سردارمهري:

 ۶۳درصد جانباختگان
تصادفات درمراکزدرماني
جانميسپارند
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بخش اجتماعي :رئيس پليس راهوردرخصوص کشتهشدگان حاصل ازتصادفات تگفت:
۲۹درصد ازجانباختگان درسرصحنه تصادفاند ۷ ،درصد حين انتقال به بيمارستان و
 ۶۳درصد درمراکزدرماني جان ميسپارند .به گزارش خبرنگارما ،سردارتقي مهري درشصت
وسومين کميته هماهنگي طرحهاي ترافيکي گفت ۶۶ :درصد ازتصادفات منجربه فوت در
 ۳۰کيلومتري شهرها به وقوع ميپيوندد .وي با اشاره به افزايش سفرها درسال جاري گفت:
براساس آمارپزشکي قانوني درماه اول تابستان ۵درصد کاهش جان باختگان درجاده هاي
درون شهري گزارش شده است.سردارمهري اضافه کرد :شهريورپرترددترين ماه سال است
ومردم بيشترين سفررا درنيمه دوم شهريوربه خصوص دهه آخرانجام خواهند داد؛ همه
دستگاهها براساس اين موضوع نسبت به تقويت پايگاههاي خود اقدام خواهند کرد تا ايمني
بيشتروکاهش تصادفات را داشته باشيم.رئيس پليس راهورناجا گفت:درتابستان۳۵ ،۹۷

اجتماعي

» خبر

دستگيري  195اوباش تهران
رئيس پليس پايتخت ازدستگيري 195نفرازاراذل واوباش تهران درعمليات سراسري
پليس خبرداد.به گزارش ايسنا ،سردارحسين رحيمي دراجراي سومين مرحله
ازطرح برخورد با اراذل واوباش ،اظهارکرد :سومين مرحله ازبرخورد با اراذل واوباش،
مزاحمين نواميس و مرتکبان جرايم مرتبط با امنيت اخالقي درتهران به مرحله
اجرا درآمد.وي با بيان اينکه در اجراي اين عمليات  108واحد صنفي که به پاتوق
اين افراد تبديل شده و عمدتا باشگاههاي بدنسازي و قهوهخانهها بود مورد بازرسي
قرار گرفت ،تصريح کرد :برخي ازاين افراد حتي سبب نارضايتي مالکان اين واحدها
نيز شده بودند که در همين راستا اقدامات الزم صورت گرفته و به واحدهاي صنفي
نيز تذکرات الزم داده شد.رحيمي با بيان اينکه 50پارک و تفرجگاه که اراذل
و اوباش در آن حضور داشتند مورد بررسي قرار گرفت و پاکسازي شد ،گفت:
همچنين  20نقطه که به صورت مکرر از سوي شهروندان به پليس اعالم شده
بود مورد بررسي قرارگرفته واين نقاط نيز پاکسازي شدند.رئيس پليس پايتخت
با بيان اينکه در مجموع  195نفرازاراذل واوباش که عمدتا ازاراذل واوباش سطح
دو وسه بودند دستگير شدند ،اظهارکرد :متاسفانه 40نفرازاين افراد زير 18سال
سن داشتند که از آنان تعهد اخذ شده وبه خانوادههايشان تحويل داده شدند.
رحيمي ازکشف تجهيزات دريافت از ماهواره واقالم ضد فرهنگي نيزازاين افراد
خبرداد وگفت :ازاين افراد 7700ريسيوروتجهيزات دريافت ازماهواره شش ميليون
سي دي غيرمجازومستهجن13 ،قبضه سالح جنگي شکاري و ...کشف وضبظ
شد.وي درباره جرايم اين افراد نيز گفت :اين افراد که حدود 90نفرشان سابقه
دستگيري وشرارت پيش ازاين را نيزداشتهاند به اتهام جرايمي چون زورگيري،
غصب عناوين ،تخريب اموال عمومي ،درگيري مسلحانه ،کري خواني وسلب
آسايش درفضاي حقيقي ومجازي و ...دستگيرشده اند.

»

نوربخش خبرداد:

توليدخودروهاي ناايمن متوقف ميشود

باند ۳۱هزارنفره قماربازي منهدم شد
رئيس پليس فتا ناجا ازکشف وشناسايي يک کانال قماربازي با  31هزارعضوخبرداد.
سردارسيدکمال هاديان فر درگفتوگوبا فارس ،افزود :متأسفانه قماربازي وشرطبندي
به مثابه يک چيزساده ومباح شده واين نگران کننده است .رئيس پليس فتا
ناجا به يک پرونده قماربازي که اخيرا درمازندران شناسايي وکشف شده ،اشاره
وتصريح کرد :دراين پرونده 50ميليارد تومان درحساب فردي بود که مسدود
شد؛ اما مهمتراينکه وقتي ازدوستان خواستم که افرادي را که قمارميکردند
احضارکنند ،اعالم شد که تعداد اعضاي اين کانال31 ،هزارنفر بودهاند؛ آن هم
آدمهاي مختلفي ازخانواده وگرايشهاي مختلف.سردارهاديا ن فر،گفت :اين
مسائل است که ما را نگران ميکند؛ البته ما نيزبيکارننشستيم ودرايام عيد143
درگاه بانکي را با همکاري شاپرک ودستگاه قضائي مسدود کرديم .وي گفت:
درخصوص دستگيري چند نفرازسرشبکهها که درترکيه هستند نيزپيگيريهاي
الزم را ازطريق پليس اينترپل انجام داده ايم تا تحت تعقيب قضائي قرارگرفته
وبعد ازدستگيري به کشوراسترداد شوند.

قديميترين شهرايران ،پايتخت
گردشگري قاره کهن شد
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رئيس استاندارد:

رئي سفتا:

درصد ازتصادفات سرعت وسبقت غيرمجازوعدم توجه به جلوبوده است؛  ۳۸درصد خستگي
وخوابآلودگي و ۳۷درصد براثرواژگوني .وي افزود :دربرخي استانهاي کويري ۶۷درصد
واژگوني خودرونيزگزارش شده است ،به علت عدم توجه به جلووخستگي وخوابآلودگي
بوده است.وي ازتعطيلي عمليات عمراني درنيمه دوم شهريورواوايل مهرماه خبرداد و افزود:
از ۱۵شهريورتا آخرشهريورماه به دليل افزايش سفرهاي هموطنان ازحجم عمليات عمراني
کاسته خواهد شد ،به خصوص درمسيرهاي پرتردد؛ همچنين ازروزاول مهرتا پانزدهم مهربه
دليل بازگشايي مدارس وافزايش ترددهاي درونشهري عملياتهاي عمراني متوقف خواهد
شد.سردارمهري افزود :نيروي انتظامي درشهريورنسبت به تقويت پليس راهنمايي ورانندگي
اقدام کرده است؛ برهمين اساس با افزايش نيرو ومأمور کردن سايربخشهاي انتظامي به
راهوردرصدد آن است تا شرايط تردد ايمنتررا براي هموطنان فراهم سازد.

خبر »

به گزارش خبرگزاري تسنيم ،رئيس سازمان ملي استاندارد
با بيان اينکه تغييري دربرنامه اجرايي کردن استانداردهاي
 85گانه خودرويي به وجود نيامده است ،اظهارداشت:
آمادگي داريم به خودروسازان وهرواحد توليدي ديگربراي
ارتقاي کيفيت ،مشاوره دهيم .اگرچه راضي نيستيم
صنعت ما آسيب ببيند اما دردرجه اول ،سالمت وايمني
مردم مهمتراست بنابراين ازيک ديماه ،استانداردهاي
 85گانه را اجرايي مي کنيم.نيره پيروزبخت اضافه کرد:

واريز ۷۴۰۰ميليارد تومان سهم درمان به خزانه

با خودروسازان و وزارت صنعت درحال هماهنگي هستيم
تا ازيک ديماه که بازرسي ها درراستاي استانداردهاي
 85گانه ،شروع مي شود درهرکدام ازخودروها به يقين
برسيم که نميتواند اين استانداردها را بگذراند وشرايط
نا ايمني را براي مردم فراهم مي کندتوقف توليد اين
دسته ازخودروها را اعالم کنيم.پيروزبخت با بيان اينکه
البته اين رويه زمانبراست گفت :ممکن است خودروهايي
ازهمين االن اين استانداردها را پاس کنند يا دارا باشند،
ممکن است خودرويي يک ماهه استاندارد را پاس
کند اما خودروي ديگرهمان واحد را يک سال بعد
پاس کند اما اگرپس ازمدتي مشخص شود شرايط آن
خودرواجازه پاس کردن  85گانه را نمي دهد آن موقع
فهرست آن خودروها را اعالم وتوليدشان را متوقف
مي کنيم.وي اضافه کرد :البته تا زماني که بررسي مي کنيم
توليد خودروادامه دارد اما بعد ازگذراندن استانداردهاي
 85گانه ،خودروهاي توليدي وارد بازارمي شود.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينکه خللي
درواريزسهم درمان به خزانه ايجاد نشده است ،گفت :طي۵
ماه امسال ۷۴۰۰ميليارد تومان به خزانه واريزکرده ايم.
به گزارش مهر ،سيد تقي نوربخش درنشست خبري با
حضورخبرنگاران خارجي درپاسخ به علت ايجاد بدهي
دولت به تامين اجتماعي تاکيد کرد :دولت دردوبخش
به تامين اجتماعي بدهکاراست .يکي مربوط به ۳درصد
حق بيمه وديگري ۲۰درصد حق بيمه کارفرمايي اقشاري
مانند قاليبافان وغيره است که طي سالهاي اخيربه تصويب
رسيده است.وي گفت :براساس قوانين موجود ۳ ،درصد
حق بيمه را ازسال ۵۴دولتها بايد پرداخت مي کردند
وهمچنين ازسال  ۸۴تا  ۹۲نيزدولت درنقش کارفرما بايد
حق بيمه خود را پرداخت مي کرد وعدم اين پرداختها
باعث شده مطالباتي ازدولت داشته باشيم .به طوري که
کل بدهي دولت تا سال ۸۰ميزان ۲هزارو ۲۰۰ميليارد
تومان بود که درسال ۸۴به  ۴هزارو ۱۰۰ميليارد تومان

شهردارتهران اعالم کرد:

افتتاح 10کيلومترازخط 6مترو درآبان

رسيد واين درحالي است که درسال ۹۲با تصويب برخي
قوانين ميزان بدهي دولت به ۵۹هزارو ۸۰۰ميليارد تومان
رسيد .يعني درعرض ۴۰سال بدهي دولت ۴هزارميليارد
تومان بود اما درعرضه ۸سال ۵۶هزارميليارد تومان به آن
اضافه شد.وي با تاکيد براينکه درحال حاضر ۴۱ميليون
و ۹۰۰هزارنفرتحت پوشش سازمان تامين اجتماعي
هستند ،گفت :اين سازمان دربين کشورهاي آسيايي
رتبه اول را دارد.

رئيس دستگاه قضا:

با کساني که به امانت مردم خيانت کردند ،قاطع برخورد مي کنيم

بخش اجتماعي :رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه با کساني که به امانت
مردم خيانت کرده اند برخورد قاطع مي کنيم ،تأکيد کرد :به ضرس قاطع
به همه مردم عرض مي کنم که قوه قضائيه با قاطعيت دراين مسيرحرکت
مي کند وبراي رسيدگي عادالنه به پرونده کساني که به امانات مردم خيانت
کرده اند و با دريافت ارزدولتي دست به سودجويي هاي کالن زده اند
يا ازطرفي با احتکاراجناس وکاالها ،مردم را درمضيقه قرارداده اند ،تمام
توان خود را به کاربسته است.به گزارش خبرنگارما به نقل از روابط عمومي
قوه قضائيه ،آيت اهلل آملي الريجاني درجلسه مسئوالن عالي قضائي با
بيان اينکه مردم همواره دربرابردشمنان انقالب مقاومت کرده اند ،افزود:
درچنين شرايطي دولت ورئيس جمهور وظايف سنگين تري برعهده دارند
وکشوربراي رسيدن به اهداف خود نيازبه تدبيرمنطقي واجراي صحيح
اموردارد .نمي توان گرفتارروزمرگي شد و با اتخاذ تصميمات آني ولحظه اي،
به گونه اي مديريت کرد که مردم متضررشوند .دراين زمينه همه قوا بايد
همکاري کنند ولي طبيعتاً بارعظيم اجرايي کشورومسئوليت آن برعهده
دولت است.آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينکه بيکاري ومشکالت
اقتصادي ازمهمترين مسائل ودغدغه هاي اصلي مردم درحال حاضراست،
اين شرايط را براي مردم کمرشکن توصيف کرد وگفت :ما نمي گوييم
که همه مشکالت ناشي ازتصميمات دولت است اما ترديد هم نداريم که
تدبير ،رکن اساسي کاردولت است وبسياري ازمشکالت نيزناشي ازسوء
تدبيرها است.رئيس قوه قضائيه خاطرنشان کرد :ما ضمن تشکرازتالشهاي

دولت ،شخص رئيس جمهور ،ازدولت مي خواهيم که درچارچوب تأکيدات
وفرمايش هاي مقام معظم رهبري ،به مقابله مدبرانه با تحريم بپردازند که
البته اقدامات مثبتي نيزدراين زمينه انجام شده گرچه بهتربود زودترچنين
تصميماتي اتخاذ شود.امروزدالرها وسايرارزهايي که دراختيارجمهوري
اسالمي است نبايد صرف امورغيرضرورشود .ازسوي ديگردولت بايد
بحث معيشت واقتصاد مردم را به صورت جدي با بهکارگيري افراد خبره
وبهره مندي ازفکروخرد جمعي بهبود بخشد وما معتقديم کشوري که
داراي اين حجم باال ازسرمايه هاي مادي ،اجتماعي وانساني است ومردم
آن 40سال پاي آرمان هاي خود ايستاده اند با تدبيروعقالنيت قادراست
مشکالت خود را حل کند.رئيس قوه قضائيه درادامه با اشاره به اقدامات
اخيردستگاه قضائي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي ،تأکيد کرد :به
ضرس قاطع به همه مردم عرض مي کنم که قوه قضائيه با قاطعيت دراين
مسيرحرکت مي کند وبراي رسيدگي عادالنه به پرونده کساني که به امانات
مردم خيانت کرده اند و با دريافت ارزدولتي دست به سودجويي هاي
کالن زده اند يا ازطرفي با احتکاراجناس وکاالها ،مردم را درمضيقه
قرارداده اند ،تمام توان خود را به کاربسته است.آيت اهلل آملي الريجاني
خاطرنشان کرد :مردم ودلسوزان کشورتوجه داشته باشند که قوه
قضائيه صرفاً براساس موازين قانوني وشرعي عمل مي کند ومدت
زمان رسيدگي ها وابسته به انجام بسياري ازتحقيقات فني وپيچيده
است زيرا به عنوان مثال ،پرونده اي درقالب بيش از 100جلد دردست

قديميترين شهرايران که روزگاري پايتخت هخامنشيان ،اشکاني ،ساسانيان،
آل بويه وسلجوقي بود و به شهردباغخان ه وقاليچ ه ارزان مشهوراست ،با کولهباري
ازتاريخ وتمدن ،پايتخت گردشگري قاره کهن شد.به گزارش تسنيم ،همدان
ديارکهن پارس با دارا بودن وسيعترين تپه باستاني؛ هرايراني را در وهله
نخست به ياد بوعلي سينا وغارعليصدر مياندازد ،شهري که از مهمترين
زيارتگاههاي يهوديان جهان است ،کما اينکه يادگاراين قوم براي قديميترين
ک وپرپيچ وخمترازسايرکوچهها را
شهرايران ،ازلحاظ امنيتي،کوچههاي باري 
رقم زده است.همدان که پس از رويداد بين المللي تبريز 2018اين روزها
برخط خبرهاي گردشگري ايران قرارگرفته است ،به لطف برگزيده شدن
دراجالس مجمع گفتوگوي کشورهاي آسيايي ( - )acdپايتخت گردشگري
آسيا درسال 2018شده است ،برگزيده شدني که پشتوانه آن دهها وصدها
داشته تاريخي وفرهنگي را يدک ميکشد که يک مورد آن بقاياي ابنيه کاسي،
مادي وهخامنشي است.

رسيدگي است که اين پرونده متهمان متعددي دارد وتمام امورمالي
هريک ازمتهمان بايد به صورت دقيق بررسي شود واموالي را که به نام
آنان است يا به نام ديگران ثبت کرده اند ،شناسايي کنيم ودرمورد آنها
تصميم بگيريم .چنين روندي نيازمند يک زمان منطقي است گرچه
برتسريع دررسيدگي ها تأکيد داريم واستجازه اخيرازمقام معظم رهبري
نيزدقيقاً براي تحقق همين امربوده است.آيت اهلل آملي الريجاني با بيان
نکته اي ديگردرزمينه رسيدگي ها گفت :مسئوالن محترم قضائي وقضات
شريف توجه داشته باشند که ما دربرهه حساسي قرارداريم وبه واسطه
برخي سود جويي ها ،اعتماد مردم دربخشهايي مخدوش شده است.
متأسفانه برخي نيزکه خود سالها درباالترين مناصب کشورمسئوليت
داشته اند وامروزبايد بزرگترين پاسخگوي شرايط فعلي باشند ،فضا را
آماده موج سواري ديده اند وچهره مخالف واپوزيسيون به خود گرفته اند؛
چنانکه مي بينيم پياپي سخناني عليه نظام وبويژه دستگاه قضائي
برزبان مي آورند وغافلند که مردم بصيروفهيم ما آنها را مي شناسند
وغوغا ساالري آنان را نيزديده اند ،بريزوبپاش هاي آنها را هم ديده اند.
آيت اهلل آملي الريجاني دربيان سومين نکته خود تأکيد کرد :يک متهم
حتي اگربعدازرسيدگي ها تبديل به بزرگترين محکوم شود وسنگين ترين
مجازات نيزبرايش درنظر گرفته شود ،داراي حقوقي است که اين حقوق
بايد رعايت شود ونبايد فراترازمجازات قانوني مورد تعدي وظلم قرارگيرد
يا خداي ناکرده کرامت انساني اومخدوش شود.

شهردارتهران ازافتتاح خط  6مترودرهفته دولت سال آينده خبرداد.به
گزارش ايسنا ،محمدعلي افشاني درحاشيه بازديد ازخط 6متروبا بيان اينکه
حمل ونقل عمومي وتوسعه آن يکي ازمهمترين مسائل شهرتهران است،
گفت :ميزان پيشرفت فيزيکي اين خط به گونهايست که احتماال تا هفته
دولت سال آينده بخش زيادي ازاين خط افتتاح وکل 32کيلومترنيزتا پايان
سال  98به افتتاح ميرسد.وي با بيان اينکه  10کيلومتر اين خط با چهار
ايستگاه آن گونه که پيمانکار و معاونت حمل و نقل اعالم کردهاند در نيمه
دوم سال جاري به بهره برداري ميرسد ،گفت :پيمانکار عنوان کرده است
که تا پايان آبان ماه اين  10کيلومتر را به بهره برداري ميرساند.افشاني
درمورد سرانجام بانک شهرنيزگفت :خوشبختانه مشکالت بانک شهردرحال
حل شدن است واعضاي هيئت مديره معرفي شدهاند واين ماه تشکيل
جلسه داده ومديرعامل بانک را مشخص ميکنند.به گفته شهردارتهران،
درهفته گذشته نيز 700ميليارد تومان اوراق مشارکت براي قطارشهري
منتشرشده است واميدواريم 1300ميليارد تومان باقيمانده اوراق مشارکت
را نيزبه سرانجام برسانيم ومشکالت در رابطه با بانک شهر ،مديريتي است
که درحال رفع هستيم.وي با بيان اينکه خط  6و 7درايستگاه ابتدايي وپاياني
تکميل شده اما ايستگاههاي مياني باقيماندهاند ،گفت :با توجه به اينکه
حجم بااليي ازپروژههاي تونلي و بزرگراهي داريم اگربخواهيم به يکدفعه20
الي 30کيلومتررا افتتاح کنيم ،نيازمند حجم زيادي ازبودجه هستيم که
درنظرداريم به صورت فازبندي اين پروژهها را افتتاح کنيم.

مفسدان بازار ارز امروزمحاکمه ميشوند
سرانجام نوبت به محاکمه مفسدان بازار ارزرسيد وقراراست امروز قاضي زرگربيش
از 10نفرازمتهمان را به صورت علني محاکمه کند.به گزارش فارس ،محاکمه
متهمان اخالل در نظام اقتصادي کشور ازروز يکشنبه درشعبه اول دادگاه ويژه
وبه رياست قاضي موحد آغازشد.دراين جلسه  ۳نفرازمديران عامل شرکتهاي
وارد کننده موبايل که ارزدولتي گرفته بودند اما اجناس خود را با قيمت ارز
آزاد فروخته بودند محاکمه شدند.حاال نوبت به مفسدان بازارارز رسيده است
کساني که ارزدولتي را درخارج ازشبکه تعيين شده به فروش رسانده بودند.
قرار است امروز ودرشعبه دوم دادگاه ويژه قاضي زرگربيش از 10نفرازمتهمان
را محاکمه کند.به گفته رئيس قوه قضائيه بيش از ۱۰۰نفرازمفسدان اقتصادي
که در بازاراقتصادي اخالل کرده بودند دستگيرشده اند.اين درحالي است که
به گفته معاون اول قوه قضائيه در ۳۲پرونده کيفرخواست صادرشده وبه
دادگاه ارجاع شده است.رئيس قوه قضائيه درنامه اي ازمقام معظم رهبري
درخواست کرده بود تا مفسدان اقتصادي به صورت علني محاکمه شوند.رهبر
معظم انقالب حضرت آيت اهلل خامنهاي هم درپاسخ به رئيس قوه قضائيه
براجراي عدالت تأکيد داشتند.
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