادی با مس��ئولین و
نمایندگان مجل��س انجام میدهند به طوریکه بنده

بارها درخواس��تهایی در این زمینه داش��تهام و به
عبارتی برخی از پزش��کان با تمام ق��درت اقداماتی
انجام میدهند که به برخی از شهرها و مناطق اعزام
نشوند .وی گفت :به نظر من راهکار اصلی برونرفت
از این مسئله پذیرش پزشکان متخصص بر اساس
انتخاب بومیهای مناطق اس��ت ب��ه عنوان مثال
پزشکان عمومی سیستان و بلوچستان با توجه با نیاز
منطقهای تخصص بگیرند.عضو کمیسیون بهداشت
و درم��ان مجل��س خاطرنش��ان ک��رد :برنامههایی
ب��رای بومیگزینی متخصصین انج��ام گرفته ولی
سیاس��تهای اعمالی زمانبراس��ت و ت��ا به مرحله
اجرایی برس��ید طول میکش��د لذا کمبود پزشک را
باور نداریم و باید توزیع پزش��ک در سراس��ر کشور
متناس��ب باش��د.رنجبرزاده گفت :برخی از پزشکان
حتی دو س��ال کارانه آنها ب��ه تعویق افتاده و این در
حالی است که برخی مشکل مسکن ،ازدواج ،وسیله
نقلیه و  ...دارند و این موضوع از دالیل بیرغبتی آنها
برای فعالیت در مناطق محروم اس��ت البته هر چند
که دولت س��ازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت
برای رفع مشکالت پای کار آمدهاند ولی تا رسیدن
به نقطه مطلوب فاصله داریم.

میکنیم ت��ا بتوانیم توس��ط ش��رکتهای
دانشبنیان به تدریج مشکالت را حل کنیم.
صالحی در پاسخ به این سوال که انتقادی به
شرکتهای دانش بنیان وارد است ،مبنی بر
اینکه اغلب آنها به جای تولید داخلی ،سعی
ب��ر ایرانیزه کردن محصوالت خارجی دارند،
گفت :شاید برخی میگویند ،تولیداتی که در
حوزه خدمات وجود دارد ،کپیکاری اس��ت،
اما اجرا یک بحث دیگ��ری دارد ،نمیتوان
هر ایدهای که در کشورهای دیگر اجرا شده
را در ای��ران هم دوب��اره اجرا کرد ،بلکه یک

ایده در ابتدا باید بومیس��ازی شده و سپس
فرهنگ آن در کش��ور ایجاد شود ،از طرفی
باید مردم متقاعد ش��وند که از آن محصول
استفاده کنند.
او تصری��ح کرد :م��ا با همراه ی��ک تیم به
ریاس��ت دکتر س��ورنا س��تاری هر هفته در
یک س��فر اس��تانی هس��تیم و از تک تک
ش��رکتهای دانش بنیان در س��طح کشور
بازدید میکنیم.من بس��یاری از شرکتهای
دانشبنی��ان که محصوالت تولیدی دارند را
دیدهام و میدانم که مبتنی بر علم ،فناوری
و بخش تحقیق و توس��عه محصوالتشان را
تولید میکنند .هر تولیدی ممکن است یک
مشاور خارجی یا داخلی هم داشته باشد که
فرقی نمیکند ،چرا که طراحی و ساخت در
ایران انجام میشود.
معاون تجاریسازی و نوآوری معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری به ایلنا گفت :من
رییس نمایش��گاه س��اخت ایران هستم ،در
خصوص وجود محص��والت تولید ایران در
این نمایش��گاه باید بگویم که سال گذشته
در این نمایشگاه ما  ۹هزار محصول ساخت
ایران را ارائ��ه کردیم .اگر محصولی مطابق
با اس��تانداردهای ما و متناس��ب با تولیدات
ساخت ایران نباشد ،اصال در نمایشگاه اجازه
ورود ندارد .میدانیم که رو به رش��د هستیم
و قطعا این اتفاقات یک ش��به رخ نمیدهد،
ولی طی س��ه ،چهار س��ال اخیر روند رو به
رشدی داشتیم و منصه ظهور آن در گردش
مالی شرکتهای دانش بنیان است که این
گردش مالی در اقتصاد کش��ور نقش مهمی
ایفا میکند.

متهمان روانه زندان شدند؛

های کارآگاهان مشخص شد این فرد کالهبردار 2
همدس��ت داشته افزود :همدس��تان او نیز طی یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای تحقیقات بیشتر
به پلیس آگاهی منتقل شدند.این مقام ارشد انتظامی
با اش��اره به اینکه از مخفیگاه متهمان  4عدد قالب
جهت ريختگري و س��اخت مجس��مه تقلبي ،تعداد
 193برگ اسکناس  100دالری 8 ،دستگاه گوشي
تلفن همراه و  4دس��تگاه خودرو کش��ف شد اظهار
داشت :در بررسی های تخصصی کارآگاهان پلیس
آگاهی مش��خص شد این افراد در مجموع مبلغ 16
میلی��ارد و  423میلیون ری��ال از  13نفر در چندین
استان کش��ور با این ش��یوه کالهبرداری کرده اند.
وی گفت :هر  3کالهبردار به بزه انتس��ابی اعتراف
و پس از تش��کیل پرونده ب��رای اقدامات قانونی به
مراجع قضائی تحویل داده ش��دند.فرمانده انتظامی
اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه افرادی که به این
ش��یوه از آنان کالهبرداری شده می توانند به پلیس
آگاهی اصفهان واقع در خیابان قائمیه مراجعه کنند
از عموم مردم خواست ،در صورت برخورد با اینگونه
موارد حتما با سامانه  110پلیس تماس و موضوع را
اطالع دهید.

مدیر واحد ساماندهی محدودهها و طرحهای ترافیک تشریح کرد؛

مدیر واحد ساماندهی محدودهها و طرحهای
ترافیک شهرداری تهران در مورد نرخ تردد
در مح��دوده ط��رح کاهش آلودگ��ی هوا یا
همان زوج یا فرد س��ابق ک��ه از اول تیرماه
اجرای��ی میش��ود ،توضیحاتی ارائ��ه کرد.
عمار س��عیدیانفر در گفتوگو با ایس��نا ،در
مورد بهای ع��وارض ورود به محدوده طرح
کاه��ش آلودگی ه��وا یا هم��ان زوج و فرد
سابق در سال  ۱۳۹۸با بیان اینکه در طرح
جدی��د داش��تن معاینه فنی برتر و نداش��تن
آن در تعیین نرخ نهایی موثر اس��ت ،اظهار
کرد :اگر وس��یله نقلیه چند ب��ار در یک روز
توسط دوربینها مش��اهده شود ،اولین ورود
و آخرین خروج مالک محاس��به خواهد بود
و براس��اس داش��تن نوع معاینه فنی برتر یا
عادی میزان پرداخ��ت به ازای هر روز تردد
در مح��دوده کنت��رل آلودگی ه��وا یا همان
زوج و ف��رد س��ابق اعالم میش��ود.به گفته
وی براین اس��اس اگر وس��یله نقلیه چند بار
در یک روز توس��ط دوربینها مشاهده شود،
در صورتی که ورودش بعد از س��اعت  ۱۰و

جزئیات تردد در محدوده زوج یا فرد

خروج قبل از ساعت  ۱۶باشد،چنانچه دارای
معاینه فنی باش��د مبل��غ  ۷۲۴۵تومان برای
وی محاسبه میشود و در صورتی که همین
فرد با همین ش��رایط فاقد معاینه فنی برتر
باشد مبلغ  ۹۶۶۰تومان برای وی محاسبه
میشود.مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و
طرحهای ترافیک با بیان اینکه اگر وس��یله
نقلیه چندبار توس��ط دوربینه��ا در یک روز
مشاهده ش��ود در صورتی که ورودش قبل
از س��اعت  ۱۰و خ��روجاش قبل از س��اعت
 ۱۶باش��د در صورتی که دارای معاینه فنی
برتر باش��د ،مبلغ  ۱۰ه��زار و  ۳۵۰تومان و
در صورتی که فاق��د معاینه فنی برتر
باشد مبلغ  ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان برای
وی محاسبه میشود ،اظهار کرد :اگر
خودرویی چندبار توسط دوربینها دیده
ش��ود در صورتی ک��ه ورودش قبل از
س��اعت  ۱۰و خروجاش بعد از ساعت
 ۱۶باشد در صورت داشتن معاینه فنی
برتر مبلغ  ۱۵هزار و  ۵۲۵تومان برای
وی محاسبه میشود و در صورتی که
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اخبار حوادث
ریزش معدن ذغالسنگ
جان دو نفر را گرفت

سخنگوی س��ازمان اورژانس کشور گفت :بر
اث��ر ريزش مع��دن زغال س��نگ  ٢نفر جان
باختند.مجتبی خالدی س��خنگوی س��ازمان
اورژانس کش��ور در گفتوگو با فارس گفت:
حدود س��اعت  ١١پنجش��نبه  ،بر اثر ریزش
تونل معدن زغال س��نگ ط��زره دامغان١٢ ،
کیلومتر بعد از مهماندوست به سمت شاهرود
 ٢نفر کش��ته و ی��ک نفر مصدوم ش��د.وی
افزود ٢ :نفر از حادثه دیدگان به دلیل ش��دت
جراحات در دم جان باختند و یک نفر مصدوم
این حادثه به بیمارستان انتقال داده شد.
 3فوتی و  21مصدوم بر اثر واژگونی
اتوبوس در آزادراه تبریز  -زنجان

رئیس مرکز مدیریت ح��وادث و فوریتهای
پزشکی استان زنجان ،از واژگونی اتوبوس در
آزادراه تبری��ز زنجان خب��ر داد و گفت :در این
حادثه  3تن جان خود را از دس��ت دادند و 21
تن دیگر نیز مجروح شدند.اصغر جعفریروحی
در گفتوگو با ایسنا ،از حادثه واژگونی اتوبوس
خبر داد و اظهار کرد :این حادثه در ساعت  ۲و
 ۲۲دقیقه نیمهشب  ۲۴خرداد در آزادراه تبریز
زنجان (س��هراهی ماهنش��ان) اتفاق افتاد.این
مس��ئول ادامه داد :در این حادثه  3نفر پیش از
رسیدن آمبوالنس فوت کردند و  ۲1نفر دیگر
نیز مصدوم شدند.رئیس مرکز مدیریت حوادث
و فوریتهای پزش��کی اس��تان زنجان افزود:
 ۱۱کد آمبوالنس (درهلیک ،اس��فناج ،ایدهلو،
پردیس ،چی��ر ،فاتح ،ولیعص��ر ،پاپایی ،الهیه،
صبا و اتوبوس آمبوالنس از س��هند) به محل
حادثه اعزام شدند.جعفریروحی تصریح کرد:
در این مأموریت  ۲۰نفر توسط اورژانس و یک
نفر توسط هاللاحمر به مرکز درمانی آیتاهلل
موسوی منتقل شدند .همچنین دو نفر از درمان
امتناع کردند و این در حالی اس��ت یک نفر از
مصدومان تحت  CPRمنتقل شده است.
کالهبرداری پیامکی
درپوشش قطع یارانه

انهدام یک باند کالهبرداری در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای
یک باند  3نفره که با ترفند فروش مجسمه طال که
از  13نفر در استان های مختلف کشور کالهبرداری
کرده بودند خبر داد.س��ردار مهدی معصوم بیگی در
گفت و گو با پایگاه خبری پلیس اظهار داشت :پس
از ش��کایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی
با ترفند فروش مجس��مه طال ،مبلغ  5میلیارد ریال
از او کالهبرداری و متواری ش��ده ،بررسی موضوع
به صورت ویژه در دس��تور کار ماموران اداره مبارزه
با جعل و کالهب��رداری پلیس آگاهی اصفهان قرار
گرفت.وی با اش��اره به اینکه فرد کالهبردار با مال
باخت��ه تماس و اع�لام کرده  16مجس��مه طال و
زیرخاکی حی��ن حفاری زمین پیدا ک��رده که قصد
فروش آن را دارد ،بیان داش��ت :مال باخته یک تکه
از مجسمه را آزمایش کرده که طالی  24عیار بوده
و پس از کسب اطمینان هر  16مجسمه را خریداری
و مبلغ  5میلیارد ریال به فرد کالهبردار پرداخت می
کند.این مقام ارشد انتظامی بیان داشت :کارآگاهان
پس از انجام اقدامات تخصصی موفق ش��دند محل
اختفای این فرد کالهبردار را شناس��ایی و دستگیر
کنند.سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه در بررسی

فاق��د معاینه فنی برتر باش��د مبلغ  ۲۰هزار
و  ۷۰۰توم��ان ب��رای وی محاس��به خواهد
شد.س��عیدیانفر با بیان اینکه اگر وس��یله
نقلیهای چندبار توسط دوربینها در یک روز
مش��اهده ش��ود با آنکه اولین ورود و آخرین
خروج مالک محاسبه خواهد بود ،ادامه داد:
اگر خودرویی ورود بعد از ساعت  ۱۰و خروج
بعد از ساعت  ۱۶باشد اگر دارای معاینه فنی
برتر باشد مبلغ  ۱۰هزار و  ۳۵۰تومان برای
وی محاسبه خواهد شد و اگر فاقد معاینه فنی
برتر باشد مبلغ ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان برای
وی محاس��به خواهد شد.وی با بیان اینکه

شنبه  25خرداد  11 1398شوال 1440
 15ژوئن 2019شماره 2735

اگر وسیله نقلیهای یکبار توسط دوربینها در
یک روز مشاهده شود ،شرایط مالی متفاوت
خواهد بود ،گفت:اگر این وس��یله نقلیه قبل
از ساعت  ۱۰ترددش توسط دوربینها ثبت
ش��ود در صورتی که دارای معاینه فنی برتر
باش��د ،مبلغ ۱۰ه��زار و  ۳۰۵توم��ان برای
وی محاس��به خواهد ش��د و در صورتی که
فاقد معاینه فنی برتر باش��د  ۱۳هزار و ۸۰۰
تومان بابت تردد در محدوده کنترل آلودگی
هوا یا همان زوج و فرد س��ابق برای وی در
نظ��ر گرفته خواهد ش��د .وی با بیان اینکه
اگر وس��یله نقلیه یکب��ار در روز تردد کند و
اگ��ر ترددش بعد از س��اعت  ۱۰و قبل
از ساعت  ۱۶باش��د در صورت داشتن
معاینه فنی برتر مبلغ  ۷۲۴۵تومان برای
وی محاسبه میشود ،تصریح کرد :اگر
این خودرو فاقد معاینه فنی برتر باش��د
مبلغ  ۹۶۶۰تومان برای وی محاس��به
خواهد ش��د .مدی��ر واحد س��اماندهی
محدودهها و طرحه��ای ترافیک ادامه
داد :اگر وس��یله نقلیه یکبار در روز تردد

کند و اگر ترددش بعد از ساعت  ۱۶باشد در
صورت داشتن معاینه فنی برتر مبلغ  ۱۰هزار
و  ۳۵۰توم��ان و در صورت نداش��تن معاینه
فن��ی برتر مبلغ  ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان برای
وی محاس��به خواهد شد.سعیدیانفر با بیان
اینکه طرح کنترل آلودگی هوا یا همان زوج
و فرد س��ابق از ساعت  ۶:۳۰الی  ۱۹اجرایی
میش��ود ،اظهار کرد :براساس بررسیهای
انجام شده هر خودرو برای تردد در محدوده
زوج و فرد سابق  ۲۰روز رایگان در هر فصل
دارد و برای تردد در روزهای دیگر میبایست
هزین��ه پرداخ��ت کن��د.وی با بی��ان اینکه
ش��هروندان میتوانند با مراجعه به س��ایت
“تهران من” در قس��مت محاس��به عوارض
تردد سال  ،۹۸با پاسخگویی به چهار سوال
چند گزینهای از رقم دقیق عوارض تردد در
مح��دوده ترافیک و کنترل آلودگی هوا آگاه
ش��وند ادامه داد :براساس برنامهریزیهای
انجام ش��ده از اول تیرماه ط��رح زوج و فرد
لغو شده و به جای آن طرح محدوده کنترل
آلودگی هوا اجرایی میشود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان
نسبت به کالهبرداری پیامکی درپوشش قطع
یارانه هش��دار داد.به گزارش ایسنا ،سرهنگ
پاش��ایی در این باره گفت :کارشناسان پلیس
فتا از طریق رصد فضای مجازی کشور و نیز
گزارشات واصله دریافتند عده ای افراد مجرم
و سودجو ،با ارسال پیامک به هموطنان تحت
عن��وان جلوگی��ری از قطع یاران��ه نقدی به
آدرس  imanbalik.comمترصد اقدام
در خواست کنندگان و هدایت آنها به سایت و
درگاه جعلی بانکی با هدف سرقت اطالعات
کارت بانکی قربانیان و برداشت غیر مجاز از
حساب آنان هستند.وی با بیان اینکه با توجه
به راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف ()OTP
که عمال دس��ت یابی به اطالعات حس��اب
بانکی هموطنان از س��وی مجرمان محدود
خواهد ش��د ،گفت :افراد کالهبردار سودجو با
اطالع از مزیت برجس��ته این خدمات بانکی
( ، )OTPطی ماه های اخیر فعالیت گسترده
ای در خصوص دست یابی به اطالعات کارت
بانکی هموطنان آغاز کرده اند ،که شهروندان
بایستی ضمن هوشیاری ،فریب این تبلیغات
دروغین رانخورند.
سارق باطری خودرو دردام پلیس

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری
از دستگیری سارق باطری خودرو در شهرستان
بروجن خبر داد.سردار “غالمعباس غالمزاده”
در گف��ت و گو با پایگاه خبری پلیس ،در بیان
جزئی��ات این خبر اظهار داش��ت :در پی وقوع
چندین فقره س��رقت باطری خودرو در سطح
شهرس��تان بروجن ب��ا تش��کیل کارگروهی،
موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار پلیس
قرار گرفت.وی افزود :کارآگاهان پلیس آگاهی
و کالنتری  11شهرس��تان با انج��ام اقدامات
اطالعاتی و تحقیقات الزم ،موفق به شناسایی
سارق در شهرستان بروجن شده و در عملیات
غافلگیرانه ای وی را دس��تگیر کردند.فرمانده
انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد:
متهم در بازجویی فنی پلیس به  40فقره سرقت
باطری خودرو اعتراف کرد.وی با اشاره به اینکه
در بازرس��ی از منزل متهم 15 ،دستگاه باطری
خودرو کشف ش��د بیان کرد :متهم با تشکیل
پرونده به مراجع قضائی معرفی شد

