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جانشین پلیس آگاهی ناجا در کرمان خبر داد:

راه اندازی سامانه «نما» برای بازگشت اموال مسروقه به مال باختگان
توکلی -جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور از
راه ان ــدازی سامانه «نما» بــرای پیگیری امــوال
مسروقه و تسریع در رونــد بــازگــردانــدن آن به
صاحبانشان خبر داد.ب ــه گــزارش خبرنگارما،
سردار منفرد در همایش یک روزه کارکنان پلیس
آگاهی استان کرمان بااشاره به راه اندازی سامانه
«نما» براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری
گفت:سامانه «نما» با رویکرد شناسایی وتحویل
اموال مسروقه به مال باختگان راه انــدازی شده
اســت .وی بیان کــرد :یکی از رهنمودهای مقام

معظمرهبریدربارهعملکردپلیس،تالشمضاعف
برای رسیدن مال باختگان به اموال مسروقه بوده
استکهدراین زمینه اقداماتخوبیراانجامداده
ایم.این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد :در همین
باره،سامانهایدرپلیسآگاهیناجابهعنوان«نما»
راه اندازی شده که اموال مسروقه بالصاحب در
آن قرار گرفته و مردم با مراجعه به این سامانه می
توانند اموال سرقتی خود را شناسایی کنند تا به
آنهابازگرداندهشود.ویباتاکیدبراینکهنیروی
انتظامیدرصددکاهشزمانرسیدگیبهشکایت

مردمدرحوزهآسیبهایاجتماعیازجملهسرقت
است ،تصریح کرد :تالش می کنیم فاصله زمانی
بینوقوعجرموکشفآنوبازگرداندناموالبهمال
باختگان کاهش یابد.جانشین پلیس آگاهی ناجا
دربارهوضعیتاستانکرمان هم خاطرنشان کرد:
درپنج ماهه سال، ۹۸کشفجرایمنسبتبهوقوع
افزایشیافتهودرایناستانوضعیتکشفنسبت
به وقوع در مقایسه با کشور بسیار مطلوب است که
با حضور فرمانده انتظامی جدید استان کرمان به
وضعیتبهترینیزخواهیمرسید.
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رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار وزیر حج عربستان مطرح کرد:

راهاندازی حج عمره در صورت تامین شروط ایران

رئیس سازمان حج و زیــارت در دیــدار وزیــر حج
عربستان گفت :با راهاندازی عمره به شرط تامین
عزت،کرامتوامنیتعمرهگزارانموافقیماماباید
برای حمایت کنسولی اتباع عمرهگزار کشورمان
نیز اقدام مناسبی انجام شود .به گزارش انتخاب،
علیرضا رشیدیان در دومین دیــدار با وزیــر حج
عربستان گفت :در صــورت راه انــدازی عمره و
حضور عمره گــزاران ما در عربستان ،انتظار می
رود،متقابالقوانینسختگیرانهعربستانسعودی
برای گردشگران و زائــران این کشور در سفر به
ایراننیزبرداشتهشود.ویدرادامهدربارهموضوع
شهدایمسجدالحرامومناوپیگیریهایحقوقی
انجامشدهبرایمطالباتخانوادهمعظماینشهدا
گفت:بایددراینموضوعباتوجهبهقولهایقبلی

مسئوالن عربستانی ،تسریع و اقدام عملی انجام
شود.وی خطاب به وزیر حج عربستان اظهار کرد:
پیشازایناعالمکردیدکهدربارهشهدایمسجد
الحرام به جمع بندی رسیده اید و قرار بر این بود
که ما مشخصات وراث شهدای مسجدالحرام رابه
دفتر نمایندگی عربستان در نیویورک ارسال
کنیمکهانجامشد.براساساعالمشمادرنشست
قبلی ،مباحث حقوقی آن انجام و موضوع به دفتر
نمایندگیعربستاندرنیویورکهمابالغشده ،اما
زمانی که دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی
موضوعراپیگیریکرد،اعالمکردندکهتاکنونبه
آن ها مطلبی در این باره اعالم و ابالغ نشده است.
وزیر حج عربستان با قدردانی از رئیس سازمان
حج و زیارت در مدیریت و سازمان دهی مطلوب

و منسجم حج اعالم کرد :ما برای راه اندازی حج
عمره آمادگی کامل داریم و می توانیم در اسرع
وقت آن را اجرایی و عملیاتی کنیم.محمد صالح
بنتن در این دیدار گفت  :در برخی مباحث مربوط
باید وزارت خارجه دو کشور به توافق های الزم
برسند و این مشکل حل و فصل شود.وی تصریح
کرد :ما با توجه به زیرساخت های موجود آمادگی
آن را داریم که تا  ۱۰میلیون روادید الکترونیکی
عمره در سال صادر کنیم.وزیر حج عربستان ،در
بحثشهدایمناهمبابیاناینکههمچنانبرروی
اسناد،مدارکوفیلمهایحادثهمناکارمیشود،
افزود:هنوزبهجمعبندیونتیجهنهایینرسیدهایم
ودرسریعترینزمانممکنبامشخصشدننتیجه
اعالممیشود.

