اخبار
 ۳۱فروردین آخرین مهلت
خرید سربازی

سردار کمالی گفت :افرادی که  ۲۹اسفند ۹۷
هشت سال غیبتشان تمام شده میتوانند تا
آخر فروردین برای خرید س��ربازی به دفاتر
پلیس  ۱۰ +مراجعه کنند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،سردار موسی کمالی رئیس
اداره سرمایه نیروی انسانی ستاد کل نیروهای
مسلح در حاشیه مراسم جوان سرباز که صبح
چهارشنبه در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد،
اظهار کرد :س��ربازان نیروهای مسلح پیش
قراول حوادث و دفاع و امنیت کشور هستند.
وی افزود :اعزام س��ربازان به مناطق س��یل
زده را مدت س��ه ماه به تعویق انداختیم و به
نیروی انتظامی اجازه دادیم بس��ته به صالح
دید خود اعزام مشموالن را بعد از این مدت
مش��خص کند.رئیس اداره س��رمایه نیروی
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان
کرد :طرح جریمه مشموالن غایب به اتمام
رسیده است.سردار کمالی گفت :تنها افرادی
که تا  ۲۹اسفند  ،۹۷هشت سال غیبتشان
تمام شده میتوانند تا آخر فروردین به دفاتر
پلیس  ۱۰ +بروند و برای خرید سربازی ثبت
نام کنند.
ارائه  ١٠هزار خدمت بهداشت
دهان و دندان در مناطق سیلزده

رییس اداره بهداش��ت دهان و دندان وزارت
بهداش��ت از ارائه  ١٠هزار خدمت بهداشت
دهان و دندان و توزیع  ٢٠هزار مس��واک و
خمیردندان در مناطق آس��یب دیده از سیل
خبر داد.به گ��زارش ایلنا ،حمی��د صمدزاده
رئیس اداره بهداش��ت دهان و دندان وزارت
بهداش��ت ،با اعالم این خبر اظه��ار کرد :با
وجود اینکه هنوز به برخی از مناطق س��یل
زده استان های آسیب دیده از سیل ،به ویژه
لرستان دسترسی سختی داریم ،تاکنون بالغ
بر  ١٠هزار خدمت بهداش��ت دهان و دندان
به مردم آسیب دیده از سیل ارائه شده است.
وی افزود :همچنین ،توزیع اقالم بهداش��تی
در این مناطق در دس��تور کار بوده اس��ت و
در این راس��تا ،تاکنون  ٢٠هزار قلم مسواک
و خمیردندان بین آس��یب دیدگان از س��یل
در کمپ ها توزیع ش��ده اس��ت.وی هزینه
خدمات بهداش��ت دهان و دندان ارائه شده
به مردم سیل زده در چهار استان خوزستان،
گلستان ،لرستان و ایالم را بالغ بر  ١٠میلیارد
ری��ال اعالم کرد و گفت :رف��ع گل و الی،
بازس��ازی و تجهیز برخی از مراکز بهداشتی
و درمانی که در سیل اخیر دچار آسیب شده
ان��د ،یکی از مهم تری��ن اقدامات ما پس از
وقوع سیل است که در حال حاضر در دست
انجام است.
اثربخشی داروهای تولید داخلی در
درمان بیماریهای التهابیرود ه

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با  ۴۰۰هزار تومان افزایش

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از
پرداخت حقوق فروردین ماه بازنشستگان
این صندوق ب��ه همراه با ۴۰۰هزار تومان
افزایش حقوق علی الحساب خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،س��ید میعاد صالحی با
اعالم این خبر گف��ت :با تالش همکاران
صندوق بازنشس��تگی و تعامل س��ازمان

برنامه و بودجه و خزانه کل کشور ،حقوق
فروردی��ن ماه  ۹۸تمام بازنشس��تگان این
صندوق برمبنای حقوق سال قبل به همراه
 ۴۰۰هزار تومان علی الحس��اب عصر روز
سه شنبه به حس��اب این افراد واریز شده
اس��ت.صالحی ب��ا بی��ان اینک��ه پرداخت
به موق��ع حقوق بازنشس��تگان فرهیخته

صندوق بازنشستگی کشوری یک اولویت
برای همه ما اس��ت ،اظه��ار کرد :با توجه
به اینکه دس��تورالعمل و ابالغ دولت برای
مش��خص ش��دن فرمول افزایش حقوق
بازنشس��تگان تحت پوش��ش و در نتیجه
صدور احکام جدید هنوز مش��خص نشده
اس��ت ،با نظر مثبت دولت مبلغ  ۴۰۰هزار

تومان برای تمامی بازنشستگان و موظفین
تحت پوشش پرداخت شد.به گزارش اداره
کل رواب��ط عموم��ی و امور بی��ن الملل
صندوق بازنشستگی کشوری ،وی تصریح
کرد :پس از ابالغ دولت و مشخص شدن
فرم��ول نهایی افزای��ش حقوق که اطالع
رس��انی کامل آن انجام خواهد شد ،احکام
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صادر و افزایش قطعی حقوق سال جاری
از اول فرودی��ن  ۹۸/۱ / ۱اعم��ال خواهد
شد.

وزیر آموزش و پرورش :بیشترین پرداخت برای حقالتدریسها

اختصاص ۶۰۰میلیارد تومان برای مطالبات معلمان

گروه اجتماعی  :وزیر آموزش و پرورش با اشاره
به تخصیص ۶۰۰میلیارد تومان برای پرداخت
مطالب��ات معلمان گفت :بخش عم��دهای از
این مبلغ برای پرداخت حقالتدریس معلمان
اختصاص مییابد که با ش��رمندگی در برخی
موارد یک سال است آن را پرداخت نکردهایم.
در چن��د روز اخیر محمدباق��ر نوبخت رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه از پرداخت بخشی از
مطالبات وزارت آم��وزش و پرورش خبر داد.او
گفته بود“ :چون در آخرین روزهای س��ال 97
مبالغ قطعی نفت فروختهش��ده به خزانه واریز
نشده بود ،مجبور شدیم برخی از تخصیصهای
بودجهای صادرشده را لغو کنیم تا بتوانیم مقدار
منابع موجود را با اولویت برای مواردی بپردازیم
کهبایدتاپایاناسفندلزوم ًاپرداختمیشدوبقیه
در فروردین امسال پرداخت شود .خوشبختانه
توانستیم از موارد لغوشده ،تخصیصهای الزم
برای پرداخت  3737میلیارد تومان به آموزش
و پرورش ،بخش بهداشت ،دانشگاهها و سایر
دس��تگاههای اجرایی را ص��ادر و ابالغ کنیم،
هماهنگیهای الزم هم برای پرداخت 2100
میلیارد تومان دیگر به دستگاههای ذیربط در
هفته آتی نیز انجام شده است».از این رقم586 ،
میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص
مییابد.نوبخت همچنین در جدیدترین اظهار
نظر خود در پاس��خ به چرایی تأمین نش��دن
بودجه برای پرداخت مطالبات فرهنگیان ،گفته
اس��ت :تخصیص آموزش و پرورش در س��ال
 97بی��ش از  100درصد بود ولی بهدلیل آنکه
آموزش و پرورش نهایت ًا نتوانست با وجود اینکه
 107درصد از تخصیصه��ا را دریافت کرده،
مطالبات فرهنگیان را بپردازد ،سازمان برنامه
و بودج��ه بالفاصله پس از تعطی�لات نوروز
و در هفته گذش��ته  600میلیارد تومان دستور
تخصیص بودجه صادر کرد تا وزارت آموزش و

طریق این مقطع اس��ت که زمینههای الزم
برای اش��تغال در دانشآموزان ایجاد میشود.
بطحایی در ادامه تصریح کرد :متأسفانه سهم
عمدهای از مأموریت آموزش متوسطه به نقش
اول میرسد در حالیکه آموزش متوسطه در
نظام آموزش��ی بسیار مهم اس��ت و آنچه در
ابتدایی ساختهو پرداخته میشود در متوسطه
به ثمر نشسته و نتیجه میدهد.
کاهش نیروی انس�انی م�دارس خارج از

کشور

پرورش بتواند چنین مواردی را پرداخت کند.در
همین رابطه سید محمد بطحایی وزیر آموزش
و پ��رورش عنوان ک��رد600 :میلی��ارد تومان
تخصیص قطعی ب��رای آم��وزش و پرورش
صادر شده و خزانه آماده پرداخت آن است.وی
افزود :بخش عمدهای از این  600میلیارد تومان
برای حقالتدریس معلمان اختصاص مییابد و
با ش��رمندگی در برخی موارد حدود یک سال
اس��ت که مطالبات حقالتدری��س معلمان را
پرداخت نکردهایم.وزیر آموزش و پرورش گفت:
حقالزحمه امتحانات و مطالبات خارج از کشور
نیز با این رقم پرداخت میشود و بخش اندکی
از آن برای معلم��ان خرید خدمات اختصاص
مییابد چون بخش��ی از مطالبات آنها را چند

روز قبل فرستادیم.بطحایی عنوان کرد :احتما ًال
مبالغ مربوط به این مطالبات چند روز آینده در
اختیار معلمان قرار میگیرد.

کاهش انحراف مدارس از مسائل آموزشی

و تربیتی به سمت کنکور

وزیر آموزشوپرورش همچنین با اش��اره به
اینکه معاونت آموزش متوسطه نقش مدیریت
آموزش��ی را دارد و کنت��رل کیفیت آموزش و
راهبری آموزش را ب��ر عهده میگیرد ،اظهار
ک��رد :در حال حاضر مهمتری��ن مأموریت در
آموزش متوس��طه کاهش انحراف مدارس از
مس��ائل آموزش��ی و تربیتی به سمت کنکور
است.وی با اشاره به تغییرات ساختاری وزارت
آموزشوپ��رورش عنوان ک��رد :این بهترین

رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد؛

کاهش ۱۰درصدی جرائم در پایتخت

رئی��س پلیس تهران بزرگ اظهارداش��ت :با اجرای
طرحهای رعد طی دو س��ال گذش��ته شاهد کاهش
 ۱۰درص��دی جرایم و س��رقت در پایتخت بودهایم.
به گزارش مهر ،رئیس پلی��س پایتخت اعالم کرد:
بیس��ت و چهارمین ط��رح رعد پلی��س پایتخت با
بهرهگیری از ظرفیت کالنتریها و پلیس پیشگیری
از ابتدای هفته جاری به مرحله اجرا درآمد و در این
مرحله از ط��رح  ۳۰۹حکم قضائی ب��ه مرحله اجرا
درآم��د.وی اف��زود ۶۶۵ :نفر از مالخران در بیس��ت

فرصت اس��ت تا تداخل و همپوش��انیهای
وظایف کاهش پیدا کند زیرا عالوه بر صرف
ان��رژی منابع انس��انی ،باع��ث تعارضات نیز
میشود.

دو نق�ش معاون�ت متوس�طه؛ ورود ب�ه

دانشگاه و بازار کار

وزی��ر آموزشوپ��رورش در عین حال با بیان
اینکه آموزش متوسطه دو نقش اساسی دارد،
گفت :در نقش اول دانشآموزان را برای ورود
به آموزش عالی فراهم میکند بنابراین مانند
پلی است که دانشآموزان از مدرسه به دانشگاه
میرون��د همچنین در دومی��ن نقش آموزش
متوسطه میتوان به آماده شدن دانشآموزان
ب��رای ورود به بازار کار اش��اره کرد بنابراین از

بطحایی همچنین از کاهش نیروی انس��انی
در مدارس خارج از کشور بدون تعطیلی حتی
یک مدرسه خبر داد و خاطرنشان کرد :امروزه
نباید مدارس خارج از کش��ور را مانند  40سال
قبل اداره کنیم البته به ش��دت تاکید دارم که
به هیچ عنوان نباید در هر ش��رایطی کیفیت
آموزش در مدارس خارج از کشور کاهش پیدا
کند اما باید از شیوههای نوین در اداره مدارس
خارج از کش��ور اس��تفاده ک��رد.وی ادامه داد:
کاهش هزینههای مدارس خارج از کشور در
شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است بنابراین باید
راهکارهای جدیدی ارائه داد و از ظرفیتهای
موجود حداکثر استفاده را کرد.بطحایی اظهار
کرد :هرگونه اصالحات در دستورالعملها برای
افزایش بهرهوری از ظرفیتهای موجود باید
در اس��رع وقت انجام شود ،وزارت امور خارجه
نی��ز آماده همکاری در این زمینه اس��ت.وزیر
آموزش و پرورش گفت :شرایط موجود نباید
باعث شود که رفتار و فعالیت معلم ما در خارج
از کش��ور شایس��ته جمهوری اسالمی نباشد
بنابراین با وجود مس��ائل و مشکالت ،نظارت
بر مدارس باید با دقت بیشتری انجام شود.وی
ابراز امیدواری کرد همه نقش��ههای دشمنان
شکس��ت میخورد و با موفقیت از این مرحله
عبور خواهیم کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره):

و چهارمین طرح رعد دس��تگیر ش��دند و برای آنها
 ۷۶۱پرونده تشکیل شد.س��ردار رحیمی با اشاره به
کشفیات اموال مسروقه در بیست و چهارمین طرح
رعد گفت ۱۴۷ :هزار و  ۵۱۹اموال مس��روقه کشف
شده و  ۱۷۰دستگاه خودرو و موتورسیکلت در بیست
و چهارمین طرح رعد از سارقین و مالخران کشفت
ش��ده اس��ت.رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد۵ :
قبضه س�لاح کشف ش��ده که تعداد  ۴قبضه سالح
شکاری و یک قبضه س�لاح جنگی بوده است.وی
با اش��اره به تعداد سارقینی که در بیست و چهارمین
طرح رعد دستگیر شدهاند ،گفت :از کل سارقین ۳۵۳
نفر دارای سابقه هس��تند (حداقل یک بار به باال) و
 ۳۱۲نفر سارق اولی هستند.رئیس پلیس پایتخت با
اشاره به طرحهای مبارزه با کاالی قاچاق گفت :در
این طرح  ۵۰نفر قاچاقچی دس��تگیر ش��دند و ۱۴۶
ان��واع کاالی قاچاق از قاچاقچیان به دس��ت آمد و
همچنین  ۵تن مواد تاریخ گذش��ته و فاسدشدنی از
همین افراد کشف شده است.

یک میلیون مددجو تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند

رئی��س کمیته امداد ام��ام خمینی (ره) با اش��اره به
امضای تفاهم نامه بین کمیته امداد و سازمان بیمه
سالمت گفت :یک میلیون مددجوی شهری کمیته
امداد تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند.
ب��ه گزارش ف��ارس ،پرویز فتاح در مراس��م امضای
تفاهمنامه بین سازمان بیمه سالمت و کمیته امداد
ام��ام خمینی (ره) ضمن تبریک اعیاد نیمه ش��عبان
اظهار داشت :برای اینکه به این نقطه برسیم مسیر
طوالن��ی طی کردهایم و ان��رژی زیادی صرف این

کار شده و جلس��ات کارشناسی زیادی برای تحقق
این موضوع داش��تهایم.وی گفت :این نقطه در واقع
حاصل فکر مش��ترک همه مجموعه بوده اس��ت و
تمام اختالفات در این زمینه حل ش��ده و اتفاق نظر
ح��ول این محور صورت گرفت به جز تفاهماتی که
داش��تیم متوجه بودیم که بهتر اس��ت قانون نیز به
کمک ما بیاید ،پیگیری ها در صحن مجلس انجام
ش��د و برای این اقدام ردی��ف بودجه از کمیته امداد
به بیمه س�لامت جابهجا ش��ده و این ردیف بودجه
حدود ۵۰۰میلیارد تومان است.فتاح افزود :در برنامه
 ۵ساله توسعه آمده بیمهها باید تجمیع شوند ،ما جزو
سازمانهایی بودیم که مددجویان شهری دارای بیمه
پایه بودن��د و زمانی که مددجویان به مراکز درمانی
مراجعه میکردند ما تمایل نداشتیم بیمار اعالم کند
تحت پوشش کمیته امداد قرار دارد.وی تصریح کرد:
یک میلیون مددجوی شهری با این تفاهمنامه تحت
پوشش بیمه سالمت قرار میگیرند و این موضوع به
نفع کشور است.

ساالری  :احتمال وقوع فاجعه دروازه قرآن شیراز در اتوبان امام علی

فوق تخصص گ��وارش و کبد با اش��اره به
اثربخش��ی داروهای تولید داخلی در درمان
بیماریه��ای التهابیرود ه گف��ت :داروهای
تولید داخلی با قیمت مناس��بی در اختیار این
بیماران قرار میگیرد.دکتر سیاوش ناصری
مقدم در آس��تانه برگزاری کنگ��ره دو روزه
کشوری بیماریهای التهابی روده در رشت
اظهار کرد :بیماریهای التهابی روده در ۲۰
سال گذشته بسیار افزایش یافته است و جزو
بیماریهای مزمنی اس��ت که افراد جوان به
آن مبتال میش��وند.وی افزود :خوش��بختانه
تغییرات عمدهای در روند درمان بیماریهای
التهابی روده به وجود آمده است به این معنا
ک��ه به جای داروهای گ��ران قیمت خارجی
داروهای تولید داخلی با قیمت بسیار مناسب
که اثربخ��ش بوده در اختیار بیماران التهابی
روده قرار می گیرد .گفتنی اس��ت؛ کنگره دو
روزه کش��وری بیماریهای التهابی روده ۲۹
و  ۳۰فروردین ماه س��ال جاری در رش��ت با
حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار
و جدیدترین دستاوردها و مباحث علمی مورد
توگو قرار میگیرد.
بحث و گف 

ریی��س کمیس��یون شهرس��ازی و معماری
شورای شهر تهران گفت :اگر سیالب بسیار
ش��دید اتفاق بیفت��د ،اتوبان ام��ام علی (ع)
میتواند مثل دروازه قرآن شیراز فاجعه به بار
آورد ،از همین رو باید درخصوص این اتوبان
تمهیداتی اندیشیده شود.
محمد س��االری در گفتوگو ب��ا ایلنا اظهار
کرد :موضوع س��یالب که به صورت فراگیر
و گس��ترده همه جامعه ایرانی را درگیر کرد،
میتوان��د نقطه عطف��ی در تغییر نگاه و باور
عموم��ی تصمیمگی��ران و تصمیمس��ازان
مدیری��ت ش��هری و دول��ت باش��د.رییس
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر
تهران ادامه داد :برخی از تصمیمگیریهایی
ک��ه در اقص��ی نقاط کش��ور گرفته ش��ده،
پیوستهای مطالعاتی در آنها به طور کامل
انجام نشده و موجب بروز برخی مخاطرات و
حوادث غیرطبیعی شده است.
وی در ادامه بیان کرد :در شهری مثل تهران
هم که پایتخت کشور است و اساسا هر نوع
تصمیمگیری چ��ه در حوزهه��ای عمرانی،
فرهنگ��ی و اجتماعی و چ��ه در حوزه های
فضای سبز ،میراثی و تاریخی و شهرسازی

وقوع سیالب در اتوبانهای شمالی -جنوبی محتمل است

و معم��اری که در ش��هرهای دیگ��ر از آن
الگوگیری میش��ود ،شاهد اقداماتی هستیم
که پیوستهای مطالعاتی در آنها مورد توجه
جدی قرار نگرفته است.
رییس کمیس��یون معماری و شهرس��ازی
ش��ورای ش��هر تهران ادام��ه داد :به عنوان
مثال در اتوبان امام علی (ع) ،اتوبان پایینتر
از ک��د ارتفاعی مناطق مج��اور گودبرداری
شده و با حفاری و خاکبرداری در الیههای
پایینی خاک ایجاد ش��ده اس��ت .از آنجا که
ن��وع توپوگراف��ی و اقلیم ته��ران به نوعی
اس��ت که در کوهپایه ق��رار گرفته و آبها
مسیر ش��مالی جنوبی را طی میکنند و رود
درهها و رودخانههای ما ش��مالی
جنوبی بودهان��د و در اتوبان امام
علی آثاری از این رودخانهها بوده
اس��ت ،به نظر میرس��د اگر یک
سیالب بسیار شدید اتفاق بیفتد،
این احتمال وج��ود دارد که مثل
دروازه قرآن ش��یراز فاجعه به بار
آورد .در دروازه ق��رآن ما در یک
ب��ازه زمانی بس��یار کوت��اه مدت
شاهد از دس��ت دادن جان تعداد

قابل توجهی از هموطنانمان بودیم و همان
اتفاق در اتوبان ام��ام علی هم میتواند رخ
دهد .حجم آب میتواند ،روی هم جمع شود
و ماش��ینها را با سرنشینهایشان به سمت
جن��وب ببرد .همین اتف��اق در بعضی دیگر
از اتوبانهای ش��مالی_جنوبی هم میتواند
رخ ده��د.وی تأکید کرد :البت��ه در دنیا این
گونه نیس��ت که در چنین مسیرهایی اصال
اتوبان نسازند .در کش��ورهای توسعه یافته
این مس��ائل را پیش بین��ی میکنند .یعنی
ب��ا توجه به اینک��ه در تاریخ اقلیمی و آب و
هوایی شهر تهران سیلهای شمالی جنوبی
وجود داش��ته و اکنون ما مس��یری را با بتن

درست کردهایم که به هیچ عنوان نمیتوان
ج��ای آن را تغیی��ر داد ،باید به این موضوع
فکر ش��ود که اگر خطر سیل باشد چه باید
کرد.س��االری با تاکید بر اینکه در خصوص
اتوبان امام علی پیوس��تهای مطالعاتی به
صورت کامل وجود ندارد ،اظهار کرد :شاید
برای سیالبهای عادی این اتوبان جوابگو
باش��د ،اما در سیالبهای بسیار شدید قطعا
دچار مشکل میشود.وی افزود :اتوبانهای
تهران که غالبا شرقی_غربی هستند ،همه
از روی رود درههای ش��مالی-جنوبی عبور
کردهاند .س��ازمان زمین شناس��ی کشور در
همین صحن علنی ش��ورای شهر بر اساس
مطالعات بس��یار جامعی که انجام
داده بود ه��م موضوع اتوبان امام
علی را مطرح ک��رد و هم به این
مبحث اش��اره کرد که تونلهایی
که برای انتقال آب از ش��مال به
جنوب ذی��ل اتوبانه��ای تهران
تعبیه ش��دهاند ،غالبا پاس��خگوی
دبی سیالبهای شدید نخواهند
ب��ود .ای��ن ام��ر باعث میش��ود
اتوبانها از بین بروند و در موقعیت

جامعه

بحران که نیاز اس��ت ،نهادهای امدادرسانی
وضعی��ت را مدیریت کنند ب��ه دلیل وجود
این اتوبانها دچار مش��کل جدی می شوند.
رییس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری
ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد :ساماندهی
رود درهه��ا و تبدی��ل آنه��ا ب��ه تفرجگاه را
نمیتوان زیر س��وال برد ،اما طراحیها باید
مبتن��ی بر مطالعات کارشناس��ی و فنی و با
در نظر گرفتن پیوستهای مطالعاتی پدافند
غیرعامل باشد.وی تأکید کرد :اگر شهرداری
ته��ران در مقاطعی از ب��ارش باران به دلیل
نگرانی از وقوع سیل شدید اتوبان امام علی
را مسدود کند تا مردم در آن تردد نکنند ،ما
در مدیریت شهری مسئول هستیم تا نسبت
ب��ه ارزیابی این موض��وع تصمیم بگیریم و
الزم اس��ت مجموعهای از کارشناس��ان به
این مبحث ورود کنند و مشاور و پیمانکاری
که در س��اخت اتوبان دخیل بودهاند توضیح
دهند؛ شاید توضیحات این افراد قانعکننده
باشد.وی خاطرنشان ساخت :این اتوبان در
مواقع بحرانی و سیالبهای شدید می تواند
ایجاد مش��کل کند و بنابراین باید برای آن
تمهیداتی اندیشیده شود.

اخبار حوادث
کشف بیش از یک تن مواد مخدر
دریک عملیات مشترک

فرمان��ده انتظامی اس��تان خراس��ان جنوبی
از کش��ف  758كيل��و تري��اك 233 ،كيل��و
هروئی��ن و  21كيل��و شيش��ه با پش��تیبانی
عملیاتی فرماندهی انتظامی اس��تان سمنان
در شهرس��تان ش��اهرود خبر داد.به گزارش
پایگاه خبری پلیس ،س��ردار”مجید شجاع”
اظهار داش��ت :مأموران فرماندهی انتظامی
اس��تان خراس��ان جنوبی اطالعاتی دریافت
کردند که قاچاقچيان مواد مخدر قصد دارند
محموله س��نگين مواد مخ��در را به صورت
مسلحانه از عمق كوير به شهرهای مرکزی
کشور منتقل کنند که شناسایی و دستگیری
س��وداگران مرگ پیگیری ش��د.وی با بیان
اینکه این مواد از یکی از کشورهای شرقی
وارد ایران ش��ده اس��ت  ،گف��ت :تیم های
عملیاتی مبارزه با مواد مخدر و پلیس امنیت
عمومی خراس��ان جنوبی با رصد و شناسایی
قاچاقچیان مواد مخدر به اس��تان س��منان
اعزام شدند و با پشتیبانی عملیاتی مأموران
انتظامی استان سمنان ،در عملیاتی ضربتی
 2دستگاه وانت س��ایپا و سواری زانتیا را در
شهرستان ش��اهرود توقیف و در این رابطه
یک متهم را نیز دستگیر کردند.
حریق ،جان نگهبان را گرفت

فرمان��ده انتظامي شهرس��تان فریمان گفت:
م��ردی  43س��اله در یک��ی از روس��تاهای
شهرس��تان فریم��ان بر اثر آتش س��وزی در
کانکس نگهبانی جان خود را از دست داد.به
گزارش پايگاه خبري پليس ،س��رهنگ”جواد
خرس��ند” با اعالم اي��ن خبر گف��ت :در پي
دریافت خبری مبنی بر آتش سوزی کانکس
نگهبانی در یکی از روستاهای توابع شهرستان
فریمان ،بالفاصله مأموران انتظامی به همراه
نیروهای آتش نش��انی و ام��دادی به محل
اعزام ش��دند.وي افزود :با حضور ماموران در
بررسی های اولیه مشخص شد یک کانکس
نگهبانی شن شویی به دالیل نامعلومی دچار
حریق شده و نگهبان که مردی  43ساله بوده
در حریق گرفتار و متاس��فانه به علت شدت
سوختگی جان باخت.

پرونده
سارق گوشیهای گرانقمیت
دستگیر شد

پلی��س آگاهی اعالم کرد فروش��ندگانی که
سارق حرفهای گوشیهای گران قمیت را از
آنها سرقت کرده بود برای شناسایی متهم
به پلی��س آگاهی مراجعه کنن��د .به گزارش
میزان ،ساعت  ۲۱:۲۰یازدهم بهمن ماه سال
گذش��ته در طی تماس با مرکز فوریتهای
پلیس��ی  ۱۱۰خب��ر دس��تگیری ف��ردی به
هویت «امیرحسین .م»توسط شهروندان به
کالنت��ری  ۱۱۹مهرآباد اع�لام و در ادامه با
مراجع��ه مأمورین متهم جلب و به کالنتری
منتقل ش��د.پس وص��ول پرون��ده ،متهم در
تحقیقات صورت گرفته به کارآگاهان اظهار
داش��ت :به بهانه خرید گوش��ی تلفن همراه
به فروش��گاههای عرضه موبای��ل مراجعه و
از فروش��نده درخواست چندین گوشی گران
قیم��ت (اپ��ل – سامس��ونگ) را مینمودم
و با اس��تفاده از شلوغی فروش��گاه در زمان
مناس��ب گوش��ی گران قیمت را سرقت و از
محل متواری میشدم.در تحقیقات مقدماتی
کارآگاه��ان پای��گاه پنج��م پلی��س آگاهی،
با مراجع��ه به بان��ک اطالعات��ی مجرمین
مشخص شد متهم “ امیر حسین .م” دارای
س��وابق کیفری متعددی در زمینه س��رقت
میباش��د ،در ادامه بررسیها وی صراحتا به
چهار فقره س��رقت از فروشگاههای موبایل
فروش��ی اقرار و تع��دادی از مالباختگان نیز
شناس��ایی ش��دند.مرکز اطالع رسانی پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت
:برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی که
با این شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته
ان��د تصویر بدون پوش��ش متهم با دس��تور
بازپرس محترم ش��عبه دهم دادسرای ناحیه
ده ته��ران انتش��ار و ش��هروندانی که موفق
به شناس��ایی وی میگردند میتوانند جهت
اقدامات بعدی با ش��ماره تلفن ۶۳۹۵۷۷۶۰
تماس حاصل کنند.

