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اولتیماتوم به آموزشگاه ها برای برگزاری آزمون ها

 اعالم جدول شهریه سرویس مدارس؛ به زودی

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از ارسال مصوبه ای به آموزشگاه های 
به جز همان  آموزشگاهی  اگر  آن  اساس  بر  که  داد  تهران خبر  در  ابتدایی 
آزمون های معلم در کالس درس، از دانش آموزان آزمون دیگری بگیرد، مجوز 

آن آموزشگاه لغو می شود.
به گزارش ایسنا، مهندس باقری در نشست خبری امروز خود که به مناسبت بازگشایی 
مدارس برگزار شد با اشاره به اینکه آبادی کشورها از جمله کشور ما یکی از پیامدهای 
تعلیم و تربیت است و با تمرکز روی آموزش و پرورش انسان ها می توان کشورها را توسعه 
داد، گفت: بحث های اقتصادی، محیط زیستی، آسیب های اجتماعی و بحث های مطرح 
روز مسائلی است که با پیشگیری قابل حل است و در این زمینه می توان به آموزش و 

پرورش رجوع کرد و برای پیشگیری قبل از درمان از آن کمک گرفت.
باقری با اشاره به اینکه تمام مسائل کشور با آموزش صحیح حل می شود، گفت: خانواده 
و مدرسه کارخانه های تربیت صحیح هستند و تا زمانی که این دو رکن از وضعیت 

نامناسبی برخوردارند وضعیت در تمام زمینه ها نیز بدین گونه است.
وی در رابطه با بحث کمبود معلم در سطح شهر تهران گفت: شهر تهران جزو فقیرترین 
نقاط کشور از لحاظ برخورداری از تعداد کارمند و فرهنگیان است و می توان گفت که 
تناسب تعداد استاد به دانش آموز در تهران یک به ۱۹ است اما این مسئله که گفته 
می شود در حال حاضر برخی از کالس های درسی بدون حضور معلم مانده اند به این دلیل 
است که ما در تهران بیش از ۴۰۰۰ مدرسه و ۲۵ هزار کالس درسی داریم؛ برخی موارد  
عدم حضور معلمان در کالس درس مسئله ای طبیعی است که ممکن است در طی سال 
یا حتی آخر سال نیز اتفاق بیفتد، چون ما ۶۰ هزار پرسنل داریم و اینکه زمان هایی پیش 

می آید که این افراد بیمار می شوند یا به مرخصی می روند.
وی ادامه داد: اما برای جبران کمبود نیرو در آموزش و پرورش سعی کردیم راهکارهایی 
بیندیشیم که می توان از نگهداشتن ۳۰۰۰ پرسنل بازنشسته، ۷۰۰ نفر استخدام جدید 
و ۶۰۰ نفر انتقالی به تهران و ۱۲۰ نفر حق التدریس اشاره کرد اما باید برای سال بعد 
تمهیداتی بیندیشیم و امیدوار باشیم که سهمیه بیشتری برای شهر تهران قائل شوند و 

میزان معلمین انتقالی به تهران افزایش یابد.
باقری با بیان اینکه آموزش مهارت به دانش آموزان امر بسیار مهمی است که باید به 
آن توجه بیشتری کرد گفت: در حال حاضر قصد داریم در دوره ابتدایی با سیاست های 
ارائه دهیم و  آموزش و پرورش آموزش مهارت های زندگی الزم را به دانش آموزان 
زمینه های آموزش اجتماعی، لذت از یادگیری و افزایش نشاط را در دانش آموزان تقویت 

کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از فعالیت های ما در این زمینه این است که آزمون های نمونه 
مدارس مثل سال های قبل برگزار نمی شود و در آزمون های سمپاد نیز قرار بر این است 

که به شرایط هوش دانش آموز و نه شرایط علمی آن توجه شود.
باقری با تاکید بر اینکه ما برای تحقق این امر با مدیران صحبت می کنیم و آموزش 
مهارت ها در اولویت ماست، گفت: امروز برای آموزشگاه های ابتدایی در تهران مصوبه ای 
را ارسال می کنیم که اگر آموزشگاهی به جز آزمون های معلم در کالس از دانش آموزان 

آزمون دیگری بگیرد، مجوز آن آموزشگاه را لغو می کنیم.
وی افزود: اگر ما فشارهای بیرونی بر دانش آموزان مثل قبول شدن در آزمون های 
ورودی و خواست خانواده ها را برای گرفتن نمره باال کاهش دهیم، می توانیم مهارت های 

مناسب را به دانش آموزان انتقال دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در ارتباط با مشکل برخی مدارس برای پرداخت 
قبوض آب و برق گفت: مصوبه ای در بودجه سال ۹۷ وجود داشت که مدارس از پرداخت 
هزینه آب و برق معاف باشند اما متاسفانه در سال جاری شاهد این بودیم که بعضی از 
مدارس با مشکالتی در این زمینه مواجه شدند اما در این مورد وزارت نیرو باید جوابگو 

باشد.
باقری همچنین در خصوص سرویس مدارس نیز عنوان کرد: جدول نرخ سرویس 
مدارس در آینده نزدیک اعالم می شود و مصوبه نرخ سرویس های مدارس نیز طبق قانون 
باید در شورای شهر مصوب شود و اگر تا کنون آن را اعالم نکردیم به این دلیل است که 

به مواردی در آن اعتراض داریم و امیدواریم که به این اعتراض رسیدگی شود.
باقری در ارتباط با اجرای سند ۲۰۳۰ در مدارس نیز گفت: عمال این سند در مدارس 
ما وجود خارجی ندارد و اگر مشکلی نیز دیده می شود در خصوص آسیب های اجتماعی 
است که در تهران نیز به مراتب بیشتر دیده می شود. این سند هیچ گاه ابالغ نشده و 
چیزی تحت این عنوان در مدارس ما وجود ندارد. در واقع مدرسه حصاری ندارد که 
آسیب های اجتماعی وارد آن نشود و باید با آموزش و پیشگیری از این مسئله جلوگیری 
کرد.  برنامه ریزی هایی نیز برای آموزش مهارت ها به دانش آموزان و جلوگیری از ورود 
آسیب های اجتماعی پیش بینی شده که می توان از آموزش والدین که قرار است تمام 
مدارس تحت پوشش قرار گیرند، طرح نماد که ۱۳ دستگاه به طور همزمان در آن 
همکاری می کنند و ارائه آموزش ها به تمام ارکان مدرسه مثل معلم، والدین و ... نام برد.

وی ادامه داد: بیشتر مشکل مان این است که بعد از وقوع آسیب های اجتماعی به دنبال 
درمانیم اما اگر دانش آموزان مهارت داشته باشند و همچنین فعالیت های جایگزینی برای 
آنها وجود داشته باشد کمتر به سمت آسیب های اجتماعی می روند. در واقع توانمندسازی 
دانش آموزان و ایجاد فعالیت های جایگزین از برنامه های ما در این زمینه است که در 
حال حاضر قرار است ۱۵ هزار آموزگار تحت آموزش قرار بگیرند و بتوانند به دانش آموزان 
نیز مهارت ها را انتقال دهند. هم اکنون پایان دوره آموزشی ۳۰۰ مدرس است که عمدتا 

آموزگاران چهارم، پنجم و ششم دبستان هستند.
وی ادامه داد: ما قصد داریم تمام توان خود را به کار گیریم تا برای دانش آموزان 
فعالیت های جایگزین تعریف کنیم تا در این زمینه تجربه های مناسب نیز به دست بیاورند.

باقری با اشاره به اینکه سامانه ای وجود دارد که مدیران مهمترین آسیب های اجتماعی 
در مدارس را از دیدگاه خودشان ثبت می کنند، گفت: از دیدگاه این مدیران به ترتیب ترک 
تحصیل، کودکان مورد خشونت واقع شده و بهره کشی، بزهکاری، اقدام به خودکشی، 
انحرافات اخالقی، مصرف مواد، کار کردن کودکان، آسیب به خود، فرار از مدرسه، فرار از 
منزل از مهمترین آسیب های اجتماعی هستند و همچنین مهمترین عوامل مخاطره آمیز 
برای زمینه سازی این آسیب ها نیز خشونت خانگی، طالق والدین، کودکان بد سرپرست، 
فقر، اعتیاد، ارتکاب جرایم، کودک آزاری، ازدواج زودهنگام، حاشیه نشینی و اختالفات 
خانوادگی هستند. مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران همچنین در ارتباط با مسئله 
مدرسه معین نیز عنوان کرد: به شخصه تا زمانی که این مسئله به طور واضح مشخص 
نشده بود درباره نتیجه این اتفاق صحبتی نکردم اما در حال حاضر می توانم بگویم که دوره 
اول متوسطه مدرسه معین تعطیل شد و بعد از صدور کیفرخواست شورای نظارت آموزش 
و پرورش تهران، دوره اول آن منحل شد. همچنین مجوز فردی که این دبیرستان با مجوز 
وی دایر شده بود لغو شد و در پی آن بقیه دوره های دیگر نیز لغو شدند. مدیر مدرسه نیز 
از مدیریت خلع شده و تا دو سال محرومیت از کار دارد. وی ادامه داد: در ارتباط با معاون 
خاطی نیز  عالوه بر صدور حکم وی، ۱۰ سال محرومیت از کار نیز دارد که شورای نظارت 
برای وی صادر کرده است. باقری در رابطه با تراکم کالس های درس اظهار کرد: تراکم 
کالس درس در تهران در سال گذشته ۳۲ نفر بوده است اما در حال حاضر میزان تراکم 
امسال را نمی توانیم اعالم کنیم. به این دلیل که درصدها به طور کامل مشخص نشده اند.

اخبار
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تخفیف 70 درصدی طرح ترافیک برای رانندگان آژانس و وانت بارها
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از درج بدهی ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک برای مردم خبر داد. به گزارش ایسنا، محسن پورسید آقایی صبح امروز با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران با بیان 
این که صبح امروز اصالحیه الیحه طرح ترافیک روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت، گفت: در مصوبه طرح ترافیک مقرر شد برای آژانس ها، وانت بارها و خودروهای عمومی پالک »ع« تخفیف 50 درصدی تردد در طرح ترافیک لحاظ 

شود، اما از آنجایی که برخی از این رانندگان اعتراض داشتند که با وجود تخفیف 50 درصد هزینه های آنها افزایش یافته است، امروز اصالحیه این مصوبه تقدیم شورا شد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور:

پیش نویس نظام حقوقی سالمندان آماده شد
 رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از تهیه پیش 
نویس نظام حقوقی سالمندی خبر داد و گفت: به دنبال فعال 
کردن نظام حقوقی سالمندی هستیم تا دستگاه های مختلف در 
برنامه های بودجه ای خود منابعی را به حوزه سالمندان اختصاص 

دهند.
محسن سلمان نژاد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: الیحه نظام حقوقی سالمندان باید از دولت به مجلس شورای 
اسالمی برود. اما فعال کردن این نظام، زمانبر است و به اقدامات 
زیادی نیاز دارد. به طور مثال نقش تشکل های مردم نهاد باید در 

نظام حقوقی روشن شود.
 سند ملی سالمندان در شورای رفاه

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: سالمندی 
در کشور مساله جدیدی نیست و طی دو سال اخیر توجهات 
زیادی را به خود معطوف کرده به طوری که اقدامات مرتبط با 
سند سالمندان سریعتر پیش رفته است. سند ملی سالمندان در 
شورای سالمت تصویب شده اما الزم است اقدامات مربوطه در 

شورای عالی رفاه نیز انجام شود.
سلمان نژاد افزود: بهزیستی با وزارت بهداشت درباره سند ملی 
سالمندان چالش داشت که در نهایت در شورای عالی سالمت 
مصوب شد اما با توجه به برنامه ششم توسعه، اجرای این سند 
وظیفه شورای عالی رفاه است و اکنون به دنبال چگونگی اعمال 

این قانون هستیم.
وی تاکید کرد: مقوله سند ملی سالمندان یک مقوله به شدت 
چند دستگاهی است که در بازه زمانی کوتاه نمی توان آن را به اجرا 
رساند البته اکنون خدمات و وظایف در رابطه با حوزه سالمندی 
اعمال می شود اما به دنبال ایجاد شرایط ایده آل برای سالمندان 

هستیم.
 15 هزار سالمند در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اظهار داشت: هفت 
و نیم تا هشت میلیون نفر سالمند در کشور بسر می برند که تنها 
تعداد کمی از آنها تحت پوشش صندوق های حمایتی هستند به 
آن معنا که هم اکنون فقط ۱۵ هزار سالمند در مراکز شبانه روزی 
و روزانه نگهداری می شوند و تحت پوشش صندوق های حمایتی 
هستند و این به آن علت است که خانواده های ایرانی عالقمند 

هستند خود از سالمندان نگهداری کنند.
به گفته سلمان نژاد، خانواده ها فقط در مواردی مانند آلزایمر 

پیشرفته، سالمندان را به مراکز نگهداری می سپارند.
وی ادامه داد: بخشی از سالمندان نیز مجهول الهویه هستند که 
به دلیل مسائل شخصی، اقتصادی و اجتماعی خانواده ها، ناگزیر به 

زندگی در مراکز نگهداری هستند.
سلمان نژاد اضافه کرد: بخشی از سالمندان مراکز نگهداری نیز 
متکمن هستند اما به واسطه اینکه مراقبی ندارند و به دلیل مسائل 

امنیتی و خدمات ارائه شده از سوی مراکز در این مراکز زندگی 
کنند.

 جمعیت ایران به سرعت به سمت پیرشدن می رود
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: محیط 
وابسته،  سالمندان  که  شود  توانمند  ای  گونه  به  باید  جامعه 
غیروابسته و مستقل در تمام شرایط بتوانند از امکانات موجود 
استفاده کنند، دنیای گذشته را جوانان برای جوانان ساختند اما با 
پیرشدن این جمعیت جوان، محیط باید برای سالمندان به طوری 

طراحی شود که بتوانند در آن زندگی راحت تری داشته باشند.
سلمان نژاد با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت برای 
روز سالمند مبنی بر پیشکسوتان و قهرمانان، حقوق سالمندی 
افزود: دبیرخانه شورای ملی سالمندان از چند ماه گذشته روی این 
مساله کار می کند تا تمام دستگاه های عضور شورای عالی رفاه 

را با آن همراه کند.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ادامه داد: این 
دبیرخانه ارتباطات بین المللی خوبی در این زمینه دارد و ایران 
فوکال پوینت )نقطه کانونی( منطقه خاورمیانه در حوزه سالمندی 
است و امسال بزرگ ترین همایش سالمندی آسیا و اقیانوسیه در 

ایران برگزار می شود.
سلمان نژاد افزود: ایران کشوری در حال گذار از پنجره جمعیتی 
جوان است و جزو چند کشور اول دنیا است که به سمت جمعیت 

برای  اساسی  تدبیری  سالمندی حرکت می کند و الزم است 
سالمندی بیندیشد.

وی تاکید کرد: با برنامه ریزی می توان جمعیت سالمند را به 
جمعیتی پویا تبدیل کرد؛ سالمندان در جوامع پیشرفته کامال با 
سایر اقشار جامعه، ادغام شده اند و در جامعه نقش دارند هرچند 
ممکن است مانند نقش گذشته نباشد اما اغلب سالمندان اشتغال 
دارند و از اینکه در جامعه تردد کنند و از خانه بیرون بیایند ترسی 

ندارند. تکریم سالمندان باید قوی تر از گذشته دنبال شود.
وی ادامه داد: بیشتر خانواده های ایرانی با مسائل مربوط به 
سالمندان آشنا هستند. سالمند باید در خانه و جامعه تکریم شود 
و استقالل داشته باشد و تکریم سالمند در گروی استقالل اوست.

 40 درصد سالمندان در مراکز بهزیستی، آلزایمر دارند
برخی  گفت:  سالمندان کشور  ملی  دبیرخانه شورای  رئیس 
خانواده ها به دلیل منابع اقتصادی در نگهداری سالمندان مشکل 
دارند، معموال ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت سالمند مراکز نگهداری به 

دلیل آلزایمر در این مراکز نگهداری می شوند.
سلمان نژاد افزود: بیماری آلزایمر در مراکز نگهداری باالی شهر 
تهران مانند زعفرانیه کمتر بین سالمندان دیده می شود اما در 
مناطق پایین تر، تعداد آنان بیشتر است زیرا خانواده ها توان مالی 

نگهداری این بیماران را ندارند.
وی گفت: معتقد هستیم حتی یک سالمند دچار بیماری آلزایمر 

نیز به شرط تامین منابع مالی می تواند در خانه نگهداری شود اما 
نوع شدید آن نیاز به نگهداری در بیمارستان یا مرکز نگهداری دارد.

سلمان نژاد یادآور شد: سازمان بهزیستی کشور به مناسبت هفته 
سالمند )هفتم تا سیزدهم مهرماه(، برنامه های متعددی را برگزار 

خواهد کرد.
شنبه هفتم مهرماه به عنوان نخستین روز هفته سالمند به نام 
»مشارکت سالمندان در مناسبت های مذهبی« و یکشنبه هشتم 
مهرماه به نام مناسب سازی فضاها برای سالمندان نامگذاری شده 

است.
دوشنبه نهم مهرماه با عنوان »تجلیل از پیشکسوتان عرصه 
اجتماع و زندگی« و سه شنبه دهم مهرماه نیز با عنوان »بهره 
مندی سالمندان از خدمات اجتماعی و بهداشتی – درمانی« ، 
چهارشنبه یازدهم مهرماه با عنوان »تداوم آموزش و یادگیری 
»استمرار  عنوان  با  مهرماه  دوازدهم  پنجشنبه  و  سالمندان« 
روابط خانوادگی و اجتماعی سالمندان« و نیز جمعه سیزدهم 
نامیده  سالمندان«  برای  اجتماعی  »امنیت  عنوان  با  مهرماه 

شده است.
معادل هفت  در حال حاضر، ۹.۲8 درصد جمعیت کشور 
تعریف  اساس  بر  هستند.  سالمند  نفر  هزار   ۴۵۰ و  میلیون 
سالمند  سال،   ۶۰ از  بیشتر  افراد  بهداشت،  جهانی  سازمان 

محسوب می شوند.

 رئیس کمیته امداد:

مرحله دوم جشن عاطفه ها 11 مهر در مدارس برگزار می شود

رئیس کمیته امداد گفت: یازدهم مهر مرحله دوم جشن عاطفه ها در مدارس 
کشور برگزار می شود. در این مرحله کمک ها به صورت کامالً نقدی انجام 

می شود.
پرویز فتاح روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: این نهاد با 
وزارت آموزش و پرورش تفاهمنامه همکاری منعقد کرده تا پاکت های حامل نامه برای 
کمک نقدی توسط مدیران مدارس در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد. دانش آموزان 

نامه را به والدین خود تحویل می دهند و آنها نیز در حد بضاعت کمک های نقدی 
خود را به مدرسه پرداخت می کنند.

فتاح افزود: کمک های نقدی مردمی بر اساس اولویت در بین دانش آموزان نیازمند 
توزیع شود.

رئیس کمیته امداد گفت: شناسایی افراد نیازمند در مدارس توسط مدیران آن 
مدرسه انجام می شود و چنانچه در مدرسه ای تعداد اشخاص نیازمند به حد نصاب 

نرسد، مسئوالن آن مدرسه می توانند به سایر مدارس نیازمند یاری رسانی کنند.
 310 هزار نفر کیف و لباس و نوشت افزار گرفتند

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( همچنین افزود: تمام دانش آموزانی که تحت 
پوشش کمیته امداد هستند، مهر امسال با لوازم نو به مدرسه رفتند و بر خالف سال 
های پیش که یک هفته بعد از شروع مدارس، لوازم نوشت افزار، کیف و لباس به دست 
بچه ها می رسید، امسال همه این دانش آموزان در همان روز اول بدون استثناء با 

لباس و وسایل نو به مدرسه رفتند.
فتاح گفت: دستیابی کمیته امداد به ابن توفیق بزرگ قطعاً با کمک های پر مهر و 

دست های سخاوتمند مردم ممکن شده است.
 18 قلم کاالی ایرانی برای جهیزیه زوج ها

رئیس کمیته امداد کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه امسال 
توسط مقام معظم رهبری به نام سال » حمایت از تولید و کاالی ایرانی« نامگذاری 

شده است، چه برنامه هایی برای تحقق این شعار دارید، گفت: کمیته امداد کامالً واقف 
به این امر بوده است و ۱۰۰درصد حمایت از تولید و مصرف کاالی ایرانی را رعایت 

کرده است.
فتاح تاکید کرد: امکان ندارد در کل مجموعه کمیته امداد شخصی مجاز به خرید 
کاالی غیر ایرانی باشد. از اوایل امسال برای مددجویان کاالهایی که تدارک دیدیم و 

تحویل دادیم نیز همه ایرانی بوده است.
وی اضافه کرد: یکی از خدمات کمیته امداد تهیه جهیزیه برای زوج های تحت 
پوشش این نهاد است. همه جهیزیه ای که به صورت کاال و در ۱8 قلم به این زوج ها 

واگذار شده، کامالً تولید داخلی بوده است.
رئیس کمیته امداد کشور همچنین گفت: برای نیمه دوم سال نیز با فروشگاه های 
زنجیره ای اتکا قرارداد منعقد کردیم که اقالم مختلف جهیزیه را برای مددجویان نهاد 

تهیه کنند.
وی خاطرنشان کرد: تهیه اقالم مورد نیاز مددجویان مستقیم از کارخانه خریداری 
می شود که هم ارزان تر و به صرفه است و هم باعث حمایت از تولیدکننده داخلی 

است.
فتاح تاکید کرد: این نهاد مصرف کاالی ایرانی و حمایت از تولید داخلی را باعث 
افتخار خود می داند و با یاری مردم به صورت کامل حمایت الزم را از کاالهای ایرانی 

ادامه می دهیم.

معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی با اعالم آغاز 
هفته ناجا از 13 مهر با شعار پلیس مقتدر، امین مردم از 
ترخیص خودروهای توقیفی فاقد حکم قضایی در این هفته 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار احمد نوریان در اولین نشست خبری 
خود پس از انتصاب به عنوان سخنگوی ناجا به تشریح برنامه های 
پلیس در هفته ناجا پرداخت و گفت: هفته ناجا از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه 

است و شعار آن پلیس مقتدر، امین مردم است.
 ترخیص خودروهای توقیفی فاقد حکم قضایی در هفته 

ناجا
وی از ترخیص خودروها و موتورسیکلت های توقیفی به دلیل 
مسائل انضباطی و ترافیکی در هفته ناجا خبر داد و گفت: وسایل 

نقلیه فاقد دستور قضایی با شروط پلیس ترخیص خواهد شد.
نوریان ادامه داد که همچنین در این هفته نسبت به تسریع در 
رسیدگی به خالفی خودروها اقدام خواهد شد و این خدمات در 

هفته ناجا رایگان خواهد بود.
معاون اجتماعی ناجا از افزایش ساعات کاری مراکز خدمات 
رسانی پلیس در هفته ناجا خبر داد و گفت: ساعات کاری مراکز 
تعویض پالک، صدورگذرنامه، صدورگواهینامه، صدور گواهی ثبت 

پیشینه و ... افزایش خواهد یافت.
نوریان درباره وضعیت صدورگواهینامه و شایعه کمبود کارت 
خام گواهینامه نیز گفت: روند صدور گواهینامه جریان دارد و این 

موارد صحت ندارد.
ورود پلیس آگاهی به پرونده مسمومیت های الکلی و 

دستگیری چندین نفر
سخنگوی ناجا درباره ماجرای مسمومیت با الکل نیز گفت: 
پلیس آگاهی به این مساله ورود کرده و تاجایی که ما اطالع داریم 

چند نفری هم دستگیر شده اند. مثال خانم و آقایی را گرفتند که به 
صورت شبکه ای فعالیت می کردند، دستگیر کردند و این موضوع 
در دست رسیدگی است که جزئیات آن را پلیی آگاهی اعالم 

خواهد کرد.
نوریان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رسانه ها 
همواره در کنار پلیس بوده اند، گفت: اصحاب رسانه نقش زیادی در 

انعکاس صحیح رویدادها و زحمات ماموران پلیس دارند.
 وی با بیان اینکه امنیت اولویت هر کشوری است و در نبود 
آن چشم انداز پیشرفت محقق نمی شود، گفت: امروز به برکت 
روزآمدی پلیس و درک صحیح تحوالت و پیچیدگی ها، پلیس 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزازی خود را در روند رو به رشد 
قرار داده و اثر تغییرات را در امنیت رصد کرده تا به نیازهای جدید 
پاسخ های نو بدهد و بدین جهت بین مردم و پلیس رابطه خوبی 

وجود دارد و نظرسنجی ها حکایت از رضایتمندی مردم است.
نوریان اضافه کرد: پلیس در کنار مردم بوده و با سعه صدر با 
وجود برخی تحرکات که چند ماه در کشور وجود داشت با آنها 
برخورد کرده و در برخورد با احتکار و سوءاستفاده های اقتصادی در 
کنار مجموعه های قضایی، برای بهبود و نظم دادن به امور اقتصادی 

به کمک آمده است.
ناجا  هفته  در  پلیس  برنامه های  و  اقدامات  دیگر  درباره  وی 
گفت: پخش فیلم گشت پلیس ۲ و نیز سریال دخترگمشده از 
صداوسیما، برگزاری جشنواره فیلم و عکس و ... از جمله برنامه های 

معاونت اجتماعی است.
اموال  پیگیری تخصصی  ناجا سامانه  افزود: در هفته  نوریان 
مسروقه و زیرسامانه افراد شرور نیز رونمایی خواهد شد که جزئیات 

آن اطالع داده می شود.
سخنگوی ناجا از اعزام تیم های دندانپزشکی به مناطق مرزی 

در هفته ناجا خبر داد و گفت: این اقدام از سوی مرزبانی ناجا 
انجام می شود.

نوریان برگزاری مانور اقتدار یگان ویژه در مدارس را از دیگر 
اقدامات پلیس در هفته ناجا برشمرد و ادامه داد: نمایشگاه ایپاس 
نیز از سوی بنیاد تعاون ناجا در این هفته برگزار می شود و در آن 

تجهیزات و امکانات پلیسی رونمایی خواهد شد.
اینکه شش مأمور  به پرسش خبرنگاری درباره  وی درپاسخ 
پلیس به دلیل استفاده از سالح در مأموریت به قصاص محکوم 

شده اند گفت: برای حادثه دشت ارژن حکم خوبی در دفاع از مامور 
پلیس صادر شده که جزئیات آن اطالع رسانی خواهد شد، معاونت 

حقوقی ناجا خود را ملزم به حمایت از ماموران خود می داند.
غیرمرتبط  پرسش های  از  انتقاد  با  پایان  در  ناجا  سخنگوی 
خبرنگاران با هفته ناجا از آنان خواست برای آنکه پاسخ کامل 
خبری   نشست  برگزاری  از  قبل  بگیرند،  را  خود  پرسش های 
سواالت را منتقل کنند و بهتر بود در این نشست تنها سواالت 

مربوط به هفته ناجا را می پرسیدند.

سخنگوی نیروی انتظامی خبر داد

دستگیری چندین نفر درباره مسمومیت های الکلی


