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گـــزارش

بازپرس ويژه قتل شــعبه ســوم دادســرای امور جرائم  
جنايی، جزئيات نحوه شهادت سرگرد "محمد ياسمی" 

مامور پليس كالنتری 108 نواب را تشريح كرد.
به گزارش تسنيم؛ ســاعت 11 صبح پنجشنبه دوم تير 
ماه جاری، گزارش تيراندازی در طبقه ســوم ساختمان 
يك خانه در خيابان رودكی به "ساسان غالمی" بازپرس 
ويژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جرائم  جنايی اطالع 

داده شد.
بــا اعالم اين خبر، بالفاصله بازپرس ويژه قتل و تيمی از 
ماموران پليس برای تحقيقات ابتدايی راهی محل حادثه 
شــدند و تحقيقات ابتدايی را آغــاز كردند؛ تيم جنايی 
به محض ورود به ســاختمان موردنظر با پيکر نيمه جان 
زن حدودا 40 ســاله ای مواجه شدند كه هدف شليك 2 

گلوله قرار گرفته بود.
امدادگــران اورژانس كه همزمان بــا ماموران پليس به 
محل حادثه رسيده بودند، زن جوان را برای سير مراحل 
درمان به بيمارستان منتقل كردند؛ در ادامه تيم جنايی، 
جســد مرد حدودا 45 ســاله را در طبقه اول مشاهده 
كردند كه براثر شليك به سر كشته شده بود كه مشخص 

شد، وی با كلت كمری، خودكشی كرده است.
تيم جنايی كه در دقايق ابتدايی در حال بررســی خانه 
مــورد نظر بودنــد، در پاگرد طبقه دوم با پيکر شــهيد 
ســرگرد "محمد ياســمی" مامور پليس كالنتری 102 
نواب رو به رو شــدند كه بر اثر شــليك گلوله از پشت به 

قلبش به درجه رفيع شهادت نائل شده بود.
بدين ترتيب تحقيقات جنايی توسط بازپرس پرونده آغاز 
و در بررسی ها مشخص شد، زن جوان به دليل اختالفات 
شخصی با همسرش  قهر كرده و به خانه پدرش در يکی 

از شهر های شرقی كشور مراجعه كرده است.
از سوی ديگر، بررسی ها نشان داد، مدتی بعد زن جوان 
مهريه اش را به اجرا گذاشته و با توجه به اينکه همسرش 
در دادگاه حاضر نشــده به همراه پســر 12 ساله اش در 
كالنتری حاضر شده و حکم جلب همسرش را  گرفته كه 
در ادامه با 2 مامور كالنتری و يك كليدساز به خانه اش 

در خيابان رودكی مراجعه كرده است.
تحقيقات بيشتر مشخص كرد، زن جوان پس از چندين 
بــار زنگ زدن آيفون خانه و بــا توجه به هماهنگی های 
قضايی كه داشته از كليدساز خواسته تا درب خانه را باز 
كند كه دقايقی قبل از باز شدن درب، ناگهان مرد جوان 
با در دســت داشــتن كلت كمری از خانه بيرون آمده و 
پس از تهديد  به ســمت همســرش و   سرگرد ياسمی 
شليك كرده است.مرد جوان پس از به شهادت رساندن 
سرگرد محمد ياسمی و تيراندازی به همسرش در طبقه 
سوم ساختمان، در اقدامی جنون آميز با همان سالح به 

سر خود شليك كرد.
تحقيقات در خصوص اين پرونده توسط ساسان غالمی 
بازپرس ويژه قتل شــعبه ســوم دادســرای امور جرائم  

جنايی ادامه دارد.

»سرگرد محمد یاسمی« چطور به شهادت رسید؟!
رييس مركز اطالع رســانی پليس راهنمايی و رانندگی 
تهران بــزرگ از برخورد پليس با تخلف مخدوش كردن 

پالك خبر داد.
ســرهنگ علی اصغر شــريفی درباره برخورد پليس با 
خودروهــای دارای پالك مخــدوش اظهاركرد: برخورد 
پليس با تخلفات مربوط به پالك وسيله نقليه يك طرح 
دائمی و هميشگی است كه هيچ گاه تعطيل نخواهد شد 
چرا كه پالك وسيله نقليه شناسنامه آن محسوب شده و 
هرگونه تغيير در آن در واقع هويت وسيله را تغيير داده 

و مشکالت بسياری را ايجاد می كند.  
وی ادامه داد: متاســفانه يکی از معضــالت ترافيکی و 
مشــکالتی كه درحال حاضر داريم انواع تخلف پوشش 
و مخدوشی پالك اســت. اين تخلف اشاعه بی نظمی و 
بی انضباطی است و خط قرمز پليس محسوب می شود.  

رييس مركز  اطالع رســانی پليس راهنمايی و رانندگی 
با بيان اينکه پليس شديدا با تخلف پوشش و مخدوشی 
پالك برخورد می كند، گفت: در برخی موارد مشــاهده 
شد كه پوشش پالك مقدمه ای برای شروع ساير تخلفات 
و حتی جرايم است. در همين راستا نيز پليس راهنمايی 
و رانندگــی به هيچ عنــوان در اين خصــوص اغماض 
نکــرده  و بــه طرق مختلف با اين نــوع از تخلف چه از 
سوی موتورسيکلت ها و چه از سوی خودروهای سواری 

برخورد می كند.
شــريفی با بيان اينکه ماموران پليس به محض مشاهده 

اين نوع تخلف چه از طريق رصد فيزيکی و چه از طريق  
پايش هوشــمند تصويری با آن برخورد می كنند، گفت: 
ماموران ضمــن اعمال قانونی كه بــرای اين تخلف در 
نظر گرفته شده اســت، نبت به توقيف  و انتقال وسيله 
نقليه بــه پاركينگ نيز اقدام خواهند كرد. همچنين اگر 
مخدوشی پالك به نحوی باشد كه تغيير در ارقام وسيله 
نقليه انجام شــده باشــد با توجه به جرم صورت گرفته 
و برابــر ماده 720 قانون مجازات اســالمی برای راننده 
متخلف پرونده ای تشــکيل شــده و بــه مراجع قضايی 
ارســال می شود كه حتی ممکن است منجر به مجازاتی 
نظير حبس هم بشود. وی ادامه داد: دوربين های پالك 
خوان نيز در مجموعه مركز فرماندهی و كنترل هوشمند 
ترافيکی پليس راهور تهران بزرگ وجود دارد كه از اين 
طريق نيز اعمال قانون و برخورد الزم با متخلفان صورت 

گرفته و اين تخلفات ثبت می شود.
شــريفی افزود: افرادی كه تخلفشان به شکل آنالين و از 
طريق مركز هوشــمند رصد شده و به ثبت رسيده، پس 
از تخلف برايشــان احضاريه ارسال می شود. آنها بايد در 
پليس راهور حضور پيدا كرده تا به ادامه روند تخلفاتشان 

رسيدگی شود.
بــه گفته رييس مركز اطالع رســانی پليس راهنمايی و 
رانندگــی تهران بزرگ، پليس عالوه بر جرائم و مجازات 
ذكر شده برای اين دسته از رانندگان دوره های آموزشی 

نيز برگزار می كند.  

برخورد پلیس با پالک های مخدوش وسایل نقلیه

رئیس قوه قضائیه: 

با قوی شدن اقتصاد، بسیاری از آسیب های اجتماعی مرتفع خواهد شد
 ادعای مرگ »تاالب انزلی«

 غیرعلمی است
يك عضو شــورای عالی محيط زيست گفت: تاالب 
انزلــی در حال مرگ نيســت و ادعای مرگ تاالب 

انزلی غيرعلمی است.
نشســت تخصصــی »تــاالب انزلــی ، چالش ها و 
راهکارهای اين حوزه« با حضور اســاتيد برجسته 
محيط زيســت كشور برگزار شــد. در رابطه با اين 
موضوع, مجيد مخدوم, عضو شــورای عالی محيط 
زيست ادعای مرگ تاالب انزلی را غيرعلمی دانست 
و اظهار كرد: تاالب انزلی در حال مرگ نيســت و 
احيای آن نيازمند برنامه ريزی صحيح است. تاالب 
انزلی زيســت بوم  نيست؛ اكوسيســتم است و هر 

اكوسيستم دارای نظامی پويا و خود جبران است.
وی ادامه داد: تاالب انزلی اكوسيستم خود جبرانی 
است كه متأسفانه مســاحتش به دليل بهره كشی 
بيشــتر از 10 هزار هکتار نيست. تاالب انزلی بيش 
از آن كه مورد بهــره وری و بهره برداری قرار گيرد, 
مورد بهره كشــی است و به همين دليل مساحتش 

از 19 هزار هکتار رفته رفته كاهش يافته است.
اين اســتاد برجسته محيط زيســت كشور با بيان 
اينکه در مرحله نخســت بايد با نقشه ســازی توان 
تاالب و ظرفيت برد تاالب مشــخص شــود, گفت: 
اگر برنامه احيا داريــم, اول بايد توان احيا را روی 
نقشــه در بياوريم. برنامه احيا تاالب انزلی در چهار 
بخش تعيين راهکار، تعيين ســازمان تشکيالتی، 
تعيين بودجه, در دو بخش سرمايه ای و جاری و در 
آخر زمان بندی صحيح انجام شدنی است و اگر اين 
كار را كرديم می توانيم اميدوار باشيم كه می توانيم 

تاالب را احيا كنيم.
در ادامــه ايــن نشســت, جمشــيد منصــوری, 
اكولوژيست و پرنده شــناس برجسته كشور گفت: 
تــاالب انزلی نياز به دلســوزی دارد و نبايد دكانی 
برای سودجويی باشد. برای نجات تاالب انز لی اول 
بايد حريم آن را حفظ كرد؛ بايد حفاظت از تاالب را 
برای مردم و مسئوالن اولويت دار كنيم و در حفظ 

آن بايد از مردم درخواست كمك كرد.
وی بــا بيان اينکه بخش زيادی از ســرمايه عظيم 
تاالب از دست رفته گفت: متأسفانه طی اين سال ها 
بودجــه زيادی برای تاالب صرف شــد اما موضوع 
احيــای تاالب بدون اينکه كار مفيدی در آن انجام 
شود، به دكانی برای سودجويی تبديل شده است. 
بسياری از مساحت تاالب انزلی توسط سودجويان 
تصاحب شــده لذا بــرای احيــا، اول حفاظت بعد 
بررسی و مشــخص كردن توان تاالب و همچنين 

تعيين محدوده تاالب بايد انجام شود.
در پايــان برنامه, رضا رمضانــی, مديركل حفاظت 
محيط زيســت گيالن بيان كرد: امروز 47 سال از 
ثبت تاالب انزلی در كنوانســيون بين المللی رامسر 
می گــذرد. ورود فاضالب هــای خانگی بزرگ ترين 
چالش تاالب انزلی است و زرجوب و گوهررود, دو 
رودخانه رشــت, بار اصلی فاضالب خانگی را وارد 

تاالب انزلی می كنند.
وی گونه هــای مهاجم را يکی ديگــر از چالش ها 
عنــوان كرد و گفت: متأســفانه 7 هــزار هکتار از 
اســتان گيالن درگير گونه مهاجم سنبل آبی است 
كــه 6 هزار و 500 هکتــار آن در تاالب انزلی قرار 
دارد و ايــن گونه مهاجم نفس تاالب را به شــماره 

انداخته است.

 حفظ و نشر آثار
 اولویت نظام و سرمایه ملی

ازجمله بنياد »حفظ و نشــر آثــار دفاع مقدس« 
ضمن انتشــار هزاران عنوان از خاطرات به جامانده 
شهدا، ايثارگران، رزمندگان و مجروحانی كه تاريخ 
شفاهی هســتند، آبديده شده اند و امروز می توانند 
عمده وظايف حســاس و شکننده وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را به عهده گرفته تا با تعهد و تخصص 
عملياتی كه در اختيار دارند ضمن مديريت عارفانه 
و عاشــقانه اجازه ندهند مارمولك های از ترس به 
ســوراخ خزيده بار ديگر بيرون آمــده و اينچنين 
هويت انقالب اسالمی و آبروی يك ملت را به بازی 
بگيرند و فيلمنامه هايی كه در ايران نتوانسته است 
پروانه توليد را اخذ كند با سرمايه مشترك آلمان، 
سوئد و دانمارك در كشور اردن بسازند كه اينگونه 
غرض ورزی ها می تواند تأثيــرات منفی برای ديگر 

تالش های ايثارگرانه داشته باشد. 
چرا بايــد كتاب های ارزشــمندی كــه خاطرات 
رزمنــدگان را به تصوير كشــيده و اكثــرا تاريخ 
شفاهی است در چاپ اول باقی بمانند درصورتی كه 
اســتحقاق دارنــد به صورت هديه بين نســل های 
نوجــوان و جوان توزيــع و با برگزاری مســابقات 
پيرامون حفظ و تفسير محتواهای آن جوايز ارزنده 
اهداء تا اينگونه زنده و جاويد مانده و نهادينه شوند. 
ارقام كالنی را از محل بودجه حاكميت كه حاصل 
ايثار و ازخودگذشــتگی نســل ها در دفاع مقدس 
و خون شــهدای آن اســت را به جای اختصاص به 
فوتبال آنچنانی و سينمايی اينچنينی كه در بعضی 
موارد كشــور را روســياه می كند در اختيار بنياد 
حفظ آثار و نشر دفاع مقدس بگذاريد تا زيرساخت 
نسل های آينده برای حضور در جبهه های احتمالی 
پی ريزی شــود. بهتر اين نيست كه ارزهای حاصل 
از صدور ســرمايه نفت و ديگــر منابع طبيعی كه 
جايگزين ندارند در اموری هزينه شــوند كه بازده 

چند برابری معنوی داشته باشد؟

خبــــر

رئيس قوه قضائيه بر آمادگی دستگاه قضا برای ارائه هر نوع 
كمك به توليدكنندگان و كارآفرينان و فعاالن شركت های 

دانش بنيان تاكيد كرد.
به گــزارش مركز رســانه قــوه قضاييه، حجت االســالم 
والمسلمين محسنی اژه ای روز شنبه )4 تير( در چهارمين 
روز از هفتــه قوه قضاييه، در نشســت بــا توليدكنندگان، 
كارآفرينــان و فعــاالن شــركت های دانش بنيــان ضمن 
گراميداشت هفته قوه قضاييه، به تبيين و تشريح اقتضائات 
و ضروريــات تقويت بنيه اقتصادی و توليد ملی پرداخت و 
اظهار كرد: باور دارم كه دولت نبايد متولی باشد بلکه بايد 
هدايتگر، ناظر و حامی باشــد؛ بــاور دارم كه نه امروز بلکه 
در همه زمان ها، مسئله كار، كارآفرينی، خالقيت و افزايش 

بهره وری به اشکال مختلف، يك ارزش فوق العاده دارد.
رئيس دســتگاه قضا با بيان اينکه برای حفظ و ارتقاء عزت 
و اســتقالل كشــور بايد بر امر تقويت اقتصاد و توليد ملی 
اهتمام داشته باشيم، تصريح كرد: امروز يکی از مسائل مهم 
برای استقالل كشور در همه ساحت ها، اهتمام ورزيدن به 
امر تقويت اقتصاد پويا، ســالم و توليدگر اســت و چنانچه 
اقتصاد و توليد قوی نداشــته باشــيم، برخــی امور به ما 

تحميل خواهد شد.
رئيس عدليه با اشــاره به تأثيــر امر تقويت اقتصاد و توليد 
ملی بر كاهش و زدودن آســيب های اجتماعی بيان داشت: 
با قوی شدن اقتصاد و توليد ملی و به تبع آن افزايش ثروت 
ملی و توزيع درســت و صحيح آن، بسياری از آسيب های 
اجتماعی مرتفع خواهد شد. وی در ادامه به موضوع اهميت 
حمايــت فعاالن بخش خصوصی از افراد خالق و متخصص 
در امور دانش بنيان اشــاره كرد و گفــت: توليدكنندگان و 
صنعتگران و به طور كلی فعاالن بخش خصوصی می توانند 
در ميدان عمــل دادن به افراد خالق و مبتکر، پيش قدم و 
پيشتاز شوند و آنها را در زير چتر حمايتی خود قرار دهند؛ 
قطعاً تحقق تمام و كمال اين مهم، ثمرات بسياری در وهله 

نخست برای خود فعاالن بخش خصوصی دارد.
محســنی اژه ای در ادامــه نشســت بــا توليدكنندگان، 
كارآفرينان و فعاالن شركت های دانش بنيان به طرح چند 
ســؤال از آنها پرداخت و گفت: شــما فعــاالن اقتصادی و 
توليدكنندگان آيا تاكنون محاسبه كرده ايد كه زيرمجموعه 
خودتان و مردمی كه مصرف كننده محصوالت شما هستند، 
چه ميــزان از فعاليت شــما رضايت دارند؟ آيا محاســبه 
كرده ايــد كه چه ميــزان از نارضايتی ها و ضعف ها به نحوه 

مديريت خود شــما بازمی گردد؟ شــما فعاالن اقتصادی و 
توليدكنندگان برای رفع كاســتی های مديريتی خود چه 

اقداماتی را ترتيب داده ايد؟
»از نگاه شما فعاالن بخش خصوصی و كارآفرينان، مسائل 
و مشــکالت اولويت دار كدام است؟« اين سؤال دومی بود 
كه رئيس دستگاه قضا از فعاالن اقتصادی و توليدی حاضر 
در جلســه پرسيد و خطاب به آنها بر ضرورت اولويت بندی 
مسائل در راستای رفع آنها تاكيد كرد و گفت: من به دنبال 
اين هســتم تا در اين قبيل جلسات، چند مشکل و مسئله 
اولويت دار را شناســايی كنم و در جهت رفع آنها اقدامات 

مقتضی را انجام دهم.
رئيس قوه قضاييــه در ادامه از فعاالن اقتصادی و توليدی 
حاضر در جلسه پرسيد كه چه ميزان از ضعف ها و ايرادات 
صنف خود مطلع هســتيد؟ رئيس عدليه در همين راستا 
گفت: باور من اين اســت كه اطالعات و اشــراف رؤســا و 
اعضــای اصلی صنوف نســبت به مســائل و مشــکالت و 
ضعف های صنف مربوط به خود، در بسياری اوقات، بيشتر 

از دستگاه های نظارتی و اطالعاتی است.

قاضی القضــات با اشــاره بــه موضوع فوق الذكــر به طرح 
ســؤاالتی مهم پرداخــت و گفت: رؤســا و اعضای اصلی 
صنوف چه ميــزان برای پيشــگيری و جلوگيری از وقوع 
فســاد و تقلب و تبانی در صنف خــود تالش كرده اند؟ آيا 
به فردی كه در صنف شــما مســير خطا و فساد را پيش 
گرفته است، در وهله نخست تذكر داده ايد؟ آيا برای مقابله 
با اين هم صنف احياناً خطاكار و فاســد با بخش های ذيربط 
حکومتی همکاری و مساعدت داشته ايد؟ آيا شما به عنوان 
فعاالن بخش خصوصی حاضريــد برای اصالح صنف خود 
هزينــه كنيد و در مقابل فردی خطاكار و خواهان رشــوه 
در يك بخش حکومتی بايســتيد؟ شما توليدكنندگان چه 
ميزان ايــن آمادگی را داريد برای دفاع از اعتبار و حيثيت 
هم صنــف خود در محکمه حاضر شــويد و يــا به جبران 

خسارت او بپردازيد؟
وی در ادامه با اشــاره به آمادگی دســتگاه قضا برای ارائه 
هر نوع كمك و مســاعدت به توليدكنندگان و كارآفرينان 
و فعاالن شــركت های دانش بنيان، بيان داشت: شما رؤسا 
و اعضای هــر صنف می توانيد افراد امين و دارای حســن 

شهرت صنف خود را به ما در دستگاه قضايی معرفی كنيد 
تا آنها با همکاری و مساعدت همکاران ما، به بررسی و رفع 

مسائل اولويت دار صنف مربوطه بپردازند.
رئيس عدليه با اشــاره به قدردانی های صــورت گرفته از 
»سعيد عمرانی« معاون قضايی دادستان كل كشور و دبير 
ســتاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاييه، توســط فعاالن بخش 
خصوصــی و توليدكنندگان، تصريح كرد: ما در دســتگاه 
قضايــی اين آمادگی را داريم كه افرادی متخصص ديگری 
را هم برای پيگيری های امور قضايی و ساير مسائل مربوط 
به توليدكنندگان در هر صنف بکار بگيريم. رئيس دستگاه 
قضا به توليدكنندگان و فعاالن بخش خصوصی توصيه كرد 
كه مســائل درونی خود را با تشکيل شــوراهايی با عنوان 
شــوراهای حل اختــالف و يا تحت هر عنــوان ديگری به 
صورت درون صنفی حل و فصل كنيد و چنانچه مســائل 
و پرونده هايی از صنف شــما به دستگاه قضايی ارجاع شده 
اســت می توانيد بــا معرفی افراد متديــن و امين و دارای 
حسن شــهرت به قوه قضاييه، در جهت پيگيری تخصصی 

و دقيق پرونده های مزبور به ما كمك كنيد.
»تحقق شــعار ســال و حمايــت كامــل و همه جانبه از 
توليدكنندگان و كارآفرينان و شركت های دانش بنيان« از 
اولويت های 15 گانه قوه قضاييه در ســال 1401 است؛ بر 
همين مبنا رئيس دســتگاه قضا در نشســت امروز خطاب 
بــه توليدكننــدگان و كارآفرينان و فعاالن شــركت های 
دانش بنيان، گفت: مسائلی كه ما در دستگاه قضايی نسبت 
بــه آنها قول پيگيری و مســاعدت داده ايــم را به صورت 
رسانه ای و غيررسانه ای از ما مطالبه كنيد و بدانيد كه ما از 

اين موضوع استقبال می كنيم.
پيش از ســخنان رئيس عدليه، ســتاری معــاون علمی و 
فناوری رياســت جمهوری طی سخنانی اظهار كرد: قانون 
»جهش توليد دانش بنيان« كه در تاريخ سوم خرداد امسال 
از ســوی رئيس جمهور ابالغ شــد، يك ريل گذاری جديد 
و پيشــرفته برای حوزه دانش بنيان كشــور طی 20 سال 
آينده محسوب ميشــود و معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری فرصتی ســه ماه برای تدوين 11 آيين نامه اين 
قانون در اختيار دارد. ســتاری همچنين خواســتار احياء 
كارگروه مشترك معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 

با سازمان بازرسی شد.
در اين جلسه توليد كنندگان و فعاالن حوزه صنعت نيز به 

بيان سخنانی پرداختند.

ادامه از صفحه 2

رييس پليس پيشــگيری انتظامی كل كشــور آخرين وضعيــت اجرای الزامات 
حفاظتی و انتظامی برای صدور پايان كار ساختمان ها را تشريح كرد.

موضوع امنيت ســاختمان ها و به خصوص ســاختمان ها اماكــن عمومی نظير 
بانك ها، مجتمع های تجاری و اداری، شــركت ها و ... در برابر اقدامات مجرمانه ای 
نظير ســرقت، جزو اولويت ها و دغدغه هايی است كه بارها از سوی كارشناسان و 
مسئوالن مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اين دغدغه تاجايی پيش رفت كه 
پليس اقدام به ارائه طرح پيوست انتظامی برای ساخت و سازها كرد تا بر اساس 

آن دريافت پايان كار منوط به تاييديه انتظامی پليس شود.
مدتی قبل ســردار قاسم رضايی، جانشين فرمانده فراجا نيز بر اين موضوع تاكيد 
كرده و گفته بود: » در حوزه ســاختمان نيز شهرداری ها بايد مکلف شوند  پروانه 
ســاخت بگيرند و پيوســت انتظامی و همچنين پايان كار داشته باشند.« همين 
موضــوع بهانه ای شــد تا آخرين وضعيــت اجرای اين طــرح را از رييس پليس 

پيشگيری فراجا پيگيری كنيم.
ســردار مهدی معصوم بيگی در گفت وگو با ايســنا، درباره سرانجام الزامی شدن 
پيوست های انتظامی و حفاظتی برای صدور پايان كار ساختمان ها گفت:  برابر بند 

پ ماده 108 قانون ششم توسعه، »كليه شهرك ها و مجتمع های اداری، تجاری، 
مســکونی و صنعتی و همچنين مراكز عمومی مکلفند پيوســت های حفاظتی، 
انتظامی الزم برای ارتقاء امنيت و ايمنی اين اماكن و پيشگيری از سرقت را برابر 
استانداردهای اعالمی نيروی انتظامی رعايت كنند«. اين بند يك ظرفيت خوبی 

را برای ارتقا امنيت اين فضاها ايجاد كرده است. 
وی با اشــاره به تبصره قيد شــده برای اين بند از قانون اظهاركرد:  بنا شــد تا 
برابر تبصره مذكور آيين نامه نحوه اجرای اين بند و استانداردهای اعالمی توسط 
وزارتخانه های كشور و راه و شهرسازی با همکاری نيروی انتظامی و شورای عالی 
اســتان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد كه اين آيين نامه در اواخر سال 

1400 به هيات دولت رفته و مصوب شد.
معصــوم بيگی با بيــان اينکه كارگروه هــا تدوين اين الزامات در پليس شــکل 

گرفتــه و مراحــل پايانی خود را طی می كنــد، گفت:  بعد از نهايی شــدن اين 
الزامات هر مرجع صدور پروانه اعم شــهرداری ها، وزارت مســکن و شهرسازی، 
شــهرك های صنعتی؛ جهاد كشاورزی و ... بايد پيوست های حفاظتی و انتظامی 
 را رعايــت كند و اگر رعايت نکننــد مراجع صدور پروانه حــق ندارند به اين ها 

پايان كار بدهند.
رييس پليس پيشــگيری فراجا با بيان اينکه اين الزامات در مرحله نهايی شدن 
است، درباره زمان اجرايی شدن آن نيز به ايسنا گفت: ما برای اجرای اين مقررات 

عجله داريم و اميدوارم كه زودتر نهايی و اجرايی شود.
به گفته معصوم بيگی با اجرايی شــدن اين الزامات هرگونه ســاخت و ساز بايد 
استانداردها و الزامات امنيتی كه پليس اعالم می كند انجام شود و قطعا اين موارد 

در كاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه ديگر موثر خواهد بود.
وی درباره اينکه آيا الزم است بار ديگر اين مقررات از سوی مجلس تصويب و به 
قانون بدل شود، گفـــت: اين موضوع برابر قانون برنامه ششم توسعه كه مصوب 
مجلس اســت انجام شده و ديگر نيازی به تصويب دوباره مجلس نيست و پس از 

نهايی شدن الزامات قابل اجراست.

ورود پلیس به امنیت ساختمان ها  

 شرط جدید برای صدور پایان کار

تهرانی ها بهار امسال خون بیشتری اهدا کردند
مديركل انتقال خون اســتان تهران از افزايش مشــاركت 25 درصدی داوطلبان 
اهدای خون در بهار ســال 1401 نســبت به وضعيت مشابه زمانی سال گذشته 

خبر داد.
محمدرضا مهدی زاده،مديركل انتقال خون استان تهران با اشاره به مراجعه 127 
هزار و 87 نفر از مردم نوعدوســت پايتخت در فصل بهار به مراكز اهدای خون، 

خاطرنشــان كرد: آمار مراجعه مردم نسبت به وضعيت مشابه زمانی سال گذشته 
با رشد 25 درصدی همراه بوده است و از اين ميان، 101 هزار و 907 نفر موفق 
به اهدای خون شــدند كه اين آمار نسبت به فصل بهار در سال قبل، 23 درصد 

افزايش داشته است.
مديركل انتقال خون استان تهران ادامه داد: 49 هزار و 648 نفر از اهداكنندگان 
خون در بهار 1401 استان تهران از جمع اهداكنندگان مستمر بودند كه حضور و 
همراهی اين همراهان هميشگی نيز نسبت به سه ماه اول سال پيش، 19 درصد 

رشد داشت و 34 هزار و 926 نفر نيز كسانی بودند كه در سالهای گذشته سابقه 
اهدای خون داشــته و مشاركت آنها از فروردين تا خرداد 1401 نسبت به همين 

ايام در سال گذشته، 26 درصد بيشتر شده است.
 محمدرضا مهدی زاده بــا تقدير از نقش جوانان و بانوان در افزايش آمار اهدای 
خون، اظهــار كرد: 17 هزار و 399 نفر نيز برای اولين بار به جمع اهداكنندگان 
خون پيوســتند كه رشد بيش از 30 درصدی اهداكنندگان خون بار اولی نسبت 

به سال گذشته، بسيار حائز اهميت است.

یادداشت


